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AR LIETUVA PAGELBĖS IŠEIVIJAI? *

LIETUVA IR BRAZILIJA STIPRINA TARPUSAVIO SANTYKIUS

Lietuvai pradedant penktuosius nepri
klausomo gyvenimo metus, atrodo, kad
jau būtų laikas visiems vienodžiau ma
tyti nepriklausomybės įtvirtinimo sas- j
paras. Deja, to nėra. Vieni nemato, nes I
gal per toli, kiti - per arti ir dairosi kaž
kur tolyn.
i
Is’eivija gal kiek apsiramino, bebėginėdama į visas puses — kaip čia Lietuvai
padėti? įskilo net ir toks klausimas —
ar padėti? Štai kova laimėta, pilietybė
prarasta, nebe knygnešiai ir kiti idea
listai, bet kažkokie kiti tapo krašto ge- I
rovės kūrėjais. Ir taip pagaliau susiorėen-'
tuojama. Jei ne tie dažni lankytojai,
įskaitant ir gausius valstybės pareigūnus,'
rodos, viskas vėl grįžtų į normalų rames
nį gyvenimą "už jūrių marių". Liktų
tik rūpintis išeivijos išlikimu, keliant
naują klausimą:.pasitikėti savo jėgomis
•t. i
ar jau laukti ko nors iš šalies? Pasigirs d
ta jau viešai reiškiamų nuomonių, kad,
Lietuvai atgavus laisvę, nebėra ko čia
mums, išeiviams, per daug jaudintis,
net ir dėl veiklos. Laiškelis su iškvieti
mu — ir čia suksis mūsų scenose ansam
bliai, dainuos geriausi solistai, sporto
aikštėse žiūrovus stebins iškilūs krepši
ninkai. O kur dar mokslininkai, poetai,
teatralai, dailininkai? Gėlime būti ra~mūs — jie atliks visas programas kuo
puikiausiai, ir kitataučių akyse būsime
aukšto meninio lygio "Lithuanians".
Nėra abejonės, kad tokiu būdu išspręsta
mūsų reprezentacinė pusė. Tačiau? nkas
gi kitoje pusėje? O dk liūdna išvada: ki
tų už mus atlikti veiksmai mūsų veiklos
nepagerins, Nustumtume save į pasyvą,
taptume samdytojais, ne veikėjais. Tai
greitai atsilieptų ir į patį išlikimą. Juk
esame bekraštėje pavojingoje zonoje,
kur, pravėrus savų namų duris, atsistoji
ne ant lietuviškos žemės. Per penkiasde
šimt metų sukurtas savasis lietuviškas gy
venimas buvo naudingas ir kone šventas.
Jis, kaip toks, neturėtų dingti.
Ne kartą jau buvo girdėti balsų: ar
Lietuva pagelbės išeivijai, kaip pastaro
ji pagelbėjo Lietuvai? Klausimas jaut
rus, nors kai kurių akyse palyginamieji
dalykai nėra vienodos vertės. Tėvynėje
netrūksta ir tokių'pasisakymų: jei lie
tuvis — grįžk, ir reikalas bus išspręstas.
Tačiau nei pirmoji, nei šeštoji vyriausybė
šitaip nekalbėjo, organizuotos repatriac
cijos klausimo nekėlė ir nekelia. Apie
Lietuvos ir išeivijos santykius kalbėta ir
kalbama daug. Tai lyg kažkokių dviejų

BRAZILIJA — ITAMARATI (užsienio reikalų ministerija): lietuvių delegacijos susitikimas su
Brazilijos užsienio reikalų ministru. Iš kairės: kun. Petras Rukšys “Mūsų Lietuvos“ redakto
rius, Veronika Rukšytė Seibutienė iš Kanados, Vincas P. Tūbelis Lietuvos gen. garbės konsu
las S. Paulę, Povilas Gylys Lietuvos resp. užsienio reikalų ministrass, ambasadorius CELSO L.
AMOROM Brazilijos užsienio reikalų ministras, Vytautas A. Dambrava Lietuvos ambasado
rius Venezueloj P. Amerikai, Stasys Sakalauskas konsularinio departamento direktorius P.
Amerikai. Ilgesnis aprašymas 6-7 puslapyje.

tos pačios tautos "valstybių" reikalų
derinimas ir deisimas dėl šventos ramy
bės. Giliau pažvelgus galima ir nesunkiai
suprasti, kad masinis egzodo grįžimas
tuo tarpu jokiu būdu neįmanomas, nes
per daug sudėtingas: pilietybės, nuosa
vybės, įkurdinimai, įdarbinimai, konku
rencijos; skirtingos galvosenos. Ir var
gu ar mums užtektų pilno patriotizmo
Lietuvą bent kiek supanašinti su Izraet
liu? O praktiškai juk daug lengviau,
kai viskas sukasi kaip sukasi. Problemų
ir be to kur tik bepaziūrėsi. Be to, ne
paslaptis, kad dėl išeivių išlikimo Lietu
voje ne visi jaudinasi, kai čia per natūra
lūs prieauglis apverktinoj būklėj, žudant
negimusius kūdikius, tėvams atsisakant
gimusių, augant r.usikalstamummui, per
kurį visuomenė nyksta fiziškai ir mora
liškai. Kas gi tie keliasdešimt tūkstančių
užsienio lietuvių? Draugija užsienio lie
tuviams remti, tikėkime, laukia savo eilės. Ir šitos tikrovės akivaizdoje nie co ki
to nebelieka, o tik laikytis patiems, net
ir savo sutelktomis lėšomis per daug nesišvaistaut, kai ateis vis dar mūsų pačių
rankose.--------------------Lictuvos nacionalinė
M.Mažvydo b i bl i oteka

LIETUVOJE
Prezidentas lankėsi Europos
taryboje

ELTOS pranešimu, balandžio 14
d. Lietuvos prezidentas Algirdas Bra
zauskas su delegacija lankėsi Straburge, Europos tarybos rūmuose, kur jį
sutitko Parlamentinės asamblėjos pre
zidentas Miguel Angel Martinez ir pri
statė sesijos atstovams. A. Brazauskas,
pirmasis Lietuvos vadovas, pakviestas
kalbėti ET po Lietuvos įstojimo į šią
organizaciją 1993 m. gegužės 14 d., sa
vo kalboje pabrėžė, jog Lietuvos saugu
mas neatskiriamas nuo visos Europos
saugumo.
Jo teigimu, Rusijos santykių su kai
myninėmis šalimis nuostatai turi atitikti
visuotinai pripažintus tarptautinės tei
sės principus ir "Baltijos valstybės la
bai teigiamai vertintų Rusijos valdžios
institucijų oficialų atsiribojimą nuo kai
kurių grupuočių pareiškimų, neigiančių
Baltijos valstybių nepriklausomybės tei
sėtumą. Mums labai svarbu, kad prie
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tarimo pabaigoje, kuris visų dalyvių
nuomone praėjo labai gerai ir buvo turi
ningas, ambasadorius dr. A. Eidintas pa
stebėjo, kad tokio "smegenų centro"
darbas labai reikalingas ambasadai Wa
shington, DC. bei aplamai visai Lietu
vos diplomatijai ir išreiškė viltį, kad to
kie susitikimai taps nuolatiniai.
: ŽVEJAI ATSIVEŽA GINKLŲ

Kaunui skirtame Karmėlavos orauosr. tyje dabar nusileidžia daug keleivinių
lėktuvų, kuriais keliaujantys prekybi
ninkai vežasirppekes iš Turkijos, Kini
Lietuvos sienos esanti RusijcssKalininmmo tvarkos ir sąlygų, tačiau niekas ne jos, Jungtinių arabų emigrantu Su
grado sritis pamažu butų demilitarizuo skuba jo svarstyti. Tuo pat metu bažny tom prekėm Lietuvon įvežama ir ginklų.
jama ir taptų aktyvaus biznio zona",
čiai priklausančių pastatų privatizacija
Sausio 14 d. keleiviniu lėktuvu Karmė
Rusijos kariuomenės išvedimą iš Latvi
vyksta sparčiai ir be jokių teisinių kliū
lavoje nusileido trijų Lietuvos žvejy
jos ir Estijos jis pavadino viena didžiau
čių.
bos laivų Argentinoje įgulos. Buvo
sių Baltijos šalių problemų, kurią gali
gautas slaptas perspėjimas, kad kai ku
PASITARIMS LIETUVOS UŽSIENIO
padėti išspręsti tarptautinės organizacijos.
rie žvejojantys jūreiviai iš Argentinos
POLITIKOS KLAUSIMAIS
Prezidentas pasakė, kad Lietuva pa
atsiveža ginklų. Lietuvon grįžtančias
1994 m. balandžio 9 PLB valdybos:
ti gali didžiuotis racionaliu tautinių ma iniciatyva'Baltimorėje, Sheraton Hotel,
žvejybps laivų įgulas jau prie lėktuvo
žumų reikalų tvarkymu: per 600 metų
sulaikė automatais ginkluoti "Aro"
įvyko JAV lietuvių visuomenininkų ir
neišnyko nė viena tautinė mažuma, ir
būrio vyrai. Karmėlavos orauostis netu
Lietuvos diplomatinės tarnyvos atstovų
visų tautinių mažumų teises Lietuvoje
ri patalpų uždaroms kratoms. Tad jū
pasitarimas aktualiais Lietuvai u-žsienio
garantuoja konstitucija.
reivių kratymą stebėjo ir jų pasitikti
politikos klausimais. Įžanginėje kalboje
Buvo surengta prezidentui spaudos
LieLietuvos ambasadorius JAV dr. AIC) atėję artimieji. Buvo susilaukta daug
pasipiktinusių priekaištų, bet jie nuti
konferencija, po kurios jis aplankė
fonsas Eidintas, sveikindamas šią inicia
lo, kai pas vieną buvo rastas porceliamiStrasburgo burmistrą Catherine Traut
tyvą, pažymėjo glaudesnio dialogo tarp
niame inde tarp arbatos paslėptas pistole
man, tuo užbaigdamas oficialų vizitą
išeivijos ir Lietuvos diplomatinės tar
tas su 50 šovinių. Su atvežtais šaunamai
Europos taryboje.
nybos būtinumą. Ambasadorius dr. A.
«
siais ginklais buvo sulaikyti trys motor
Eidintas pabrėžė nepartinės Lietuvos
Sustabdytas turto grąžinimas
laivio "Trakai" įgulos nariai. Jie teisino
užsienio politikos pirmumą. Svarbiau
si ginklus atsivežę savigynos tikslu. Už
Kaip rašo "Amžius" (š.m. 14-toje)
siais Lietuvos valstybingumo ir Nepri
. nelegalų ginklų atsivežimą jų dabar lau
laidoje) ir "Lietuvos aidas" (kovo 22
klausomybės klausimasis turi skambėti
kia trys baudžiamosios bylos.
d.), yra kilęs didelis susirūpinimas, Lie
vieningas lietuvių politikų balsas. Pasi
tuvos vyriausybei vasario 28 d. priėmus tarimą moderavo PLB valdybos vice
nutarimą Nr. 146 "Dėl pastatų grąži
ŠEIMOS METAI
pirmininkas Rimas Česonis ptanešimus
nimo religinėms bendruomenėms", ku
skaitė: apie Pabaltijo valstybių ryšius
1993 m. gruodžio 26 Sv. Šeimos šven
riame sakoma, kad joms bus grąžinami
Linas Kojelis (U.S.— Baltic Founda
tėję Nazarete, Palestinoje, popiežiškos
maldos namai bei kiti pastatai "tik Lie
tion pirmininkas), Lietuvos — Lenkijos
komisijos šeimos reikalams pirmininkas
tuvos Frespublikos Vyriausybei leidus". santykius — politinių mokslų specialis
kard. Alfonso Lopez Trujillo iškilmin
Šiuo nutarimu sustabdomas veikimas
tas prof. dr. Julius Smuklkštys, Vokie
gomis pamaldomis pradėjo Tarptauti
Restitucijos akto, kuriame numatyta,
tijos problemą - Viktoras Nakas, Kali
nius Šeimos Metus. Pagrindinis Šeimos
jog "Valstybė ir Bažnyčia Lietuvos Res ningrado klausimą - Algimantas GurecMetų paminėjimas numatytas 1994
publikoje bendradarbiaus pariteto prin kas (misijos JT patarėjas), Lietuvos
spalio 9 Jungtinių Tautų rūmuose New
cipu" ir kad "Lietuvos Respublika įsipa santykius su Rusija, Gudija ir Ukraina
Yorke, dalyvaujant Sv. Tėvui Jonui
reigoja atlyginti Bažnyčiai nuostolius
aptarė dr. Vytautas Žalys (ambasados
Pauliui II. Šv. Tėvas taip pat planuoja
pagal abipusiškai priimtinus susitarimus". Washington, DC, pirmasis sekretorius).
apsilankyti Newark, N.J. ir Baltimo
Svarstybose
dalyvavo
ambasadorius
dr.
Aiškinama, kad Kati Bendrijos pasta
rėje, MD.
tų savininkams dažnai besikeičiant ir
A. Eidintas, PLB vicepirmininkas R. ČeAmerikos Vyrkupų Konferencija šia
kai kuriuos pastatus restauravus, "turtas sonis, JAV LB vicepirmininkas Algiman
proga paruošė ganytojišką laišką:
tas Gečys, PLB valdybos atstovas Vil
nėra išlikęs grynu pavidalu... todėl, kol
"Sek meilės keliu" (Follow the Way
šis procesas nebus reglamentuotas tei
niuje Juozas Gaila, buvęs ALTo valdy
siškai, bažnyčios turto grąžinimą ir buvo bos pirmininkas dr. Jonas Valaitis. Pasi- of Love).
nuspręsta sustabdyti". Arkivyskupijos
advokatas teigia, jog "yra paruoštas nu
tarimas dėl Restitucijos akto įgyvendiI

A DÉ GUARàAÍ-CHUVAS
Guarga —chuvas de todos os tipos para
“homens, senhoras e crianças
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Lietuvos vardas mokslo pasaulyje
Prof. dr. Marijai Gimbutienei amžinybėn iškeliavus
IGNAfeMEDZIUKAS

Ilgai kovojusi su nepagydoma liga,
vasario 2 d, Kalifornijos universiteto
ligoninėje, Los Angeles, mirė pasauli
nio garso mokslininkė prof. Marija
Alsekaitė-Gimbutienė, archeologė,
archeomitologijos mokslo pradininkė
ir žyniausią atstovė. Jos palaikai buvo
sudeginti ir pelenai išvežti palaidoti j
gimtąjį miestą Vilnių.

Prof. M. Gimbutienė gimė 1921 m.
sausio 23 d. Vilniuje. Abutėvai - Da
nielius Alseika ir Veronika Janulaity
tė Aiseikienė — buvo gydytojai. Ji
«938 m. Kaune baigė "Aušros" mergai
čių gimnaziją ir įstojo į V. D. universi
tetą. Studijavo archeologiją, lietuvių
kalbą ir literatūrą. Vilniaus universite
tą baigė 1942 m. Vokietijoje, Tue^ingeno universitete studijavo archeologiją,
tautotyrą ir religijų istoriją. 1946 m.
apgynė dizertaciją ir gavo phil dr.
laipsnį.
1949 m. atvyko j JAV ir nuo 1950
m. pradėjo dirbti mokslinio tyrinėji
mo darbus Harvardo universitete ir
priėjo esančiame muziejuje. Nuo 1963
m. profesoriavo Kalifornijos universite
te Los Angeles (UCLA). 1989 m. išėjo
į pensiją, UCLA senatas suteikė jai
profesorės emefitės titulą ir teises.

M. Gimbutienė buvo nepaprasto
darbštumo mokslinimkė. Ji parašė įvai
riomis kalbomis apie 20 mokslinių vei
kalų, iš kurių pažymėtini: "Laidosena
prišistoriniais laikais" (1946 m. vokie
čių kalba), "Mūsų protėvių pažiūros j
mirtį ir siefeą" (1947), "Rytprūsių ir
Vakarų Lietuvos priešistorinės kultūros
apžvalga" (1948 m., abu lietuviškai).
Rytų Europos priešistorė (1956), "Senovinis simbolizmas lietuvių liaudies
mene" (1958), "Baltai" (1963), "Žal
vario amžiaus kultūros Vidurio ir Ry
tų Europoje (1965), "Slavai" (1971,
visi penki angliškai) "Baltai priešitoriniais laikais" (1985, lietuviškai).
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ją, o dienraštis "Los Angeles Times
paskelbė ją žymiausia tų metų moterimi.

1989 m. birželio 11 d. "Los Angeles
Times Magazine" išspausdino Jacques
Leslie straipsnį "Deivės teorija" su paant
rašte "Kontraversinė UCLA archeologė
Marija Gimbutas teigia, kad pasaulis gy
veno taikoje, kai dievas buvo moteris".
Pažymėtina, kad 18 Vakarų pasaulio
mokslininkų parašytas veikalas 1987 m.
(Proto-Indo-European, the Archaeology
of a Linguistic Problem): "Studies in Ho
nor of Marija Gimbutas" Taigi žymūs
pasaulio mokslininkai šį 400 puslapių
veikalą dedikavo prof. M. Gimbutienės
mokslo darbams įvertinti ir jos talen
tą, darbštumą bei asmenybę pagerbti.

Tai retas įvykis, kad tarptautinė
mokslininkų grupė tokiu būdu būtų pa
gerbusi lietuvę mokslininkę. Šiame lei
dinyje pateikiama ir prof. M. Gimbutie
nės biografija su keturiomis jos nuotrau
'Deivės kalba". Ji įrodinėja,,kad pir
komis, pradedant ketvertų metų mer
moji dievybė buvusi deivė. Jos tezė bu gaite, baigiant pasiekusia mokslo viršū
vo, kad pasaulis akmens amžiuje gyveno nes profesore. Išskaičiuojami jos moks
taikoje, kai moterys tvarkė šventyklas,
liniai pasiekimai, eitos pareigos, dalyva
o vyrai atlikdavo fizinius darbus. Vė
vimas kasinėjimuose, lankytos archeolo
liau buvo pakeista karo dievais, užneš
gų tarptautinės konferencijos. Kultūri
tais indoeuropiečių.
nių mainų programoje ji Amerikos
mokslo akademijos buvo deleguota į
Keletą metų prof. M. Gimbutienė
mokslines konferencijas Maskvoje ir
vadovavo archeologiniams kasinėji
mams Pietų Europoje: Graikijoje, Itali Vengrijoje. Savo studentų buvo vadina
ma "Mother Goddess". Skaitė paskai
joje, Jugoslavijoje, Vengrijoje. Ji daug
tas ir savo "Alma Mater" Vilniuje.
kartų atstovavo ir skaitė paskaitas už:
sienyje archeologų suvažiavimuose. Be
Gaila, kad mokslininkė nesulaukė sa
to, ji yra autorė daugiau kaip 200
vo paskutinio veikalo, kurį spaudai
straipsnių, išspausdintų įvairiuose žur
rengia Mokslo,ir enciklopedijų leidykla
naluose. Daugelyje savo straipsnių ji ana Vilniuje. Tas veikalas "Senoji Europa",
lizuoja Rytų'Europos ir Lietuvos ar
- apie 500 puslapių teksto ir tiek pat
cheologinius ir senovės lietuvių mitolo iliustracijų.
ginius klausimus. Savo darbuose yra
Prof. M. Gimbutienės mirtis sukėlė
paskelbusi ir daug naujų archeologinių
skausmą ne tik jos dukrelėms. Velionės
duomenų.
liūdi išeivija ir visa tauta, nes ji kėlė Lie
1960 m. M. Gimbutienė gavo pasižy tuvos vardą mokslo pasaulyje, pasitarnau
mėjusios naujosios amerikietės premidama žmonijai.
DAR TURIME KELETĄ ŠIOS NUOSTABIOS KNYGOS EGZEMPLIORIŲ

MARIJA GIMBUTAS

Ypatingai prof. M. Gimbutienė pa
garsėjo savo knygomis "Senovės Euro
pos deivės ir dievai", "Deivės civilizacija

CIRURGIA DENTISTA
HISTÓRIA DA ORIGEM DOS ANTIGOS PRUSSIANOS L! TUANOS E LETONIANOS
DRA. SIMONE LAUC1S PINTO
PÇA. REPUBLICA LITUANA 48 S/04
TEL: 63.83.49
V. ZELINA
HORA MĄRCADA
CLINICA GERAL - CIRURGIA
ORTODONTI A (APARELHOS)
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fcCRI ANCAS E ADULTOS

MONUMENTALINIS DARBAS: OS BALTAS. Su nežmonišku pasiryžimu
ir nepaprasta drąsa advokatas ANTANAS GAULIA išleido, portugalų kalba ar
cheologės ir baltistės Marijos Gimbutienės mokslinį veikalą "THE B A LTS"T Por
tugališką laidą išleido adv. A. Gaulios leidykla RIO — NERIS. Antanas Gaulia
mums parodo, kad lietuviai Brazilijoj dar neišnyko, ir kad mūsų kultūra dar gy
vuoja ypač Rio de Janeire.
ŠIĄ KNYGĄ GALIMA GAUTI ML-VOS REDAKCIJOJ: TEL. 273-0338
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"zmonių iš visų pasviečių. Šventės imtos
rengti Gumbinėje, Ragainėje, Rusnėje,
Juodkrantėje, Lauksargiuose, Klaipėdo
je, Smalininkuose.

tų, studentai susirenka į "Gaudeamus '
šventes, kurios kas keletą metu, vyksta Ta
line, Rygoje ir Vilniuje ir moksleiviai nuo
1964 m. ne sykį yra susirinką į savo Dainų
VILNIUS
s’ventes. Neatsilieka ir kitų kraštų lietuviai
Pirmoji Lietuvos dainų šventė įvyko
1994
1924 m. rugpjūčio 23-25 dienomis Kau Jungtinės JAV ir Kanados lietuvių dainų
ne. Ją surengti sumanė muzikas Juozas
s’ventes rengiamos 1956 m. Dažniausia jos
Žilevičius, tyrinėjąs ir aprašąs estų bei
vyko Čikagoje ir Toronte. Gražias tradi
latvių šventes, rengąs muzikos mokytojų cijas puoselėja lietuviai šokėjai, ir Aus
kursus, registravąs chorus, domėjąsis ju, tralija ir Šiaurės Amerika nekart frožėjosi
repertuaru. Pasirodė, kad daugelis cho choreografų kolektyvais.
rų dainavo tas pačias dainas. Taip prasidė
Mažai kas žino, kad Igarlos lietuviai
jo ceremonialu Karo muziejaus sodelyje.
tremtiniai 1953 m. birželio mėnesį su
Po to chorai su savo vėliavomis patraukė
rengė nedidelę Dainų šventą. Choras
j Kariuomenės paradų (P. Vileišio) aikštą
dainavo lietuvių ir rusų liaudies dainas,
DAINA SUBURS PASAULIO
ir sustojo specialiai pastatytoje estrado
pasirodė tautinių šokių šokėjai, pagrojo
LIETUVIUS
'
je. Valstybės prezidentas A. Stulginskis
dūdoriai. Švente džiaugėse tremtiniai
1994 m. liepos 7-10 dienomis vyks Pa
vyriausiems dirigentams prisegė aukso
rusai, ukrainiečiai baltarusiai.
saulio lietuvių dainų šventė. Ja bus pa
ženklus, sidabro ženklus gavo jungtinių
Ateinančią vasarą paminėją Lietuvos
žymėtas Dainų švenčių 70-metis. Daly
chorų dirigentai.
valstybingumo dieną, pasaulio lietuviai
vaus visų kraštų pasaulio lietuviai.
Antroji Dainų šventė, skirta Lietuvos
dalyvaus liaudies meno parodos atidary
nepriklausomybės metinėms pažymėti,
Dainų švenčių pirmieji šaltinėliai me, chorai ir šokėjų grupės išvyks j Kau
Vakarų Europoje. Stichiški liaudies
įvyko po ketvertų metų -- 1928 m, Daininną, jie iškilmingai atidarys Dainų šventą
pasilinksminimai ilgainiui virto sureži
kų skaičius padvigubėjo, o antrąją šventės
prie laisvės paminklo ir Nežinomo karei
suotomis iškilmėmis su jungtinių cho
dieną, chorui dainuojant populiarias liau
vio kapo, paskui iškilminga eisena nužy
rų, dūdų, orkestrų pasirodymas. Aukštu dies dainas, 250 moksleivių atliko masi
giuos j Dainų sl'ėnj. Ceremonialas vyks
atlikėjų meistriškumu pasižymėjo švei nius gimnastikos pratimus, iškilmėse daly
Pirmosios dainų šventės vietoje. Vilniaus
carai ir vokiečiai. 1843 m. birželio 25
vavo Rygos lietuvių "Šviesos" choras, /aKalnų parkas, "Žalgirio" stadionas ir
■ d. Ciūncho miesto aikštėje buvo surengta dovaujamas J. Karoso,
Vingio parkas glaus ir globos ansamblininpirmoji Europos dainų šventė. Joje da
kus, šokėjus, choristus, muzikantus. Bus
lyvavo 80 chorų. Bėgant laikui šios pro minint Vytauto Didžiojo jubilėjų. Ilgai
lietuvių vakaronė, įvyks aptariamoji
gramos tuose kraštuose išblėso, o daina niui buvo parengtas Dainų švenčių įsta
konferencija, svečiai susipažins su Lietuvimo banga plūstelėjo į Baltijos pakrantymo projektus, nustatantis švenčių perio- va, pakeliaus jos takais. Tai detalės iš būtespnkur jau seniai formavosi dainavimo
diškumą ir apimtis.
simosios šventės programos. Apie ją platradicijos. Estų ir latvių Dainų šventės
Po karo didingos Dainų šventės buvo
čiau tepasakoja vyriausieji vadovai, švenXX a. antroje pusėje rėmė šių žemių
nacionalinio- išsivadavimo sąjūdžio idėjas rengiamos kas penki mėtai. Jose dalyvau- tės organizatoriai, scenaristai, režisieriai,
davo šokių kolektyvai, kaimo kapelos, pu- Šventei jau ruošiamasi,
Didysis humanistas kultūros veikėjas
čiamųjų orkestrai, liaudies dainų ir šo
ir šviesuolis Vydūnas Tilžėje pradėjo
kių ansambliai, folkloro grupės. Švenčių
rengtivakarus, kuriuose dainuodavo cho
Parduotuvėj.
metu vykdavo geriausiųjų kolektyvų kon
ras. Vakarinės, žieminės - taip vadinosi
kursai, gražia vėduokle išsiskleisdavo
Ūkinių prekių parduotuvėj priekabi
šie kultūros sambūriai. Mūsų amžiaus
šventės dalyvių eitynės, imta rengti tau
pirkėja apžiurėjo ir apčiupinėjo daugelį
pradžioje tokie lietuviški koncertai jau
todailės parodas, o 1955 m liepos 19 d.
prekių. Pagaliau išsirinko:
vadinami "A dainų šventėmis", Legen
pasirodė pirmas "Skambėk daina" nume
— Duokit man šluotą. Tik gerą...
daries Rambyno kalnas tapo masinio
ris. Tai Dainų švenčių organizacinio ko
dainavimo ir žmonių rinkimosi vieta. O
- Prašau, - atsakė pardavėja. - Jums
miteto leidinys, pasirodydavęs šių rengi
pirmą kartą lietuviškas taboras uždaina
nių išvakarėse. Iki šiol iš spaudos išėjo 47 suvynioti ar pati ant jos išjosite?
vo 1895 m. vasario 17-ąją minint "Biru
numeriai. Ir būsimoje Dainų šventėje ši
Tebėra miręs
tės" kultūros draugijos dešimtmečio ju
graži tradicija nebus pažeista. 1960 m.
l teismo posėdį raštiškai buvo iškvies
biliejų. Čia buvo sudainuota populiarioj
Vingio parke pagal estų projektą pastaty
tas liudininkas. Laiškas grįžo atgal su
Georgo Sauenweino. (Jurgio Zauerveino)
ta graži estrada.
pastaba: "Adresatas mirė". Norėdamas
- Girėno dainelė "Lietuvininkais mes
esam girną". Rambyne vyko įvairių drau- Belaukdami dainų švenčių, Baltijos ša- tai patikrinti, teismo sekretorius išsiuntė
gijų sąskrydžiai, kuriuose buvo dainuoja- l>U studentai nusprendė dažniau susitikti, pakartotiną kvietimą. Antrasis laiškas grį
ma, vaidinama, o į jonines atvykdavo
padainuoti ir pašokti. Tad nuo 1956 me- žo su pastaba "Adresatas dar tebėra miręs".
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Gostaria de saber se vocês têm litera
tura importada da Lituânia.

SKAITYTOJAI RAŠO
Prof. Borisas Cimbleris
Rua São João do Paraiso, 105
Telefone (031) 221-1017
30310 Belo Horizonte, MG.
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LIETUVA

Agradecendo as suas atenções e genti
leza, desejo-lhe viso gero

cordialmente
B. Cimbleris

Devo penitenciar-me pela falta come
tida. Só depois de tanto tempo é que
faço os meus acertos monetários junto
ao MŪSŲ, LIETUVA que em muito
faz matar a saudade da Ungua materna
dos meus pais.

Estamos anexando um cheque no va
lor de Cr$.20.000,00 para a colabora
João Pessoa, 1994.111.19
ção com o jornal H tuano e gostaríamos
Revmo. Padre
nesta oportunidade de perguntar se ain
Petras Rukšys
Gerb. M. L. Redakcija
da existem os adesivos. Muitos amigos,
São Paulo
Man labai sunku rašyti lietuviškai, por apesar de não terem Hgação alguma
Prezado Padre,
com o país, pedem-me para que pos
tanto, prossigo em português. O fato é
Escrevo-lhe em português, com receio que recebo , peto computador, pelo me sapi colocar em seus carros. Gostaria
de cometer erros em lituano. Em anexo, nos duas vezes por semana, noticias atua- de saber o quanto custam para que pos
samos fazer a remessa de dinheiro.
o meu cheque de Cr$. 11,500,00 conlizadissimas da Lituânia. Trata-se do
forme a in formação de minha irmã Irene. "ALGIO GIEDRIO ELEKTRONINIS
Solicitamos também uma outra infor
PASTAS". Seu autor revende este mate mação: existem prospectos, material de
Agradeço a remessa das fitas cassette,
dicionários e lições. Oferecí tudoà Ma
rial para a imprensa (pnncipalmente l/tuai propaganda ou me’smo alguns vídeo so$ Lituania? Se houver, como posso
dre Ana Maria, com a intenção de ajudá- na) dos EUA e Canadá. Algumas pessoas
(como é o meu caso) recebem-no gratuita- conseguir?
la a fazer um curso intensivo.
A história é a seguinte: ela é da Com* mente.
No aguardo de novidades, enviamos
Gostaria do propor ao "Musq Lietuva" o nosso abraço, parabenizando a todos
gregação de N. S. de Assunção, francesa.
Eles querem fundar um estabelecimento a utilização gratuita desse Correio Eletrô-pe/a /uta pg manutenção da tradição,
educacional na Lituânia e ela deve ir pa meo". Já me cornuniquei com o Algis Gie• ' Cordialmente
ra este fim. Como não encontrou nenhumdris e ele autorizou o uso gratuito, sem resp^DRO Zumas
material sobre a Ungua procurou-me por trições, para o jornal.
Rua Ouro Branco, 1300
indicação do Sr. Von Damme, livreiro.
Estou enviando, em anexo, os últimos Caixa Posta! 193

20 de março de 1994

Infelizmente, perdi todo o contato
com a colon ia Htua na, não falo há 40
anos e conservei puoquissimos livros.
O endereço da madre é
Ana Maria Alchalel
C.P. 427 Belo Horizonte, MG.
30.161-970

Aproveito a oportunidade para cumprimentá-lo pelos excelentes materiais
didáticos e o esforço peta preservação

exemplares que recebí. Assim, a redação Colégio Canadá
86808-180 APUCAR ANA - PA.
poderia avaliar o material para possive!
aproveitamento. 0 único problema ė que
CRUZ VERMELHA BRAZILEIRA
o computador envia o texto sem os carac
RELAÇÃO DE PESSOAS
teres Htuanos... A equipe do "Müsu Lietu
DESAPARECIDAS
va" teria o trabalho de edição.
Nacionalidade : Lituana
Caso interesse ao jornal, posso remeterALDONA KOIALAVICZIUTE
lhes, periodicamente, o "ALGIO GIEDRIO
Nascida aproximadamente em 1928
ELEKTRONINIS PASTAS" à medida
filha de Jonas e Stefa.
que o for recebendo (pelo menos uma vez
ANTANINA ZARCINIENE
por semana).
Nascida aproximadamente em 1919
Lauksiu Jüsq atsakymo.
em Kėdainiai

Su pagarba
Eduardas Pažėra
Eduardo Pažėra Jr.
Rua Francisco Claudino Pereira, 61
JOÃO PESSOA, PB.
58038-430
tel. 083-246-4285

_________

DOMINIKAS VINIGRIS
Nascido aproximadamente em 1912
FELIX ANTANO TAMOULAITIS/
TAMUÍTIS
Nascido aproximadamente em 1900

GENOVAITE GRINCÊVICHIUTE/
GENOVAITE PAGODINA
Nascida aproximadamente em 1906
Filha de Antanas

ÍAR JAU TURITE ĮSIGIJĘ 5IAS JUOSÍELES?!
DAUG DAINELIŲ
*
Gražiausios ir populiariausios lietuviškos dainos
RAUDONA ROŽĖ - Graži V. Verikaičio ir "AIDO" interpretacija
DAUG

GEGUŽINĖ - Tradicinės subatvakurio dainos ir šoktai
DU

GAIDELIAI - Dainelės vaikams su Muštruota knygute

KIŠKI

Klemensras Jura: MONSINJORAS.
Prel. Zenono IGNATAVIČIAUS gy
venimas gražiai aprašytas 382 pusla
pių knygoje. Galima gauti $v. Juoza
po parapijoj, Vila Zelinoj.

P I S K I - Vaiku dainelės - sutartinė

A. S'ABANIAUSKAS - dainuoja pramoginę šokiu muziką
GERIAUSI' A D OVA N A K I E K 7l E N ,A P R.O G A

Rua Inácío, 67Í - Vila Zelina - Fone: 63.59.75
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MŪSŲ ŽINIOS
BRAZILIJA IR LIETUVA STIPRINA
TARPUSAVIO RYŽIUS
Po pirmojo pasaulinio karo Brazilijon
atvyko gana daug lietuvių. 1930 metais
S. Paulo mieste lietuviai sudarė virs 4%
visu miesto gyventojų. Aišku, tuo metu
S. Paule buvo taip pat daug italų, portu-'
galų, ispanų, vokiečių, lenkų ir kitokių*
tautybių, kurios sudarė daugiau kaip
trečdalį viso miesto gyventojų. Didžiau
sia lietuvių imigracija Brazilijon įvyko
tarp 1926 ir 1930 metų.

Brazilija ir Lietuva užmezgė diploma
tinius santykius 1929 metais, tai 11 me
tų po Lietuvos nepriklausomybės paskel
bimo. Lietuvos konsulatas S. Paule buvo
atidarytas taip pat 1929 metais. Lietu
vos atstovybė ir konsulatas veikė iki
1962 metų, kaip tuometinis Brazilijos
prezidentas vienašališkai uždarė Lietu
vos ambasadą ir S. Paulo konsulatą.

Pries 4 metus Lietuvai atgavus nepri
klausomybe, Brazilijos valdžia pripažino

S. PAULO - VILA ZELINA: prie Lietuvos laisvės paminklo padėjus gėlių vainiką, lá kairės:
Stasys Sakalauskas, Vera Tatarunienė, Povilas Gylys, Irena ir Vincas Tūbeliai ir Vytautas A.
Dambrava
Nuotr. P. Rukšio

Lietuvos generalinį garbės konsulą S.
Paulo mieste. Konsulu buvo paskirtas
adv. Vincas Paulius Tūbelis.

Pirmieji Lietuvos resoublikos atsto
vai Brazilijoj lankėsi 1991 m. spalio mė
nesį. Dabar Brazilijos valdžia oficialiai
vizitui pakvietė Lietuvos respublikos už
sienio reikalų ministrą Povilą Gylį.
Ministro Povilo Gylio atskridimas į.S.
Paulo buvo numatytas šeštadienį, balan
džio 16 d. 5:15 vai. ryto. Orouoste minis
trą ir ambasadorių V. Dambravą bei S.
Sakalauską turėjo pasitikti S. Paulo esta
do valdžios atstovai. Brazilijos užsienio
reikalų ministerija atspausdino viso vizi
to įvykių programą.

Šeštadienio vakare svečius priėmė
su pagerbimu Lietuvių Sąjunga Brazili
joje Vinco Kudirkos mokyklos rūmuo
se. Svečius pasveikino Sąjungos pirm.
Algimantas Saldys. Paskui kalbėjo mi
nistras Povilas Gylys ir trumpą žodį ta
rė amb. Vytautas Dambrava. Ministras
P. Gylys vėliau atsakinėjo į susirinku
siųjų klausimus apie Lietuvą ir jos dabar
tines problemas.

S. PAULO - LIETUVIŲ SĄJUNGA BRAZILIJOJ: Lietuvos užsienio reikalų ministro Povilo
Gylio priėmimas, kuriame sveikinimo žodį taria Sąjungos pirm. Algimantas Saldys. Iš kairės:
Lietuvos ambasadorius Venezueloj Vytautas A. Dambrava, S. Paulo Lietuvos konsulas Vincas -

ir Irena Tūbeliai, ministras Povilas Gylys, Albina Saldienė, Stasys Sakalauskas ir Algimantas
Saldys

Užsibaigus oficialiai dalei, buvo šeimy
niškos vaišės ir pasižmonėjimas. Priėmim
me dalyvavo konsulas Vincas P. Tūbe
lis su ponia Irena.

Nuotr. P. Rukšio

CIRURGIA DENTISTA

!ziz;zizį*i

DANTŲ GYDYTOJA
Bit J S
LAIMA ADAMAVIČIUS
J W1 i fo |R LUC|A SPRINDYS
GAMINA IVAIRIU RŪSIŲ MAKARONUS, SIL
KUTES, S ALMON A, KRIENUS IR KITUS
SKANUMYNUS. TORTUS, PYRAGUS, SAU- I
SAINIUS, LEDUS.
LAUKIAME JŪSŲ APSILANKYMO
|
Rua Mons. Pio Ragažinskas, 17- Vila Zeiina
1

LITUANIKOJ-||

DRA. SIMONE LAUCIS PINTO

NUOMUOJAMI

PÇA. REPUBLICA LITUANA 48 S/04
TEL: 63.83.49
V. ZELINA
HORA MARCADA
CLINICA GERAL -CIRURGIA

i
5

ORTODONTIA (APARELHOS)
k.

CRIANÇAS E ADULTOS

J

KAMBARIAI - APARTAMENTAI
Lituanikoj galite praleisti atostogas
ar savaitgalius labai pigiom kainom.
Skambinti V. Tumui: 274-24.96
ar V. Bacevičiui: 63.93.43

I
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Sekmadienį svečiai dalyvavo lietuviš
kose pamaldose V. Zelinoj ir po mišių
padėjo gėlių vainiką prie Lietuvos lais
vės paminklo Lietuvos respublikos aikš
tėje. Ministras P. Gylys dar norėjo lan
kyti giminės Broniaus Rudžinskio ka
pą Camilopolis kapinėse Sto. Andrė.

Popietėje svečius priėmė savo rezi
dencijoje Jonas Valavičius. Čia buvo kon
sulas Vincas P. Tūbelis su ponia, Algi
mantas ir Albina Saldžiai, Aleksandra ir
Aldona Boguslauskai, Vera Tatarūnienė, kun. Petras Rukšys ir Veronika Seibutienė. Jonas Valavičius svečius iškvie
tė pietums j'Bufalo Grill restoraną.

Lietuvos Ministras S. Paulo Lietuvos
Konsulate

Sekmadienio vakare Lietuvos konsu
las S. Paule Vincas P. Tūbelis su šeima
svečius pagerbė su iškilminga vakariene.
Per vakarienę ministras P. Gylys padė
kojo konsului už malonų priėmimą ir
globą, o konsulas V.P. Tūbelis išreiškė
pageidavimą tampresnio bendradarbia
vimo tarp Lietuvos ir išeivijos lietuvių.
BLB-nės pirm. Vera Tatarūnienė išreiš
kė susirūpinimą mūsų jaunimo nutautė
jimu ir galimybes daugiau bendradar
biauti kultūrinėj ir švietimo srityje.
Susitikimas su S. Paulo
Valdžios atstovais

LIETUVIŲ KALBOS PAMOKOS S. PAULYJE V. ZELINOJE
Kursas pradėtas 1994 m., balandžio
mėn. 4 d. Vyksta pirmadieniais nuo
20:00 vai. iki 21:30 vai. Sv. Juozapo
Vila Zelinos parapijos Jaunimo Narni/
patalpose.

Mokinių sąrašas yra sekantis:
01)
02)
03)
04)
05)
06)
07)
08)
09)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

Adilsonas Puodžiūnas
Anna Maria Gaizalaitė
Andrė Bilevičius Tijūnėlis
Bruna Ambrulevičienė
Claudio Kupstaitis
Danutė Braslauskaitė
Feliksas Andrušaitis
Helena Ąžuolas
Irene Simkūnienė
Julia Ąžuolaitė
Julius Tijūnėlis
Lionginas Gaigalas
Luciene Seliokaitė
Marisa Kupstaitienė
Mirna Gaigalienė
Nastacia Idaitė
Petras Barnauskas
Rikardas Braslauskas
Rodrigo Ausenka Ribeiro
Teresa Bilevičiūtė Tijūnelienė
Jonas Jodelis Butrimavioius

V. Tatarūnienę. Gramatikos žinios yra
perduodamos raštu, ant lentos.
Iki 1993 m., kursui vadovavo mo
kytojai Elisabete ir Markos Lipai. Šiais
metais, vadovavimą perėmė mok. Lucia
M. Jodelytė Butrimavičienė.

PADĖKA

Dėkojame mokytojams Elisabetei ir
Markui Lipams už vadovavimą Lietuvių
kalbos pamokoms iki 1993 m. Laukia
me Jūsų kuo greičiausio sktyvaus sugrį
žimo į lietuvišką veiklą, nes jūsų bendra
darbiavimas yra labai svarbus ir reikalin
gas.

Sveikiname jūsų sūnelį Luką ir linki
me sveikatos, sėkmės ir gausios Dievo
palaimos visai šeimai.
Brazilijos Lietuvių Bendruomenė
ir mokiniai

BRAZILIJOS LIET. BENDRUOMENĖS
METINĖ VEIKLOS PROGRAMA

- Birželio 25-26 dd. Joniniu šventė Lituanikoj.
- Rugsėjo 9 d. Šilinės ir Tautos šventės
minėjimas
- Rugsėjo 17 d. NOITE LiTUANA
Sąjungoj.
- Spalio 16 d. Pavasario šventė Litua
Kalbos mokslo lygis yra skirtingas. Vie
nikoj.
ni gerai kalba, kiti, silpnai, o treti, visai
Balandžio 18 d., pirmadienį Lietuvos nieko. Dėl šių nelygybių yra sunku nusta
UŽSIMOKĖJO UŽ ML—VA
atstovai buvo priimti audiencijoj palatyti mokslo programą.
cio dos Bandeirantes, gubernatoriaus at
Algirdas PUMPUTIS
Cr. 15.000,00
Bandant
šiuos
sunkumus
apeiti,
yra
stovo prof. Luiz Gonzaga de Mello BelEmilia PETKEVIČIUS
Cr. 2.500,00
duodamos
esminės
gramatikos
žinios,
luzzo.
Aldonia NADOLSKIS
Cr. 15.000,00
kasdieninės kalbos išsireiškimai, daine
Adilson PUODŽIŪNAS Cr. 2.000,00
Lietuvos atstovai, lydimi S. Paulo
lės, maldos.
Anastazija IDAS
Lietuvos konsulo Vinco P. Tūbelio, po
Cr. 2.000,00
Yra naudojamas kun. Petro Rukšio
Aldona KLYGIS
piet išvyko Brazilijos sostinėm
Cr. 2.000.00
vadovėlis "Kalbėk lietuviškai", ir kny
(bus daugiau)
gelės iš Lietuvos, kurie randasi pas p.
S. Paulo skautų dovana mamytėms Motinos Dienos proga

GMJDŽIA TRIMITAI
DVYLIKA LIETUVIŠKŲ MARŠŲ

STUTTGART'O PUČIAMŲJŲ ORKESTF
DIRIGUOJA BRONIUS JONUŠAS

Juoatelė gaunama V. Zelinos parapijoj)
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MŪSŲ LIETUVA
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MUSŲ ŽINIOS

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Šio "ML" numerio

L E I

GARBĖS

SUVAŽIAVIMAS URUGVAJUJ

IZABELĖ

Gegužės 11 — 16 dienomis, Urugva
jaus sostinėj, Montevideo bus Pietų
Amerikos Lietuvių Bendruomenių pir
mininkų suvažiavimas. Iš São Paulo
vyksta BLB-nės pirm. Vera Tatarunienė ir kun. Petras Rukšys. Iš JAV-bių
atvyksta Milda Lenkauskienė Pasaulio
Liet. Bend, vice-pirmininkė švietimo
reikalams ir Andrius Antanaitis iš Lie
tuvos švietimo ministerijos.

.______

SELIOKIENÉ

Mielai ML skaitytojai ir rėmėjai širdingai
dėkojame ir linkime geros sveikatos.

Administracija

SĄJUNGĄ - ALIANÇA

BUVO MALONUS PĄSIŽMONĖJIMAS

convida para o tradicional almoço do

DIA DAS MAES

15 de maio de 1994 - 13:00 horas
Reservas pelos telefones :

278-6500 / 273-3224 / 92-7263 / 273-2818 / 533-4648
Kun. Petras Ruksys su sesute Veronika
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Veronika Rukšytė Seibutienė, po be se pas Brazilijos užsienio reikalų ministrą. Tikisi dar sugrįžti į Braziliją ir vėl su- MŪSŲ M I K U S 11 J I
veik trijų mėnesių viešnagės Brazilijoj,
sitikti su čia esančiais draugais irddrau~
n ..
.
.
grįžo į Torontą, Kanadoje. Veronika
;
a
Gegužes 9 dieną, pirmadienj 4 valai
ndą po pietų, S. Cristovão ligoninėj mirė
turėjo progos suspažinti su nemaža san- 9em’
pauliečiu ir net padirbėti ruošiant šv.
didelis šv. Juozapo parapijos darbuotojas
GRIŽO LIETUVON
Juozapo šventę'ir kermošių. Buvo pro
ir rėmėjas RENATO MENDO.
Pusę
metų
išdirbęs
Unicamp
universi

gos aplankyti Rio de Janeiro ir nuvykti
Velionis buvo pašarvotas šv. Juozapo
į Brazilijos sostinę, kur dalyvavo pietuo- tete, Campinas, prof. VALENTINAS
SNITKA, gegužės 8 dieną išskrido i Lie parapijos šermeninėj. Buvo palaidotas su
IŠmokime dainuoti su jurgiu tuvą keliems mėnesiams. Prof. V. Snit- mišiomis bažnyčioje ir palydėtas į Ceramikos kapines, S. Caetane.
NAUJA LIETUVIŠKU DAINŲ JUOSTE- ka yra mokslinis vibrotechnikos centro
direktorius ir tyrinėjimo staža atlieka
Lietuvių kolonija, pagerbdama Rena
LĖ(CASSETTE) SU DAINŲ TEKSTU.
Ais
— lengvai galima išmokti. Campinas universitete. Ten bendradar to didelius nuopelnus šv, Juozapo R. L.
' ’kus. --- tarimas
■K. Bendruomenei ir parapijai, atlaikys
biavo su prof. Viktoru Baranausku.
7-tos dienos mišias sekmadienį, gegužės
GERIAUSIAS BODAS UŽSIMOKĖTI 15 dieną, 11 vai.
MOSU LIETUVOS PRENUMERATĄ:
Šeimos užprašytos mišios bus sekma
išrašyti teki PETRAS RUKSYS vardu
dienį gegužės 15 dieną 19:00 valandą.
ir pasiųsti laiške paprastu pastų.
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