
LIETUVOS TARPTAUTINIU 
ORGANIZACIJŲ KOMITETAS

1991 m. gegužės 23 — 30 dienomis 
Lietuvoje organizuojamas VII-as Pasau
lio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziu- < 
mas. Simpoziumo organizacinius klausi- 5» 
mus koordinuoja Lietuvos tarptautinių 
organizacijų komitetas. Organizacija į „r 
įkurta visai neseniai ir kol kas nėra pla-

*

čiau žinoma, dėl to norėtume trumpai 
supažindinti su jos tikslais ir struktūro- 
mis. id

Lietuvos tarptautinių organizacijų 
komitetas įregistruotas 1990 m. birže- 1 
lio 18 d. Lietuvos Respublikos Teisingu- H 
mo ministerijos įsakymu Nr. 11 — VO. 
Tai savarankiška ir savivaldi visuomeni
nė organizacija, savo veikloje besivado
vaujanti Lietuvos Respublikos įsakymais,! 
atitinkamais tarptautiniais aktais ir Lie
tuvos tarptautinių organizacijų komite
to statutu. Dalyvauti Komiteto veikloje 
ir prisidėti priėjo tikslų įgyvendinimo
gali visi Lietuvos ir užsienio šalių pilie
čiai ir organizacijos. Pagrindinis Komite
to veiklos tikslas — vystyti bendradar
biavimą su tarptautinėmis organizacijo
mis kultūros, mokslo, ekonomikos ir 
švietimo srityse, įtvirtinant Lietuvos 
vaidmenį daugianacionalinėje Europos 
ir pasaulio bendrijoje. Komitetas siekia 
kurti tarptautinių organizacijų struktū
ras Lietuvoje, įgyvendinant tų organiza
cijų keliamus uždavinius, bendradarbiau
ti su įvairiais tarptautiniais fondais, sie
kiant įsteigti Europos kultūros fondo 
Lietuvos nacionalinį komitetą, prisidėti 
prie Lietuvos ir užsienio šalių organiza
cijų iškeltų tarptautinio bendradarbiavi
mo projektų įgyvendinimo, vykdyti 
tarptautinius mainus kultūros, mokslo, 
ekonomikos ir švietimo srityse, daly
vaujant tiesioginių ekonominių ryšių 
su užsienio šalimis veikioje ir organi
zuojant atitinkamus renginius.

Aukščiausias Komiteto organas yra 
visuotinis Komiteto narių susirinkimas, 
kuris šaukiamas ne rečiau kaip vieną 
kartą per metus. Laikotarpyje tarp vi
suotinių Komiteto narių susirinkimų 
Komiteto veiklai vadovauja visuotinio 
narių susirinkimo išrinktas Komiteto 
Prezidiumas. Komiteto nariais gali bū
ti valstybinės, gamybinės-ūkinės ir vi
suomeninės organizacijos, o tai pat at
skiri asmenys.

Komiteto lėšas sudaro Komiteto 
narių ir Lietuvos bei užsienio šalių orga
nizacijų ar piliečių labdaringa finansinė 
parama, pajamos iš aukcionų, parodų

KAUNAS: spalio 8 d. įvykusio VH-to Lietuvos 
sėdžio dalyviai
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— pardavimų, koncertų bei kitų rengi
nių organizavimo Lietuvoje ir užsieny
je, gamybinės — ūkinės veiklos pajamos 
ir kt. Finansinės veiklos vystymui Ko
mitetas turi savo atsiskaitomąją, valiuti
nę ir aukų valiutinę sąskaitas Lietuvos 
bei užsienio bankuose.

Lietuvos tarptautinių organizacijų 
komitetas turi visas juridinio asmens 
teises.

Siunčiame Jums Lietuvos tarptauti
nių organizacijų komiteto Prezidiumo 
narių sąrašą:

1. V. Antanaitis -- Prezidiumo pir
mininkas, Lietuvos Respublikos miškų 
ūkio ministras,

2. V. Radžvilas — Prezidiumo pir
mininko pavaduotojas, Vilniaus Dailės 
Akademijos filosofijos katedros vedė
jas.,

3. K. Prunskienė - Lietuvos Res
publikos Ministrė Pirmininkė,

4. R. Gudaitis — Lietuvos Respu
blikos Aukščiausios Tarybos Prezidiu
mo narys,

5. R. Jasinavičius — Steigėjų Tary
bos pirmininkas, Lietuvos Respubli
kos pramonės ministras,

6. E. Jttkys — akcinės bendrovės 
LITUANUS generalinis direktorius,
Lietuvos — JAV asociacijos preziden-

niaus Universi-

gydytojų suvažiavimo kardiologijos sekcijos po-
Nuotr. is’ ‘‘Europos Lietuvio” 

teto Gamtos fakulteto katedros vedė
jas, Lietuvos Respublikos Aukščiausios 
Tarybos deputatas,

8. G. Kuprevičius - kompozitorius,
9. B. Lubys - gamybinio susivieniji

mo AZOTAS generalinis direktorius, 
Lietuvos Respublikos Aukščiausios Ta
rybos deputatas,

10. R. Mališauskas - Lietuvos MA 
filosofijos, sociologijos ir teisės institu
to vyresnysis mokslinis bendradarbis,

11. J. Nekrošius -- Lietuvos vaikų 
fondo pirmininkas,

12. J. Olekas — Lietuvos Respubli
kos sveikatos apsaugos ministras,

13. R. Ozolas - Lietuvos Respubli
kos Ministrės Pirmininkės pavaduotojas,

14. J. Paleckis — Lietuvos Komunis
tų Partijos Centro Komiteto sekretorius, 
Lietuvos Respublikos Aukščiausios Ta
rybos deputatas,

15. R. Pavilionis — Vilniaus Univer
siteto prorektorius, Lietuvos — Prancū
zijos asociacijos prezidentas,

16. V. Štatui?vičius -• Lietuvos Moks
lų Akademijos viceprezidentas,

17. D. Šniukas — Lietuvos Žurnalis
tų sąjungos pirmininkas,

18. M. Černiauskas — Komiteto direk
torius.

Šiuo metu prie Lietuvos tarptautinių 
organizacijų komiteto yra įsteigtos šios
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tarptautinio bendradarbiavimo struktū
ros

1. "LIETUVOS GRĮŽIMO Į EURO- 
PĄ"FONDAS

Fondo pirmininkas - prof. B. Kuz
mickas (Lietuvos Respublikos Aukščiau 
sios Tarybos Pirmininko pavaduotojas, 
Lietuvos - Italijos draugijos preziden
tas)

2 LIETUVOS RESPUBLIKOS BEN
DRADARBIAVIMO SU UNESCO KO
MISIJA

DABARTIES ĮVYKIAI LIETUVOJE

Lietuva-pilnateisė Socia^ 
I i s 114 internacionalo narė

Socialistų internacionalo kongresas 
jvykęs 1990 m. spalio 8-9 d.d. Niujorke, 
vienbalsiai priėmė Lietuvos ir Estijos so
cialdemokratų partijas pilnateisėmis na
rėmis. Lietuvai kongrese atstovavo soci
aldemokratų partijos pirm, prof, Kazi
mieras Antanavičius ir užsienio delega- 
tūros narys Jurgis Valaitis.

i NR. 43 (2180) 1990.XI.8
i

Šiltesnė aplinka

Taipgi išryškėjo ir kitų valstybių 
tvirtesnė laikysena pabaltiečių atžvil
giu Niujorke įvykusiame užsienio reika
lų ministerių pasitarime. Šitoj laikyse
noj vyraujantį vaidmenį tuo tarpu vai
dina Skandinavijos kraštai.

Suvažiavime pabaltiečių užsienio 
reikalų ministerial - Lietuvos Algirdas 
Saudargas, Latvijos Janis Jurkans ir Es
tijos Lennart Meri - pagal diplomatinį 
protokolą buvę prie durų sutikti ambasa
doriaus Reedo ir su išskirtiniu dėmesiu 
pakalbinti. Buvįs Kopenhagos konfe
rencijos sekretoriato pirmininkas amba
sadorius Huxthausenas šį kartę Pabalti
jo ministerius sutiko daug nuoširdesniu 
žvilgsniu.

Danija už mus
Posėdžių salėje Lietuvos, Latvijos ir 

Estijos ministerial sėdėjo Danijos dele
gacijos skyriuje. Danijos užsienio reika* 
lų ministeris Uffe Ellemann-Jensenas nė- 
dviprasmiškai parėmė Pabaltijį sakyda
mas:... "yra kitps Europos valstybės, ku-

Komisijos pirmininkas - akad. R. 
Rajeckas (Lietuvos Mokslų Akademijos 
viceprezidenras)

3. LIETUVOS RESPUBLIKOS 
BENDRADARBIAVIMO SU EUROPOS 
BENDRIJA AGENTŪRA

Agentūros pirmininkas — akad. E. 
Vilkas (Lietuvos Mokslų Akademijos 
Ekonomikos instituto direktorius, Lie
tuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos 
deputatas)

4. EUROPOS KULTŪROS FONDO 
OFICIALUS ATSTOVAS LIETUVOJE

Atstovas M. Černiauskas (Komite
to direktorius)

Papildomą informaciją apie Komite- 
ÍP struktūrų veiklą galite gauti šiuo

adS®^:

P.O. BOX 995 ARP-3
VILNIUS 232300
LITHUANIA
TEL. 0122/222630
TELEX 261137 LUVLN SU
FAX 0122/222621

Su pagarba,

Komiteto Prezidiumo pirmininkas
Prof. V. Antanaitis
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Po priėmimo K. Antanavičius savo 
kalboje pabrėžė, kad šis įvykis skina ke
lią į visišką Lietuvos nepriklausomybę. 
Ypatingą padėką pareiškė Socialistų in
ternacionalo pirmininkui Willy Brand- 
tui, kurį apjuosė specialiai šiam įvykiui 
išausta tautine juosta, su viltimi, kad 
socialdemokratų partijos padės Lietuvai 
šiuo kritišku metu.

Latvijos priėmimas atidėtas dėl įvy
kusio jos socialdemokratų partijos skili
mo. (ELTA)

Prezidento žodis

JAV prezidentas G. Bushas savo atsi
šaukime, paskelbtame Vokietijos - A- 
merikos dienos proga, pareiškė, kad Vo
kietijos sujungimas "duoda vilties ki- d 
tiems, ypatingai Pabaltijo žmonėms,kad 
taikinga ir ryžtinga kova už tautinį apsis
prendimą gali nugalėti net tariamai nenu
galimas kliūtis. JAV lieka ištikima savo 
Baltijos kraštų aneksijos nepripažinimo 
politikai, tiek pat nedvejojančiai remda- 
ma Vokietijos susijungimo idėją net tam
siausiomis šaltojo karo valandomis".

Šis pareiškimas stiprina Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos pozicijas kovoje už 
nepriklausomybės įgyvendinimą.

• Auka bei talka lietuviškajai 
spaudai — parama savajai tautai.

FABRICA DE GUARDA-CHUVAS
Guarga-chuvas de todos os tipos para 

homens, senhoras e crianças 
Míni-sombrinhas tipo Italiano e Alemão

Vicente Vitor Banys Ltda.
Rua Coelho Barrados, 104- V. Prudente 

Fone: 274-0677, Res: 274-1886 

rias Danija norėtų priimti į mūsų tarpą 
kaip stebėtojas. Iš mūsų pusės mes esa
me įsitikinę, kad šie kraštai jau išpildė 
pilnos narystės kriterijus. Viliuos, kad 
greitai galėsime sutikti Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos atstovus ESBK (Europos sau
gumo ir bendradarbiavimo konferencijo
je).

Nekeičia JAV pozicijos
JAV valstybės departamento sekre

torius kalbėdamas Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferencijoje, Niujor
ke, patvirtino Helsinkio baigiamojo ak
to pasirašyme prez. Fordo pareiškimą, 
kad tai nekeičia JAV pozicijos dėl Pabal
tijo kraštų statuso. Prezidentas Bushas 
pakartojo požiūrį, kad "reikia vykdyti 
sistemingą dialogą įgyvendinti Pabaltijo 
žmonių aspiracijas". < i

Pietūs pabaltiečių, garbe'
Prieš ESBK konferenciją senatoriai 

Dennis DeConcini ir Alphonse D'Anato 
bei atstovų rūmų narys Steny Hoyer, vi
si trys JAV Helsinkio komisijos vadovai, 
suruošė Pabaltijo užsienio reikalų minis
terių garbei pietus. Įdomu tai, kad neval- 
dinių organizacijų atstovai j pietus ne-f 
buvo kviesti, norint atkreipti deramą dė
mesį į Pabaltijo kraštų valstybingumą. 
Salia Lietuvai atstovaujančių ministério 
A. Saudargo ir jo pavaduotojo O, Jusio 
j pietus buvo pakviestas Lietuvos gen. 
Konsulas Anicetas Simutis iš Niujorko.

Pietų metu šeimininkai pakartoti
nai išreiškė savo paramą Pabaltijo nepri
klausomybei ir įsijungimui j ESBK pro
cesą. Sen. D'Amato paaiškino, kodėl ne
galėjęs priimti V. Landsbergio kvietimo
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aplankyti Lietuvą, motyvuodamas, kad 
tai butų galėję pakenkti numatytam ke
lių JAV senatorių susitikimui su Gorba
čiovu. Sen. D'Amato prašė A. Saudargą 
perduoti jo nuoširdų atsiprašymą ir ap
gailestavimą V. Landsbergiui. Ministeris 
A. Saudargas išreiškė susirūpinimą, kad 
derybose su Maskva, pastaroji norėsian
ti pirma sudaryti geležines ekonomines 
sutartis ir tik po to tartis politiniais klau 
Simais, pasinaudojant ekonominiu šan
tažu.

Spaudimas reikalingas
Latvijos užsienio reikalų ministe- 

ris Janis Jurkans paaiškino apie B. Jelci
no laikyseną. Pabaltijys pastarajam esąs 
"žaidimo korta kortų kaladėje". Arvirai 
išreikšta nuomonė ir apie Gorbačiovą, 
kuris esąs susipažinęs tik su falsifikuo
ta SSSR istorija ir tuo falsifikatu grin
džia savo veiksmus. Visuomenė esanti 
Gorbačiovu nusivviusi, ir tik reputacija 
užsienyje jj palaikanti. Nė vienas iš jo 
paskelbtų 25 dekretų nebuvęs įgyvendin
tas. Gorbačiovo politiką respublikose 
įtaigoja Vakarų spaudimas.

Latvių ministeris atkreipė dėmesį 
ir į tai, kad ne vien Pabaltijo valstybės 
atmetė naują sąjunginį įstatymą dói 
atsiskVrim^ nepriima ir kitos šešios 
respublikos. Pabrėžiama, kad Antrojo 
pasaulinio karo pasekmės nepasibaigė 
su Vokietijos sujungimu. Dar liko Pa
baltijo klausimas, galįs būti palygina
mas Kuvaito tragedijai.

Studijų savaitė Lietuvo
je

Lapkričio Sinoikija vyks š.m. lap
kričio 3-10 d.d. Vilniuje, Kaune ir Ma
rijampolėje. Savaitė rengiama trijų Lie
tuvos organizacijų Šalkauskio fondo, 
"Katalikų pasaulio" žurnalo tarybos ir 
Pasaulio lietuvių kultūrinio centro pa
stangomis.

Savaitės sekcijos apima: teologiją, 
religijos filosofiją, etninę kultūrą, religi
nės muzikos, meno ir filosofijos istoriją 
bei teoriją. Šios konferencijos tikslas — 
padėti Lietuvai įžengti į Vakarų, pasaulio 
kultu r in į gyvenimą. Numatoma svečių 
iš JAV, D. Britanijos, Italijos, Lenkijos,
Austrijos ir kitų šalių.

Užsienio svečiai, galintys duoti pra
nešimus, yra kviečiami kaip galint grei
čiau susisiekti su rengėjais ir pateikti te
mos abstraktą sekančiu adresu arba fak
su: D. Stančienė, Viršuliškių 71-60,

MŪSŲ LIETUVA

232056 Vilnius, Lithuania. Tel. 41-36- 
23. FAX Vilnius 22-48-90. Religijos Fi
losofijos savaitei.

Dalyviai patys pasirūpina bilietus 
į Lietuvą ir atgal bei užsimoka $50 
(JAV) registracijos mokestį. Rengėjai 
paskaitininkus aprūpina nakvyne, mais
tu ir dienpinigiais. (LIC)

EUROPOS SAUGUMO IR BENDRA
DARBIAVIMO (CSCE) KONFEREN
CIJA

Šiuo metu Vienoje, Austrijoje, vyks
ta paruošiamieji darbai, CSCE konferen
cijos įvyksiančios Paryžiuje lapkričio 17- 
19 dd. Tuo reikalu spalio 1-2 d.d. Niu
jorke įvyko visų 35 kraštų užsienio rei
kalų ministerių konferencija.

Lietuva, Latvija ir Estija atsidėjusiai 
ruošiasi kelti šioje konferencijoje dalyva
vimo klausimą. Liepos mėnesį pasiuntė 
saco atstovą, Estijos užsienio reikalų mi- 
nisterį Merį, į Vieną. Pastarasis Baltijos 
tarybos vardu įteikė memorandumą ten 
dirbančiom delegacijom. Lietuva rugsė
jo mėnesį yra paruošusi dviejų puslani” 
memorandumą, prašant ij;*uvai steį£ 
tojo stat’j..- Paryžiuje. Šį memorandumą 
Vienoje delegacijoms įteikė užsienio rei
kalų ministeris Saudargas. Baltijos tary
bos paprašytas, tarptautinės teisės advo
katas Bill Hough, III, iš Niujorko, yra 
paruošęs 12 puslapių memorandumą. 
Spalio 1-2 d.d. Niujorkan atvyko Lietu
vos ir Latvijos užsienio reikalų ministe
rial Saudargas ir Jurkans kelti stebėto
jo statuso klausimą ir prašyti, kad šis 
klausimas butų įrašytas į Paryžiaus kon
ferencijos dienotvarkę.

Lietuvių Bendruomenės yra kviečia
mos įsijungti visais galimais būdais. į pa-i 
galbą, veikiant savo krašto užsienio rei
kalų ministerijas. Kanadoje prašyti, kad 
ministeris Joe Clark Niujorke iškeltų . 
Baltijos valstybių klausimą stipriau ne
gu buvo pasisakyta Kopenhagoje ir, kad 
Kanada pareikalautų Baltijos valstybių 
klausimą įtraukti į Paryžiaus konferen
cijos darbotvarkę. Užtenka vieno kraš
to pareikalavimo, kad Baltijos kraštai 
butų įtraukti į darbotvarkę. Taipogi pra
šyti, kad Kanada CSEC konferencijoje 
įteiktų Lietuvos prašymą, kad ji gautų 
toje konferencijoje stebėtojos teises.

Kanados Lietuvių Behdruomenės 
pareigūnas Otavoje Vytas Čuplinskas, 
dirbdamas artimai su KLB valdyba ir 
PLB valdybos vicepirm. CSCE reika- 

lams Gabija Petrauskiene judina šį rei
kalą Otavoje. Užsienio reikalų ministe
rijos CSCE divizijos direktorius susiti
kime praeitą savaitę paminėjo, kad 
šiuo metu intensyviai studijuojami me* 
morandumai stebėtojo statuso klausi
mu. Yra vilties, kad ministeris Joe 
Clark savo įvadiniame žodyje CSCE 
konferencijoje Niujorke iškels Baltijos 
valstybių klausimą. Gabija

KALBĖJO VYSKUPAI GRĮŽĘ IŠ 
LIETUVOS

Amerikos lietuvių katalikų kunigų seimas, 
kuriame dalyvavo 27 kunigai ir 

du vyskupai

Lietuvių kunigų Amerikoje metinis 
seimas įvyko rugsėjo 14-18 d.d. Jau 81 
metai iš eilės rinkosi lietuviai kunigai ap
žvelgti nuveikto darbo ir nustatyti gairių 
ateičiai.

Ir šiais metais kunigai rinkosi į lietu 
vaičių seselių vienuolyną Putnam, Conn. 
Dalyvavo 27 kunigai, du svečiai .kunigai 
’^Lietuvos ir du vyskupai: Norwich vys
kupas Daniel P. Reilly galėjo su mumis 
pabūti tik trečiadienio popietę, bet mu
sų vyskupas Paulius A. Baltakis, OFM, 
buvo visą suvažiavimo laiką.

Visų svarstymų pagrindinė tema —• 
lietuvių parapijų Amerikoje ateitis ir lie
tuvių kunigų eilių retėjimas. Minėtieji 
vyskupai, kurie buvo Amerikos vyskupų 
sudarytose delegacijose į Rytų Europą, 
vaizdžiai papasakojo savo kelionės įspū
džius ir atskleidė tuose kraštuose atgims
tančio religinio gyvenimo problemas bei 
rūpesčius. Mums, be abejonės, ypač rū
pėjo išgirsti kuo daugiausia žinių iš Lie
tuvos ir Pabaltijo kraštų.

Posėdžiai ir diskusijos buvo labai gy
vos. Išrinkta nauja Kunigų vienybės cen
tro valdyba: kun. A. Kontautas — pirm.; 
vicepirmininkai — kun. J. Matutis, kun. 
J. Pakalniškis, kun. J. Rikteraitis, kun. 
R. Krasauskas, kun. Z. Smilga; sekreto
rium liekasi tas pats kun. V. Çukuras ir 
iždininku kun. F. Karvelis. Kunigų šal
pos draugijos valdyba sudaryta iš trijų 
asmenųi kun. Cukuuo, kun. Krasausko 
ir kun. Pakalniškio.

Skirstantis namo po seimo, buvo 
gauta telegrama, kad kitais metais pas 
mus lankysis Vilkaviškio-Marijampolės 
vyskupas Žemaitis. Jis pažadėjo vado
vauti 1991 m. rekolekcijoms, kurios 
bus Putname birželio 10-14 dienomis.

MESESAB ......... .....................
a ’ i ' A* * A* • Ji turi boti tvirta ir laisva. Skaitytojau,tavo tautinė 

pareiga ją remti ir platinti. Surask bent vieną nauja skaitytoja1 Nedelsk •
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VYTAUTAS
VYTURYS

Pasinaudota leidiniu Vytautas Didysis 

(Tęsinys iš praeito nr.)

-19 -

Dar po kelių sutarčių ir intrigų aiškiai 
buvo matoma, kad su kryžiuočiais nebus 
kitaip, kaip tik imtasi ginklų ir su jais su
sidorota visam laikui.

Tiesa, Vorsklos smūgis Vytauto galy
bes pametus buvo sukrėtęs, bet vėlyves
nį politikos pasisekimai vėl grąžino pirmi 
nę jo reikšmę.: Rytai nusilenkė prieš jį, 
Lenkija nekliudė jo planams, pasodintas 
Švitrigaila į kalėjimą, pašalino savo di
džiausią konkurentą, tvarkos ir ramy
bės ardytoją.

Prieš Žalgyrio mūšį galima Vytauto 
galybę šiap apibūdinti: vėl atgavo ginklu 
Žemaitiją, su Maskva padarė sutartį, 
taip pat buvo padaryta sutartis ir su Psko
vu; D. Naugarde pasodino savo vietinin
ką, o su totoriais įvyko taika ir Tochtamy- 
šio sūnų Soldaną pasiuntė užimti savo tė
vo sostą. Tai atsitiko todėl, kad Vytau
tas sumaniai mokėjo pasinaudoti tiek 
Racionžo taika, tiek Kauno apsigynimo 
be puolimo sutartim.

Kryžiuočių ir Kardininkų Ordinai — 
vienas įsikūręs Prūsuose, kitas — Livoni-
joj, prisidengę Kristaus mokslo skelbi
mu, stengėsi nukariauti ko daugiausia 
kaimynų žemai, pagonių gyvenamų. 
Viena tokia šalis buvo mūsų Žemaitija, 
dėl kurios daug kraujo buvo pralieta. 
Nuo to laiko ir prasidėjo ilgos ir žiaurios 
kovos, galutinai pasibaigusios tik 1422 m.

Abu Ordinai suprato, kad po nelai
mingo mūšio su žemaičiais Šiaulių apy- » 

; linkėse (1236),kad kovodami atskirai 
nepajėgs, nugalėti atkaklių ir narsių že
maičių. Tad ir nenuostabu, jei po ano di
delio pralaimėjimo kryžiuočiai ir kardi
ninkai baimės apimti tarp savęs sudarė 
sąjungą (1237). Kad sąjunga būtų glau
desnė ir stipresnė, reikėjo pašalinti iš 
kelio žemaičius, trukdančius abiem Ordi
nam sausume tiesiog susitikti.

Pavykus Vytautui 1408 m. rytuose ir 
pietuose sutvarkyti reikalus ir užtikrinti 
ten taiką ir net pagalbą savo žygiams, 
ėmė ruoštis į karą ir Vokiečių Ordinu, 
kuris kaip tik tuo metu stengėsi visai įsi
gyventi žemaičiuose: statė pilis, tvirtoves,

ANGIE GIRCKUS.CIA.LTDA
CONFECÇÃO MASCULINA E FEMININA

M/ Rua Solon, 773 Fone: 221-6377
J/0ZL45 CEP 01127 São Paulo — Capital Bom Retiro
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traukė j savo pusę gyventojus dovanomis. 
Ordinas norėjo griežtai atskirti Žemai- 

’ čius ir reikalavo, kad Vytautas uždraus
tų savo pirkliams kelaiuti j Žemaičius, 
Vytautas nepaisė, kad Žemaičiai ir Aukš
taičiai yra vienas kraštas, todėl jis negalįs 
drausti susirinkimo, Ordinas ėmė jam ker
šyti sulaikydamas Ragainėje javus, ku
riuos Jogaila siuntė Baltijos jūra ir Nemu
nu į Lietuvą. Vytautas tuo buvo labai už
gautas ir pasiuntė kariuomenę Žemaičių 
užimti. Rumbauto vadovaujama kariuo
menė įpuolė į Žemaičius ir pačių žemai
čių padedama išvijo kryžiuočius (1409). 
Vokiečių Ordino viltys įsistiprinti Žemai
tijoj vėl žuvo, visos pastangos nuėjo nie
kais. Po šio sukilimo Ordinas aiškiai jau
tė besiartinantį karą su Lietuva.

Nebuvo jokios abejonės, kad su Ordi
nu jaugiau negalima bus sugyventi. Da
bar ir Lenkija įsitikino, kad jos saugu
mas vien ginklu tegali būti garantuotas. 
Taigi lietuviams ir lenkams atėjo laikas 
atsiskaityti su Ordinu už visas skriaudas, 
beveik du šimtus metų padarytas.

Vytautas su Jogaila sutarė tuo reika
lu susitikti Buste. Čia ilgai tarėsi apie 
planus busimojo karo su kryžiuočiais. 
Norėdami nuslėpti tikrą susitikimo tiks
lą, Jogaila su Vytautu surengė medžiok
lę. Reikia manyti, kad čia buvo sutar-
tas tas planas, kuris buvo Žalgirio mūšy 
įvykdytas..

Tuojau karo trimitas nuskambėjo per 
plačius Lietuvos kraštus. Žemaičių Vil
niaus, Trakų, Kauno, Pogirio, Bresto, 
Naugarduko, Pinsko, Vitebsko, Smolens
ko, Starodubo, Kijevo žemėse sužvan
gėjo ginklai ir sudundėjo arklių kanopos. 
Lietuvos kariuomenė koncentravosi ar 
Baltstogės, ar Vilniaus, ar Trakų rajone. 
Tuojau atvyko ir totorių kariuomenė, 
kurią buvo pažadėjęs chanas. (Kiek tos 
kariuomenės buvo — nežinia, kai kas ma
no, kad buvo apie 30,000). Kunigaikštis 
Kaributas jau seniau buvo išsiųstas su ka
riuomenės būriu pas Jogailą. Vytautas 
dar davė Jogailai 20.000 kapų grašių ka
riuomenei užsieniuose samdyti. Už tuos 
pinigus Jogaila pasamdė čekų ir mozūrų 
— vokiečiai nėjo, nes palaikė Ordiną.

Vytautas pasinaudodamas Ordinų ne* 
susitarimu padarė su Livonijos Ordinu 
sutartį, pagal kurią kiekviena pusė turi 
pranešti, jeigu nori pradėti karą tris mė-
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nesiūs anksčiau. Taigi saugumas iš šiau
rės Vytauto buvo užtikrintas.

Vokiečių Ordinas taip pat nesėdėjo 
rankų sudėjęs. Išleido atsišaukimą j val
dovus krikščionis, kviesdamas juos pagal
bon į šventą karą prieš pagonis. Pirmieji 
svečiai iš Silezijos ir Reino krašto netru
kus pribuvo. Pats didysis Ordino magis
tras Ulrichas von Jungingen davė komen- 
tūroms įsakymus surinkti vyrus kariuo
menėn ir paskirstė, kurį pakraštiVistos 
krante kontūras turės ginti. Kryžiuočiai 
nieko tikro nežinojo, iš kurios pusės 
puolė juos priešininkai. Jie buvo įsitiki- 
nę, kad lietuviai puls iš Žemaičių šalies, 
o lenkai - Sviecės rajoną.

Viduriniais amžiais ir kariuomenė, ir 
apginklavimai ir pati karo technika labai 
skyrėsi nuo mūsų laikų. Tais laikais kry
žiuočių kariuomenė buvo geriausiai tvar
koma Vakarų Europoje.

Lietuvos kariuomenė nebuvo taio žiau
riai apginkluota, kaip Vakarų Europos, 
Kariuomenės sudėtis buvo panaši kaip 
ir V. Europos: pėstininkai, kavalerija ir 
artilerija. Lietuvių kavalerija neturėjo to
kių šaunių arklių, kokius turėjo V, Euro
pos riteriai, betgi maži žemaitukai buvo 
įžymūs patvarumu. Kavalerija buvo gink* 
luotą įvairiai: ietimis, kardais, lankais, 
kuojomis, kirviais, o šarvuota — šalmais 
ir skydais. daugiau)
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BARŠKUOLĖ
I 

Didelė, soti gyvatė šildosi saulėje.
Graži diena, karštos uolos. Išdidi barš
kuolė pramerkia vieną akį, pasiraivo, 
suvirpa savo dvieju metrų ilgio nuga
ra, išdailinta kampuotais ornamentais. 
Gražus jos gyvenimas — visa apylinkė 
yra jos karalystė nors ir kai kada kitų 
rusių gyvačių čia apsilanko.

Pašlaitė akmenimis nusagstyta,trys 
tvenkiniai, o ketvirtas dar neseniai už
tvenktas, tad ir vandens po malonios 
šilumos, ir sotaus valgio gali atsigerti. 
Be natūralių augmenų: (Vairių žolių ir 
medelių, keleliai pušimis apsodinti, po 
jų prasideda miškas. Gyvuliukai ir 
paukščiai dažnai pasirodo.

Vakar pagauto jauno gyvulėlio už
teks bent porai savaičių. Lyg bandyda
ma pajusti išsipūtusią kūno dalį, kur 
gludi virškinamas gyvuliukas, barškuo
lė pajuda. Besigėrėdama savo grožiu, 
barškuolė vėl užsnūsta. Ir ko nesnūdu
riuoti — sotus ir įvairus valgis, graži ap
linka, kad tik nieks jai ramybę netruk
dytų.

Žvejojame tvenkiny. Saulė be per- 
stojimo sprogina galvą, pečius. Prakai
tas rieda į akių kerteles. Staiga pašoku, 
kaip įgeltas ir sustingstu: orą virpina 
skardus "trrrrrrrr..." Taip, jau ją ma
tau, pamatė ir draugas: išsitiesus lyg 
dešra, stora, didelė, žvilganti saulėje. ’ 
Greit susiriečia, palenkia galvą, kilsteli 
uodegos galiuką pasiruošusi kovai.

Stveriu už ilgo pagalio. Iš lėto imu 
sukti ratą aplink ją, ji suka galvą mano 
link. Paerzinu porą kartų, ji žaibu ker
ta mano pusėn j pagalį. Po pusvalan
džio žaidimo, jos barškalai jau nebeto- 
kiek skardūs, o juodas dvišakis liežuvis 
vis dažniau švysteli j saulės šviesą. Pa
vargo išdidi barškuolė.

Staiga ištiesiu koją, apauta sunkiais 
guminiais batais, ir išdiduolė neiškenčia 
dar kartą nepabandžius, lyg paleista 
strėlė kerta j puspadį ir, smarkiai atsi
trenkus, sukrinta. Ji pajuto, kad pada

rė klaidą, uodegos galiukas kelia triukš
mą, bet jau per vėlu.

Jei ji būtų koks kitas gyvūnėlis, o 
ne gyvatė, būtume paleidę, bet ją negi 
paleisi. Deja, išdidi barškuolė kitaip 
galvojo. Matydama, kad nepaspruks, su
sisuko ir kirto sau j uodegą. Gyvatės 
nuodai yra ir jai pavojingi, kai paten
ka į kraują.

Mes žmonės, niekiname, šlykština- 
mės gyvate, o ji parodė, kaip galima 
laisvę mylėti. Ji taip laisvę mylėjo, kad 
ne tik stengėsi ją atgauti, bet ir gyvy
bę paaukojo.

Vyturys

AM ll 10 ĮŠALO ŽEMĖJE
DALIA GRINKEVIČIŪTĖ

LIETUVIAI PRIE LAPTEVŲ JŪROS 
(Tęsinys)

Prisiminiau, kad prieš metus, važiuojant 
etapu, kažkurioj stotyje paprašiai '-kalinių va
gono sargybos kareivėlį įmesti laišką į pašto 
dėžutę. Jame aš prašiau Berją, tada dar saugu
mo ministrą, pakeisti man ištrėmimo vietą ir 
leisti gyventi kuriame nors Sibiro mieste, kur 
yra medicinos institutas.

Reikia tik stebėtis, kaip stropiai po Berijos 
arešto buvo patikrinta visa jo galima kanceliari
ja, jei atrado net mano popierėlį.

“Jūsų prašymas buvo atmestas , - pasakė 
man specskyriuje,) o mes jums leisime važiuoti 
mokytis. Pasirinkite miestą iki Uralo” Po valan
dos išėjau iš ministerijos jau su leidimu išvykti.

į Omską atvykau, kai iki stojamųjų egzami
nų buvo likusios devynios dienos. Speckomen- 
dantūroj, kur prisistačiau, man pasakė, kad 
jskaiton mane ima laikinai ir jeigu aš nepraeisiu

DALIA GRINKEVIČIŪTĖ

AMŽINO įŠALO ŽEMĖJE veikalo dalies “Lie
tuviai prie Laptevų Jūros” autorė. Tos pačios 
Sibiro tremtinės pergyvenimų aprašymas buvo 
atspausdintas brošiūra “INFERNO DO GELO” 
portugalų kalba. Buvo dvi laidos su 4000 egzem- veno São Paulyje. 
pliorių ir abi jau išsekusios.

konkurso į institutą, tai mane išsiųs atgal į Ja
kutiją. Kadangi pinigu neturėjau, tai grįžimo 
perspektyva vėl buvo etapas.

Pirmojo egzamino išvakarėse nuėjau į tea

COMERCIAL
BĘBIDAS FINAS EM GERAL, NACIONAIS E ESTRANGEIRAS

WISKIES - CHAMPANHES - CONHAQUES • LICORES - AGUARDENTES 
CERVEJAS - REFRIGERANTES - SUCOS • AGUAS MINERAIS • ETC.

ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA'FESTAS EM GERAL
CASAMENTOS. BATIZADOS, ANIVERSÁRIOS, CONFRATERNIZAÇÕES, ETC.

PROGRAME SUA FESTA E
DEIXE A9 BEBIDAS SO8 NOSSA RESPONSABILIDADE.

Rua Manaiá». 7 • CEP 93140 - Fone; 215-5227 • Vila Zelíne • S. Paulo

trą. Tuo metu Omske gastroliavo Sverifiovsko 
operos ir baleto teatras.

Opera... Kokį didžiulį poveikį ji turėjo 
man. Pamėgau ją labai anksti, o nuo 13 metu 
ji išstūmė visus vaikiškus žaidimus ir pramogas. 
Retą spektaklį praleisdavau.

Teatras... Nepamirštamos, gražiausios 
mano vaikystės valandos. Didžiulio džiaugsmo 
valandos.

Prieš mane atsivėrė įstabus Grožio ir Gė
rio pasaulis, apkerėjęs mane ir tapęs vėliau di
dele dvasios atasvara mano gyvenime.

Teatras... Jis uždega žmogaus širdyje fa
kelą, kurio jau niekas nebeužgęsins; gali dary
ti ką nori: žeminti, kankinti, stumti į purvy
ną - žmogaus širdyje vis tiek jau skamba lėta 
muzika — tikėjimo Gėriu muzika. Ir niekada 
tu jau negalėsi būti skriaudėju pusėje, tavęs 
nepadarys jų įrankiu.

Kai 1941 m. birželio 14 d. mus vežė į Sibi
rą man liepė pasiimti būtiniausius daiktus, aš 
rūpestingai sudėjau į du pundelius visas spek
takliu, programas ir išėjau iš namų tvirtai tikė
dama, kad nešuosi su savimi visa, kas brangiau
sia ir vertingiausia.

Tą vakarą ėjo “Traviata”. Kiek daug kartų 
mačiau ją Lietuvoj. Bet dabar, pb tiekos n me
tų, mirčių ir praradimų, viskas skambėjo nau
ja prasme, nepaprastai sukrečiančiai. Sukilo 
visa, apie ką stengiuosi negalvoti, neprisiminti, 
kad galima būtų gyventi. Ir aš verkiau. Bet 
kartu įgavau naujų jėgų ir pasirengiau egzami
nams kaip šturmui.

Nors juos išlaikiau penketais, bet žinojau, 
kad mano likimą spręs mandatinė komisija, 
kuri, be abejonės, pasidomės kai kuriais bio
grafijos momentais, kuriuos aš nuslėpiau.

X-X-X-X- Pabaigą

Bražukienė Nida
Rasos g-vė 6
Kauno raj. Baltai 
234335 — Lietuva 
URSS

Ieško giminių — dviejų brolių šeimų 
kurie atvyko į Braziliją, 1927 m. irgy-

1. BRONIUS KRIVICKAS, gimęs 
1902, miręs 1949, turėjo sūnų Vitor ir 
dukrą (nežino vardo).

2. JONAS KRIVICKAS, gimęs 1911, 
miręs 1960, žmonos vardas Anelė, turė
jo 4 vaikus: Vanda, Gene, (1 nežino), 
Elena.

5



ARKIV. M. REINYS 
LIETUVOS KANKINYS
Prieš trisdešimt šešerius metus lapkri- 

io 8 d., iškankintas tardymų, komunis- 
ų žiaurių mušimų ir kalėjimo, mirė bu- 
ęs-Vilkaviškio vyskupas koadiutorius, 
ėliau Vilniaus administratorius, arkivys
kupas Mečislovas Reinys. Tuo metu jis 
Mjvo šešiasdešimt devynerių metų am- 
jaus. Bet su dideliu patyrimu, dideliais 
larbais ir nuopelnais Lietuvos valstybei 
r Bažnyčiai.

Kilęs iš didelės šeimos, jis mokėsi Vil
iuje, Petrapilyje, kur gavo teologijos 
nagistro laipsnį. Vėliau studijavo Belgi- 
os Liuvene ir ten įsigijo filosofijos dak- 
aratę. Nepasitenkindamas tuo, jis dar 
tudijavo Vokietijoje ir Šveicarijoje įvai- 
ius gamtos mokslus, kad butų naudin- 
lesnis savo prisikėlusiai tėvynei ir pasiruo- 
ęs savo tarnybai Bažnyčioje.

Jaunoje Lietuvoje, tik atsistačiusioje 
lepriklausomę gyvenimą ir valstybę, jis 
:arnavo pastoracijoje, moksle, dalyvavo 
)olitikoje. Statyti valstybinį gyvenimą 
:uo metu reikėjo visų lietuvišįkų pajėgų 
r visos energijos. Tokių jėgų ir energi
es turėjo M. Reinys. Jis buvo seimo na
ys, kurį laikę užsienio reikalų ministers, 
nsę laikę profesorius ir katalikiško jau- ' 
limo organizatorius, kalbėtojas, skatin
tojas ir nuolatinis globėjas. Tai jautė atei
tininkai ir pavasarininkai, jautė ir katali
kai mokslininkai bei katalikų organizaci
jos.

Savo asketiško gyvenimo jis nepakeitė 
nei būdamas Vilkaviškio vyskupas koadju
torius, nei Vilniaus arkivyskupijos valdy
tojas ir arkivyskupas. Su visais jis buvo 
lygus ir nuoširdus, visiems rodė krykščio- 
niško gyvenimo pavyzdį, visus glaudė 
prie širdies savo žmogiška šilima.

Bolševikų invazijoje Vilniuje metu ne
priklausomybes ir kovų už laisvę pradžio
je M. Reinys buvo suimtas ir kalinamas. 
Lenkams klastingai užviešpatavus Vilniu
je, jis buvo ištremtas į Lietuvę. Čia vė
liau jis galėjo išvystyti savo sugebėjimus 
moksle, dvasiniame gyvenime ir aukš
čiausioje valstybinėje ir bažnytinėje pako
poje.

Arkivyskupo Mečislovo Reinio gyveni
mas nuo pat jaunystės buvo erškėčiuotas, 
klampus ir su didelėmis kliūtimis. Jis no
rėjo tarnauti Dievui ir savo tautai, bet 
Dievas ir lietuvių tauta turėjo priešų. Tai 
buvo žmonės, kurie pavydėjo jam dvasi
nio gyvenimo, pavydėjo, kad jis yra tikras 
ir nuoširdus lietuvis, pavydėjo pagaliau, 
kad jis yra tikras Kristaus sekėjas.

Kai skaitai jo nepilnę gyvenimo aprašy
mą, nustembi, kad jis buvo persekioja - 
mas tų pačių žmonių, kurie garbino tę pa
tį Dievą. Bet Dievą jie pasidarė savo tar
nu, o arkivyskupas norėjo būti tik Dievo 
tarnas. Lenkai jį persekiojo ir trukdė jo

ARKI V. MEČISLOVAS REINYS 
darbus, kai jis turėjo ne savo noru, tik spe 
cialiu paskyrimu būti Vilniaus arkivysku-
pijos administratorius.

Dar didesni persekiojimai atėjo su an
trąja bolševikų okupacija. Jis buvo perse
kiojamas ir šmeižiamas, kankinamas, 
trukdoma jam eiti pastoracines pareigas, 
niekinamas, kaip žmogus ir dar daugiau 
kaip vyskupas. Jis kantriai kentėjo visus 
pažeminimus ir paniekinimus dėl Dievo. 
Juk ir Kristus, kuriuo jis sekė taip pat 
buvo persekiojamas, kankinamas ir nu
kryžiuotas.

Jis žinojo, kad bus suimtas ir išvežtas, 
bet nesitraukė iš savo pareigų ir jas atliko 
taip, kaip galėjo, ir tol, kol galėjo. Kai 
buvo suimtas ir kalėjimo rūsiuose kanki
namas, jis tylėjo ir kantriai tas kančias 
kentė dėl to paties Kristaus, kuris jam ir 
kitiems krikščionims parodė pavyzdį sa
vo gyvenimu.

Paskutinius metus ir paskutines die
nas šis Dievo tarnas praleido Maskvos ka
lėjime, kuriame senoji NKVD, vėliau 
KGB kankino ir šaudė net savo narius. 
Ką jau kalbėti apie tuos, kuriuos jie ir vi
sa komunistinė sistema laiko savo prie
šais. Toks priešas bUvu arkivyskupas Me
čislovas Reinys, su juo sėdėjęs kun. Vla
das Mironas ir kiti. Net vokietis evange
likas Starke vėliau aprašė arkivyskupą, 
pavadindamas jį Dievo žmogumi. Jis vi
siems buvo tikras krikščionis, tikras ku
nigas ir tikras žmogiškos ir krikščioniš-
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ČHOPP — PIZZA* QUEIJOS - FRIOS 
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO 

Rua SOLON 1062* Bom Retiro - Tel 223-2333
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kos meilės pavyzdys, šiandien net jo 
kapo negalima rasti, nes Maskvos kalė
jimo žemėje palaidota nesuskaitomai 
daug žmonių. _

Iš okupuotos Lietuvos spaudos žino
me, kad arkivyskupo Mečislovo Reinio 
kaulų buvo ieškoma Maskvos kalėjimo 
kapuose. Jį žmonės atsiminė. Jo gerus 
darbus pastoracijoje ir lietuvybėje gerai 
žinojo vyresnieji, bet žinojo iš lupų j 
lupas einančių žinių dalis jaunesniųjų. 
Jie nusiuntė delegaciją ieškoti ir dėjo 
visas pastangas rastojo kapą. Jie norėjo 
bent jo kaulus pergabenti į Lietuvę ir 
palaidoti Vilniaus katedroje. Bet nei 
jo kūno, nei kaulų nerado. Kfelėjimo ka
pinėse sušaudytieji ir nuo kančių mirę 
buvo verčiami vienon duobėn kaip pa
prasti gyviai, Reikėjo pasitenkinti tik 
žeme, kuri jo ir daugelio kalinių krau
ju palaistyta, kurioje kaulai ilsisi neat
skiriamai iki paskutinės teismo dienos...

Vilniun buvo parvežta tik žemė. Ji 
iškilmingai katedroje buvo palaidota, 
kad žmonės, lankytojai lietuviai ir ne 
lietuviai, prisimintų tę švento gyvenimo 
žmogų, tę valdytoją, arkivyskupą M. 
Reinį, jau gyvenantį tris dešimtis šešerius 
metus amžinybėje pas Kūrėją. Jis nėra 
užmirštas lietuvių tautos. Jo negali už-1 
miršti nei laisvieji, nei kenčiantieji, nes 
visi jam yra broliai, sūnus ir duk^y- JĮį@ 
seks ir ateityje jo pavyzdžiu, nors prisi; 
mins tik tas dulkes, kurios primena jj 
patį.

Nauja žinia, kurią paskelbė prel. L. • 
Tulaba ("Draugas", X.31), kad Lietuvos 
vyskupai J. Žemaitis ir J. Matulaitis, atvy
kę j Romą, atsivežė visos tautos prašytis 
pradėti arkivyskupo ^Ūsiovo Reinio,

leofilio Matblionio, vyskupo 
Vincento Borisevičiaus, Lietuvos kanki
nių, beatifikacijos bylas, paskelbti jų gy- 
venimus herojiškais.

Prie šių bylų, kurios reikalauja didelių 
pastangų surinkti dokumentaciją Ir laikp 
paruošti reikalingus įrodymus, turi prisi
dėti Lietuvos.ir išeivijos lietuviai. Prie 
šventumo paskelbimo reikia visiems pri
sidėti malda ir aukomis. Arkivyskupas 
Mečislovas Reinys prisimenamas kaip 
pavyzdys, nes sueina jo mirties metinės. 
Jo gyvenimas taip pat šiuo metu ir išky
la labiau atmintyje, bet visi šie vyskupai 
yra Lietuvos kankiniai ir verti visų seki
mo. pr. Gr.
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TORONTO MAIRONIO MOKYKLA 
AUGA

Rugsėjo 22 d. mokykla pradėjo nau
jus mokslo metus naujose patalpose. 
Our Lady of Peace kat. mokykloje (Kip 
ling ir Bloor), 70 Mattice Ave. Pamokos 
rytmečiais nuo 9—12 vai. Čia yra užten
kamai klasių, mokykla erdvi, nemaža 
autoaikštelė. Mokslo metai susideda iš 
27 šeštadienių. Tai nustatyta Kanados 
švietimo ministerijos. Mokinių skaičius 
šiemet padidėjo - turime 240 mokinių.

Su atgimimu Lietuvoje atgimsta ir 
musų išeivija. Į pirmuosius skyrius atei
na nemažai gerai lietuviškai kalbančių 
^ij<Į}. Pirmo skyriaus mokinius dėl dide
lio skaičiaus reikėjo dalinti į dvi klases. 
Veikia lietuvių kalbo^.klasė lietuviškai 
nekalbantiems arly 'ubąi silpnai kalban
tiems vaikučiams.

Mokyklos vedėja Giedra Paulionie- 
nė sutelkė reikiamą kiekį mokytojų. 
Stengiamasi įtraukti baigusius Maironio 
mokyklą mokinius, kad įprastų ateityje 
dirbti lietuviškoje mokykloje. R. Rusi- 
nienė sutiko būti šeštadieninės mokyk
los vedėjos padėjėja ir tuo šiek tiek pa
lengvinti G. PaUlionienės sunkią darbo 
naštą.

Mokyklos choras yra kviečiamas da
lyvauti Dainų šventėje Čikagoje. Atsiran
da galimybė aplankyti ir Lietuvą.

Parengiamuosiuose skyriuose per 
žaidimus, darbelius, daineles mokomasi 
geriau išsireikšti lietuviškai. Šiaipjau 
mokykloje dėstoma skaitymas, rašymas, 
gramatika, Lietuvos istorija, geografija. 
Aukštesniuose skyriuose susipažįstama, 
su Lietuvos literatūra, autoriais ir jų dar
bais. Seseles iki 6-tos klasės kas antrą šeš
tadienį mokinius supažindina su tikėjimo 
tiesomis lietuvių kalba, kad jaunimui bū
tų lengviau dalyvauti lietuviškose pamal
dose.

Mokykloje visuomet yra minimas Lie
tuvos tautinės, bažnytinės arba tradici
nės šventės. Šiais mokslo metais gruodžio 
8 d. turėsime Kalėdų eglutę Prisikėlimo 
parapijos salėje su B. Pukelevičiūtės ins
cenizacija " Kalėdų dovanai, švęsim Va-

Rašytoja BIRUTĖ PUKELEVICIÚTÉ Toronto Maironio mokykloje skaito savo sukurtą pasakėle
“Kalėdų dovana” Nuotr. iš “Tėviškės Žiburiu”
sa'rio 16-tąją: toliau dalyvausime Užgavė
nių karnavale Lietuvių namuose; turėsi
me Velykų proga margučių ridinėjimo 
varžybas; vėliau pirmąją Komuniją ir 
mokslo metų darbų parodą.

Išeivijos mokyklos svarbą gerai su
pranta ir atgimimo veikėjai Lietuvoje. 
Atvykę į Kanadą, visuomet aplanko mo
kyklą. Nuoširdūs pokalbiai, pabendravi
mas labai sustiprina mokinių ir jaunųjų 
mokytojų tautinį nusiteikimą.

Rugsėjo 29 d. mokyklą aplankė ra
šytoja B. Pūkelevičiūtė. Žemesnių klasių 
vaikučiams ji imponuojančiai paskaitė 
savo kūrinį "Kalėdų pasakėlę"; su aukš
tesniųjų klasių mokiniais turėjo pokalbį.

Mokykla tikisi tėvelių artimo ben
dradarbiavimo, nes tik tuo mes galėsi
me išlaikyti mokyklos lygį. Tėvelių, se
nelių arba šiap giminių priežiūra ir pa
galba vaikučiams su namų darbais (mo
kytoja turi labai trumpas darbo valan
das) yra vienas iš svarbiausių bendradar
biavimo įnašų. Mokslo metams įpusėjus, 
mokykloje turime tėvų dieną. Tai gera 
proga pasikalbėti su mokytojais ir pa- 

naujus sumanymus.

Mokykla tikisi, kad plačioji Toron-, 
to apylinkė ir finansinės institucijos 
rems ir toliau šį svarbų lietuvybės židi
nį. Rugsėjo 23 d. specialių Mišių metu, 
aktyviai mokiniams įsijungus isu choru, 
skaitiniais ir aukų atnešimu, prašyta 
Aukščiausiojo palaimos šiems mokslo 
metams.

Liuda Šileikienė

x-x-x-x
IEŠKO GIMINIU

Arūnas Kulionis 
Architektų 10-25 
Vilnius 43 
Lietuva - URSS

Ieško mamos dviejų tetų su šeimomis. 
Jos išvažiavo j Braziliją apie 1930—1933 
m. Viena teta AZAREVIČIENĖ ADELĖ, 
turėjo 3 vaikus, Aną, Domicėlę ir Kęstu 
tį \jis žuvo sprogmenų gamykloje), kita 
teta URBONIENĖ (vardo, deja, nėra) 
turėjo du vaikus, Povilą ir Ireną. 
Arūno mamos vardas Danutė (Domicė
lė/ Daukšatė, o senelės, Daukšienė 
Anelė.

CURSO LITUANO - Fone: 273-0338
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MUSŲ ŽINIOS
PRANEŠIMAS IŠ VILNIAUS

"Tėviškės Draugijos" pirmininkas
Vaclovas Sakalauskas praneša, jo inicia
tyva ir globa, iš Vilniaus atvyks pas 
mus Ansamblis "VILNIUS". Ansamblį 
sudaro Antanas Smolskus (vadovas), Li
na Naikelienė, Jolanta Čiurėlaitė, Anta
nas Valuskas ir Araunas Malikėnas.

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

LIETUVIAI SU BRAZILIJOS LAURAIS 
Gautom žiniom iš Porto Alegre, kur vy

ko Tarptautinis chorų festivalis, atrodo, 
kad Šiaulių kamerinis choras POLYPHO- 
NIA laimėjo pirmąją vietą. Algirdas TA- 
MALIŪNAS ŽADĖJO PASIŲSTI DAU
GIAU ŽINIŲ IR LAIKRAŠČIŲ IŠKAR
PŲ.

KUN. GAVĖNAS VYKSTA LIETUVON
Gautas telefaksas iš Romos, kad kun, 

; Gavėnas pagaliau gavo vizą kelionei j 
Lietuvą.Džiaugiamės, kad galės aplan
kyti gimines, saleziečius ir bičiulius, o . 

paskui laimingai grįžti pas mus.

BAZARAS LIETUVAI EM DESTAQUE
De conhecimento geral, senhoras 

pertencentes à Colônia estão organizan
do e preparando todos os detalhes para 
a realização de mais um Bazaras Lietuvai. 
Conforme o já noticiado, trata-se de um 

, trabalho pela segunda vez realizado, e 
por certo muito interessante e criativo, 
mormente por oferecer a baixo custo ar- 
tigos.de primeira qualidade, e para todas 
as idades.

Da mesma forma, o lucro liquid o 
arrecadado será entregue para remessa 
ao governo lituano, de modo a atender 
de alguma maneira às suas muitas priori
dades.

Ao ensejo, a Comunidade Lituano- 
brasileira deseja cumprimentar a todos 
indistintamente que estão colaborando 
paraco desempenho deste evento, e tam
bém deseja convidar aos senhores leito
res para que não somente participeín de
le, mas, também o divulguem em seus 
círculos de relacionamento.

Comunidade Lituano-Bras?,.eira 
Valdyba/Tarybą

VIENIŠUMO PAVYZDYS

Sou Ii tu a no, e estou no Brasil há 
muitos e muitos anos. Como sou viúvo, 
às vezes, sinto-me muito só.

Portanto, gostaria que assim que fos
se possível, receber uma visita süu e de ( 
outros litu a nos, para podermos conver
sar um pouco. Aqui, onde moro, não

MŪSŲ LIETUVA

Kviečiame j Bazaro Lietuvai _____

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

tel. 274-1354; 274-9924 iki lapkričio 15 dienos.
Bazaro rengimo komisija

NEUŽMIRŠKITE, KAD

BA7ARAS LIETUVAI
VEIKS: LAPKRIČIO 17 D. (ŠEŠTADIENI) 16:00 - 22:00 VAL.

LAPKRIČIO 18 D. (SEKMADIENI) 8:00 - 21:00 VAL.

JAUNIMO NAMUOSE - V. ZELINA
HF PAKVIESKITE SAVO GIMINES, DRAUGUS IR KAIMYNUS.

Bazaro rengimo komisija

há outros I i tu anos, para trocar algumas 
idéias. Isto só é possive! quando encon
tro o pessoal aí na Moóca. Entretanto, 
como já tenho bastante idade, fica difí
cil ir sempre de Guarulhos até aí na Mo
óca.

Se esta visita real men te for possível, 
pode ter certeza de que vou ficar imen
samente feliz.

Muito obrigado, sinceramente.

Meu nome é JOÃO KLIMAS e meu 
endereço é Rua Acre, 116- Vi la Rosa
lia — Guarulhos — SP. Meu telefone é 
208-6094.

Guarulhos; 10 de outubro de 1990
João Klimas

Rio de Janeiro, 3.X. 1990

Semanário MŪSŲ, LIETUVA 
Rua Juventus, 28

A tenciosamente

Alexandre Valavičius

C opia: Aliança Lituano-Brasiieira 
SĄJUNGA.
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LIETUVIU KATALIKU BENDRUOMENĖS CHORAS 
MALONIAI KVIEČIA

^VCBUS | 54-rių METU GYVAVIMO SUKAKTIES*

r At 
IM9 (Oferta

■

W 1990 M. LAPKRIČIO 25 D. - SEKMADIEN117 VAL.

SESELIŲ PRANOŠKIEČIŲ SALĖJE
'VILA ZELINA

Pakvietimus galima gauti parapijose ir pas choristus j

——romacMBim
LIETUVOS NACIONALINĖ 

MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

S

H

Sao Paulo, SP.

Prezado Redator,

Gostaria sinceramente de agradecer 
à AHança Lituano-Brasiieira SĄJUNGA h 
em nome de Petras Babickas, a ajuda 
humanitária de aproximadamente 1 sa
lário mínimo mensal.

Petras Babickas vive em Duque de 
Caxias em condições precárias, receben
do US$ 400 por trimestre da Lietuviu 
Dukterų Draugija de Chicago.

A ajuda provida pela SĄJUNGA de
verá complementar as suas necessidades 
básicas durante os anos que Deus ainda 
lhe reserva.

*
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