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A. Lembergas

KOMUNISTINIO SIAUBO
GRIUVĖSIUOSE

Konferencija, kurioje ouvo svarstomi 
nauji tikinčiųjų uždaviniai Vidurio ir 
Rytu Europos s'a/yse. iš lietuviu dalyva
vo kun. V. Aliulis

1990 m. rugpjūčio pabaigoje Ample- 
fortho benediktinų vienuolyne Šiaurės 
Anglijoje, įvyko trijų dienų tarptautinis 
teologų ir intelektualų pasitarimas apie 
naujus K. Bendrijos uždavinius, kuriuos 
kelia Rytų ir Vidurio Europos permainos. 
Is’ poros šimtų pasitarimo dalyvių apie 
trisdešimt buvo atvykę iš Sovietų Sąjun
gos ir kitų Rytų bei Vidurio Europos 
klastų. Trūko tiktai Albanijos. Konfe
rencijos dalyviai pasiskirstė į dešimtį dis
kusijų grupių, kad geriau išgvildentų esa
mą padėtų kuri iš komunizmo išsivada
vusiose ar išsivaduojančiose šalyse labai 
nevienoda. Antai sąlygos Vengrijoje ir 
Lietuvoje iabai skiriasi nuo tų, kurios 
matomos Bulgarijoje ir Rumunijoje.

Matyti stipriąsias ir 
silpnąsias puses

Aplamai visi sutinka, jog kiekvienoje 
padėtyje reikia tiksliai įvertinti ir tai, 
kas teigiama, ir tai, kas neigiama. Kitaip 
tariant, nustatyti, kur gludi atskirų kraš
tų tikinčiųjų stiprybė ir silpnybė. Kai 
kas mano, kad pavyzdžiui, Lenkijoje ir 
Ukrainoje glaudžius jų ryšius su tautiš
kumu reikia laikyti tvirtybės šaltiniu. 
Tačiau kiti linkę manyti, jog tikėjimo ir 
tautos reikalų suplakimas gali būti la
bai žalingas. Dar kiti teigia, kad susiskal
dymas į konfesijas ir atskirų kraštų Ben
drijas ardo krikščionių vienybę. Kyla 
pavojus, kad atnaujins jų tarpusavio ko
va, kuri komunistų persekiojimo taikais 
buvo atslūgusi.

Vieno kalbėtojo nuomone Rytu 
Bendrijos daugiau pasitarnauja tautų 
siekiams, o Vakarų — tautų susitaiky
mui. Buvęs "Laisvosios Europos" radi
jo direktorius George Urban'as atkreipė 
dėmesį į tai, kad Ortodoksų Bendriją 
Sovietų Sąjungoje kontroliuoja atsiliku
si ir išpuikusi, savo vertę žinanti hierar
chija, su kuria tikintieji neturi ryšio. Pa
daugėję krikštai neabejotinas-ortodoksų 
laimėjimas, tačiau iabai dažnai rel igimcp^ 
mo padidėjimas tėra tik išorės dalykas, 
be gilesnio įsigilinimo į krikščionybės 
tiesas ir tradiciją. Čekoslovakijoje, Ven
grijoje ir Lietuvoje K. Bendrija nepap
rastai gerbiama. Tai rodo nuomonių ap-

Ciurlionio ansamblio kryžius, pastatytas Lietuvos Kryžių kalne su atitin
karnų Įrašu. Tai ėiurlioniečių padėkos ženklas. Kairėje - ALEKSAS LIUT
KUS. dešinėje - Čiurlionio ansamblio dirigentas GEDLMINAS PURLYS 

Nuotr. V. Plečkaičio

klausos šiose šalyse. Tačiau kyla pavo
jus tapti savo populiarumo auka: atsidū
rus pačioje garbės viršūnėje, tėra tiktai 
kelias žemyn, kaip pažymėjo vienas kal
bėtojas.

Paukštelis nemoka skraidyti
Kito kalbėtojo nuomone, Rytų ir Vi

durio Europos Bendrijos pasiliko tokios, 
kokios buvo šio šimtmečio vidury, bet 
jos turi staiga spręsti nūdienos proble
mas ir tam visiškai nepasirengusios. "Nar
velis atidarytas, bet jo paukštelis nebe
moka skraidyti", vaizdingai aiškino vie
nas kalbėtojas. Sakoma, kad tuo požiū
riu tikrą išimtį sudaro Rumunijos baptis
tai, kurie yra gerai susiorganizavę, turi 
pajėgių pasauliečių ir naudoja pačius 
naujausius evangelizavimo būdus. Rytų 
Bendrijos nėra pasirengusios atremti Va
karų materriaHzmadrAiartplojjšku mo 
bangą, au^arįti^pasaulėjimią^nęturi pa- 
ti rt i es s pręjsfHbki^ b b I ė maM^i įka i p 

abortai, pornografija, kuri ypač paplito 
Vengrijoje. Komunizmas sužlugdė žmo
nių dorovę, jų atsakomybės jausmą, ap? 
bojo Bendrijos veiklą apeigomis. Tačiau 
persekiojama Rytų Bendrija sukaupė ne 
paprastai vertingą, patirtį, kad žmonijai 
būtinai reikia Dievo, kad visuomenė be 
Dievo yra visiškai nepakenčiama. Šią pa 
tirtį ji gali perduoti Vakarams ir taip 
prisidėti prie gilesnio krikščionybės su
pratimo bei jos vertybių puoselėjimo.

Lietuvos reikalai
Amplefortho pasitarime Lietuvai at

stovavo kun. Vaclovas Aliulis. Konfe
rencijoje jis išplatino peticiją, raginan
čią kelti Baltijos valstybių nepriklauso
mybės klausimą Europos saugumo ir be 
dradarbiavimo pasitarime Paryžiuje. "E 
me įsitikinę, kad, neišsprendus Pabaltijc 
problemos, neįmanoma kurti Europos 
valstybių vietovės, kuri remtųsi teisingu 
mu", sakoma peticijoje.
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Lietuviai labai gerbia savo K. Bendri
ją, ja pasitiki, nes tai vienintelė nesusi
kompromitavusi institucija. Pakeitus 
konstituciją, jau leidžiamas Lietuvos mo
kyklose mokyti tikybos, tačiau, kunigo 
Aliulio žiniomis, tuo kol kas galės pasi
naudoti vos trečdalis mokyklų, nes 
trūksta tikybos mokytojų, vadovėlių, 
teologijos veikalų. Vaikai labai patenkin
ti naujomis tikybos pamokomis, bet dau
gelis jaunuolių yra abejingi, juos labiau 
domina rokenrolas ir seksas. Kalbėtojas 
ragino Vakarus finansiškai padėti lietu
viams studijuoti Vakarų universitetuose. 
Lietuvos vyriausybė tikisi, kad K. Ben
drija daug nuveiks dorovės atnaujinimo 
srityje ir remia jos pastangas.

Daug ko trūksta
Liublijanos arkivyskupas Aloyzas 

Šustaras patvirtino, kad politikos poky- 
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Sunkus palikimas
Lenkijos katalikų žurnalo Znak re

daktorius Stefanas Wilanowicz kalbėjo 
apie sunkų ir liūdną komunizmo paliki
mą, kurį sudaro dorovės nuosmukis, in
telekto atrofija, reliatyvizmas, abejingu
mas, pasyvumas. Evangelizavimo užduo
ties turi imtis "iš dalies sunaikinta, iš da
lies bejėgė, iš dalies pogrindyje" esanti 
tikinčiųjų Bendrija. Tiktai Lenkijoje ji 
išėjo laimėtoja. Komunizmo ideologija 
žlugo, tačiau pasiliko jos padariniai: vi
suomenės dorovės degradavimas, gilūs 
visuomenės skirtumai ir susiskaldymas, 
dezorientuoti žmonės, nepajėgūs imtis 
iniciatyvos ir bendradarbiauti. Solidaru
mo dešimtmetis Lenkijoje padėjo iš
vengti nelaimės. Jis išmokė žmones ne
priklausomai galvoti, ryžtingai veikti ir 
bendrai darbuotis, atgaivino prisirišimą 
prie pagrindinių vertybių.

DABARTIES ĮVYKIAI LIETUVOJE 
C- ’

Bendras Lie tu yįp s ir
S o v. Sąjungos p acė i f k i m a $ 

Lietuvių informacijos centro praneši
mu, spalio 2 d. Kremliuje susitiko Lie

tuvos ir Sov. Sąjungos delegacijos ir poi 
keturių valandų pokalbio paskelbė ben
drą pareiškimą.

Jame pabrėžiama, kad delegacijų susi
tikimas yra skirtas išnagrinėti klausimams, 
susijusioms su oficialių dvišalių derybų 
paruošimu. Sov. Sąjungos delegacijai va
dovavo NJ. Ryžkovas, Lietuvos delega
cijai -.V. Landsbergis. Pokalbiuose pasi
keista nuomonėmis apie busimų derybų 
problematiką ir procedūras. Visiems 
klausimams parengti nu tarta r sudaryti 
bendrą darbo grupę, kuriai vadovaus Sov. 
Sąjungos ministério pirmininko pavaduo
tojas V. Ch, Dogužilovas ir Lietuvos mi- 
nisterės pirmininkės pavaduotojas R. 
Ozolas. Ši grupė numačiusi per dviisavaM 
vaites paruošti atitinkamus pasiūlymus.

Delegacijos susitarė tęsti darbą dėl 
dvišalių prekybinių-ekonominių tarpu
savio santykių 1991 metais. Žinovams 
pavesta parengti pasiūlymus, liečiančius 
finansus ir Artrojo pasaulinio karo vete
ranus, gyvenančius Lietuvoje, taipgi ir 
kitus socialinio piliečių aprūpinimo klau
simus. Derybų problematika ir procedū
riniai klausimai numatomi nagrinėti de
legacijų eiliniame susitikime.

čiai iškėlė Bendrijai naujus uždarinius, 
kuriems ji tebėra mažai pasirengusi ir ne
galėjo pasirengti dėl priespaudos ir perse
kiojimų. Trūksta žmonių, įstaigų, mokyk
lų, kad ji galėtų veiksmingai dalyvauti 
naujos visuomenės tvarkos kūrime.

Vengrų katalikų žurnalo redakto
rius kun. Laszlo Lukacz irgi pripažino, 
kad labai trūksta intelektualinių, dvasi
nių ir medžiaginių išteklių. Ypač bloga 
vienuolijų padėtis: patys jauniausi vienuo
liai jau prakopę šešiasdešimt metų, nėra 
patalpų, kuri jie galėtų vesti savo bendri
jos gyvenimą. Daugelis tėvų norėtų leisti 
savo vaikus į katalikų mokyklas, tačiau 
vienuoliai negali patenkinti jų noro. Ir 
ligoninės norėtų turėti daugiau vienuolių 
seselių, tačiau ir iš jų jauniausios jau pa
siekė pensijos amžių. Trūksta tikybos 
mokytojų mokyklose. Naujoji karta iš
auk lėta be jokid'krikščionybės suprati- 
no, reikia užpildyti milžinišką žinių 
Nagą. Todėl kun. Lukacz sako, kad K. 
kndrijai tiesiog neįmanoma patenkinti 
u s visuomenės lūkesčius.
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Nauji pavojai
Budapešto protestantų pastorius Ge

zą Nemeth kalbėjo apie naujai kylančią 
tautiškumo problemą. Po dešimtmečių 
bedieviško uniformiškumo Rytų Europo
je atgyja tautų sąmonė, tuo pačiu jų 
kalbų, kultūrų, istorijos vaidmuo atski
rų kraštų Bendrijų gyvenime. Tai reiš
kia tikrą vertybių atradimo ir išsaugoji
mo procesą. Čia pat glūdi ir nauji pavo
jai: agresyvumas ir neapykanta tautų ir 
tautybių santykiuose. Pastorius Nemeth 
teigė, kad visose Rytų Europos šalyse 
mažumos patiria didelę įtampą, joms 
net gresia pogromų pavojus, todėl labai 
svarbu surasti būdus, kaip spręsti kon
fliktus, nevartojant smurto. Reikia ap
gailestauti, kad krikščionys sudaro Ry
tų Europos gyventojų daugumą, bet 
krikščionybei nepavyko paskleisti 
trokštamos brolybės ir teisingumo,

* Auka bei talka lietuviškajai 
spaudai — parama savajai tautai.
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Principinis klausim as

Lietuvos vyriausybė pabrėžia, kad 
tarp Vilniaus ir Kremliaus spalio 2 d. pra
dėti pasitarimai nėra derybos, o tik įva
das j derybas. Lietuvos nusistatymas yra, 
kad derybos prasidės tik po to, kai abi 
pusės pasirašys protokolą, apibrėžiantį 
tas derybas. Lietuvos siūlomame proto
kole tvirtinama, kad derybos vyksta tarp 
dviejų nepriklausomų šalių.

Susitarė tartis

Toronto "The Globe and Mail" spa
lio 3 d. laidoje paskelbė Reuterio prane
šimą iš Maskvos, kad Lietuva ir Sov. Są
junga susitarė pradėti formalias derybas, 
liečiančias Lietuvos nepriklausomybę. 
Šitai pareiškęs Lietuvos aukščiausiosios 
tarybos pirmininkas V. Landsbergis. Bu
siančios sudarytos žinovų grupės įvairių, 
klausimų aptarimams. Taipgi ruošiamas 
ir derybų tvarkaraštis. Šis svarbus abiejų 
šalių susitikimas esąs pats pirmasis po
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xo, kai Lietuva paskelbė nepriklausomy
bę kovo mėnesį. Derybų reikalu jokio 
skubesnio komentaro sovietai nepareiš- 
kę. Dar neseniai Maskvoje buvo kalbama, 
kad butų pageidaujama Lietuvę laikyti 
"atnaujintos" federacijos sudėtyje. Lie
tuvos vyriausybėj atstovaujantis kalbėto^ 
jas pareiškė, kad pasitarimo atmosfera 
buvusi palanki.

"The Toronto Star" spalio 3 d. pra
nešime apie Lietuvos ir Kremliaus pasi
tarimus pastebi, kad ekonominiame 
abiejų šalių bendravime, pagal projektuo
jamą sutartį, Lietuva nebepriklausysian
ti nuo Maskvos kontrolės; bus tariamasi 
tik, ką iš centro pirkti ir ką jam parduoti.

Reikšmingos pastangos
JAV senatoriai ir toliau kelia Balti

jos valstybių klausimą. Viel šiek tiek pa
judėjo buvę atidėti trys svarstymai, lie
čiantys baltiečių padėtį. Du iš jų buvo 
nukreipti į prezidentę Bushą. Rugsėjo 
28 d. Donald W. Riegle (D-MI) ir jam 
pritariantys senatoriai, kurių *21, laiške 
prezidentui pasisako už parėmimą bal- 
tiečių, norinčių dalyvauti lapkričio mė
nesio Europos saugumo ir bendradarbia
vimo konferencijoje (CSCE) ir skatina 
prezidentą viską padaryti, kad Estija, 
Latvija ir Lietuva galėtų dalyvauti tame 
istorinės reikšmės suvažiavime kaip pil
nateisiai nariai arba bent kaip stebėtojai.

Baltijos valstybės jau buvo prašiu
sios stebėtojų teisių birželio mėnesio 
CSCE konferencijoje. Kopenhagoje, bet 
prašymą atmetė danų sekretoriatas,veng
damas Sovietų Sąjungos pasipriešinimo. 
Riegle laiškas prezidentui įrodo, kad "su
teikimas dalyvio ar stebėtojo teisių 
CSCE konferencijoje butų svarbus Vaka
rų demokratijų pareiškimas", kartu stip
rinant Baltijos valstybių padėtį derybose 
dėl nepriklausomybės įgyvendinimo.

Baltijos valstybių užsienio reikalų 
ministerial spalio 2 d., kaip Danijos, Is
landijos ir Norvegijos vyriausybių sve
čiai, dalyvavo paruošiamajame CSCE 
konferencijos posėdyje.

Kiti senatoriai iškėlė rimtą susirū
pinimą, kad Vokietijos sujungimo sutar
tyje 2 4 4 kai kas galėtų įžiūrėti JAV po
litikoje pokyčius, liečiančius Baltijos vals 
tybių neteisėtą įjungimą į Sovietų Sąjun
gą. Tačiau senato užsienio:reikalų komi
tete valstybės departamento pareigūnas 
Robert Zoellick patvirtino, jog Busho ad
ministracijos pozicija Baltijos kraštų at
žvilgiu lieka kokia yra buvusi per daugelį 
metų ir 2 4 4 sutartis neliesianti Baltijos 
valstybių.

Trečiasis atidėtas svarstymas yra 
$10 milijonų parama Baltijos kraštams. 
Pasiūlymas senate buvo priimtas rugpjū
čio mėnesį, bet dar sulaikytas atstovų rū-

MUSlj LIETUVA^ 

muose. Visa eilė senatorių šį finansinės 
paramos klausimą bando stipriau paju
dinti. Snk.

Briuselyje rugsėjo 27 d. 
atidarytas Krikščionių demokra
tų centras. Iškilmingame atidaryme da
lyvavo Europos parlamento frakcijos 
pirmininkas dr. Egon Klepsch tarptauti
nės ir vietinės spaudos atstovai, Krikš
čionių demokratų unijos generalinis se
kretorius ir Europinio sąjūdžio vicepir
mininkas Thomas Jansen bei kiti. Iš lie
tuvių dalyvavo Egidijus Klumbys, Lietu
vos krikščionių demokratų partijos pir
mininkas, Adolfas Venskus, Lietuvių ' 
krikščionių demokratų sąjungos vicepir
mininkas ir Belgijos lietuviai.

Prieš informacijos centro atidary
mą įvyko spaudos konferencija, kurią 
suorganizavo Europos parlamento krikš
čionių demokratų frakcijos delegacija, 
kuri rugsėjo 22-23 d.d. lankėsi Lietuvoje. 
Informacijos centras suorganizuotas ir 
bus materialiai remiamas Krikščionių 
demokratų Internacionalo ir Belgijos 
krikščionių demokratų (flamandų) parti
jos. (ELTA)

LIETUVOS PREZIDENTAS PAS
PRANCŪZIJOS PREZIDENTĄ 

Lietuvos aukščiausiosios tarybos pirmi
ninkas V. Landsbergis, aplankąs Nor
vegiją ir Islandiją, buvo priimtas ir aukš
čiausių Prancūzijos pareigūnu Paryžiuje.

Š.m. spalio 11-14 d.d. lankėsi Paryžiu
je Vytautas Landsbergis, Lietuvos Res
publikos AT pirmininkas, lydimas pata
rėjų — S. Adomavičiaus, R. Bogdano ir 
sekretoriaus A. Graurogko. Jo atvykimas 
buvo susijęs su Socialinės istorijos insti
tuto organizuotu pokalbiu 1990.X.11 
Europos namuose Paryžiuje. Pakvieti
muose buvo pažymėta,kad pokalbis vyks 
dalyvaujant Lietuvos Respublikos prezi
dentui Vytautui Landsbergiui.

Plakatas netoli Vilniaus arkikatedros: “Red army go home!”
Nuotr. y. Flęčkaiėio

iriiMiliiitfifl mill i. ... -..
Aerodrome V. Landsbergį 1990.

X.11 sutiko Prancūzijos vyriausybės var
du protokolo pareigūnas, o svečio dispo 
zicijai jo vizito metu Paryžiuje buvo 
duoti du šarvuoti limuzinai su policijos 
palyda, kaip daroma5 lankantis svetimų 
valstybių galvoms ar ministeriams piniėi 
ninkams. Tiesiai iŠ aerodromo V. Lands 
bergis vyko į prezidentūrą, kur jį, lydi* 
mą Ričarrdo Bačkio, Lietuvos Respubli
kos atstovo Paryžiuje, priėmė preziden
tas François Miterrand. Priėmė labai ma 
loniai, ir pasikalbėjimas vyko konkrečia 
bei pozityvia prasme. Užtrukęs apie 45 
minutes.

Sekančią dieną, spalio 12, preziden
tas V. Landsbergis, taip pat lydimas Ri
čardo Bačkio, buvo priimtas Prancū
zijos ministério pirmininko Michel Ro- 
card, Užsienio reikalų ministério Rolanį 
Durnas ir parlamento pirmininko Lau
rent Fabius. Pasikalbėjimai vyko konkrg 
čiais klausimais ir buvo labai pozityvus. 
Po to V. Landsbergis su R. Backiu ture-* 
jo pasikalbėjimą su įsikūrusiu pariamen- 
te ir senate Baltijos valstybių draugys
tės grupių pirmūnais. Visi priėmusieji V. 
Landsbergį pasikalbėjimuose labai gerai 
buvo susipažinę su Lietuvos reikalais, ir 
todėl pasikalbėjimai buvo labai pozityvu

Prezidento V. Landsbergio progra
ma, parengta Ričardo Bačkio, buvo la
bai gausi ir šalia oficialių pasimatymų, 
Lietuvos prezidentas pasirodė televizi
joje, davė daugeliui dienraščių, žurnalų- 
korespondentų interviu, turėjo pasikal
bėjimą su prof. G. Matore, su kviestais 
profesoriais, nariais Lietuvių tautos gyni
mo komiteto, dalyvavo prel. J. Petro
šiaus, Lietuvių katalikų misijos direkto
riaus, Mišiose 1990.X.13 ir po to pobū
vyje su lietuvių bendruomene Paryžiuje.

1990.X. 14 prezidentas V. Landsber
gs su savo palydovais išvyko Lietuvon.

Int
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VYTAUTAS DIDYSIS
VYTURYS

Pasinaudota leidiniu Vytautas Didysis . 
(Tęsinys iš praeito nr.)

- U -
■

Vakarų Europos įtakoje Vytautas ė- 
mė galvoti apie naują žygį į Rytus ir 
ruošė jam grandiozinį pianą. Bet koks 
galėjo būti šitas karas didelis, tokios di
delės galėjo būti ir jo laimėjimo išdavos. 
Iš Maskvos pagalbos Vytautas negavo, 
su Lenkija santykiai tada buvo blogi, bet 
jam reikėjo išspręsti totorių reikalas, Len
kai šiame žygyje nedalyvavo, o dalyvavo 
tai daugiausia mozūrai ir Spyteko iš Mel- 
stono podoliečiai. Ordinas atsiuntė savo 
komtūrą su keliais tūkstančiais kariuo
menės; prisijungė prie Vytauto su savo 
pulkais ir Tochtamyšas. Tuo būdu Vy
tauto kariuomenę sudarė lietuviai žemai
čiai, vokiečiai, lenkai, totoriai, rusai, va
lakai, taigi, Vytauto vedama kariuomenė 
buvo internacionalinė. Pačių Lietuvos 
ir Rusijos kunigaikščių joje buvo per 
penkiasdešimt. Kadangi Vytautas savo 
žygiais buvo išgarsėjęs Europoj, todėl 
nenuostabu, kad jos geriausi karšygiai, 
dar bažnyčios paraginti, laikė sau užgau
lę dalyvauti jo nepaprastame žygyje.

Kautynėms vieta buvo numatyta Vo- 
eskios upės apylinkėse. Vytauto karo 
jėgos susitelkė kairiajame upės krante. 
Tokios didelės krikščionių kariuomenės 
rytų kraštuose niekas dar nebuvo matęs. 
Kai Vytautas prisiartino prie Vosoklos 
upės kranto, tuoj ten atvyko ir vienas Ti- 
mur-Katlogo vadas Edyga ir laukė atei
nant paties Katiogo. Kad išloštų laiką, 
Edyga pradėjo su Vytautu derėtis. Jiems 
besiderant atvyko ir Timur-Kotiogas ir 
atmetė Vytauto sąlygas. Vytautas gud
raus ir apsukraus chano liko tik gražiai 
suvedžiotas. Dabar krikščionių kariuo
menė pasidarė mažesnė ir susivienijusią 
Edygos ir Timur-Katlogo kariuomenę. 
Vytautas neatsižiūrėdamas j nieką reika
lavo mūšio.

Mūšis prasidėjo 1399 m. rugpjūčio 
mėn. 12 d. po pietų. Netrukus didelė to
torių kariuomenė ant lengvų žirgų apsu
po Vytauto kariuomenę ir visiškai ją su
kovė. Pirmasis iš kovos lauko pabėgo 
Tochtamyšas, po to prikalbintas savo di
dikų bėgo ir Vytautas su savo broliu 
Zigmantu. Iš penkių dešimčių kunigaikš

i ANGIE GIRCKUS&CI A.LTDA.
~~~—.--------- - .. . ■ ;.

MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V. 
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čių žuvo apie dvidešimt, Bet šitas mušis 
nepigiai apsiėjo ir ^©toriams. Jie nustojo 
daugybės žmonių, o pats Tirnur-Katlogas, 
gavęs mirtiną žaizdą, greitai mirė.

Vytauto žvaigždė, taip šviesi ir taip 
aukštai iškilusi, prie Voroklos aptemo. 
Puolė ir autoritetas. Tiesa, tokia padėtis 
buvo tik laikina, o vis dėlto ji buvo gera 
pakelti galvas visiems Lietuvos priešams.

Atėjus žiemai apie Vytauto nelaimę 
prie Visokios, Sviatoslovo sūnus Jurgis, 
sumanė užvaldyti Smolenską. Jam padė
jo jo uošvis. Razaniaus kunigaikštis Ole
gas rusiškoji bajorų partija. Vytauto vie
tininkai ir bajorai, palaikę lietuviškąją 
partiją, buvo išžudyti. Vytautas išsisku
bino malšinti sukilėlių, bet išstovėjęs ke
turias savaites atsitraukė, 1404 m. Vy
tautas antrą kartą išsiruošė prieš Smo
lenską, bet ir vėl paimti neįstengė. Viaz- 
mos kunigaikščiai (rytinė Smolensku 
žemių dalis) taip pat suidlo. Juos numal
šinti Vytautės pavedė Metislavlio kuni
gaikščiui, kuris juos sumušė. Viazma ati
teko Vytautui. Nusigandę Forninos Be- 
rozujos kunigaikščiai patys geruoju prisi
dėjo prie Vytauto. Susirūpino dabar ir 
Smolensko kunigaikštis Jurgis kuris nu
bėgo į Maskva prašyti pagalbos. 1405 m. 
Vytautui padedant smolenskiečiams ba
jorams, lietuvių šalininkąrns, Smolenskas 
buvo paimtas.

Pašlijo santykiai ir su Did. Nąugardu 
ir su Pskovu, su kuriais 1400 m. Vytau
tas turėjo padaryti taiką. Susitarta su 
Maskva ir su Tveriaus kunigaikščiu Jonu, 
ir tai ne be priežasties, nes tuo laiku t.y. 
1401 m. rugp. mėn. Vytautas buvo pra
radęs Smolenską.

Vytauto pralaimėjimą pajuto ir nera
musis Švitrigaila. Ramybės dėliai jam 
buvo atiduota valdyti Podolija, kaip 
Lenkijos žemė ir dar pridėta kiti Rusi
jos plotai, Ordinas, įgavęs dar didesnes 
vilties pasilikti Žemaitijoj, savo politi- > 
kos su Vytautu nepakeitė. Vytautas ne
paisydamas patirto smūgio, užmezgė 
prekybos santykius su Ryga, kad Lietu
voj pagyvėtu ekonominis gyvenimas, o 
norėdamas įsiteikti Ordinui, 1400 m. pa
darė žygį prieš Žemaičius. Tačiau Len
kijai jo stiprėjimas nepatiko. Jei tais pa
čiais metais pareikalavo iš Lietuvos Rusi
jos kunigaikščių, kurie iki tol pd klausė 
Vytautui, kad jie prisiektų ir kad pripa-
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žintų savo sncių priklausomybę Lenki
jai. Netrukus atėjo ir Vytauto eilė: 
1401 m. sausio 18 d Jis atnaujino Lietu* 
vos priklausomybės aktą Lenkijai ir n(ib 
to laiko buvo ta priklausomybė gerokai 
apardyta.

Kaip bebūtų, reikia sutikti so tuo, 
kad Voeskios mūšio išdavis tuo tarpu 
suardė Vytauto pianus: jis turėjo taiki* 
nai atsisakyti nuo sumanymo užvaldy
ti Maskvos kunigaikštijas ir visus Euro
pos Rytus, paskelbti Lietuvos nepriklau
somybę ir suruoti mirtiną smūgį Ordinui

Vytautas, apsitvarkęs šiek tiek santy
kius su Lenkija ir sustiprinęs padėti vi
duje, vėl ėmė nesutikti su Ordinu. Nors' 
Vytautas, darydamas Salyno taiką ir 
buvo pavedęs žemaičius, bet jie geruoju 
naujiems šeimininkams nepasidavė» Dip* 
lomatija padėtį neišsprendė. Ordinas Vy
tautą apskundė popiežiui, kad šis nedrįs
tų daryti krikščionims skriaudą. Ir štai 
Ordino kariuomenė užpuolė Liėtuvą, o 
žemaičiai išvijo kryžiuočius iš savo kraš
to (1401).

Ordinas, nieko nelaimėjęs ginklų ko
voje, pralaimėjo ir diplomatijoj, Popie
žius Bonifacas IX, paveikta Vytauto ir 
Jogailos skundų, išleido bulę, griežtai 
uždrausdamas jam puldinėti Lietuvą 
i 1403). Kryžiuočiai tada ėmė kitų kelių 
.ieškoti. - ,{Bų§-.daugiw) •

JL- . . — ■ ~ ' i juibmm iwmr t

UŽ LIETUVIŠKĄ KNYGĄ IR SPAlk. 
DA LIETUVIAI TIEK DAUG KOVO
JO IR KENTĖJO. DABAR UCTU--7* 
VIŠKA KNYGA STOVI IR DULKA 
KIOSKU LENTYNOSE, LAUKDA
MA KOL KAS JĄ NUPIRKS,;...

PARDUODAMI
MARŠKINĖLIAI

SU LIETUVIŠKA VYTIM IR {RAŠŲ 
"LITUANIA LIVRE"

'ruANlk
Užsakymai "MUSlj LIETUVOJ
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AMŽINO ĮŠALO ŽEMĖJE
DALIA GRINKEVIČIŪTĖ

LIETUVIAI PRIE LAPTEVŲ JŪROS 
(Tęsinys!

Nė į vieną is*šių klausimu atsakyti negalė-, 
jau neišduodama žmonių, kurie mums padėjo. 
Todėl is karto pasakiau: teisybės sakyti nega
liu, meluoti nenoriu. Už genimą ir kilnumą 
taip neatsimokama. Kai dėl motinos,gaiiu pa
sakyti tik tiek - mirė 1950 m. gegužės 5 d. 
Manimi, žinoma, nepatikėjo. Reikalavo pasa
kyti gydytoju pavardes, kokiose kapinėse, ko
kia pavarde palaidota. Ir į šiuos klausimus at
sakyti aš taip pat atsisakiau. Po poros dienu 
tardytojas triumfuodamas mane “demaskavo”; 
patikrinti visi Lietuvos CBAI, biurai ir nustaty
ta, kad tą dieną tokio amžiaus moteris Lietu
voj nemirė. Mamytės mirties faktas buvo at
mestas kaip melagingas. Na ir ačiū Dievui. Pa
stebėjau, kad jie niekada netiki teisybe. O la
biausiai bijojau, kad nesužinotų, kur mamytė 
palaidotaųmes tada tuoj pat darytų palaikų 
ekshumaciją.

Kadangi tardymas visiškai nežengė į priekį, 
nuolat keitėsi tardytojai. į tardymą kviesdavo 
beveik kiekvieną naktį, tik pradėjus miegoti. 
O sestą ry to jau signalas keltis. Dieną net sė
dint prisnūsti negalima - tuoj baudžia, Miego 
trukumas labai vargino.

Savaitėmis su tardytojais tupciojome vieto
je. Galų gale, išvarginę mane ir patys save, tar
dymą užbaigė tuo, kuo ir pradėjo.

Gydytojai, gydę mano motiną, žmonės, ku
rie mums teikė prieglobstį, slėpė, nenukentėjo? 
Dauguma jų tebėra gyvi ir gyvena Kaune ir Vil
niuje. Saugumo įsitikinimu, mamytė tebebuvo 
gyva ir jos aktyviai ieškojo iki 1953 metų.

Kartą, apie 5 vai. vakaro, man buvo liepta 
apsirengti ir išeiti iš kameros. Koridoriais, laip
tinėmis prižiūrėtojas mane išvedė i kalėjimo 
kiemą. Nesupratau, kur mane veda. Priėjome 
kalėjimo vartus. Prie durų, vedančių tiesiai i 
gatvę, laukdamas manęs stovėjo elegantiškas ir 
gražus maždaug 27-28 metų vyriškis. Maloniai 
šypsodamas pasisveikino ir papras'ė eiti su juo. 
bet rankų nelaikyti už nugaros. Paprasčiausiai 
stumtelėjo duris, ir mes išėjome į Mickevičiaus 
gatvę. Buvo rudens vakaras. Žmonės ėjo iš dar
bo, užsukdavo į parduotuves. Studentų būrys 
išbėgo iš fakulteto rūmų. Atsidūrėme tarp pra
eivių. Gražus ir be galo brangus buvo mano 
Imtasis Kaunas tą rudens vakarą. Ėjome tylė
dami ir neskubėdami. Karo muziejaus sodelyje 
prisėdome ant suoliuko. Man vis atrodė, kad 
aš sapnuoju. Kas padovanojo man šį paskutinį 
pasivaikščiojimą po gimtąjį miestą? Paskui įė
jome į patalpą Donelaičio ir Gedimino gatvių 
kampe. Tarnautojų nesimatė. įėjome i viena iš 
kabinetų. Atsisėdome. Mano malonusis palydo
vas paklausė, ar aš nenorėčiau gyventi Kaune 
ir legaliai ir mokytis? Pasirodo, tai visai papras
ta. Jeigu noriu, tai artimiausiomis dienomis 
mane paleis iš .kalėjime*} Bylos į Maskvą nesiūs. 
Ir į Jakutiją atgal važiuoti taip pat nereikės. Aš 
paprasčiausiai eisiu į namus. O iš manęs reikės 
labai nedaug - tik nedidelės pagalbos organams’

Viskas aišku. Aš tikriausiai turėsiu įeiti į sa
vo tėvų draugų ir pažįstamų namus, jie atidarys 
duris draugui, o iš tikrųjų įšliauš gyvatė, pasi

_M ŪSU LIETUVA 
nailnmn ... ..................mini, gstsse-s*

ruošusi be gaiesčio paleisti juos Sibiro kančių 
keliais. Dabar aš supratau, kas mano malonusis 
palydovas.

Pasaldau, kad renkuosi savo 3 metus lagerio 
už pabėgimą ir grįžimą i Jakutiją. Jis santūriai 
šyptelėjo ir paaiškino, kad aš truputį klystu 
dėl bausmės: manęs laukia ne treji metai lagerio 
o 20 metų katorgos, ir aš pati sau nuosprendi 
pasirašiau. Padavė man popieriaus lapą, kuria
me iš tikrųjų buvo mano parašas. Ir aš prisimi
niau: Jakutske visiems tremtiniams buvo pra
nešta, kad pagal naują įsaką pabėgimas iš trem
ties bus baudžiamas iki 20 metų katorgos. 
Kaip ir visi, aš taip pat pasirašiau, kad naująjį 
įsaką skaičiau. Netrukus pabėgome. Ir štai do- 
kumantas čia. 20 metų katorgos... O dabar 
man dvidešimt treji. Galas net mintim neap
čiuopiamas. Grąžinu dokumentą? Pasaulis ima 
kažkur grimzti. Pašnekovas tylėdamas laukia.

Tai štai kas man padovanojo šį nuostabų 
pasivaikščiojimą. Parodė ir akimirką leido pa
justi gyvenimą, kuris iš manęs atimtas visiems 
laikams, kurio niekada nebus, bet kurį siūlo 
mainais už garbę ir sąžinę.

Paprašiau nuvesti mane atgal į kalėjimą. Iš
buvus pusmetį Kauno tardomajam kalėjime, 
atėjo iš Maskvos ypatingosios komisijos nuo
sprendis.

Mane nuvedė iš kameros į kabinetą. Jame 
buvo du saugumo karininkai. Perskaitė nuo
sprendį: už pabėgima - 3 metai lagerio. Atli
kus bausmę, grąžinti į Jakutiją.

Po nuosprendžiu pasirašyti atsisakiau. į 
klausimą, kodėl, atsakiau, kad šis nuosprendis 
neturi jokio juridinio pagrindo. Ištrėmimas 
yra bausmė. Ištremti gali tik teismas už nusi
kaltimą, Mane ištrėmė vaiką be jokios kaltės 
ir teismo, vien dėl to, kad gimiau toj, o ne ki
toj šeimoj. Todėl ir savo išvykimo iš Jakutijos 
nelaikau nei pabėgimu, nei nusikaltimu. Nuo
sprendžio nepripažįstu. p

“Mes priversim jus pasirašyti”, - pa
reiškė saugumo papulkininkas ir liepė pakvies
ti kalėjimo viršininką. Bet jiems teko surašyti 
aktą dėl atsfeakymo pasirašyti. Netrukus per 
Vilniaus ir Maskvos kalėjimus mane atvežė i 
Gorkio sritį, Suchobezvodnojos stotį, Unžla-» 
gą, kur aš turėjau atlikti bausmę.

Lageris mane nustebino gausybe puikių ir 
šviesių žmonių. Atrodė, kad Stalinas čia užda
rė šalies protą, garbe ir sąžinę. Kalėjo moksli
ninkai, konstruktoriai, kino ir teatro aktoriai, 
dėstytojai, gydytojai, studentai ir kt.

Marija Aleksandrovna Goldman-Želiabovs- 
kaja, Maskvos universiteto prancūzų literatu- ----
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ros dėstytoja (kartu su vyru — vaiku, literatu- 
ros specialistu nuteisti už neišspausdintos lite
ratūros laikymą) po darbo mums iš atminties 
skaitė prancūzų literatūros kursą.

Dažnai prisimenu maskvietį Borisą Vorob
jovą, nuteistą 8 metams už dalyvavimą Mask
vos aviacijos instituto pogrindiniame studentų 
būrelyje, kuriame jie nagrinėjo Rusijos istoriją 
ir revoliucinį judėjimą. Skaitė Belinskj, Čer- 
nyševskį, Pisarevą, Leniną. Padarė išvadą, kad 
Stalinas neteisėtai užgrobė valdžią, yra nusikal
tėlis, sunaikinęs ir tebenaikinantis milijonus 
geriausių šalies žmonių, MGB troško išpūsti 
procesą ir reikalavo iš tardomųjų studentų me
lagingų parodymų prieš dėstytojus. Tardant 
Borisą Vorbjovą, dalyvavo pats Berija. Šių tar
dymų prisiminimas - tuščia viena akiduobe. 
Ištisomis dienomis jį laikė mūrinėj “spintpj”, 
kurioje buvo iki kelių vandens. Bet kruvinasis 
budelių karalius, saugumo ministras, dvikovą 
su 19 metų studentu pralaimėjo: melagingų 
parodymų neišgavo.

Lagerio zonos pakraštyje buvo viena ma- 
no labai mėgstama vieta — nedidelis plotelis, 
kuriame kaip niekur kitur augo nepaprastai 
vešli ir graži žolė. Čia ir paukščių kartais atskris 
davo, buvo tylu ir ramu. Mane stebino, kodėl 
čia tokia graži žolė. Vienas senas kalinys kartą 
man paaiškino, kad 1941—1945 m. čia buvo 
dar ne lagerio teritorija ir toje vietoje buvo lai
dojami mirę, sušaudyti ir nušauti kaliniai.

Dabar aš čia ateidavau su ypatingu jaus
mu. Ši vieta - kiekviena žolytė, kiekviena gė
lytė - man atrodė šventa. Džiaugdavausi, kai 
čia atskrisdavo pačiulbėti paukštelis,..

Ilsėkitės ramybėje. Nežinomi Kankiniai..
1953 m. vasarą iš lagerio mane išveže at

gal į Jakutską. Vežė etapu tris mėnesius per 
Šverdlovsko, Novosibrisko,Irkutsko ir Kirens 
ko kalėjimus; Novosibirske, šalia senojo kalėji 
mo. buvo išmūryti pamatai ir pradėtos sienos 
naujam persiunčiamajam kalėjimui. Iš visko 
matėsi, koks tai turėjo būti grandioziškas pa
statas ir kiek šimtų tūkstančių žmonių būtų 
per jį perėję, jei ne Stalino galas. Kokie didin
gi buvo gulago imperijos užmojai...

Rugsėjo mėnesį atsidarė J akutsko kalėjime 
vartai ir mane išleido į “laisvę”. Pirmą kartą 
ėjau be sargybos, buvo kažkaip neįprasta, vis 
atsisukdavau. Pradėjau dirbti, Ir štai vėl neti
kėtas likimo posūkis: 1954 m. liepos mėnesį 
mane staiga iškvietė į Jakutijos vidaus reikalu 
ministeriją ir paklausė, ar aš kada rašiusi Beri 
jai. Berija tada buvo jau sušaudytas.

GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI 
MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ, 
tai išrašyti čekį Petras Rukšys vardu 
ir pasiųsti paprastu paštu.

5



6
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PAGERBIMAS MOK.F. GIRDAUSKUI

Kur gi tu eini?
Palieki dainos saką. 
Tavo sirdis brangi,

Atvėrė lietuvybei taką...

Mokytojas, muzikas p. FELIKSAS 
GIRDAUSKAS, gimęs 1907 met. rugsė
jo mėn. 25 d», Šakių apskr. Žvirgdaičių 
vals. Žėglių k. Ėjęs mokslus Šakių ir 
Kudirkos Naumiesčiogimnazijose. Ten 
jat baigęs mokytojų kursus. Ilgai mo- 
cytojavęs Vilkaviškio apskr. mokyklose 
ki išvažiuojant 1937 met. j Braziliją.

Atvykęs Brazilijoj — San Paulyje 
dėmė mokytojo vietą Vila Belos ir Vi- 
a Anastazijos lietuvių mokyklose, čia 
mokytojavo iki II-jo Didžiojo Pasaulinio 
caro.

Tad mielasis mokytojau, muzike ir 
ietuviškos dainos mylėtojau atsiprašau 
- gal užgausiu tavo jautrios širdies san
dėlio dainų skambesį ir kartu su visais 
curie tave myli ir gerbia, lenkiamės iš 
tavo tekančio nuopelnų upelio, atsigerti 
r atvėsinti toli paliktos atgaivinančios 

gimtosios žemės — Lietuvos ilgesio troš
kuliu...

Mielas tautietis p. F. Girdauskas 
nudildinęs mokslo slenksčius, tapo iškil
nus mokytojas. Bet nuo vargų lopšinės, 
paveldėjo motulės liūliavimą, jos balso 
akordus, ar byrančias sergančiam kudk 
keliui jos ašaras. Iš prigimties jau muzi
kas, dainos gerbėjas, paveldėjęs didelį 
taūentą ir jautrią klausą Nes jautrumui, 
tik jam žemėje skirta išlikti — it dainai 
plasnojančiai neišmatuotuose ekranuose.

Daug lietuvių šeimynų buvo apsis
toję Mookos rajone. Ir čia jau gyvavo 
Lietuvių Sąjunga Brazilijos, kuri valdė 
San Paulio mieste lietuvių mokyklas, 
Nepriklausomos Lietuvos iždu pastaty
tas.

A. A. Prel. kun. P. Ragažinsko jė
gomis sukuttas Lietuvių Katalikų Šv. 
Juozapo Bendruomenės choras. Šis ne
įstengdamas aptarnauti pamaldose, dvie
jose bažnyčiose, t.y. pranciškonų Šv. 
Antano (Canindė) ir naujoj pastatytoj 
Šv. Juozapo lietuvių bažnyčiai (V. Zeli- 
noj).

Jaučiant taip didelę stoką net buti
ni reikėjo kito. A. A. Prel. kun. Aiek- 
.7."'dro Armino dėka ir dideliu iniciaty- 
os užsimojimu buvo suorganizuotas 

* n is pasišventusių dainos lobiams jau- 
•u.'T i choras, pakrikštytas "Vytis" var- 
cu. Pats A. A. Pr.kun. Arminas pasilikda
mas jo globėju. Šiam chorui davė repeti
cijoms vietą: — Lietuvių Sąjunga Brazi
lijoj, Dr. Vinco Kudirkos mokykloje.

Šj chorą vadovauti, mokyti, lepinti 
direktoriauti buvo pakviestas mok.muz.

MŪSŲ LIETUVA

F. Girdauakasr- atsitiko 1937 metais.

Kuris neapsakomu darbštumu rovė 
piktžoles, kad iškilmingai augtų Ir bujo^ 
tų, jo lavinamas Vyčių choras. Nes Mo
okos raj. mažai buvo apgyvendintas ir 
skurdus. Gatvės negrįstos, visur purvas, 
be susisiekimo. O choristai, daugiausia • 
buvo fabrikų darbininkai ir šie pamylė
ję lietuvišką dainą, skubėdavo iš fabrikų 
net alkani repeticijoms per lietų ir rau
dono molio klampynes.

Tai nuopelnai ir kruopštaus darbo 
vaisiai, brangaus choro dirigento muz. 
F. Girdausko, kuris su švelnia šypsena, 
kaip tėvas, visus vienodai glaudė, gerbė 
ir mylėjo. Mokėjo sygyvendinti it vieną 
šeimą, jausdamas savo širdyje, kiekvieno 
žavesius ir valgus. Tai buvo nelengvi cho 
ro pirmieji užsimojimai, kuomet audrų 
vėjai-putė, nešdami smiltis, ne tik į akis 
- net j gerklę...

MUZIKAS FELIKSAS GIRDAUSKAS
Šis muzikas ir Vyčių choro dirigen

tas F. Girdauskas, pilnas energijos, kan
trybės ir jaunystės jėgų, žinojo kas ir ko 
iš jo laukia. Ne tik giedoti bažnyčiose, 
bet reiks iškelti choro vėliavos gaires mie
lai San Paulio lietuvių kolonijai ir sveti
miems. Greitu laiku, padedant ištvermin
giems choristams, susilygino o gal ir pra
lenkė ne vieną stambų dainų ansamblį.
Net keletą kartų buvo per maža San Pau
lio (municipal), didžiojo teatro erdvė, 4 
Vyčių choro damos melodijoms. O kiek 
koncertų? Viešų pasirodymų, apdainavi
mo mielosios Lietuvos pagerbimus, dai
navo ir skleidė Tėvynės vardą per radiją.

Mes žmogus dainoje suranda savo sva
jones, numalšina skaudžius liūdesio 
žingsnius, nuopelnus ir norus, jaučia pa
liktą gimtinės alsavimą ir grožį, pasilikęs 
ilgesyje. Dainos sujungtieji balsai ir me
lodijų neapsakomo švelnumo, ne vieną '
širdį traukia kaž kokia energija — magija 
prie savęs, susivienija pasaulis be jokių

DU KLAUSIMAI LAIKRAŠČIO SKAITYTOJUI
AR ATNAUJINOTE ML PRENUMERATĄ ?
AR NETURITE GIMINIŲ - DRAUGU, KURIEMS 
GALĖTUMĖTE UŽSAKYT! M.L. ?
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ribų, džiaugsmo ar skausmo ašarų jūrose

Apgniaužęs savo baisybėmis II-sis Di
dysis Pasaulinis karas, visiems padarė 
daug skriaudų, ypač paguldė milijonus 
siely amžinybėn. Iš šio pragaro neišsisu- 
ko nei Vyčių choras. Karo laike Vyčių 
choras buvo išvytas iš L.S.B. patalpų. 
Vos pražydėjęs pumpuras prisiglaudė 
prie vengrų mokyklos Av. Pa&.de Bar
ros. Po kiek laiko L.S.B. pajutus, kad 
blogai pasielgė — prašė chorui sugrįžti. 
Choras sugrįžo, kur ir liko užkastas ir 
liūdnai palaidotos protėviu ^melodijos, 
su nemaloniais prisiminimais...

Chorvedžiai kurie tik dribo laiki
nai, — J. Stankūnas, išvyko 1949 m. į 
U.S.A., Aleksas Ambrozaitis, J. Anta
naitis, net iš S. Amerikos pakviestas 
kompozitorius J. Strolia, kuris po po
ros metų grįžo atgal. Šias dideles spragas 
visuomet užpildė su geriausiu noru ir 
meile chorvedis F. Girdauskas. Ir tiktai 
jo dėka, nusipelnusiomis jo krutinę puo
šiančiomis šviesomis, dar retkarčiais gir
dime lietuviškos dainos ir giesmių skam
besį. ♦ ■

Ir kas jo nepažįsta, ir kam nepavydė
jęs su nuolankia šypsena, gera nuotaika, 
malonų žodį ir pagyrimą? ... Didelis S.P. 
lietuvių gerbėjas ir turtuolis geriausių 
darbų.

Negalime pamiršti — vos negęstan
čioms kibirkštims L.K.B. choru, su mie 
iu noru apsiėmė paimti jo vairą, vienas 
kruopštus choristas ir stambus muzikos 
mėgėjas p. Viktoras T a ta runas. Kuris ne
išmanomu kantrumu ir did^aipalaukė
jęs chorvedis P. Dievo ir Lietuvos garbei. 
Neišsekamomis jėgomis tęsia gilias kie
tam pudime dainos vagas, iki Šių dienų, 
su brangiu Liet.Kat. Bendruomenės pa
sišventusiais choristais.

Tad S,P. lietuvių kolonijoj surastas 
paparčio žiedas...

Mielas Tautieti, mokytojau, chorve
dį p. F. Girdauske priimk ne tik musų, 
bet ir iš Aukšto Dangaus Visagalio gėry
bes, kurios nesibaigiančiu amžių šaltiniu, 
lai šuteikie, laimės žiedus, geriausios sėk
mės, ypač stiprios sveikatos, kurios nusi
pelnęs musų tarpe.

Dejuoju, kaip paukštis pašautas 
emigracijos audroje, skraidančių svajonių 
sparnuose, tik jaunystės skeveldros pri
mena musų lietuvių kolonijai — poeto 
A. Baranausko verksmu:

Visa prapuolė: tik ant lauko pliko 
kelios pilelės apykreiiės liko'..

j E
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ŽINIOS IŠ RIO
Rio. de Janeiro ir apylinkių lietuviai, 

skaičiumi kiek sumažėję, amžiuje vis: - 
kiek pakilę, dabar organizuojasi į tam

Suprantama, kad garsusis Rio did
miestis turi būtiną reikalą, tokios ar kito
kios atstovybės pravažiuojantiems lietu
viams, ypač tiems - iš Lietuvos, o taip 
pat atsikuriančios Lietuvos gerbėjams bei 
užtarėjams, nes "JJgtųyps Pjįnę$ taisyk 
Atgavimas" yra yra
dingas bet kieno ir bét kokx^talkos. l 
Reikalingas, tad, ir lietuviškos atramos? a 

taškai- kontaktų palaikymui ir bet ko
kios veiklos išvystymui.

Kita gera naujiena yra CORREIAS, 
RJ. (14 km. atstumu j šiaurę nuo Petro- 
polio, RJ.) lietuviškos OAZĖS atsiradi
mas, labai svarbus kai kuriems svečiams 
iš Lietuvos, o taip pat, kaip susibūrimo 
ir atgaivos Centras, vėsesniame kalnų kli
mate.

Tos svetingos Oazės įkūrėjai yra pla
čiai žinomi, sėkmingieji verslininkaLp.p. 
Otto ir Aušra Šimkevičiai. Jų pastovi gy
venvietė yráTêtropolyje ^Rua Mons. Ba
celar, 31 — 303$ £5.685 »* Petrópolis,

"Sitio Correias", RJ. dabar turi ir sa
vo pastoviąjaimingą gyventoją — p. Oną 
Žvirontenę, 80-metę, kadaise gyvenusią 
Mesquita, RJV miestelyje.

Kai kas pasakė, kad šis kurortinis 
Centras, gražiai, erdviai suplanuotas ir iš
statytas, yra kas tai visai naujo, viltingo, 
prasmingo ir visai Rio lietuvių'kolonijai, 
ir pačiai atgimstančiai Tėvynei Lietuvai.

Kaip svečias iš toli ir savo tolimų 
parapijiečių lankytojas, kun. Petras Ur- 
baitis,džiaugiasi galėjęs atpažinti mie
lus šeimininkus ir susipažinti su ta nauja 
idealia lietuviška "SODYBA CORREIAS", 

Misijonierius dėkoja dosniems šeimi
ninkams ir už pavėžinimą ir už kvietimą 
ilgesniam laikui atvykti.

Tarp tos dienos (X.21) svečių iš Ri- 
jaus buvo p. Vilius Kyzelis su ponia 
Stase, ta rūpestinga Catumbi lietuviš
kų monumentai inių kapinių prižiūrėto
ja ir Pamaldų už Lietuvą organizatore.

Trečioji svari naujiena yra "Pastoral 
<fe5aúde" - Sergantiems Globos Komi*

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga 
UI Lithuanian World Youth Association

1011 College Street, Toronto, Ontario, Canada M8H 1A8 (416) 588-8141

x/li-TAS PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO KONGRESAS
VII CONGRESSO MUNDIAL DA JUVENTUDE MTUANA

Gruodžio 18, 1991 - Sausio 8, 1992
I8 de Dezembro de 1991 - 8 de janeiro de 1992
Argentinoje, Urugvajuje, Brazilijoje* - Pietų Amerikoje 
Argentina, Uruguai, Brasil — America do Sul
PRIEŠ REGISTRACINĖ ANKETA 
FORMULÁRIO DA PRÉ-INSCRIÇÃO

Ši prieš registracinė anketa turėtų būti išpildyta asmenų galvojančių dalyvauti 
7-tame Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongrese, Pietų Amerikoje - Gruodžio-Sausio, 
1991-1992 m. kaip oficialiu atstovu, dalyviu ar turistu. Šias formas išpildę gaus 
daugiau informacijų tiesiogiai Kongreso datoms artinantis. Dėl informacijos kaip 
tapti Atstovu, prašoma kreiptis j jūsų krašto ar vietovės Lietuvių Jaunimo Sąjungą 
arba Lietuvių Bendruomenę.

Deverão ser preenchidos formulários de pré-inscrição por aqueles que desejaren 
ser atstovas (representante oficial), dalyvis (participante), ou turista, que se encon 
tram na Paróquia S. Casimiro, rua Juventus, 28, Parque da Moóca (tel.273-0338) 
e na Paróquia S. José de Vila Zelina, Praça República Lituana (tel. 63-5975). 
Aqueles que os preencherem receberão mais informações sobre o Congresso, com 
a sua aproximação.

Aqueles que desejarem informações de como se tornar atstovas (representante 
oficial), podem se dirigir a direção da Jaunimo Sąjunga ou à Comunidade Lituana. 

tet®susilipdimaš.
To komiteto nariai dabar palaikys 

tampresnius tarpusavio ryšius, ypač p. 
Petro Babicko lankymo ir priežiūros rei
kalu.

Tiesa, p. Babickui yra siūloma 
nauja gyvenvietė Guara Parį, E.S. kuror
tinėje aplinkoje, netoli Teresopolio.

D.G. kun. Mečislovas Valiukevičius, 
"Irmãs Missionárias de Fátima" kongre
gacijos įsteigėjas, dabar gyvenantis São 
Gonçalo, R.J., Fatimos Misijonierių 
Centre, yra ilgametis p. Petro Babicko 
gerbėjas, o dabar, per jo įsteigtą kongre
gaciją, siūlosi būti ir dosnus savo tautie
čio globotojas.

Šiuo tarpu, p. Babicko finansiniais 
reikalais nuoširdžiai rūpinasi p. inž. 
Aleksandras Valavičius. Jis administruo- 
ja ČIKAGOS LIETUVOS DUKTERŲ ■ 
šimto dolerių mėnesinę paramą ir mū
siškės Sąjungos-Aliança priedinę pagalbą.

Mūsų, dabar beveik 88-mečio,p. Ba- 
bickcysavaitinis lanky to jaszkol jo paties - 
sveikata leis yra: Sr. Agostinho Pinto

frav. do MosqueTrãXSTãptT) 
Lapa, Rio de Janeiro - RJ. 
Emergencijos telefono numeris:

(021) 224-0634
Be to, p. Juozas Mieliauskas ir ponia 

Olga iš I panemos, taip pat pasistengs 
dažniau į Duque de Caxias nuvykti.

Kaip Damas Salesianas atstovė RT 
juje, p. Babicką jau lankė ir lankys p. 
Bronė Vyčas.

Liet. Bendruomenės — Rio filialėf 
pirmininkas p. adv. Antanas Gaulia, su
rado dvi braziles moteris ir vieną "pe- 
dreiro-mūrininką'/kurie darys, ką galės, 
p. Babicko namuko švaros palaikymui.

Žinotina, kad^pavyzdžiui, Sanpau- 
ly yra apie 30.000 gatvių be vardo. Tuo 
remiantis, išėjo rimtas pasiūlymas iškeL* 
ti Kio de Janeiro lietuvių MatriarkėsĄJr- 
šulės Gaulienės, atmintį, išgaunant vieno? 
gatvės užvardinimą, nusipelniusiai ir Lie

tuvai ir Brazilijai Velionėj o dar kitį 
gatvę užvardinti Savanorio Kūrėjo ir 
įžymaus Rio lietuvių veikėjo Igno Du
bausko atminimui. “kpįJ

ianit
j jatara (Q. 7Õ.

ADVOGADAS

CURSO LITUANO ■ F 0 ie: 2 73-0338 PRAÇA SANTA HELENA, 8) VILA PRUDENTE 
TEL.; 914-4950 SAO PAULO
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK,

MUSŲ ŽINIOS
AUKOJO M L-VAI

Dosnia auka parėmė mūsų savaitraš
tį APOLINARAS JOCYS su Cr. 10.000 
Kiti nuolatiniai ML-vos rėmėjai yra 
Aušta ir Otto ŠIMKEVIČIAI, kurie 
per kun. Urbaitį paaukojo mūsų spau
dai Cr. 10.000.

Mūsų mieliems aukotojams ir spau 
dos rėmėjams širdingas ačiū.

PRANEŠIMAS IŠ VILNIAUS

"Tėviškės Draugijos" pirmininkas 
/aclovas Sakalauskas pranešė, jo inicia- 
yva ir globa, iš Vilniaus atvyks pas 
nūs Ansamblis "VILNIUS". Ansamblį 
judaro Antanas Smolskus (vadovas), Li- 
la Naikelienė, Jolanta Čiurėlaitė, Anta- 
ias Valuskas ir Aisūnas Malikėnas.

Ansamblio koncertas numatomas 
lapkričio 30 d., perrktadieriį, 20:00 vai. 
Seselių Pranciškiečių salėje, V. Zelinoj.

LIETUVOS MENIINKAI BRAZILIJOJ
Kaip jau buvo rašyta užpraeitame ML- 

vos numeryje. Į Braziliją yra atvykęs 
Šiaulių KAMERINIS CHORAS. Šis cho
ras buvo pakviestas dalyvauti 15-jame 
Tarptautiniame Chorų Festivalyje, kuris 
vyko Porto Alegre mieste, spalio 19-24 
dienomis. Šiaulių kamerinis choras "PO t 
LIFONIA" turėjo privilegiją atidaryti 
festivalį su Lietuvos Respublikos Kultu 
ros vice-ministro Vytauto Geidamavi - 
čiaus sveikinimo žodžiais ir choro sugie 
dotu Lietuvos himnu bei "Marija, Marij

Tikimės greitu laiku gauti žinių ir lai 
raščių iškarpų apie festivalį ir mūsų cho 
jo laimėjimus.

Gaila, kad mūsų kolonijos finansai n 
leido finansuoti choro atsilankymo San 

paule. Savaitgaliui atvyko iš Porto Al 
gre trys atstovai: Lietuvos Respublikos 
Kultūros ministerijos vice-ministras Vy
tautas Gaidamavičius, Šiaulių miesto Te 
rybos pirmininkas Jonas Tručinskas ir 
Naõonalinés filharmonijos ansamblių di 
rektorius Gintautas Kėvišas. Svečiai da
lyvavo lietuviškose pamaldose V. Zelinc 
ir vakare Sąjungoj jų garbei surengtame 
priėmime.

ATVYKO IŠ LIETUVOS
Pas Anelę ir Joną ŠEPETAUSKUS 

š Lietuvos atvyko giminėsDDanutė 
taršeiienė ir Antanas Burokas. Svečiai 
e Jonu ir Anele buvo Sąjungoj praeitą 
“kmadienį svečių iš Lietuvos priėmime.

«DE0 LIETUVA
. Parduodama vaizdajuostėj video cassette) 
VIIILIETVVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ šve
ntė 1988 m. Hamiltone, Kanadoj. Kreip
tis į šv. Kazimiero parapiją, Rua Juventus 
28 - Mooca. Tel. 273-0338

Kviečiame į Bazaro Lietuvai

lapkričio mén. 18 d. 12:30 vai. Jaunimo Namuose, V. Zelinoj.
Bilietus reikia įsigyti iš anksto. Toliau gyvenantys gali užsisakyti 

tef. 274-1354; 274-9924 iki lapkričio 6 dienos.
Bazaro rengimo komisija

ĘSP:

MISIJAS IR MISIONIERIŠKAS 
ŠVENTOVES PRISIMENANT

Visi žinome, kad Brazilijos Tautinė 
šventovė APARECIDA DO N
yra nuostabi pastoviai gausiais pamaldi- 
nmkais, atvykstančiais iš viso milžiniško 
krašto, o taip pat ir iš užsienių. Turėjau 
laimę ten atšvęstimano kunigystėms! 
mėtį, primenant pamaidininkams Lie- > 
tuvą Tėvynę mūsų.

u Šventove y ra pu įkiši aptarnaujama jų kraštą - Kiniją, su jos virš pusantro 
miliardo gyventojų.

Kinijoj randasi tik apie 5. milijonQ( 
katalikų ir, kiek menkesnių skaičiumi 
įvairių denominacijų krikščioniškų baž
nyčių. Kaip paprastai, pamaldų dalyviai 
labai džiaugiasi , net ovacijas kelia, išgir
dę maldą "Sveika Marija" kinietiškai - 
kantonietiškai. Pietų Kinijos 5$&miiijo- 
nų kalba, Kantono tarmė, £U savo devy
niomis melodinėmis fuksijomis yra tikra 
paukščių kalba".

Norintieji tą kalbą išmokti privalo 
turėti gerą klausu ir bent porą metų, 
ją»ten ant vietos,praktikuoti. Misijo 
nieriams ta kalba yra viena iš didžiųjų 
apaštalavimo problemų.

KPU

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"

Francisca GARŠKO 
Marcos LIPAS 
Apolinaras JOČYS 
Elena BUITVYDAS 
Otto-Aušra ŠIMK£VIČIUSCr10.000,00 
Ona ŽVI RON AS Cr.LOQÓ.OO

Redemptoristų kunigų, įsteigtų,garsiojo 
bažnyčios Daktaro, Moralisto, Sv. Alfon-

Redemptoristai nuo pat kongregaci
jos pradžios pasižymėjo kaip uolūs liau
dies misijonieriai.

Jie tokie dabar reiškiasi ypač Apare- 
cidoįe. Piligrimus aptarnauja apie 20 ku
nigų ir 10 brolių. Pačią šventovę prižiūri 
trys pastovūs inžinieriai — arkitektai ir 
apie 60 šventovės sargų, darbininkų.

LITUÂNIA
TERRA DAS
CRUžIs’E
DE MÂRIA.

Minint kunigystės 50-metį, kun. Petras M. Ur
baitės SDB, Brazilijos Tautinėje Šventovėje 
Aparecida, SP.

Jei kas norėtų pasijusti pilna; per
pildytoje šventovėje, ir ne vien sekma
dieniais, beto.šeštadieniaisdr dažnomis 
ilgų savaitgalių dienomis, turi atvykti, 
gal net keliom dienom j Aparecidą.

Rio de Janeiro didmiestyje pamal
džiausia šventovė, labai lankoma ypač 
jaunimo,yra "Nossa Senhora de Copaca
bana", prie Copacabana alėjos ir Rua 
Hilário de Gouveia,» visai arti prie Allan

Toje šventovėje, atsitiktinai, man te
ko aktyviai dalyvauti ir koncelelbuotb 
praeitą sekmadienį (X.21) Pasaulinių 
Misi jų Dienos proga, ir ten priminti ne 
tik gausiausi gyventojų skaičiumi misi-

Gr. 1.000,00 
Cr .1.000,00 
CrlO.CCC,C2 
Cr.1.000,00

PARDUODAME

LIPINĖLIUS
KAZIMIERO PARAPIJOJ

VENDE-SE
j U I U 8 U 19 A H I 0
ip O R T U 6 Uf $ - L f t tt A W 
LITUAMO-PORTUGUÊS

Na paróquia São Casimiw
Rua Juventus 28, Tel: 273-0338
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