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LIETUVA, ŽALGIRIS IR VYTAUTAS
DIDYSIS
Liepos 15 d. Lietuva plačiai pami
nėjo dvi reikšmingas sukaktis: Žalgirio
mūšio 500 metu ir Vytauto D. mirties
560 metų. Pagrindiniai Žalgirio minėji
mai, pasiekę net patį Žalgirį, įvyko Vil
niuje, o Kaunas tada gyveno Vytauto
Didžiuoju. Tą dieną iškilmingai buvo
atidengtas Laisvės alėjoje jo atminimui
atstatytas paminklas, sukurtas skulpto
riaus Vinco Grybo (1890-1941). Šis
Vytauto D. paminklas 1930 m. buvo
pastatytas Aukštojoje Panemunėje, Lie
tuvos karo mokyklos sode, bet jį ten
sunaikino karinu bazę įsirengę sovietai,
Kauniečių iškilmėn buvo įjungtas ir vo
kiečių sušaudyto skulptoriaus V. Gry
bo šimtasis gimtadienis.
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Žalgirio laukai
Daug lietuvių jaú liepos 14 d. at
vyko į Žalgirio mūšio laukus, kur da
bar yra pastatytas paminklas ir trys di
deli stiebai vėliavoms. Aplinkui banguo
ja vasarojus, ganosi karvės, pjaunamas
šienas. Tą naktį skambėjo lietuviškos
dainos, nuleistą Lnkijos vėliavą Vilniaus
universiteto studentai pakeitė atsivežta
Lietuvos trispalve.

VYTAUTAS DIDYSIS. Žalgirio mūšio karvedys ir nugalėtojas

Oficialiose iškilmėse prie paminklo tos su ereliu ir Lietuvos didžiosios ku
liepos 15, sekmadienį, kalbėjo Lenkijos nigaikštystės su Vyčiu. Lietuviai, ma-tu
prez. W. Jaruzelskis. Lietuvos aukščiau tydarni valstybinę Lenkijos vėliavą, pa
siosios tarybos prezidiumo pirm. Vy
sigedo ir Lietuvos trispalvės. Jie jautė
tauto Landsbergio vadovaujama delega si nuskriausti, nes šioje vietoje 1410
cija padėjo gėlių vainiką su įrašu: "Nuo m. liepos 15 d. Lietuvos kariuomenė
Lietuvos — Žalgirio didvyriams". Jos
pirmoji puolė kryžiuočius. Iškilmingas
vardu lietuvišką žodį iškilmės dalyviams Mišias konceiebravo Olštyno vysk. E.
tarė V. Landsbergis.
Piščas.
Lietuvišką kalbą V. Landsbergis
Po pamaldų surengtame liaudies
papildė lenkiška savo minčių santrauka: muzikos koncerte Lietuvai atstovavo
"Kalbėjau gimtąja kalba,ta, kuri tarp
Utenos, Alytaus, Jonavos, Rokiškio
kitų čia skambėjo, kai Lietuvos didy
bei kitų rajonų saviveikliniai vienetai,
sis kunigaikštis davė kovinius įsakymus, Lenkijai — vokalinis Olštyno ansam
kai sužeistieji ir mirštantieji šnibždėjo
blis. Žiūrovai lietuviams plojo ir už
atsisveikinimo ir meilės žodžius toli
lenkiškai padainuotas dainas, Olštyno
miems namams ir mylimai Tėvynei.
ansamblis neturėjo nė vienos lietuviš
Kreipdamiesi į senuosius Lietuvos did kos dainos.
vyrius, kartu atiduodame pagarbą vi
Šventaragio slėnis
siems karžygiams, kritusioms šiame
mūšio lauke. Žalgirir lietuviams visada
Kelios dešimtys vilniečių, save lai
bus išskirtinis žodis, narsos, pasiauko
kančių Vytauto D. palikuonimis, lie
jimo ir tautų pergalės simbolis". V.
pos penkioliktosios rytą sutiko ant
Landsbergis šia proga turėjo atskirą
Bekešo kalno. Prie uždegto laužo žiū
pokalbį su W. Jaruzelskiu.
rėdami į bundantį Vilnių, širdies gel

Tik trys vėliavos
Aukštuose paminliniuose stiebuo
se plevesavo trys vėliavos: dabartinė
Lenkijos, istorinės — Lenkijos karalys-

mėse jie stengėsi atkurti senąjį Šventa
ragio slėnį. Jame prieš 580 metų lietu
viai nekantraudami laukė žinių iš lem
tingos i os-ko¥os-tada-xiaL_(wgi rdėtam e
Žalgiryje ’".Lietuvos nacionalinė. J . .
M.Mažvydo biblioteka;
J

Gediminą it is Stasys TJmiežius šio
sambūrio dalyviams jautriais žodžiais
padėjo atkurti anuometinį Šventaragio
slėnio vaizdą, senosios Lietuvos ilgas
kovas su kryžiuočiais. Laužai tada V.
liepsnojo ne tik Šventaragio slėnyje, x
bet ir kitose Lietuvos vietovėse. Visur
buvo laukiama žinios apie kovon išly
dėtus vyrus, gyvenama pergalės viltimi.
Žalgirio mūšio 580 metų sukakties pa
minėjimas ankstų rytą ant Bekešo kal
no buvo kuklus, bet originalus ir įspū
dingas vilniečių renginys.
Sporto šventė

plačiau nuskambėjo Žalgirio sukak
čiai skirta Lietuvos sportininkų žalgiriada, apėmusi krepšinį, tinklinį futbo
lą, stalo tenisą, lengvąją atletiką, bok
są, plaukimą, irklavimą ir netgi dziudo
bei karatês savigyną. Baigminėms žal-*
giriados rungtynėms liepos 13-15 d.d.
Vilniuje susirinko Lietuvos miestų ir
rajonų laimėtojai. Žalgiriada liepos 15,
sekmadienį, buvo užbaigta sporto švem
te centriniame Vilniaus "Žalgrrio" sta
dione.

Didžiausio dėmesio susilaukė Žal
girio mūšio vietovėje uždengta ugnis,
> estafetės būdu bėgikų atnešta Vilniun,
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Čia ji buvo pašventinta Vilniaus arki
katedros Šv. Kazimiero koplyčioje ir
palydėta "Žalgirio" stadionam kur
protėvių ugnies laukė tūkstančiai
sporto šventės dalyvių. Tai buvo gra
žus sportininkų žygis, dabartį simbo
liškai sujungęs su praeitim, tapes til
tu tarp žaigiriados ie Lietuvai 1410
m. liepos 15 d. laimėto Žalgirio mū
šio.
Konferencija

Lietuvos mokslų akademijos isto
rijos institute Vilniuje liepos 13 -14
d.d. buvo surengta mokslinė konfe
rencija "Žalgirio laikų Lietuva ir jos
kaimynai". Istorikų pranešimai pabrė
žė, kad Žalgirio mušis yra didžiausios
viduramžio laikų kautynės Europoje,
nulėmusios posūkį jos politinėje rai
doje. Paskutinieji tyrinėjimai liudija,
kad Lenkija tada buvo kurstoma
prieš Lietuva, bet Eurppos politikams
nepavyko sugriauti sąjungininkų vie
nybės. Konferencijos dalyviai nagrinė
jo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės
užsienio politiką, humanitarinę kultū
rą, heraldiką, pinigine sistemą, lietu
vių kovas su kryžiuočiais.
Konferencija, skirta Žalgirio mū
šio 580-tosioms metinėms, buvo tarp
tautinė, bet jon dėl ligos negalėjo at
vykti žymusis lenkų istorikas Jerry
Ochmanskis, atsiuntęs tik paruoštą
pranešimą. Neatvyko ir kiti du žymūs
istorikai — Berlyne gyvenantis švedas
Švėnas Ekdahlis ir jo kolega vokietis
Klausas Militzeris, Prez. M. Gorbačio
vo demokratinama Sovietų Sąjunga,net
ir nutraukusi Lietuvos blokadą, nedavė
vizos šių istorikų mokslinei kelionei Vil
niun. Jiedu tarptautinėn konferenciįon
tegalėjo įsijungti atsiųstais ir kitų per
skaitytais pranešimais,
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Vytautų pulkas
Vytautui Didžiajam atstatyto pa
minklo atidengimo iškilmes liepos 15
d. kauniečiai pradėjo pamaldomis Vy
tauto D. bažnyčioje, pagerbdami Žal
girio mūšyje žuvusius lietuvius karius
ir jų didįjį karvedį. Po pamaldų iš Ro
tušės aikšgės buvo žygiuojama prie
Laisvės alėjos ir Leono Sapiegos gat
vių sandūroje atstatyto paminklo. įspū
dingas atrodė Vytautų pulkas eitynių
priešakyje. Jį sudarė beveik tūkstantis
vyrų, gimusių 1930 m. kai Lietuva mi
nėjo Vytauto D. mirties 500 metų su
kaktį, pakrikštytų Vytauto vardu.

Sunaikinto paminklo atstatymui
buvo pasirinkta Vytauto D. mirties
560 metų sukaktis. Atstatymo reika
lais rūpinosi iniciatyvos ėmęsis Kauno
miesto kultūros klubas "Aukuras" ir
jo pirm. Gediminas Kostkevičius.
Skulptoriaus Didžiojo suklptūrą ir ka
rių figūras išliejo Vilniaus dailės kom
binato ir Kauno ketaus liejyklos meis
trai. Paminklo atstatymui "Aukuro"
klubas surinko 402.000 rublių iš
42.000 aukotojų.
Vytautas Didysis
Paminklą atidengė buvęs Lietuvos
kariuomenės pik, Antanas Merijoms
ir jaunasis kaunietis Vytukas Janušo
nis, pašventino Vytauto D, bažnyčios
rektorius kun. Ričardas Mikutavičius.
Nuo aukšto postamento į Kauną vėl
žvelgia kalaviju pasirėmęs didysis Lie
tuvos kunigaikštis Vytautas. Jam skir
tas postamento užrašas skelbia: "Lie
tuvos garbės kūrėjui".

Albino Petrausko diriguojamas
jungtinis kauniečių, vilniečių, klaipė
diečių ir marijampoliečių choras su
"Trimito" pučiamųjų orkestru atliko
išeivijoje mirusio Juozo Žilevičiaus
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(1891-1985) kantata "Vytautas Didy
sis", liepos 14 d. skambėjusią ir Ne
priklausomybės aikštėje Vilniuje.

Apie paminklą sukūrusį Vincą
Grybą, 1941 m. liepos 3 d. sušaudytą
Jurbarke, kalbėjo jo sūnus Gediminas
Grybas, dėkodamas kauniečiams už
vėl atgaivintą tėvo palikimą Lietuvai
ir Vytautui Didžiajam. į kalbėtojų ei
les įsijungė atgimstančios Lietuvos res
publikos ministers pirmininkė Kazi
miera Prunskienė, Kauno miesto tary
bos pirm. Gintaras Pūkas, "Aukuro"
klubo pirm. Gediminas Kostkevičius,
Vytautų pulko atstovas Vytautas Tarvydis. Lietuvos aukščiausiosios tary
bos prezidiumo pirm. Vytauto Landšbergio sveikinimą iškilmių dalyviams
ir visiems Lietuvos gyventojams per
skaitė jo pavaduotojas Česlovas Stan
kevičius.
Vytautui Didžiajam skirta kaunie
čių šventė buvo baigta jungtinio choro
ir visų dalyvių sugiedota Tautos himnu.

V. Kst.
DABARTIES ĮVYKIAI LIETUVOJE
VYSKUPU DELEGACIJOS ‘
LIETUVOJE

Š. M. rugpiūčio 30 d. JAV vyskupų
delegacija, vadovaujama vyskupo Pau- 1
liaus Baltakio ir St. Louis arkivyskupo
John May, pasiekė Vilnių kartu su Čika
gos katalikų delegacija, vadovaujama i j
J. E. kardinolo Joseph Bernardino.
Pakeliui į Lietuvą, delegacijos susiti
ko Maskvoje. Ten suėjo su rusų stačiati
kių patriarchu Aleksejų II aptarti stačia
tikių ir katalikų rūpesčius bei santykius.
Po šio susitikimo, kardinolas Bernardin
laikė šv. Mišias vienintelėje Maskvoje šv.
Liudviko katalikų šventovėje, kurią ad
ministruoja iš Lietuvos kun, Pranas Ra
čiūnas.

Lietuvoje delegacijas pa$itika,vyskupai Michelevičius ir Matulaitis, būsys kiH
rtigų ir pasauliečių. Tautiniais drabužiais
apsirengusios merginos įteikė svečiams
gėlių. Kardinolas Bernardin drauge su
visais atvykusiais kunigais ir vyskupais
koncelebravo šv. Mišias Vilniaus Šv. Pe
tro ir Povilo šventovėje. Po Mišių sve
čius priėmė Vilniaus arkivyskupas Juli
jonas Steponavičius. Popiet svečiai iš
Amerikos aplankė Aušros Vartų kop-

Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e cnancas,

Dr. Jonas Niciporciukas
Dr. Paulo R. Niciporciukas

Minésombnnhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vitor Banys Ltda,

Rua Cap. Pacheco Chares, 1206 - io and.

V. Prudente - Fone: 273-6696

J

Rua Coe ho BarradasJM

V. Prudente • Fone: 2 74-Ô67*'

Res.: 274-W
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Rugpiūčio 31 d. abi grupės lankėsi
Kaune , kur susitiko su kardinolu Vin
centu Sladkevičium, aplankė kunigų se
minariją, kai kurias miesto šventoves ir
kitas įžymybes.
Po to vysk. Baltakio vadovaujama
JAV vyskupų konferencijos delegacija
išvyko j Rygą, Leningradą ir Lvovą.
Lietuvoj likusi Čikagos grupė aplankė
Šiluvą, Klaipėdą, Šiaulius, Kryžių Kal
ną, Teisius, Gargždžias ir Kaltinėnus,
kur J. E. kardinolas Bernardinas pasi
matė su a.a. vyskupo Vincento Boriseviciaus 95 metų amžiaus seserimi. Kiek
viename miestelyje lietuviai gausiai su
tiko kardinolą ir Amerikos kunigus.
Apie 10.000 žmonių atsilankė j kardi
nolo aukotas šv. Mišias sugrąžintoje
Taikos Karalienės šventovėje Klaipėdo
je.
Kardinolas Bernardin atskirai susi
tiko su Lietuvos lukščiausiosios tary
bos pirmininku Vytautu Landsbergiu ir
ministere pirmininke Kazimiera Pruns
kiene. Susitikimuose pasikeista nuomo
nėmis apie tautinius ir religinius reika
lus, pripažintas svarbus Katalikų Ben
drijos vaidmuo Lietuvos nepriklauso
mybės ir žmogaus dvasingumo atstaty
me.
(LIC)

TARPUSAVIO NESUTARIMAI
"The Sunday Star' rugpjūčio 19
d. išspausdino savo korespondento J.
Yuenger straipsnj apie politines nuotai
kas Vilniuje. Straipsnyje rašoma nors yra vieningas noras ir sutarimas iš
sikovoti nepriklausomybe bei optimis
tiškos viltys atsiskirti nuo Maskvos, bet
jaučiama, kad Kiekvienas savaip noti
to tikslo siekti.
Per paskutiniuosius penkis mėne
sius lietuviai patyrė, kad lengviau de
mokratiją skelbti negu ją jgyvendinti.
Asmeninės varžybos, gausumas políti
nių grupių, iškilusios ekonominės pro
blemos dėl tris mėnesius trukusios blo
kados — tai esanti ryški dalis politinės
būklės.
Respublikoje prasidėjusi kova tarp
"valdžios" ir "parlamento". Lietuvos
aukščiausiąją tarybą sudaro 141 narys,
tačiau joje įvairaus politinio spektro
mažiausiai 7 grupės (komunistai su
Maskva ir prieš Maskvą, įvairios Sąjūdčio politinės frakcijos).

Pasak korespondento, Lietuva (3,7
mil. gyventojų) prieš penkis mėnesius
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tapo riaumojančia pele prieš Sov. Sąjun
gą (290 mil. gyventojų), paskelbdama
atsiskyrimą nuo Maskvos. Po trijų blo
kados mėnesių ir nemažų diskusijų Vil
nius sutiko priimti 100 dienų morato
riumą. Dabar Maskva ir Vilnius ruošiasi
deryboms.
Pokalbyje > mjerė K. Prunskienė
pareiškusi kad ue ybos vyks su Maskva
greitai, ir Lietuvos derybų pozicija yra
gera. Lietuvos naudai tarnauja M. Gor
bačiovo ir B. Jelcino varžymasis. Kai
bus atstatyta Lietuvos nepriklausomy
bė, tai busią susitarta ir dėl sovietų ka
riuomenės išvežimo.

mm maawKaafe
~~--------------■■ ,
.aM. niiniMÉMW

<B^1MA4aaaEŽ^g52»

■■■■»^WM

čių teises. Esą tai rodo, kokia yra vyk
domoji valdžia. Jos priešiškumas Lietuvos nepriklausomybei yra daugiau ne
gu akivaizdus. Reikalaujama: 1. nedel
siant iškelti baudžiamąsias bylas 1990.
VIII.23 lietuvių tautai priešiško teroro
akcijos organizatoriams, beivykdytojams. 2. skubiai pakeisti Lietuvos respu
blikos vykdomąją valdžią.

Lietuvių peticija
LIC pranešimu iš Vašingtono, ryšium
su Hitlerio-Stalino sandėrio 51-mis meti
nėmis Lietuvos sąjūdis plačiu mastu or
ganizuoja peticiją - atkfeipti valstybių
dėmesį, kad Baltijos kraštai galėtų daly
vauti Europos saugumo ir kooperavimo
Nežiūrint ministerės pirmininkės
konferencijoje lapkričio mėnesi Paryžiu
optimizmo, jos priešininkai baiminasi,
kad ji, priklausiusi komunistų partijai,
je. Kai tokia konferencija neseniai vyko
gali būti per "švelni" derybose su Mask Kopenhagoje, sovietai užblokavo baltie
va. Antanas Terleckas, rašo koresponden- čių joje dalyvavimą. Ne viena kita vals
cas, mažos ir pašiepiamos tautinės gru
tybė nepasipriešino sovietų pozicijai.
pės vadovas, Vilniuje labiausiai žinomas
Dabar peticijos organizatoriai tikisi
kaip įvairių brošiūrų autorius, tikina,
stipriai pareikšti kitų valstybių nuomo
kad turįs įrodymų, jog K. Prunskienė
ne Baltijos kraštu nepriklausomybės at
tarnaujanti svetimai jėgai — "yes, yes
žvilgiu. Peticijai parašai bus renkami iki
Moscow — taip, taip Maskvai".
rugsėjo 28 d., kai tą dieną slaptu proto
Šiaip neutralūs stebėtojai galvoja, '
kolu Lietuva iš nacių įtakos sferos pa
kad tokios politinės rungtynės yra neiš kliuvo į Sov. Sąjungos. Peticija paruošta
vengiamos, turint galvoje buvusią laisvą
/vairiomis kalbomis: anglų, rusų, vokie
tautą, kuri ieško kelių į nepriklausomy čių, lenkų, estų latvių ir lietuvių.
bę po 50 metų komunistinės valdžios.
Sėdi kalėjime
Pareiškimas Aukščiausiajai
Milovice miesto kalėjime, Čekoslova
tarybai
kijoje, kaip praneša LIC, nuo gegužės
LIC pranešimu, Vilniuje rugpiūčio
mėnesio sėdi keturi jauni lietuviai. Egi
23 d. Molotovo-Ribbentropo 51-sioms
dijus Nausėda, Virgtàjus Dubauskas,
metinėms pažymėti jvyko mitingas. Po
Renatas Babuolis gegužės 12 d. pasi
mitingo demonstrantai ėjo per miestą
traukė iš sovietinio dalinio Čekoslova
pareikšti protestą prieš tyčiojamąsi iš
kijoje. Birželio pradžioje jie buvo sulai
lietuvių tautas kančių. Sovietiniai tan
kyti Čekoslovakijos pasienyje, o Virgius
Krikštoponis - Lenkijos pasienyje. Šiuo
kai dar tebėra Vilniuje. Taipogi prie bu
vusių vyskupijos rūmų mitingo daly
metu jie uždaryti kalėjimo vienutėse, ne
leidžia susirašinėti su tėvais, sumažintas
viai mėgino nuimti Justo Paleckio me
morialinę lentą. Nelauktai demonstrauomaisto davinys, neduodama spaudos.
jančiusužpuolė sovietiniai milicininkai
Jie laukia teismo. Aplinkiniais keliais
ir be atodairos mušė su guminėmis laz
buvo perduotos žinios užsienio reikalų
domis senelius, moteris ir vaikus. Buvo
ministerial A. Saudargai. Suimtieji pra
pagrobtas Lietuvos laisvės lygos narys
šo, kad jais susidomėtų žurnalistai ir
Vytautas Šustauskas.
kad būtų atsiųstas advokatas iš Lietuvos
Ryšium su šiuo /vykiu "Jaunoji
Lietuva", Lietuvos Helsinkio grupė,
Lietuvos laisvės lyga, Lietuvos krikš
čionių demokratų sąjunga, Lenkijos lovojantis solidarumas Lietuvos aukščiau
siajai tarybai pasiuntė pareiškimą, ku
riame sakoma, kad Lietuvos respubli
kos vidaus reikalų ministerija nesiėmė

UŽ LIETUVIŠKĄ KNYGĄ IR SPAU
DĄ LIETUVIAI TIEK DAUG KOVO
JO IR KENTĖJO. DABAR LIETU*
VISKĄ KNYGA STOVI IR DULKA
KIOSKŲ LENTYNOSE, LAUKDA
MA KOL KAS JĄ NUPIRKS.

jokių priemonių apginti Lietuvos pilie-

MES ESAME KOVOJANTI TAUTA
U 1

Vienas iš mūsųi_ginkly*-spaudaJi turi boti tvirta ir laisva. SkąĮtytojau Javotautind
pareiga ją remti ir platinti. Surask bent vieną naują skaitytoją 1 Nedelsk!
''V
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VYTAUTAS DIDYSIS
Pasinaudota leidiniu Vytautas Didysis
(Tęsinys iš praeito nr.)

Tamsus šešėliai slinko iš rytų, be abejo
inspiruoti iš Vakarų Ordini. Polocko ku
nigaikštis Andriejus kryžiuočių padeda
mas, drauge su Smalinsko kunigaikščiu
sukilo prieš Jogailos, su kurstydami visą
Rytų Lietuvą. Šį sukilimą ėmė palaiky
ti ir Livonijos landmistrai. Tuo laiku,
kai kryžiuočiai savo žygiu buvo atsidūrę
net už Vilniaus, keršydami Lietuvai už
padarytą uniją, Livonijos landmistrai
1385 m. spalių 10 d. Andriejų su visa
Polocko kunigaikštyste paėmė savo globon.
Maistas kilo tuo metu, kai Lietuva
buvo beginklė. Livonijos mistras galėjo
laisvai triumfuoti. Savo tris savaites
trukusiu žygiu neteriojo net 18 Lietuko
vos apskričių. Tų žygių metu Andriejus
paėmė Vitebską, o jo sąjungininkas
Sviatoslovas prijungė du Lietuvos apskričius prie savo kunigaikštijos.
Tuo tarpu iš Krokuvos atskubėjo
Vytautas su Skirgaila, kurie susijungę
su Kaributu ir Lengvintu apsiausdami
Smolinsk kunigaikštį. Prie Vechros upės
įvyko kruvinas mūšis. Žuvo pats Svia
toslovas ir jo giminaitis, o sūnūs Jurgis
ir Hlebas pateko nelaisvėn. Lietuvos lai
mėjimas buvo visiškas.

Sumušus vieną maištininką, viskas
buvo nukreipta ir prieš patį Andriejų.
Nepadėjo jam nė kaulininkų protekci
ja.: landmistras nedrįso jam padėti, ma
tyt darydamas tai Ordino magistro įsa
kymu. Skirgaila po kelių mėnesių ap
siausties paėmė Polocką.
Tuo būdu, Vytautui aktingai daly
vaujant, sukilimas Lietuvoje buvo nu
malšintas, o pačiame krašte įsiviešpata
vo tvarka. Rodos, turėjo įvykti visiška
Vytauto ir Jogailos santaika, bet taip,
nebuvo. Vytautas daug kuo rizikuoda
mas turėjo keliauti j Prusus ir vėl ieško
ti paramos savo teisėms atgauti. Jogai
la vėl sulaužė pažadus, kad Trakai, kai
Palockas bus atiduotas Skirgailai bus
Vytauto.

_ 1382-1302 Išgelbėti blogėjančią situaciją galėjo
tik atsargi ir švelni politika. Bet Jogaila
su Skirgaila elgėsi priešingai. Bet tuo
metu Vytautui pritrūko kantrybės. Jį
drąsino tai, kad aplinkui tikėjosi drau
gų: vakaruose galėjo laukti pagelbos iš
nepatenkinto unija Ordino: Jogaila ir
lenkais buvo nepatenkinti lietuviai, yppč
žemaičiai, kurie tikruoju Kęstučio įpė
diniu laikė Vytautą; Rytuose kreipė
Vytauto dėmesį totorių slegiama Mas
kva.

įtempti, o čia gauna Vytauto kvietimą!
bendromis jėgomis užimti Vilnių. Bet t
Ordinas paabejojo Vytauto nuoširdu
mu, atsimindamas sutarties sulaužymą,
ir padarytų jiems nuostolių jiems nuostoliupamanė sau: vis tik Vytautas ne-:
nori apgauti savo pinklėmis. Todėl Vy
tautas ir nesusilaukė iš jo jokių pažadų,
Lietuvoje buvo didelis nepasitenkini1
mas Jogailos politikai. Čia jau buvo su
sidariusi iš buvusių kunigaikščių,, iš tur
tingų bajorų sava aristokratija. Lietu
vos savarankiškumo panaikinimas ne
Įžkitfė jų tautinę ambiciją, bet jie jautė
si kad liko atstumti j antrą vietą; pilis
užėmė lenkų įgulos. Vytautas pasinau
dodamas visuotiniu nepasitenkinimu,
sušaukė į Lucką savo žmones ir pa reisų
kė jiems, kas reik daryti svetimiems
kraštą valdant. Sumanyta apgaulės bu-du paimti Vilnių ir atiduoti Vytautui,
bet šis planas buvo išduotas vieno vo-?
kiečiu šnipo Kaributui, Tad Vytautui ,
vėl teko ieškoti pagalbos svetur — bėg-į;
ti į Prūsus.
t

Kryžiuočiai ne tokie, kad degintų
paskui savo esamus tiltus, tikėjo ir vėl
jais naudotis. Kad jie Vytautu pasiti ke
tų buvo nusiųsta jiems Vytauto sesuo
Ringailė, brolis Zigmantas su sūnum
Mykolu ir būrys bajorų. Tik dabar ma
gistras pasiuntė savo pasiuntinius j Gaiy,
diną. Derybas su Vytautu Ordinas už- ’
Jogaila, matyt nejautė besiartinančių maskavo tuo būdu, kad iki paskutinės
juodų debesų ir todėl nesistengė Vytau valandos Skirgailai buvo duota suprasti^
tui atiduoti tai, ką žadėjo. Iš kitos pusės kad su juo bus padaryta taika. Skirgat-5
atrodo, kad Jogaila tyčia norėjo su Vy la dėl tų derybų net sugrįžo iš Polocko
tautu piktuoju gyventi, sukeldamas aiš į Vilnių. Kryžiuočiai, Vytauto padeda-i
kius Vytautui nemalonumus; viltį atgau mi užėmė Gardiną kurį pavedė Ordinuiį
ti pažadėto Lucko bei Trakus visikai pa o dar Vytautas įkaitais garantavo, kad jų
laidojo. Atmosfera ėmė slėgti, padažnė susitarimas bus išpildytas.
jo įtarinėjimai. Vytautas suprato, kad
1390 m. vasario men. pradžioje buvo
lieka tik Jogaila išvyti iš Lietuvos, kad
sumobilizuota didžiulė armija (iš
abu negali kartu sutilpti Lietuvoj.
40.000 vyrų), kuri įsiveržė j Lietuvą,
Vytautas, norėdamas pašalinti Jogai pasiekdama Kernavę (prie Neries). Ka
lą, tuo pačiu priešinosi ir Krėvės aktui,
riuomenė atsidūrė net iki Maitiogalos,
kuris jungė Lietuvą su Lenkija. Priešin nuteriojo apylinkes ir pabuvusi apie dvi
tis lenkų įtakai, Vytautui reikėjo kovo savaites sugrįžo su grobiu namo. Tas žy
ti su Skirgaila, Jogaila ir Lenkija. įsiti
gis susilaukė atpildo. Lenkų remiamas
kino, kad pats vienas nieko nepadarys,
Skirgaila netrukus įsigalėjo Vytauto že
reikėjo ieškoti pagelbos pas Ordiną,
mėse ir visos pilys, iki pat Gardino pate
tad tam tikslui paieido iš nelaisvės
ko į jo rankas. Jam pasisekė paimti ir
nuo 1384 m. laikomu vokiečių dar įžy paskutinę Vytauto šalininkų ginamą
miais asmenimis prašyti pagelbos Vil
Gardino tvirtovę.
niui atgauti.
,
Taip Vytautas vėl neteko visų savo
Ordino santykiai su Lenkija jau buvo žemių ir bei, kaip prieš septynerius me-l
tus, turėjo pasiduoti Ordino malonei.
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DALIA GRINKEVIČIŪTĖ

LIETUVIAI PRIE LAPTEVŲ JŪROS
(Tęsinys)
Iš po skuduru, krūvos tiesėsi išdžiūvusios
mo bado vaiku rankutės, ir leningradiečiai i
kiekvieną dėjo po gabalėli duonos. Mažasis Le
ningrado blokados kankinėlis po mirties tiesė
pagalbos rankutę savo žūstantiems bendraam
žiams.
Kai mirdavo tėvai, vaikus paimdavo į at
skirą našlaičiu baraka tame pačiame lediniame
kape. Sąlygos buvo tokios pat baisios, mirtin
gumas vaikų dar didesnis. Išbadėję vaikai gran
dydavo rankutėmis nuo ledinių langu sniegą ir
valgydavo jį. Vaikai mirė vienas po kito. Lavo
nų vežiotojai dažnai rasdavo ant sniego prie
vaiku barako durų padėtus maišus su vaikų
lavonėliais-skėlė teitais. Po kiek ju buvo maiše,
nežinoma, nes nuvežę maišus dėdavo i bendra
krūvą jiųneatrišdam’

Du berniukai suomiai, 12 ir 13 metų, ta
me našlaičių barake pasikorė. Tai matė 13
metų Lukminaitė Juzė nuo Kėdainių, kuria
ten patalpino po levų ir dviejų vyresnių bro
lių mirties. Mažoji Juzė vis verkė, prisiminda
ma tėvų ir ypač paskutinio, 16 metu brolio
mirtį. Mirdamas badu broliukas vis laukė pa
žadėtos duonelės. Bet taip ir mirė nesulaukęs,
ištiesęs rankutę. O duonelę jam įdėjo jau i mi
rusią rankutę.

žiaurūs šalčiai, siautė pūgos, ypač įnirtingos
prieš poliarinės nakties pabaigą ir saulės pasi1
rodymą.
Barakai buvo 1 > iškili nekūrenami, ir
mirštantieji nušaldavo rankas ir kojas. Galuti
nai išsekę, gulėjo jau beveik visi ir viduriavo
nuo skorbuto tiesiog ant narų. Žmones apsė- 1
do utėlės. Jos laikėsi net antakiuose ir blaks
tienose. Artėjo finalas.

Ir kada jokios vilties niekas jau nebetu
rėjo, į Trofimovską atvyko žmogus, kuris išgel
bėjo nuo mirties likusius. Tai buvo gydytojas
Samodurovas Lazaris Solomonovičius.
Jis prasi gavo i kiekvieną baraką, pamatė
visų padėtį, pusgyvius žmones ir pradėjo labai
energingai veikti. Drąsiai susirėmė su Trofimovsko viršininkais, kurie gyveno šiltuose,
mūsų iš rąstų pastatytuose namuose, buvo nuo
gaivos iki kojų apsirengę kailiniais, apsiavę kai
liniais untais arba veltiniais, valgė iki soties są
jungininkų siunčiamą iš Amerikos duoną,
sviestą, cukrų ir kiaulienš konservus (visi pro
duktai. išskyrus druską, buvo per Tiksio uos
tą atvežti iš Amerikos). Pagrindinis jų užsiėmė
maš buvo greitais tempais siųsti lietuvius ir
suomius į aną pasauli. Dėl šio svarbaus “dar
bo” Mavrinas, Sventickis, Travkinas, Guliajevas. Anošinas ir kiti išvengė fronto.

Jau kitą dieną mes gavome po dubenėli
karštos žirnių sriubos, po pusę kilogramo šal
Juzė vis prašinėjo žmonių nuvesti ją prie
dytos žuvies, kuria gydytojo patarimu suvalbroliuko kapo. Kartą viena moteris ją nuvedė.
gėm žalią, kad nežūtų askorbininė rūgštis. Jis
Bet lavonų krūvoje ji broliuko nepamatė .tik
pareikalavo iš sandėlio keleto maišų žirnių,
visam gyvenimui įstrigo atmintin poliarinių
sudaigino juos, ir netrukus į kiekvieną baraką
lapių nugraužtos rankos ir kojos, balti kaulai,
buvo atnešami sudygę žir- iai. Kiekvienas gau
taip pat vėjo ridenama kažkieno galva.
davome jų po nedideli saikeli - pusę stiklinai
Kartąji su berniuku Stasiūnu išėjo iš
tės. Davė žmogui ir po keletą kilogramų Ka
našlaičių barako. Jie tikėjosi rasti kokio nors
nados miltų. Badas ir skorbutas pamažu ėmė
maisto. Sąšlavynuose prie viršininkų namų pa trauktis. Atsitraukė ir mirtis. Tie, kurie sulau
vykdavo kartais rasti žuvų žarnų. Išsekusi mer kė daktaro Samodurovo. liko gyvi.
gaitė sukniubo. Kol draugas atvedė į pagalbą
Erne dirbti pirtis. Lavonų vežiotojai persi
žmones, ji nušalo rankas ir krūtinę, nes prisi
kvalifikavo i sanitarus ir ėmė vežioti gyvus la
dengti neturėjo jėgų. Gydant jos buvo neįma
noma paguldyti: krūtinė nušalusi - viena žaiz vonus į pirtį. Kiekviena dieną maudė po vieną
da, ant menčių, stuburo ir dubens srityse, kur baraką. Prausėsi visi kartu: vyrai ir moterys.
Žmonių būklė buvo tokia, kad lytis nebeegzis
atsikišę kauliukai, pragulos, trofinės opos nuo
tavo. Skeletai su iškritusiais nuo skorbuto dan
išsekimo ir skorbuto. Tada ja medžiaginėmis
timis, trofinėmis opomis ir kaulinėmis uode- ‘
kilpomis pakabino už pažastų. Kojytes įrėmė
į patalą, o kilpas pritvirtino prie lubų. Tokioj' gytėmis.
Rūbus kaitindavo dezkamerose. Kiekvieną
padėty Juzė Lukminaitė prakabojo keletą mė
karta kameros dugne likdavo juoduoti didžiu
nesių. Kokią kaltę turėjo išpirkti šis nukry
lės suspirgusių utėliu kekės.
žiuotas vaikas? Randai nuo žaizdų išliko iki
šiol.
Vasario viduryje virš horizonto pamatėme
1943 m. vasary supratom, kad žūsim vi
si. Mirtingumas pasiekė savo apogėjų. Laikėsi

mažytį krašteli Saulės. Poliarinė naktis baigė
si. Patikėjome, kad likome gyvi.

Po mėnesio daktaras Samodurovas išvyko.
Girdėjome, kad jis žuvo fronte. Bet galbūt tai
netiesa? Žemai lenkiamės Jums, daktare Samodurovai.
Balandžio mėnesį viršininkai nusprendė
sutvarkyti lavonų krūvas. Tam tikslui buvo
atvežti darbingi kaliniai iš Stolbų lagerio, nes
Trofimovske nebuvo žmonių, kurie pagal sa
vo fizines jėgas būtų galėję atlikti tą darbą.
Kiekvieną dieną, prieš pradedant darbą, jie
gaudavo spirito davinį ir dirbo pusiau girti.
Iškirto amžiname įšale didžiulę duobę, kuri
ir tapo brolišku kapu Trofimovsko aukoms
- lietuviams ir suomiams.

Surkų šeima... Mirė motina, du sūnūs, Jo
nas ir Adolfas, duktė Emiliutė. iš 5 žmonių
liko dukrelė Irutė. Tėvas buvo likęs Lietuvo
je. Po karo jis atsišaukė, klausdamas dukters,
kodėl gi jam nerašo kiti šeimos nariai, kokie
jų adresai?
Lukminų šeima nuo Kėdainių... Iš 7 žmo
nių keturi: tėvas, motina ir abudu sūnūs.
Dzikų šeimoj iš 6 žmonių žuvo trys.

Pulkininkas Dundulis žuvo lageryje. Maža
sis sūnelis mirė Altajuj, 16 metų dukrelė mi
rė iš bado Trofimovske, sūnus nuskendo Le
noj. Liko tik žmona, gyvena Anykščiuose.
Marijampolės gimnazijos direktorius Dani
liauskas mirė iš bado lageryje, žmona iš bado
- Trofimovske. Sūnus Antanas šiuo metu po
insulto, pirmos grupės invalidas.
Mokytojas Totoraitis iš Marijampolės
mirė iš bado lageryje, žmona - Trofimovske,
vyriausias sūnus studentas mirė Jakutske.

Vidoklerienė iš Kauno, kai mirė jos vie
nintelis sūnus, pianistas, kiekvieną dieną eida
vo prie lavonų krūvos. Ir vieną kartą negrįžo
- ten ir rado ją sušalusią.

Prisimenu Trofimovske mirusius: moky
toją Staniškį nuo Kauno, mokytoją Gediminą
Bblčių nuo Daugų. Ašmontienę, Lukoševičie
nę iš Šiaulių, Raibikienę nuo Kalvarijos, Belązarienę nuo Kėdainių, 25 metų milžiną galiū
ną Zabuką, mirusį iš bado. 12 metų Jonuką
Giedrikį iš Marijampolės, Bamiškienę, Mikoliūnienę, jaunuolį Baltoką. Volungevičių, Gelerį,
Klingmanienę, Krikštaną iš Kauno. Krikštanas
nebuvo išvežtas. Prasidėjus karui, jis pabėgo iš
Lietuvos. Nenorėdamas eiti i frontą ir nežino
damas, kas laimės karą, jis su šeima prisijungė
prie lietuviu tremtiniu ir pateko į Trofimovs
ką. Už komunistinę pogrindine veiklą jis buvo
sėdėjęs Lietuvos kalėjime. Trofimovske, mir
damas iš bado, jis susigraudinęs sakydavo:
“O jeigu mus taip maitintų, kaip Kauno sun
kiųjų darbų kalėjime...” Jo lavoną vargšė žmo
na pasidėjo ant rogučių ir išvežė i bendrą krū
va.
Visi jie ir daug kitų, lietuviu ir suomių, ku
rių pavardžių nebeatmenu ar visai nežinojau,
sugulė į viena broliška kapą ant kurio niekada
nebuvo padėta nė viena gyva gėlė, prie kurio
niekada neskambėjo gedulinga muzika.
Mirties pažymėjimai nebuvo rašomi. Mo
kytojas Petrauskas nuo Šiaulių vežiojo lavonus
ir kasdien rase dienoraštį, taip pat vedė miru
siųjų sąrašus. Viršininkai apie tai suuodė. 1946
m. jį ėmė tardyti. Tada dienorašti ir sąrašus
jis skubiai sudegino .. Kada NKVD darbuoto
jai atėjo pas jį i žeminę daryti kratos, dienoraš
tis ir sąrašai jau buvo sunaikinti.
(Bus daugiau)
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MŪSŲ LIETUVA

Juozas Šlajus

JAV LIETUVIŲ FONDAS
STIPRĖJA
JAV Lietuvių fondo vadovybė Či
kagoje liepos 11 d. LB SRT seklyčio
je suruošė spaudos konferenciją, norė
dama per spaudą bei radiją supažindin
ti lietuvišką visuomenę apie L F atlie
kamus darbus ir 1990 m. pelno pa
skirstymą lietuviškos veikios darbams
paremti. Konferencijoje dalyvavo apie
40 žmonių iš L F vadovybės, JAV,
Krašto vaidybos pirm, ir L F iniciato
rius dr. A. Razma, LB Krašto valdy
bos naršai ir spaudos-radijo atstovai.
Susirinkimui vadovavo Informacijos
komisijos pirm. žurn. A. Juodvalkis,
PreL Juozas Prunskis sukalbėjo invokaciją.

L F tarybos pirm. Stasys Baras sa
vo pranešime paaiškino, kad praeitu
metų (kovo 31 d.) visuotimame narių
suvažiavime buvo nutarta iš LF-do
pagrindinio kapitalo paskirti vieną mi
lijoną doleriu besilaisvinančiai Lietu
vai gelbėti. Pirm. St. Baras paaiškino,
jog tasai nutarimas yra galiojantis, bet
L F statutas varžo tokios paskirties pi
nigų išmokėjimą, juoba, kai Lietuvoje
dabartinė padėtis nesanti aiški, L F
narių suvažiavimas turėtų pakeisti sta
tusą, kurj patvirtintu JAV LB-nės ta
ryba. Nutarta dėl to nešaukti specia
laus fondo narių suvažiavimo, bet pa
likti 1904 m. darbų eigai.
St. Baras paminėjo, kad šiais me
tais tikimasi užbaigti 5-jo milijono su
telkimą. Dabar pagrindinis fondo kapi
talas — $.4.855.000.
L F valdybos pirm. A. Ostėssavo
ilgesniame pranešime apžvalgė LF-do
darbus ir rūpesčius. Padėkojo valdybos
nóHams už pareigingumą.

$40.000. Pirm. P. Kilius aiškino, kad *
pelno skirstymo darbas yra gana sun
kus. Prašymų buvo labai daug. Studen
tų pensijoms prašymų gauta net iš Lietuvos. Dėkojo k-jos nariams už rūpes
tingą darbą, ypač - L F administratorei A. Steponavičienei.

Dr. A. Razma tarp kitko pasidžiau
gė, kad dalis L F kapitalo jau gali būti
skiriama Lietuvos pagalbai.
St. Baras paaiškino apie Lietuvos
istorijos išleidimą. Pirmas ir antras to
mai turėtų pasirodyti dar šiais metais.
Trečiasis yra ruošiamas. Galimas daly
kas, kad kas nors iš Lietuvos pasiims
parašyti tą istorijos dalį.

Dar kalbėjo LB Švietimo tarybos
pirm. R. Kučienės mokyklos vadovė
lių reikalu, LB KV vicepirm. B. Jasai
tienė, LB Kultūros tarybos pirm. D.
Kučėnienė, Br. Juodelis Lituanistikos
studijų tyrimo centro reikalu, J. Že
maitis, J. Šlajus ir kt. Buvo supažindin
tas ir kalbėjo svečias iš Lietuvos E.
Kiiučinskas, Lietuvos socialinių reika
lų direktorius, lankąs Europą ir Ame
riką.
Vienas L F pirmūnų dr. G. Balukas
papasakojo apie prieš 30 metų įvykusi
steigiamąjį posėdį. Buvo prisiminti siū
lymai, nuomonių skirtumai, pirmieji
gydytojų įnašai ir da? tada kuklus me
tinio pelno $2000 paskirstymas.
DR. K. BOBELIS
JAV SENATO REIKALŲ KOMISIJOS
PATARIAMAJAME KOMITETE
JAV Senatorius Connie Mack (FL),
Senato užsienio reikalų komisijos narys,
pakvietė dr. K. Bobelį - VLIKo pirmi
ninką dalyvauti Senato užsienio reikalų
patariamajame komitete (advisory team).

Senatorius Mack dėkoja dr. Bobe
liui už patarimus užsienio reikalų politi
kos klausimais paskutinių metų bėgyje.
Dr. K. Bobelis padėkojo senatoriui už
pakvietimą ir sutiko patariamajame ko
mitete dalyvauti.
ELI A

Finansų komisijos pirm. R. Juškie
nė paaiškino, kad didžioji dalis kapita
lo investuojama saugiau j valdiškas pa
slaugas ir banko lakštus. Siekiant aukš
tesnio pelno yra ir didesnė rizika, kas
vengiama. Standard Federal bankas pa
Telšių kunigų seminarijos rektorius
aukoja $1000.
yra kun. K. Gasčiūnas, o dvasios vado
vas - Kun. S. Brazdeikis, buvęs Kauno
Pelno skirstymo komisijos pirm.
P. Kilius pranešė, kad 1990 m. L F su-' kunigų seminarijos dvasios vadas. Dabar
telkė $304.000 pajamų. Pelnas paskirs Kauno kunigų seminarijos dvasios vadas
Dabar Kauno kunigų seminarijos dvasios
tytas taip: švietimui - $134,425 kul
tūriniams reikalams - $63,500, visuo vadas yra kun. S. Tamkevičius.
meniniams reikalams — $68.030. Iš
viso paskirstyta $265,955. Pirmą kar
tą studentams iš Lietuvos paskirta
(fsDand^a ^j-lianis
C^an^ra jUara (įį.
Qadrt

PRAÇA SANTA HELENA, 81
VILA PRUDENTE I
TEL.: 914-4950
SÃO PAULO
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MIRĖ ARKIVYSKUPAS
LIUDVIKAS POVILONIS
Velionis staiga mirė rugpiučio 9 d.
Kaune, baigdamas 80-sius metus. Palai
dotas rugpiučio 13 d. Marijampolėje
§v. Mykolo arkangelo prokatedros šven
toriuje. Buvo pašarvotas Kauno arkikatedrpje, kur atlaikytos gedulinės Mišios.
Vėliau perkeltas į Marijampolės Šv. My
kolo arkangelo prokatedrą. Kaip rašo
Lietuvos spauda, su arkivyskupu atėjo
atsisveikinti tūkstančiai žmonių. Prie ka
po atsisveikinimo žodį tarė Vilkaviškio
vyskupijos apaštalinis administratorius
vysk. Juozapas Žemaitis ir kiti dvasinin
kai. Laidotuvėse dalyvavo daug Lietuvos
vyskupų, kunigų, kitų religijų ir visuome
ninių organizacijų atstovai.

Liudvikas Povilonis gimė 1910 m.
rugpiučio 25 d. Šilagaliu kaime, Šimo
nių valsčiuje, Panevėžio apskrityje. Mo
kėsi Marijampolės mokytojų seminarijo
je ir nuo 1930 metų studijavo teologiją
bei kanonų teisę Vytauto Didžiojo uni
versitete, baigdamas jį bažnytinės teisės
licenciato laipsniu. Kunigu buvo įšven
tintas 1934 m. Mokytojavo Marijampo
lės marijonų gimnazijoje ir redagavo žur
nalą "Šaltinėli", sumaniai įtraukdamas
į spaudos darbą jaunuosius. Dirbo sie
lovadoje Vilniuje ir kitose vietovėse.

Būdamas klebonu Klaipėdoje, kun.
L. Povilonis 1957-60 m. pastatydino di
džiulę ir meniškai vertingą Taikos Kara
lienės šventovę. Nors buvo gavęs staty-c
bai leidimą, jam buvo iškelta byla už
"neteisėtą" statybinės medžiagos įsigiji
mą. 1962 m. Vilniuje buvo nuteistas 8.
metus kalėti. Iš kalėjimo paleistas 1961?
m. ir paskirtas Nekalto Prasidėjimo
šventovės Vilniuje vikaru, vėliau klebo
nu.
1969 m. buvo konsekruotas vysku
pu ir paskirtas Telšių vyskupo pagalbi
ninku. 1973 m. buvo perkeltas į Kauną
ir tapo Kauno arkivyskupijos ir Vilkavškio vyskupijos apaštalinio administra
toriaus vysk. J. Labuko pagalbininku
su paveldėjimo teise. Pastarajam mirus,
1979 m. perėmė jo pareigas. Tais pačiais
metais buvašrinktas ir Lietuvos vysku
pų konferencijos pirmininku. Šias parei
gas ėjo iki 1988 m. Arkivyskupu pakeltas 1989 metais.

.j
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CHOPP -PIZZA-QUEIJOS
RESERVAS PARA FESTAS MUSICA AO VIVO
Rúa SOLON 1062 — Bom Retiro — Tel, 223-2333
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jis savo gyvenimą pasišventė lietuvybei,
net ir Lietuvos Himną parašė.
TAUTOS KALBA

nų km. Apie 1927 m. išvyko j Braziliją,
gyv. San Paule. Mano adresas: Lietuva,
Alytaus raj., Vaisodžių km. Ona Bara
nauskienė.

Gaila, kad ir dabar štai, šj rašynėlj
Kiekviena tauta skiriasi nuo kitos su
ar kas nors iš jaunimo perskaitys. Gal
savo ypatybėmis. Viena šitų ypatybių
tik tuščias darbas, laiko gaišinimas; ma
Ieškome brolio KVIETKAUSKO
yra tautos kalba. Tauta neturinti savos
tai paštu atsiųstą mūsų savaitraštį net
STASIO, Stasio, g. apie 1913 m. Radvi
kalbos, butų lyg ne tauta, lyg priklau
neatplėštą, numestą į kampą. Gėda
liškio raj., Polekėlėje, 1927 m. išvykusanti kitai tautai, kurios kalbą ji vartoja. mums prieš lietuvius Lietuvoje, kad ne
sio j Braziliją. Iki Antrojo pasaulinio
Lietuvių kalbą kiekvienas lietuvis turė mokame kalbėti nei su savo giminėmis
karo rašė laiškus. Mūsų adresas: Lietuva,
tų mokėti, bet mokėti, tai nereiškia ži
lietuviškai susirašinėti. Kodėl pasidarė
235493 Kelmės raj., Tytuvėnai, Mairo-4
noti ir jos nevartoti. Kėlbą reikia vis
me tokiais tinginiais - nejautrūs savo
nio 5a-8. Juzė Kvietkauskaitė-Radzevilavinti kalbėdami ir kąr-nors skaitydami. kalbai ir savo spaudai? Nežinoma, kada
čienė.
Yra lietuviškų laikraščių, knygų, žurna Lietuva bus laisva, o be kalbos - žus ir
Ieškau tetos KOŠTANTE KURlų ir kitų leidinių,
lietuvybė.
Vyturys
MICKOS vaikų. Prieš 20 m. ryšiai su te
Tėveliai gimė Lietuvoje, kaip atvažia
ta nutrūko. Gyveno Brazilijoje. Mano
vo čh.n praėjo jau geras laikas. Jie mo
adresas: Lietuva, 233000 Kaunas, Pro
ka daug lietuviškų tradicijų. Visa šeima
greso 14-3. Genovaitė Bulotienė-Marciu
mokėjo lietuvių kalbą, vises šventes pra
Ieškau pusbrolių ir pusseserės GOBE- lynaitė.
leidome lietuviškoj dvasioj: Kūčias val
Ri U ANTANO, Juozo, KAZIO (jis ir
Mano teta Dl LIŪTĖ VIKTORIJA,
gėme mūsų papročiais, Velykoms mar
žmona buvo profesoriai), JONO (mano
Juliaus, g. 1908 m. Kauno apskr., Bab
gučius marginome nepraleidome nei
mamos Braslauskienės-Žakevičiūtės Ve
tų valse., Kilbinų km., 1930 m. išvyko
tautinės šventes -.epasfebimai.
ronikos krikštasūnio), ONOS. Visi gyve
j Braziliją. Turėjo dukrą Genę ir sūnų.
no Kanadoje, Toronte. Gal atsilieps Bra
Gyvename didmiestyje, kuriame yra
Ieškai giminių. Manojadresas: Lietuva,
zilijoje, San Paule, gyv. ŽAKEVIČIAUS
ir lietuvių. Neturime daugiau šeštadie
Kaunas, Ukmergės*i 31-1 Petras Merkei
JURGIO (siuvėjas) dukros ir sunūs. Mani nes mokyklos, lietuviškų renginių
vičius.
yra mažai. Šiuo atveju yra sunkiau lietu no adresas: Lietuva, 235730 Šilutė,
Liepų 11-19. Petronė Braslauskaitė-Vans-A GENDA '90
vybę išlaikyti nors ir dažnai kalbamės
kevičienė.
namie lietuviškai, bet tai neužtenkamai.
Būtina susistatyti bendrą lietuvių
veiklos KALENDORILĮ. Čia kelios datds:
Ieškau sesers ŠALTENYTĖS-FAHRusai mėgino lietuvius surusinti atim
MY MILDOS. Žinau, kad gyveno Brazi
dami lietuvišką spaudą. Knygnešiai bu
OUTUBR 14 - SPAUDOS ŠVENTĖ.
Išjoję,
Rio
de
Žaneire.
Mano
adresas:
vo sunkiai baudžiami ištrėmimu ar kalė
Org. Semanário lituano
Lietuva,
232010
Vilnius,
Dūks
t
y
12-34.
jimu už slaptai iš Tilžės gabenamas lie
MŪSŲ LIETUVA (NOSSA
Nijolė
Šaltenytė.
tuviškas knygas — lietuvišką spausdintą
LITUÂNIA)
I

PAIEŠKOMA

žodį.
Dabar mes gyvename laisvame kraš- ?
te, mūs niekas nedraudžia kalbėti kaip
norime, tačiau mūsų jaunimo lietuvių
kalba kaskart prastesnė. Yra daug tokių,
kurie visai jos nemoka. Gaila, bet žmonėms vis reikia kokios nors priespaudos,
kad savo kalbą vertintų.

Lietuvių kalba yra labai graži ir taip
pat labai sena, kiekvienas lietuvis turėtų
ją mokėti. Vincą Kudirką Basanavičius
sugėdino, kai pasakė padainuokime ir
užtraukė lietuviškai. V. Kudirkai buvo
gėda, jis vis laikė, kad lietuvių kalba yra
žemos klasės žmonėms. Nuo to laiko,

MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V.
ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ.

Mano močiutė ir keturi dėdės RU
NOVEMB.10 - COMEMORAÇÃO DO
DOKAI (tėvo broliai) KOSTAS, MYKO
ANIVERSÁRIO DA SĄ
LAS ir kt. apie 1926 m. iš Rokiškio
JUNGA 59 ANOS. 20:00
apskr., Kamajų vaisė., Salų km., išvyko
hs. na sėdė da Sąjunga.Sob
į Braziliją, gyveno San Paule. Mano tė
os auspícios daaniversarian
vas RUDOKAS JUOZAS, Kazio, su brote.
liais susirašinėjo iki 1941 rn. Ieškau gi
DEZEMB.31 - REVEILLON D A SĄ
minių. Mano adresas: Lietuva, 234820
JUNGA - Naujųjų Metų
Rokiškis, Taikos 3a-38. Algimantas
Sutikimas 90/91. Org. Są
Rudokas.
junga-Aliança.
Ieškau sesers DOMICĖLĖS KRAObs.: — O horário das 19 às 22 hs. das
SINSKAITÉS-DUDAVICIENÉS-KAQuartas-feiras é destinado às reu
VALIAUSKIENÉS, Vinco, arba jos sū
niões da Diretoria Executiva,
naus JONO, g. Alytaus apskr., Križiūquando os associados poderão
saldar seus compromissos sociais
GERIAUSIAS BUDAS UŽSIMOM.ĖT1
na sėdė da Sąjunga-Alianęa.
MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ,
-- As eventuais alterações serão co
tai išrašyti čeki Petras Rutóys vardu
municadas com a devida antece:
ir pasiųsti paprastu paštu.
dência.
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CEPELINŲ PIETŪS
SPAUDOS ŠVENTEI kun. Juozas
Šeškevičius su talkininkėm ruošia ypa
tingus pietus su lietuviškais cepelinais,Kviečiame kiek galint daugiau žmonių
dalyvauti ir gražiai pasivaišinti.
Bilietus iki spalio 10 dienos bus ga
lima gauti V. Zelinos klebonijoj ir šv.
Kazimiero parapijoj.

MŪSŲ LIETUVA PER PIGI
Inflacijai nepanaikinus ir visom kainom
nuolat kylant, musų prenumerata ne
padengia nei spaudos darbo, neskai
tant dar pašto išlaidų.

Metinė prenumerata dabar bus
Cr. 1000,00, o atskiro numerio kaina
Cr.20,00. GARBĖS LEIDĖJAS aukos
Cr.2.000,00
SOLIDARUMO MOKESTIS
1990 METAIS
Fevereiro
Vasario mėn.
’
NCz.200,00
Petras V. Bare iš is
NCz.200,00
Dr. Adilson Puodžiūnas

Balandžio mėn.

Abril

Cr. 200,00
Petras Šimonis
Cr. 200,00
Hendrikas Guzikauskas
Cr. 200,00
Vladas Jurgutis
Cr.300,00
Jonas Silickas
Cr. 300,00
Antanas Rudys
Cr. 300,00
dep. n° 558561 r- ' 7 ' L =
Maio
Gegužės mėn.

Cr. 300,00
Cr. 300,00
Cr. 300,00
Cr. 300,00
Cr. 300,00
Cr. 300,00
Cr. 300,00
Cr. 300,00
recebido: alunos da Escola Lituana

Clovis Uzeda
Helena Uzeda
Irene Petraitis
Na stačia Idas
Dr. Adilson Puodžiūnas
Danutė Baltrukoniš i
Vanda Karosevic
Jorge Prokopas

Paulo Ducevskas
Vanda Karosevic
Flavio Bacevičius
Felix Andriušaitis
Danutė Baltrukoniš
Clovis Uzeda
Jorge Prokopas
Irene Petraitis
dep, n° 689.828 — totai Cr. 1.500,00
(Tęsia sekančiame numeryje)

SPALIŲ MÉ
Sveikiname savo narius, kurie šven
čia gimtadienį šį mėnesį ir linkime daug
sėkmės.

r

02 - Sérgio Prata! i
09 - Adėlia M. Godliauskas
10 - Adilson Puodžiūnas
10 — Antônio Boris Butvinskis
12—Ana Miksas
\
12 — Wanda Greičius Sinopoli
15 — Jonas Valavičius
i.
15 - José Ričardo Indriūnas
16 — Pedro Antônio Stasiukinas
19 — Gisele Maria Šiaulys !
23 - Bronius Šukevičius
25 - Algirdas Baužys
31 — Edward J. Žvingila

SAVIGARBOS REIKALAS '

Kalbant apie mūsų rašytoją p. Pe-,
trą Babicką, nuo eilės metų remiamą
Čikagos "Lietuvos Dukterų", reikėtų,
kad šiuo brangiu 87-mečiu mūsų tautie
čiu susirūpintų kiek daugiau ne JAVbių dukterys^bet ir Rio de Janeiro ir i
Duque de Caxias mūsų patriotai lietu
viai,
\

Sąjungos-Aliança
Valdyba

PARDUODAM l
MARŠKINĖLIAI
SU LIETUVIŠKA VYTIM
IR UŽRAŠU "LITUANIA
LIVRE"

Šiuo tarpu, kad išvengus problemų
su krašto Sanatorijos Departamentu,
reikėtų, jungtinėmis jėgomis, patvarky
ti p. Babicko baisiai apleistą — griūvan
čią bakūžę.
Kun. Petras Urbaitis, tuo reikalu, ta
riasi ir su Br. Liet. Bendruomenės val
dyba,, čia Sanpauly.

Žinia, kad jau rašomoje "LIETU
VIAI BRAZILU OJE" NOVSLÉJE,
Juan Alejandro Die!ininkaitis Cr. 1.000,00 jnusų rašytojas, poetas, patriotas —
Vladas Jurgutis
p. Babickas turės vaidinti svarboką rolę.
Cr.500,00
Stasė Jurgutis
Būkime, tad su nusipelnusiu ligo
Junho
niu — seneliu, mūsų tautiečiu, kaip tau
Birželio men.
riems lietuviams pridera, vaidinant arti
Cr. 300,00
Lionginas Gaigalas
no meilės rolę.
j<PU
Cr. 300,00
Feiíx Andriušaitis

Užsakymai "MŪ§įj LIETUVOJ
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SPAUDOS ŠVENTE
CEPELINU PIETŪS
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