
BALTIJOS KELIAS l EUROPĄ
Rugpjūčio 23 d. apie trisdešimt tūks

tančių žmonių dalyvavo Lietuvos Sąjū
džio surengtoje demonstracijoje prie Lie
tuvos-Lenkijos sienos ties Lazdijais. De
monstracija, vykusi šūkiu "Baltijos ke
lias j Europą' buvo surengta Molotovo- 
Ribbentropo pakto penkiasdešimt pir
mųjų metinių proga. Organizatoriai bu
vo numatę lietuvių-lenkų susitikimą, ti
kėjosi, kad sovietai pasienio sargybiniai 
leis lietuviams ir lenkams išimties keliu, 
nevaržomai pereiti pasienio punktą prie 
Lazdiųj^dalyvauti numatytuose bendruo
se draugystės mitinguose. Tačiau gink
luoti sovietų pasieniečiai žmonių miniai 
prie sienos užstojo kelią: pagal turimas 
informacijas, tik apie penkiem šimtam 
lietuvių ir tiek pat laikų buvo leista per
žengti sieną. Lietuvos pusėje su trispal
vėmis vėliavomis susirinką žmonės, ne
paisant smarkaus lietaus, išklausė po at
viru dangumi aukotas šventas Mišias. Po 
to j susirinkusius kreipėsi Lietuvos Res
publikos AT pirmininkas Vytautas Lands
bergis. Šis mitingas, pasakė pirminiuos ‘ 
padėjo sugriauti vieną iš senų bolševi
kinių mitų, kad Sovietų Sąjungos užgrob
tos žemės savaime tampa šventa, neliečia
ma sovietinė teritorija ir jos peržengimu 
įvykdomas baisus nusikaltimas. Lands
bergis šia proga taip pat pasakė,kad dery
bos su Maskva dėl Lietuvos nepriklauso
mybės prasidės galbūt rugsėjo mėnesį. 
Kaip žinoma, Lietuvos AT šiomis dieno
mis patvirtino valstybiną delegaciją dery
bom su Sovietų Sąjunga. Jai vadovjaus 
pats Tarybos pirmininkas Vytautas Lands
bergis. Mitinge prie Lazdijų taip pat kal
bėjęs Lietuvos Sąjūdžio atstovas pasakė, 
kad lietuviam ir kitiem pabaitiečiam te
bėra užsklęstos durys j Europą, sovietai 
vis dar neleidžia pabaitiečiam įsijungti 
t Europos tautų šeimą. Pabaltiečiai, bet
gi, yra pasiryžę atverti duris j Europą. 
Mūsų ginklas, pažymėjo Sąjūdžio atsto
vas. nėra tankai, bet tiesa. Mes kovojo
me ir ateityje kovosime už savo teises 
vien taikingu būdu, atmesdami jėgos ir 
smurto priemones, pasakė Lietuvos Są
jūdžio atstovas. Demonstracijoje prie 
Lietuvos-Lenkijos pasienio prie Lazdijų 
dalyvavo taip pat estai ir latviai. Tą pa
čią dieną Taline ir Rygoje buvo sureng
ti mitingai, kuriais buvo atžymėtos Mo- 
lotovo-Ribbentropo pakto penkiasde
šimt pirmosios metinės.

Lietuvos Sąjūdžio surengto "Euro
pos Kelio" dalyviai ir susirinkusieji iš vi
so pasaulio prie Lietuvos ir Lenkijos
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valstybinės sienos priėmė tokio turinio 
deklaraciją:

1940-ais metais Sovietų Sąjunga oku
pavo ir aneksavo Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos valstybes. Iki šiol okupantas te
bėra uzurpavęs šių valstybių sienų konL 
trolą. 1990-ais metais sovietų okupuo
tos Pabaltijos šalys paskelbė valstybinės 
nepriklausomybės atstatymą. Todėl so
vietų karinių dalinių būvimas prie Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos sienos yra ne
teisėtas. Tačiau Sovietų Sąjungos savi
valė šių valstybių pasienyje tebesitęsia.

Mes, "Europos Kelio" dalyviai krei
piamės į Sovietų Sąjungos vyriausybę, 
reikalaudami sugrąžinti sienų kontrolę, 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos vyriausy
bėm. Atkreipiame laisvojo pasaulio vi
suomenės dėmesį, kad neteisėta sienų 
kontrolė yra žmogaus , tautų ir valsty
bių teisių pažeidinėjimas, prieštaraujan
tis Visuotinei Žmogaus Teisių deklara
cijai ir kitiems analoginiems SNO doku
mentam.

Praėjus 51-riem metam nuo Molo
tovo-R i bbentropo pakto Pabaltijo vals
tybės tebėra už "geležinės uždangos '. 
Todėl šiandien tose valstybėse dar te
beskamba gedulo varpai. Jie skamba 
pranešdami pasauliui, kad čia gyvena 
laisvę mylintys ir už ją kovojantys žmo
nės. —- -----------------------

dalyviai Lazdijuose 1990 m. rugpjūčio 
23 dieną.

Rugpjūčio 25 d. Vilniuje vyko Eu
ropos Vakaronė. Tai dar vienas rengi
nys susijęs su Lietuvos Sąjūdžio suor
ganizuota akcija "Europos Kelias". 
Lietuviai išreiškė pasiryžimą taikingo
mis priemonėmis vėl įsijungti į,laisvų 
Europos tautų bendruomenę. "Euro
pos Kelio" akcija Lietuvoje bus tęsia
ma ateinančią savaitę. Politiniai veikė
jai, mokslininkai ir kultūrininkai mitin
guose konkrečiai svarstys kuriais bū
dais Lietuva gali pagreitinti įsijungimą 
j laisvąją Europą, vėl užmegzti tamprius 
politinius, kultūrinius ir kitokius ryšius 
su Europos tautomis.

ANTROJI TARPTAUTINĖ 
ŽMOGAUS TEISIŲ KONFERENCIJA

Rugsėjo 1-4 dienomis Leningrade 
įvyko Antroji tarptautinė žmogaus teisių 
konferencija "Vilnius-Leningradas 1990". 
Konferencijoje iš lietuvių pusės dalyva
vo Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas Vytautas Landsber
gis, deputatas Arūnas Degutis ir Petras 
Vaitiekūnas, Vilniaus sekretoriato sekci
jos narės Birutė Pečiulevičiūtė ir Arūnė 
Taunytė, taip pat Amerikos mokytojų 
federacijos, Europos Parlamento, Vaka
rų Vokietijos žaliųjų partijos, Lenkijos 
Senato, Amerikos Kongreso žmogaus 
teisių fundacijos atstovai ir kiti asmenys.
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Sovietų Sąjungos ir Lenkijos. Anglų kor-
Pirmoji tarptautinė žmogaus teisių 

konferencija įvyko 1988 metais Kroku
voje ir joje dalyvavo daugiau negu tūks
tantis žmonių. Jos metu buvo išrinktas 
komitetas parengti antrajai konferenci
jai, kuri butų įvykusi šiais metais Vilniu
je. Tačiau, kai organizacinio komiteto 
nariai šių metų pavasarį bandė susitikti 
Vilniuje antrosios konferencijos dar
bams apsvarstyti, sovietinė valdžia jiems 
neleido vykti į Lietuvą. Tuomet komi
teto nariai balandžio mėnesį susirinko 
Punske, iš čia kreipėsi į Leningrado mies
to tarybą, prašė leidimo konferencijai 
sušaukti Leningrade. Leningrado mies
to taryba sutiko priimti konferenciją. 
Joje buvo svarsromos tokios temos: 
Tautinės mažumos ir mažosios tautos, > 
žmogaus teisės, teisinė valstybė, valsty
binis suverenitetas, asmeninės, sociali
nės ir kolektyvinės teisės, įskaitant mo
terų ir vaikų teises, gamtos užteršimas 
ir teisė į sveiką aplinką, keliavimo lais
vė ir pabėgėlių teisės, žmogaus teisių gy
nybos organizacijos, bendradarbiavimas 
ir planai, profsąjungos ir darbo teisės.

V AT. R.

REIKALAUJA TEISTI IR SOVIETU 
KARO NUSIKALTĖLIUS

Sąryšyje su numatomu įvesti D.Bri- 
tanijoje įstatymu teisti nacių karo nusi
kaltėlius reikalaujama, kad būtų teisia-
mi ir sovietų karo nusikaltėliai, nors to

das Betheil, kuris yra Europos parlamen
to narys, mano, kad ir Britanijoje gali 
atsirasti buvusių sovietų karininkų, karo 
metu dirbusių Hitleriui ir todėl turėtų 
būti traukiami į teismą. Lordas Betheil 
taip pat įspėja Britų vyriausybę, kad ji 
gali atsidurti keblioje padėtyje, jei ji teis 
nacių karo nusikaltėlius, o nesiims jokių 
žygių prieš tuos, kurie tarnavo Stalinui 
ir yra tokie pat, žiaurūs nusikaltėliai.

.x.x.x.x.

Lietuvos vyskupai pasiuntė Lietu
vos Aukščiausiajai Tarybai ir vyriausy
bei pareiškimą, kurį Tarybos pirminin
kas perskaitė plenarinėje sesijoje. Pareiš
kime sakoma: "Lietuvos katalikų Baž
nyčia, išreikšdama didžiausios musų

1 Šalin kapitalistai!
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tautos dalies nuotaikas, Šiandien vieni
jasi su visais, kurie džiaugiasi Lietuvot 
valstybės atkūrimu. Mes, Lietuvos vys
kupų konferencijos nariai, visų katali
kų vardu reiškiame pilnutini pritarime 
tiems, kuriuos Dievo Apvaizda ir tautos 
pasitikėjimas pakvietė vadovauti Lietu
vos valstybei šiuo jai lemtingu metu. Ti
kimės, kad jumyse visuomet pasireikš 
didžiųjų musų tautos vyrų — dr. Jono 
Basanavičiaus, Antano Smetonos ir ki-
tų 1918 metų musų tautos veikėjų dva
sia, kurt anuomet pagimdė Lietuvos 
nepriklausomybę, davė jai teisingą kryp
tį, sutelkė tautą vienybei ir pažadino ją 
kūrybingam darbui prieš visus galijotus, 
kurie savo Jėga ir galybe grasina musų 
tautai bei nori ją iš naujo pavergti. Mesį 
išeiname, kaip mažasis išrinktosios tau
tos Dovydas ir tariame: "Jus išeinate 
prieš mus su kalaviju, o mes. nors begink 
liai, išeiname kurti nepriklausoma Lie
tuvą vardan kareivijų Viešpaties". Pasi
rašė Lietuvos kardinolas ir vyskupai.

.x.x.x.x.
Kun. Jurgis Barauskas, lietuvių sielo

vados vadovas Čikagoje, Sv. Antano pa
rapijos administratorius, buvo išrinktas 
Šv. Kapo Jeruzalėje ordino riteriu. Tai 
religinis ordinas, išlikęs dar išryžiais 
karų laikotarpio, Šis garbės titulas sutei
kiamas už religinę veiklą ir paramą Sv. 
Žemės darbams.

kių D. Britanijoje būk tai nesą. Britani
jos vyriausybė klausia sovietus apie len
kų karininkų žudynių vykdytojus Katy- 
ne, kurių vienas — 82 metų amžiaus gen. 
Pyotr Karpovich Soprumenko ~ tebėra 
gyvas. Daug D. Britanijoje gyvenančių 
lenkų per tas žudynes neteko savo gi m H 
nių. Lenkijos vyriausybė irgi reikalauja, 
kad sovietai ištirtų karo nusikaltėlių by
las, norint palaikyti gerus santykius tarp

> Gyvenimas Be lietuviškas spau
da® yrą bėgimas nuo savo tautos.

CÍRURGÍ0B DghHWAS
Dr. Jonas Niciporciukas
Dr. Paulo R. Niciporciukas

Rus Cap. Pacheco Chares, 1206-10 and.
V. Prudente - Fone: 273-6696

%čiū Dievui, kad dar keli iš jų liko.“
— Frankfurter Ailgemeine;

FÁBRICA DE GUARDA - CHUVAS

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

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vitor Banys Lida.

Rua Coe ho BarradasJCM • V, Prudente ■ Fone: 274-0677 " Res..* 1744886
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NAUJI MOKSLO METAI NAUJOJE 
LIETUVOJE

Ganytoji n is Lietuvos vyskupu žodis 
pradedant naujuosius mokslo metus
MIELI LIETUVOS ŽMONĖS

Respublikos švietimo įstaigose netru
kus prasidės naujieji mokslo metai. Tai 
pirmieji nauji mokslo metai atsikūrusio
je nepriklausomoje, demokratinėje Lie
tuvoje.

Brangūs Tėvai. Ištisus dešimtmečius 
jūsų vaikams prievarta buvo brukamas 
ateizmas, stengiamasi iš jų proto ir šir
dies išrauti tikėjimą Dievu, antgamtine 
realybe. Nors formaliai buvo pripažįsta
ma tėvams teisė auklėti savo vaikus pa
gal savo įsitikinimus, tačiau faktiškai ši 
teisė įvairiais būdais buvo ribojama ir 
net grubiai pažeidžiama. Taip pat dalis 
tėvų negalėjo šia teise pasinaudoti, nes 
patiems labai stiro gilesnio savo tikėji
mo pažinimo.

Šiandien mūsų tautas tautinis ir 
dvasinis prisikėlimas reikalauja esminio 
pasikeitimo. Naujoji Respublikos vado
vybė jau yra pasiryžusi bendradarbiau
ti su Bažnyčia, rūpintis vaikų ir jaunimo 
mokymu bei auklėjimu. Ilgamentė žmo
nijos patirtis liudija neginčijamą krikš
čioniškosios pasaulėžiūros ir moralės po
veikį tautų ir atskirų žmonių gyvenimui, 
ugdant juos dorais, garbingais žmonė
mis, tauriais, ištikimais savo valstybės 
piliečiais. Todėl mes, jūsų ganytojai sie
kiame, kad nuo ateinančių mokslo me
tų, atsižvelgiant į tėvų ir pačių mokslei
vių pageidavimą. Respublikos mokymo 
įstaigose būtų įvestas reguliarus tikybos 
mokymas. Šia proga primename jūsų, 
brangūs tėvai, pareigą auklėti savo vai
kus katalikiškoje dvasioje ir pasirūpinti, 
kad jie uoliai lankytų tikybos pamokas. 
Tikinčiųjų tėvų vaikams jos yra privalo
mos. Nemanykite, kad jūsų vaikai jau
viską žino, jei jie yra priėję pirmos išpa-^l 
žinties ir šv. Komunijos, priėmę Sutvir
tinimo sakramentą. Tai tik krikščioniš
kojo gyvenimo pradžia, pamatai ant ku
rių reikia statyti visą gyvenimo rūmą. 
Nejaugi paliksime šį rūmą neužbaigtą 
statyti, kad jį griautų ir naikintų viso
kie priešingi vėjai.

Kristus savo apaštalams kalbėjo: 
"Leiskite mažutėliams ateiti pas mane 
ir netrukdykite, nes tokių yra Dievo 
karalystė" (Mt 10,14). Tais pačiais žo
džiais šiandieną Bažnyčia kreipiasi j jus,

M ŪSŲ LIETUVA'

brangus tėvai, ir visus tuos, kuriems pa
tikėtos jaunosios kartos auklėjimas.

Vaikystė, jaunystė — žmogaus gyve
nimo pavasaris. O pavasaris — tai sėjos 
metas. Ką pasėjame, tą ir pjauname. 
Kiekvienas žemdirbys žino, kad pavė
luota, nerūpestinga sėja nežada gausaus 
derliaus. Ko išmokstame, j ką įpranta
me vaikystėje, jaunystėje, tuo galime
remtis visą gyvenimą.

Išganytojas karią pasakojo apie 
neišmintingą žmogų, kuris savo namus 
pasistatė ant smėlio. Priminė ir kitą — 
išmintingą žmogų, savo namus pasista
čiusi ant uolos. Prasidėjus liūtims, pot
vyniams, neišmintingojo namas sugriu
vo. O namas, pastatytas ant uolos, atlai
kė ir vėjus ir bangų daužymą.

Brangus jaunime. Statyk savo atei
ties rūmą ne ant smėlio, bet ant Uolos 
— Kristaus. Jo pavyzdys, jo pamokymai, 
jo nuolatinė parama tiems, kurie Juo pa
sitiki, padės ištverti visus išbandymus. 
Todėl stenkis vis labiau pažinti Kristų 
ir karščiau jj pamilti.

Kreipiamės ir į jus, brangūs moks
leiviai, kurie augate religijai abejingose, 
gal net priešiškai nusistačiusiose šeimo
se. Jūsų tėveliai galbūt neturėjo galimy
bės giliau susipažinti su religija, katalikų- 
tikėjimu. Ateistinės propagandos įtako

Lietuvos vaikai grįžta į mokyklą su s’ypsena
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je apie religiją susidarė neigiamą nuomó- 
ną, kurią ir jūs paveldėjote. Dabar jums 
atsirado galimybė dalyvauti tikybos^ 
mokose ir susidaryti teisingą nuomonę 
apie neįkainojamą tikėjimo vertybę. To
dėl kviečiame jus dalyvauti tikybos pa
mokose, paklausyti, ką apie ją kalba tię 
žmonės, kurie religiją gerai pažįsta,bran
gina, ja gyvena.

Ilgus metus buvo teigiama, kad 
mokslas ir religija nesuderinami, kad 
rimtas mokslininkas būtinai turi būti 
ateistas. Tačiau statistika rodo, kad dau
guma žymiausių mokslininkų yra giliai, 
nuoširdžiai tikintys. Ne vieną iš jy rim
tos studijos atvedė prie Dievo. Garsusis 
švedų botanikas Karolis Linėjus (Kari 
Linne) savo veikale "Gamtos sistema" 
rašė: "Visur, augalų,'gywliu ir žvaigž
džių karalystėje yra pėdsakai amžijojo, 
visagalingojo, išmintingo ir mylinčio 
Dievo. Pilnas nustebimo ir pagarbos 
puolu aš prieš jį į žemės dulkes ir garbi
nu Jį". Tikrai gali paskatinti giliau susi
mąstyti šio žymaus mokslininko toks 
nuoširdus tikėjimo išpažinimas.

Gerbiami pedagogai. Aplinkybės 
taip susiklostė, kad didelė dalis jūsų ko
legų buvo priversti tapti mūsų tautos 
dvasinio genocido vykdytojais. Tai vie
nas skaudžiausių puslapių mūsų tautos 
pedagogikos istorijoje. Patys mokytojai 
ir auklėtojai savo auklėtinių širdyse už
slopino veržimąsi į tiesą, gėrį, išugdė 
abejingumą ir pakantumą melui. Šian
dien nuoširdžiai kreipiamės j jus, kvies
dami, kiek įmanoma, atitaisyti šią pa
darytą žaią. Pradedant tikybos mokymu 
mokyklose, reikės prityrusių pedago
gų paramos. Todėl kviečiame jus, bran
gūs mokytojai, ateiti j talką Bažnyčiai. 
Pagilinę ir atnaujinę savo religines žinias, 
pasidalinkite jomis su savo auklėtiniais, 
parodykite jiems kelią ir gėrio Šaltinį 
— Dievą.

Nuoširdžiai prašome gerbiamus 
mokyklų vadovus, pedagogus sudaryti 
galimybę savo moksleiviams susipažin
ti su katalikų tikėjimo pagrindais, krikš
čioniškosios moralės principais, kad 
jie galėtų vadovautis krikščioniška pa
saulėžiūra, kurdami savo ir savo tautos 
ateitį.

Telaimina Dievas visas jūsų pastan
gas mokant ir ugdant jaunąją kartą Die 
vo garbei ir žmonių džiaugsmui.

Vincentas fâard. Sladkevičius 
Lietuvos kardinolas ir vyskupai

MĘS ESAME KOVO J ANTĮ TAUTA
Vienas iš mūsų ginklų-spauda. Ji turi boti tvirta ir laisva. Skaitytojau, tavo tautini 

pareiga je remti it platinti. Surask bent vieną naują skaitytoją! Nedelsk!
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VYTAUTAS
VYTURYS

p Pasinaudota leidiniu Vytautas Didysis 

(Tęsinys ii praeito nr.)
— ii —

Visa Vytauto atrama, kurios jis Lie
tuvoje galėjo tikėtis - buvo žemaičiai. 
Žemaičiai jam pritarė ir rėmė jo pla- 
n . Apie sekmines (1390 m.) iš įvairių 
Žemaitijos vietų pas Vytautę j Karaliau
čių atvyko atstovai. Jie gegužės 26 d. 
pasižadėjo vadui laikytis kartu ir su Or
dino atstovais susidarė karo ir prekybos 
sutartį. Kryžiuočių akyse, Vytautas bu
vo jau nepabėgėlis, bet ir Žemaičių ka
ralius.

Po Paskutinių įvykių Ordino ir Jogai
los nesutikimai ir ginčai dar labiau pa
aiškėjo. I juos buvo įsimaišęs ir popie
žius Bonifacas IX, stengdamasis sutai
kyti abi puses, pabrėždamas Ordinui, 
kad Jogaila jau esęs krikščionis. Bet iš 
to nieko neišėjo. Magistras šį tę Žemai
čiuose laimėjęs, maža beturėjo noro tai
kintis su priešu.

1390 m. vasarą į Ordinę atvyko daug 
svečių iš Vokietijos, Anglijos ir Prancū
zijos ieškodami karo garbės. Tarp jų 
buvo Anglijos grafas Henrikas Darbi, vė
liau tapęs Anglijos karaliumi vadinosi 
Henrikas IV, markgrafas Fridrichas, 
Saksonijos hercogas ir 1.1. Su gausia ka
riuomene, net naujo išradimo patranko
mis, traukė būriais į Lietuvę. Kad ir di
delių pabūklų skaičium apsirūpinę, prie
šai negalėjo stiprių Vilniaus mūrų įveik
ti. Kritusiųjų skaičiuje iš Vytauto pusės 
buvo ištikimas jo brolis Tautvilą Konas- 
das. Iš to žygio Vytautas apčiupiamos 
naudos neturėjo, bet pamatė, kad Skir
gailos valdžia Lietuvoje turės greit griūti; 
aukštoji bajorija savo noru prisidėjo 
prie Vytauto ir didelė dalis pasekė juos 
į Prūsus.

Mirus magistrui nauju buvo išrinktas 
Konradas ^allenrodas (1391C1393). Tai 
buvo Ordino audringo charakterio žmo
gus, didesnis karo dalykų ir ginklo mėgė
jas, negu Kunigo ar vienuolio rūbais. 
Konrado išrinkimas Vytauto ir vokiečių 
sabtykiųnepakeitė, turėjo laukti tinka
mos valandos, kad galėtų tęsti pradėtus 
žygius toliau vykdyti.

Tuo tarpu Vytauto giminaičiai buvo 
išsiuntinėti j atskiras pilis, o jam pačiam

... MÚSÜ

DIDY

Kryžiuočiu Ordino riteris Henri <įjs atVy kęs prie Baigos ir
buvo duota valdyti Bartešteino tvirtovės. Christburgo, pilių komtūrų, klausia-
Jis dabar susigiminiavo su Maskvos kuni
gaikščiu Dimitri jum, išsiųsdamas jam duk
terį Zofiją ir įgijo sąjungininkę prieš Jo
gailą. Tie santykiai pakėlė Vytauto politi- 
nęrreikšmę. Po to beveik ištisus metus 
Ordinas tarytum ir paruošęs reikalą, nes 
buvo užimtas ginču su Jogaila dėl Bob- 
rynės.

Po triukšmingų vaišių, kurį surengė 
Vollenvadas, paai kvietęs iš Europos rite
rius, pasklido po Kauno apylinkes. Ta
da Skirgaila sudegino Trakus, o Vollenro- 
das atvykę radęs pelenų krūvą, pagrob
damas pora nežymių pilaičių turėjo grįžti 
namo. Bet iš šio žygio kame ir Vytautas
dalyvavo turėjo jis nemaža graudos.

Atrodo, kad 1391 m. Vytautui buvo 
labai laimingi. Skirgailos valdžia Lietu
voj ėjo silpnyn, tuo tarpu Jogaila Kro
kuvoje jau galvojo apie susitaikymą su 
Vytautu.Skirgailos pozicijas vis silpnino 
karai bei pereinantieji į Vytauto pusę 
lietuvių būriai. Lietuvoje buvo jaučia
mas aiškus susiskaldymas, kuri»likvi
duoti neįstengė nė pats Lenkijos kara
lius, nors jis laikė Lietuvos pilyse len-
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kų įgulas. Jogailai neliko nieko daugiau 
daryti, kaip pašai intuyisų ne kenčiamąm 
Skirgailą. Jis tai ir padarė, paskirdama^ 
jo viduje Jonę Olesnickį, valdyti visą 
Lietuvę.

įsibėgėjusio sukilimo sulaikyti jau ne
buvo galima, nors Jogaila ir rėmė Jonę" 
gausiai ginklais ir kareiviais. Taigi dabâr 
Jogaila rengėsi Lietuvę atiduoti valdyti 
broliui Vygandui Alekksandrai, kurj Jo^ 
gaila ir lenkai mėgo dėl jo atsidavimo 
Lenkijai. Tačiau jis greitai buvonunuo 
dytas. Lenkijoje buvo kalbama, kad tai 
bus padarę Vytauto šalininkai.

T o ki ose apl i n ky bėse Jogailos padė- 
tis buvo nepavydėtina. Unijos reikšmė 
beveik visai žlugo, o jo brolių tarpe ne? 
buvo daugiau, kuris pajėgtų valdyti Lie
tuvę. Vienintelis asmuo tam tiko - 
tik Vytautas. Dabar jid būdamas Prū
suose, puikiai mokėjo Jogailos nepasise
kimus išnaudoti. Būdamas Kęstučio 
sūnus ir turėdamas simpatijas Žemai
čiuose ir Lietuvoj, galėjo įvesti krašte 
tvarkę ir ramybę. Todėl Jogaila turėjo 
galutinai pasiryžti su Vytautui susitai
kyti.

Tarpinknkę deryboms Jogaila pasi
rinko Mazūrijos kunigaikščio brolį 
Henriką. Sis atvykęs prie Baigos ir

mas, kuriais reikalais čia atvykęs, pa
reiškė norįs Lenkijos karaliaus vardu 
pasimatyti su vokiečių magistru ir pa
daryt su juo pastovią taikę. Šie pirma' 
jį nusiuntė pas Vytautą. Henrikas pasi
naudodamas tokia nelaukta proga, 
Jogailos vardu pasiūlė Vytautui visą 
tėvo ir dėdės palikimą, didžiąją Lietu 
vos kunigaikštiją su Rusijos kraštais.

Vytautas, gavęs tokius didelius pasiū
lymus, negalėjo pasilikti abejingas, bet 
kaip dabar galės atsikratyti Ordinu. Dau 
gybe šalininkų ir artimųjų buvo duoti į- 
kaitais kryžiuočiams. Dar 1391 m. pa
baigoje, nujausdamas, kad santykiai su
Ordinu turės kada nors ir vėl pasikeisti, 
ėmė savo šalininką rankioti į Ritterver-, 
derį iš kitų Ordino pilių.

Po kiek laiko Vytautui pasisekė išlais
vinti savo žmoną, išrandant priežastį, jog 
norįs pasiųsti ją Lietuvon, varyti Propa
gandą Ordino naudai. Vėliau Vytautas 
gavo leidimą pasiimti gyvenusį Marien
burge Smolensko kunigaikštį. Tuojau 
po to pasimatė su magistru ir prašė leis
ti keletą jo kunigaikščių persikelti įjūrį 
barkę. 1392 m. iš tikrųjų pas Vytairtę 
iš įvairių Prūsijos pilių atvyko daug bajo
rų ir Belzo kunigaikščiai Jonas ir Jurgis.

(Bus daugiau)____________
iWIWuntitiwiTnamiiiTwrTin-u ■mnmrriTi-.iivir—t i-į—r—

UŽ LIETUVIŠKĄ KNYGĄ IR SPAUDĄ 
LIETUVIAI TIEK DAUG KOVOJO IR 
KENTĖJO. DABAR LIETUVlSlKA KNY 
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motina. Jakutijos amžinajam įšale keletas tūks
tančių tremtinių.

Caras Mikalojus neišdrįso į tas vietas ištrem- 
- ti sukilusių prieš monarchiją ir monarchą de

kabristų. Stalinas gi, ledjūrio pakraščius laikė 
tinkamiausia vieta Pabaltijo moterims, vai
kams ir išsekusiems suomiams.

Trofimovsko sala dabar vėl tuščia ir negy
venama. Laptevų jūros bangos audrų metu su 
didele jėga daužosi į krantą ir nuolat jį ardo.

Kai 1949 m. paskutinius tremtinius išvežė 
žvejoti į kitas vietas, bangos jau pradėjo griauti 
broliško kapo kraštą, ir jis ėmė irti. Nėra jo-

DALIA GRINKEVIÕIÜTÉ

LIETUVIAI PRIE LAPTEVŲ JŪROS

Lietuvos Mokytinai... Jų tragiškas likimas 
ypač skaudina širdį. Tautos švietėjai. Daugu

ma jų dirbo kaimo mokyklose nelengvomis są
lygomis. Jie pirmieji mokė vaikus iš skiemenų 
sudėtį žodį Lie-tu-va. Iš jų vaikai sužinodavo 
apie didvyrišką Lietuvos praeitį, apie protėvius, 
kurie šimtmečiais gynė Tėvynę nuo užkariaut 
tpjų iš Rytų ir iš Vakarų. Jie mokė vaikus my
lėti gimtąją kalbą, vieną seniausių pasaulio kal
bų, kuri keturis dešimtmečius buvo caro drau
džiama.

Jie pirmieji pasakoje vaikams apie žiau
riai numalšintus 1831 m. ir 1863 m. sukili
mus, po kurių ištisi karnai buvo ištremti i Si
birą. Lietuvos Mokviojai... Jie ištikimi ir pa
siaukojamai dirbc .sietuvai.

1940 m. vasarą, po Lietuvos inkorporaci
jos į Tarybų Sąjungą, naujoji valdžia sukvietė 
visus Lietuvos mokytojus į suvažiavimą Kau
ne ir pareikalavo iš jų auklėti jaunimą kita 
dvasia. Po visų oficialių vyriausybės atstovų 

kalbų ir nurodymų 10.000 mokytojų kaip vie
nas atsistojo ir iškilmingai sugiedojo Lietuvos 
himną, priversdami atsistoti ir naująją vyriau
sybę. Tai buvo atviras pareiškimas, kad Liea 
tuvos mokytojai lieka ištikimi nepriklausomos 
Lietuvos idealams idealams. Tuo jie pasirašė 
nuosprendį sau ir savo vaikams. Valdžia to ne
pamiršo ir nedovanojo: jų ir jų vaikų kapai iš
barstyti ne tik po Jakutiją, bet ir po visą Sibi-

Žuvusieji tebegyvena mano širdyje. Praė
jo daug metu,, o as’ vis dar matau juos, bejė
gius ir pasmerktus, jaunus ir pagyvenusius, vai- 

. kus ir jaunuolius, taip sunkiai mirusius ir taip 
troškusius kada nors sugrįžti i Lietuvą... Ma
no pareiga papasakoti apie juos. Tegul jų ne
daug — keletas šimtų žmonių,, bet dėl to jų 
kančios nebuvo mažesnės. Ir jie norėjo gyven
ti ir jų negalima pamirs’ti tarp milijonų kitų 
baisaus žiaurumo aukų. Tuo labiau, kad jų bu
deliai liko nenubausti. Nuo jų galvos ir plau
kas nenukrito.

Trofimovskas nebuvo išimtis: Jakutijos 
šiaurėje, toli už poliarinio rato — Bykovo ky
šulyje. Tik Aruose, Janos upės žiotyse, Ole- • 
uioko upės žiotyse, Verchojanske, — šalčio 
poliuje - visur buvo lietuvių tremtinių. Ir vi
sur buvo daug aukų. Pavyzdžiui, Bykovo ky
šulyje išmirė visa Pakščių šeimą: tėvas, moti
na, du sunūs, sesuo Merkelienė ir jos mažas sū
nelis... Taip pat mokytojo Hario Perelšteino
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kios abejonės, kad visus lavonus bangos senn 
išplovė.

Kokiomis jūromis ir vandenynais tebŪh'į 
joja jie, ieškodami kelio į Tėvynę?

1943 m. poliarinę vasarą visus4 
išvežiojo žvejoti į kitas negyvenamas salas, ku
rių milžiniškuose Lenos žiočių plotuose yra 
nesuskaičiuojama daugybė. Brigados iškauk
davo kungasais (didžiulė irkluojama valtis) ir 
užmesdavo didžiulius ilgus tinklus. baskui sto
vėdavo iki kelių ir juosmens lediniame vandė? 
nyje, iš visų jėgų traukdavo juos į krantą.Taįp 
dirbdavo 10-12 valandų. Kiaurai peršlapę, nu
sikamavę ir sušalę, bėgdavo į palapines, nusi- 
mesdavo peršlapusius drabužius. Pamiegodavo. 
Paskui vėl lįsdavo į tuos pačius slapios rūbas 
(juos džiovinti nebuvo nei laiko, neĮjjrasmėį

REDAKCIJOS PASTABA -Ô
Dokumento nuorašas, kuris buv0 įteiktas Brazilijos Užsienio Reikalų Ministrui 

dr. Francisco Rezek, kai lietuvių delegacija Jo buvo priimta rugsėjo 13 dieną.

Brasilia, 13 de Setembro de 1990

Ao
Excelentíssimo Senhor Doutor Francisco Rezek 
D. D. Ministro de Estado das Relações Exteriores 
Brasilia — Distrito Federal

Senhor Ministro:

Os lituanos e seus descendentes esparramados pelo nosso Brasil afora, pedem 
o apoio desse Insigne Ministério, para que esforços efetivos possam ser 
de modo que o Estado brasileiro reconheça de fato e de Direito, a confirmação de 
Independência da nação lituana, desejosa que está em seu lídimo direito de particí* 
par da Comunidade Internacional.

Para tanto, comparecem à presença de Vossa Excelência, expondo breves 
ções a respeito da nação lituana.

I — A imigração lituana ao Brasil iniciou-se a partir de 1888. ocasião em queM 
ca de oitocentas famílias radicaram-se no noroeste gaúcho. O mais considerável e 
vultuoso número de imigrantes, deu-se durante os anos de 1926 e 1927 ocasião » 
que cerca de quarenta mil pessoas aqui chegaram.

Por último, em 1947, durante o qual cerca de quinhentas pessoas aqui chega
ram, refugiados da invasão de tropas soviéticas em solo lituano.

II — O Estado lituano foi formalmente consolidado em 1251 sob a égide do -Rs 
Mindaugas, permanecendo soberano até 1795, tendo realizado alianças com o êó 
do polonês, a fim de combater a invasão de russos, mongóis, tártaros e teutôhico^s 
principal mente. Em torno dos séculos XIV e XVII o Estado lituano extendeu ssm 
fronteiras do Mar Báltico até o Mar Negro, ou seja, do nordeste ao sudeste da

III — De 1795 a 1917, a nação lituana foi ocupada militarmente pelas tropas 
então czaristas do império russo. Povo provido de muita fé, persistência e deWMi* 
nação, lutou pelo restabelecimento de sua Independência, a qual veio ocorrer em 
16 de Fevereiro de 1918, reconhecida a Soberania de Estado, inclusive pelo gover
no de Lenin, desde sua proclamação. 4-.» _ „ samww üáÀA mi Video iiETUVâ
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ir vėl žvejojo. Kartais bangos užpildavo kunga- 
są ir išplaudavo sugautą žuvį atgal į jūrą.

Šviesu buvo ištisą parą - poliarinę diend 
saulė nenusileidžia. Sunku buvo suvokti paros 
laiką - diena dabar ar naktis, todėl kartais už
bėgdavo pirmyn ir susimaišydavo kalendorinės 
dienos.

Žiemą statėme tinklus po ledu, iškirsdami 
vienoj eilėj, kas 25 metrai, daugybę ekečių,. 
Ledo storis gate žiemos jau siekdavo 1,5 - 2 
metrus. Kiekvieną dieną reikėjo užšalusias eke
tes tikrinti, išgraibstyti iš jų ledus ir, numetus 
pirštines, nuogomis rankomis ištraukti tinklą 
ir išnarplioti žuvį. Šaltis buvo baisus. Tinklas 
akimirksniu apie dėdavo. Išmestos žuvys bema
tant sušaldavo kaip malkos. Pirštai pabaldavo. 
Kai, įmetus tinklą atgal, iš visą jėgų daužomos 
rankos pradėdavo atsigauti, skausmas užgniauž
davo kvapą. Paskui viską reikėjo kartoti - tik-
tikrinti kitą tinklą. Ir taip 15 kartų per dieną 
- tokia buvo mažiausia tinklų norma dviem 
žmonėms.

Žalia sušalusi žuvis, kurią kasdien valgė
me, mus gelbėjo nuo akorbuto, (tačiau niekas 
negalėjo apsaugoti rankų. Pirštai neišvengia
mai nušaldavo, atsirasdavo pūslės ir žaizdos. Ir 
kai per kitas dienas reikėdavo jau žaizdotomis 
rankomis, pučiant lediniam vėjui ir spaudžiant 
šalčiui, vėl traukti tinklus ir narplioti žuvį, at
rodydavo, kad rankas kiši į verdantį vandeni. 
Nuo skausmo aptemdavo akys, darydavosi 
silpna. Kokia tai buvo kasdieninė kankynė. 
Tris ar keturias dienas nepatikrintas tinklas 
prišąla po ledu. O kuo tada žvejoti? Ką valgy
ti? Žuvis buvo pagrindinis maistas, vitaminai, 
vaistai. Ir ėjome žvejoti niekieno nevaromi ir 
neprižiūrimi, net ir per pūgą, jeigu tik galima* 
buvo išsilaikyti ant kojų.

Ieškodami žuvies, keldavomės žiemą iš be
gyvenamos salos į kitą. Atvykę šunų kinkiniu į 
naują salą, statydavome jurtas iš sniego ir rąst
galių, kažkada atplaukusių ir išmestų į krantą. 
Langus atstodavo stori ledo luitai. Statydavo
me tinklus, gaudydavome žuvį ir vėl apleisdavo- 
me salą ir apgyventas jurtas, kai žuvis toje vie
toje dingdavo.

Taip ir klajojome šunų nartomis) Lap tėvo 
jūros pakraščiais, kartais aptikdami buvusių 
ekspedicijų pėdsakus, žuvusių Šiaurės tyrinėto
jų kapus.

Kelionių netu pasitaikydavo patekti ir i pū
gą. Tada iškinkydavome šunis, įsikasdavome į 
sniegą ir laukdavome savo lemties: pūgos pa
baigos ar mirties.

Pūgoj pasiklydę sušalo ir žuvo: Jonas Kaz-
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IV - De 1918 a 1940, a nação Ii tu a na consol i da-se na forma jurídica ch Estete. 
Tal ocorrência foi reconhecida unanimamente pelos países irtegranteü da Lig® te 
Nações, tendo-se caracterizada por uma nação estável política e Juridicamente, d»« 
pujante economia, tendo recebido total e ampla reforma agrária em todo sau ter
ritório. Na qualidade de Estado, manteve relações diplomáticas com todas as naçães 
soberanas, inclusive com o Brasil, possuindo sua Embaixada na cidade do Rio d® 
Janeiro, e corpo consular em São Paulo.

V - O idioma lituano é um dos mais antigos: no mundo falado atualmente. A 
Universidade de Vilnius, na capital lituana de mesmo nome, foi fundada em 1679, 
sendo ela uma das mais provectas da Europa: Oriental, sendo que na época não ha
via nenhuma escola de ensino superior dentro do ateai território da União Soviéti

ca.
VI - Em virtude de acordos secretos firmados entre ôs ditadores Hitler e Stalin, 

o território lituano foi invadido militarmente em Junho de 1940, valendo dizer 
que respectivos acordos secretos foram por eles firmados em 23 de Agosto de 1939.

VII — A partir daquela data, iniciaram-se os mais diversos tipos de perseguições, 
sendo que de 1945 até por volta de 1954, resistindo aos desmandos de seu algoz vi
zinho, em virtude de genocídio claramente imposto, a nação lituana perdeu cerca 
de meio milhão de pessoas, executadas, aprisionadas e deportadas para a região da 
Sibéria, principalmente, sendo que desse total poucas conseguiram sobreviver. A 
nação perdeu em vidas cerca de 25°/o de sua população.

VIII — Muito embora sob dominação nestes cinquenta anos, a nação lituana per- 
severa nos caminhos de sua auto determinação, povo civilista por natureza, cultor 
da Justiça, e da fraternidade entre todos os povos. Não obstante sufocada pela ideo
logia estrangeira e opressora, a nação refloresce, renasce, cria novo ânimo para con
tinuar em sua brava e justa luta. O parlamento da então República Soviética da Li
tuânia, em data de 11 de Março de 1990, reafirmou sua Independência perante a 
Comunidade Internacional.

IX — Segue em anexo ao presente pedido, uma encadernação contendo cerca . 
de quinze mil assinaturas, colhidas por todos os membros de nossa Colônia, sen- • 
do que, para tanto, pedimos a Vossa Excelência recebê-la e, outrossim, fazer co
nhecer nosso pleito junto ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República Bra? 
silèira.

X — Sendo estas as razões que por ora nos levam ao comparecimento de Vce- 
sa Excelência, renovamos nosso preito de elevada estima e apreço, subscrevendo- 
nos ,

Atenciosamente

Comunidade Lituano Brasileira
Adilson Puodžiūnas

Aliança da Juventude Lituana do Brasil 
Mario Jorge Šimkūnas

Liga das Senhoras Católicas Lituanas 
Angelina Dirse Tatarünas

Comunidade Lituana Católica Romena 
São José - Pe. José Šeškevičius

Aliança Lituana Brasileira de Benef.
Assist. Social

Associação da Juventude Católica
Lituana Ateitis

Lúcia M. Jodelis Butrimavičius

Associação dos Escoteiros Lituanps Palanga Liga dos Padres Lituanos 
Eugenia Bacevičius Pe. Petras Rukšys, SDB

Comissão da Colonia Lituana do Brasil 
Rua Inácio, 671 
São Paulo — SP.
CEP. 03142

lauskas iš Anykščių, broliai Petrikai iš Kėdai
nių, gimnazistas Amestas Vanagas iš Panevėžio 
ir Algis Apanavičius, Kalnaberžės mokytojo 
sūnus. Jų lavonai niekada nebuvo surasti be-
kraščiuose sniegynuose.

(Bus daugiau)
' J............. ■
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SPAUDOS

ADVOGAQAS

PRAÇA SANTA HELENA, 81 VILA PRUDENTE
TIL.: 914.4960 SÃO PAULO

i- ...

GHQPPERIÀ
AhE56OH@PP

CHOPP—PIZZA — ODEI JOS - FRIOS 
RESERVAS PARA FESTAS - MÜSICAAOVIVO 

Rúa SOLON 1062- Bom Retiro - Tei. 223-2333
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MŪSŲ LIETUVA

MŪSŲ ŽINIOS
UŽ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ 
Didžiausias istorijoj parašų sąrašas: — 

5.2. milijonų parašų.
SÃO PAULO. - Tas sąrašas jau pa

siekė 5,2 milijonų bendrą parašų sumą, 
kur j TFP draugijos 20 šalyse rinko ir 
nukreips Lietuvos Prezidentui Vytau
tui Landsbergui jo krašto nepriklauso
mybės deklaraciją, kuri buvo šių metų 
kovo mėnesį paskelbta, — bet kuri ne- 
bivo Maskvos pripažinta.

Šis parašų sąrašą viršija pasaulinį "re
kordą", kas liečia panašų parašų rinki
mą ir figūruoja knygoj "Guiness" išleis
toje 1989 metais, — be to viršija Lietu
vos gyventojų skaičių.

"Tai reiškia" — komentavo jarie pro
gos profesorius Plinio Correa de Olivei
ra, — TFP Nacionalinės Tarybos Prezi
dentas, - "ir kad be pačios Lietuvos, 
egzistuoja dar kita Lietuva, J<uri suside
da daugumoje ne iš lietuvių, bet iš vi
sų tų, kurie įvairiuose kraštuose turi šir
dis plakančias kartu su šita narsi baltiš
ka tauta, šiuo momentų jų širdys pla
ka kadangi jinaii^yra pavyzdys sumin
džiotų teisių bei silpnybės, kuri buvo 
disrespeituota. Jinai yra tauta su gyven
tojų dauguma katalikų, ir turi būti lais
va nuo sovietinių pančių. Dėl to, visa-» 
me pasaulyje TFP skatina balsus šaukian
čius galingą paneigimą rusų sovietų do- 
minacijai".

Keturiisu pusė milijonų parašų — šis 
.skaičius yra įspūdingas. Ir šitas rezulta
tas paaiškėja, pagalvojus kad ši suma yra 
pasekmė visų vakarų — tai yra pasekmė 
pastangą įvairių izoliuotų draugijų 
TFP — kurios buvo paremtos atsidavu
sių lietuvių, — o jie rėmėsi savo prisiriši
mu prie savo tėvynės, laike viso šito ilgo 
apie pusę šimto metų besitęsiančio sovie
tų teroro.

Šitas veikimas ("campanha") turi bruo 
žų virtualinio euro-amerikoniško plebisci
to Lietuvos naudai. Visuomenės šiltas 
pritarimas paremia protestą ir tų lietuvių 
kurie negali protestuoti skausmo šauks
mų, kurie negali šaukti".

Dėl to parašų rinkimo Prezidentas 
TFP tvirtino: - "Gali būti kad tarptauti 
niai įvykiai išsivystys tokiu budu, kad 
jisai bus baigtas laike 10 dienų, bet ga
li būti kad jisai tęsis dar 10 mėnesių, ir 
jeigu butų reikalinga, tai jisai tęsis dar 
10 metų. Mes esame pasiryžę ištverti 
iki galo”.

Manifestacija
Rugpiučio pradžioje 1990 m. TFP 

suorganizavo S. Paulo mieste propagan
dos manifestaciją parėmimui Lietuvos 
Nepriklausomybės, kurioj dalyvavo na
riai, bendradarbiai ir torespon dentai j > 

TFP iš visos Brazilijos ir taipogi delega
cijos iš įvairių kraštų, kaipo Pietų Afri
ka, Argentina, Bolivia, Kanada, Čile, 
Ispanija, Amerikos Suvienytos Valstijos, 
Prancūzija ir Urugvajus.

Manifestacija supuolė su atidary
mu VII Tarptautiniu susitikimu narių, 
bendradarbių ir korespondentų TFP.

Kelias

Manifestacija prasidėjo ant viadu
to Santa Ifigênia ir praėjo gatvę São 
Bento, Respublikos Aikštę, viadoto do 
Chá ir gatvę Barão de Itapetininga, pa
sibaigė Respublikos Aikštėje, priešais 
Švietimo sekretoriato.

Šioje vietoje orkestras TFP išpildė 
Tautos himną kurį sekė giesmė "Nori
me Dievo", ir pasibaigė maldomis.
(Tekstas parašytas TFP, išversta viskas 

į lietuvių kalbą Aigindo Mdsinskio).
São Paulo, 1990.IX.8 d.

Algirdas Mošinskis

Gerbiamas pone Redaktoriau, 
musų tėvynės Nepriklausomybės drama 
gludi svarbiausiai tame, kad jinai neturė
jo paramos Vakaruose, - jei Bush, Kohl, 
ir ponia Tatcher tvirtai btftų parėmę mu
sų reikalą, musų išsilaisvinimo Kova tur
būt jau praeities dalykas, ir Lietuva pra
dėtų naują ir Laisvą: gyvenimo epochą.

Musų pusėje, tarp kitko, pasirodė kai
po dydžiai vertingos pastangos įvairiuo
se kraštuose TFP draugijos, kurios gavo 
virš 5 milijonų parašų, paremdami lietu
vių siekius.

_________________________________________________
- r >

Šitie bešališki sąjungininkai daro tai, 
ką Brazilijos Užsienio ministras kalbėda
mas Prezidento vardu, pavadino "vieną 
iš svarbiausiu iniciatyvų moralinės para
mos kurią gavime iki šio!" ir taipogi 
"labai laiku ir labai gerai"...

Nejaugi turėtume visiškai izoliuoti, 
arba beieškant smulkių ginčų su tokiais 
vertingais sąjungininkais? Arba, priešin-
gai, dėkoti Apvaizdai kad jie susidomėjo 
musų reikalais?

Čia norisi prisim in t i "Musų L i e tu voje'' 
n° 36 šių metų, šio mėn. 13 dieną pasku
tiniame puslapyje tilpusią žinutę Irenos 
Skurkevičiutės.

Neskaitau nei teisinga nei naudin
ga su tokiais išsireiškimais atstumti są- 
jungietininkus, kuriuos turime vakaruo
se, — ir kad pasekmėje tokių kalbų pasi
liktu m visiškoj izoliacijoj, kuri gali būti 
Lietuvai labai pražūtinga.

Sao Paulo, 1990. IX.30 d.

Algirdas Mošinskis

MŪSŲ MIRUSIEJI ’
Spalio 9 d. antradienį mirė EMILI

JA LAUCEVIČIENĖ. Buvo palaidota 
Getsemani kapinėse.

Nekrologas bus sekančiame ML 
numeryje.

ATITAISYMAS
Praeito ML-vos numerio vedamajame 

trečioje eilutėje yra klaida: yra para
šyta "Žalgirio mūšio 500 metų...", o 
turėtų būti 580 metų.

UŽSIMOKĖJO UŽ MtMĄ
Ona PUODŽIŪNAS POPIC Cr.5.000,00 
Ona ŠLEPETYS Cr. 4.000,00
Roberto KARŠO KAS Cr. 500,00
Klemensas JURA Cr. 1.000,00
Magdalena VINKŠNAITIENĖ 1.000,00 
Petras BAREIŠIS Cr. 1.500,00
Stasys BUTRIMAVIČIUS Cr. 1.000,00 
Pio Osvaldo BliTRIMAVIČIUS1.000,00 
Jonas JODELIS Cr. 1.000,00
Aida GHIZELLINI Cr. 500,00 
Vanda HAJDUK Cr. 2.000,00

CURSO LITUANO - Fone: 273-0338
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MŪSŲ ŽINIOS
'PAGALBA LIETUVAI" KOMISIJOS 

INFORMACIJA
"Pagalba Lietuvai" komisijos iž- 

ias praneša, kad iki šių metų rugsėjo 
25 dienos yra depozituota "Over Night" 
įskaitoj Cr. 422.424,76 suma ir yra 
kaukiama nurodymų iš Lietuvos valdžios 
kaip tą fondą panaudoti. Fonde yra 
taip pat US$ 1.020, kurie bus taip pat 
perduoti Lietuvai kaip ir kruzeirai.

Aukų rinkimo vajus tęsiamas toliau. 
Taigi raginame visus kaip galint prisidė
ti ir paremti musų brolius Tėvynėje.

Širdingas ačiū.

ADILSON PUODŽIŪNAS 
Komisijos "Pagalba Lietuvai' 
Iždinio kas

KALBANT APIE KALĖDOJIMĄ
Musų, kadaise judrioje São Paulo , 

kolonijoj pilnai galiojo prasminga tauti
nė kalėdojimo tradicija.

Tada, buvo lankomos šeimos ir Vi
la Zetiaa, Šv. Juozapo teritorinėje para
pijoje, oHaip pat, irphčioje, beveik bery- 
bėje^v. Kazimiero Asmeninėje Parapi
joje-

Pagarbios atminties lietuviai misijo- 
nieriai Jėzuitai, su Tėvu Bružiku Šv.Ka
zimiero parapijos kūrėju, pasižymėjo 
retu apaštališku uolumu savų žmonių 
lankymu, nesvarbu, kur jie begyventų, 
naujų pavardžių, naujų adresų ir aktua
lizuotų telefonų užrašymu.

Abi parapijos turėjo tada, savus 
chorus, šokių grupes, eibę veiklių orga
nizacijų ir visokios spalvos ir minties 
leidinių, leidinėlių.

Sakoma, kad laikas yra geras gydy
tojas, tačiau jis yra ir didelis nualintojas 
bei ma rintojas. r

Šiais 1990-1991 metais, besiruošiant 
Pasauliniam Jaunimo Kongresui, dalykai 
turėtų pagyvėti, tuo labiau, kad tautiš
kumo ir religingumo pavyzdys ateina iš 
laisvėjančios Tėvynės Lietuvos.

Musų kun. Pranas Gavėnas, dabar, 
berods, randasi Lietuvoje. Jis Tėvynės 
ilgėjosi ir jos laisvės kovoms žavisi jau 
per eilę metų. Grįždamas, gal jau atei
nančio lapkričio pradžioj, jis atvyks su 
daug naujienų, o gal ir planų, Lietuvai 
ir Brazilijos lietuviams naudingų.

Ir be kunigo Prano Gavėno, suma
žėjęs kunigų skaičius, ypač V. Zelinoje, 
stengiasi kiek galint nuoširdžiau aptar
nauti savo parapijiečius.

Čia norima pranešti, kad musų se
nelių ir ligonių lankymas prieš Kalėdas, 
yra ypač svarbus aprūpinant juos ir 
Švenčių Sakramentais.

Buvo nugirsta iš Lenkų kapeliono, 
kun. Estanislau, kad ir jis lanko savo pa
rapijiečius, nuneša jiems Kalėdines Plot- 
keles, ir kad susilaukia įvairių bairų pa
rapijiečių šilto priėmimo, net pavėžini- 
mo į namus ar pas kaimynus.

Tas butų labai svarbu musų ypač 
berybei Šv. Kazimiero Asmeninėje Pa
rapijoje, ir dėl nuotolio ir dėl laiko sto
kos, o taip pat ir dėl pagrindinio 80-me- 
čio kalėdotojo (kun. Petro Urbaičio) 
skaudančių kojų, negalinčių toli nužy
giuoti.

Kas pagelbės senam kunigui, ir jis 
pats, senatvėje susilauks didesnės jau
nųjų pagarbos ir padėkos, nes "Gyve
nimo Ratesš' sukasi į tą t pačią istorinę 
kryptį, ir su nepakeičiama taisykle, kad 
už gerą ir Dievas ir žmonės geru atsilygi
na.

Su linkėjimais ruoštis nebetolimam 
adventui, ir kad jis butų dvasingas, at
sparus bet kokioms materializrrWpa- 
gundoms.

KPU.

SOLIDARUMO MOKESTIS 
1990 METAIS

Liepos mėn. Julho
Jonas Tatarūnas (pai) Cr.300,00

Rugpiučio mėr. — agosto
Magdalena Vinkšnaitienė Cr. 500,00 
Asta Braslauskienė 
Eduardo Vinkšnaitis 
Nijolė Žalkauskienė 
rugsėjo mėn. 
Algirdas Baužys 
Algimantas Saldys 
Vytautas Tumas 
Jonas Jakatanvisky 
Alexandre Bunblis 
Vytautas Bacevičius 
Mario Jorge Šimkūnas 
Henrikas Valavičius 
Henrique L. Alves 
Janina Valavičius

B.L. Bendruomenės iždininkas 
depositado: Unibanco V. Zelina 
conta 101.076-0

Saldo atual Cr$. 849,54

Cr. 500,00 
Cr.500,00 
Cr.500,00

Setembro

Cr.20.000,00 
300,00 
300,00 
300,00 
300,00 
300,00 
300,00 
300,00 
300,00

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

Šį "Musų Lietuvos" numerį išleidžia prisimindami 
a.a. ALEKSO VJNKSNAIČIO 

ketvirtųjų metų mirties sukaktį (X.-16 d.) 
Našlė ir vaikai su šeimomis

LIETUVOS NACIONALINE 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

M 0 S U MIRUSIEJI
NETEKOME

MARIJOS REMENČIENĖS
Rugsėjo mėn. 24 d. Getsemani kapi

nės priglaudė amžinam poilsiui a. a. 
MARIJĄ REMENČIENĘ.

Velionė buvo gimusi 1908 m. gegu
žės mėn. 4 d. prie Čekiškės miestelio. 
Mokėsi Vilkijoje, o vėliau Kaune Mergai
čių Mokytojų Seminarijoje, kurią baigu
si mokytojavo Šlienavoje. Be to, baigė 
Kauno Raudonojo Kryžiaus ligoninėje 
akušerijos mokslą.

Ištekėjo už Stasio Remenčiaus ir už
augino du sūnus: Gražvydą ir Henriką.

1936 m. visa šeima atvyko į Braziliją, 
nes Stasys Remenčius buvo paskirtas • 
Lietuvos Konsulo sekretoriumi São Pau
lo mieste. Bet, prasidėjus II pasauliniam 
karui, šios tarnybos neteko ir reikėjo rū
pintis kaip užsidirbti pragyvenimą šei
mai. Bandė įvairias galimybes biznio sri
tyje. Gi Marijai (pirmajai iš užsieniečių) 
pavyko gauti pripažinimą akušerijos 
mokslo. Žinoma, dar teko atlikti prakti
ką Hospital das Clinicast Ii gon i nėję, kad 
pažintų vietinį "Curso de Obstetrícia". 
Be to, Marija atidarė taip pat miesto cen
tre grožio salioną, kuris veikė ilgus me
tus ir į jį vykdavo daug lietuvių moterų 
ir mergaičių tvarkyti šukuosenas^. k

Marijos Remenčienės nuopelaai San- 
paulio lietuvių kolonijai yra dideli. Ji vi
są laiką nuoširdžiai rūpinosi lietuvių 
liaudies meno puoselėjimu. Ji padėjo L. 
Kat.B-nės Choro choristėms įsitaisyti 
gražesnius tautinius rūbus, mokydama 
jas siuvinėti, austi juostas ir t.t.

Metų bėgyje Marija Remenčienė ypa
tingai pagarsėjo savo dideliu įvairiausių 
juostų rinkiniu. Jos turtingų juostų eks
ponatai puošė visas Sanpaufio lietuvių 
parodas. Dėl šių rankdarbių gražumo ir 
originalumo Marija Remenčienė buvo 
priimta nare į "Associação Paulista de 
Bellas Artes" iB&to, už juostų darbus 
yra gavusi keletą aukso medalių.

São Paulo lietuvių kolonija reiškia 
užuojautą Gražvydžio ir Henriko Re- ( 
menčių šeimoms. Tikisi, kad Marijos 
Remenčienės turtingą rankdarbių krai
tį rūpestingai globos jos marčios ir anū
kės, ir kad margaspalvės gausios juostos 
ir ateity puoš lietuvių parodas. .M. V.
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