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Išeivijos tautinių šokių šokėjai, suvažiavę į Pasaulio lietuvių dainų šventę, repetuoja Vilniaus “Žalgirio" stadione 1994 m. liepos 8 d.

ANTANINA GARMUTĖ

Neįprastas šiemet liepos mė
nuo Lietuvoje. Kaune svaigi
nančiai kvepia liepžiedžiai, 
kasdien šviečia saulė ir žydi 
šypsenomis praeivių veidai 
Laisvės alėjoje. Iš tolo jauti, 
kad tai užsienio lietuviai, po 
daugelio dešimtmečių - savi 
žmonės savo laisvoje Tėvynėje. 
Geras dvasinis laukas spindu
liuoja iš jų širdžių į mūsų nu
vargusias sielas.

Ištisą savaitę tvyrojo Kau
ne šventės laukimas. Didžio
sios tautos sueigos. Sekmadie
nį prie Įgulos šventovės prieš 
Mišias Birutė Tamoliūnienė 
perduoda kanadiečių linkėji
mus. Maloniai pasikalbame ir 
su jos drauge iš Kalifornijos. 
Jaučiamės lyg būtume senos 
pažįstamos. O poniai Bronei 
Karaškienei iš New Jersey vals
tijos rūpi mūsų tautinė mokyk
la ir vargstantys mokytojai.

Kitą dieną, ankstyvą parytį, 
nūdžiugina žurnalo “Į laisvę” 
redaktoriaus Juozo Baužio su.- 

žmona vizitas. O pačios šven
tės išvakarėse imu ir išdrįstu 
aplankyti kaimynystėje gyve
nantį (kokia proga!) mūsų visų 
mylimą poetą Bernardą Braz- 
džionį. Jo žmona Aldona apka
bina be žodžių. Pokalbis neil
gas. Aiškus ir šiltas. Tyliai 
džiaugiuosi dvasioje: “Dieve, 
kokie mes laimingi, turėdami 
tokius žmones!”

Vileišio aikštėje
Šventės pradžių pradžia 

Kaune gimsta Vileišio aikštėje 
liepos 6 d. Toje vietoje, kur 
prieš 70 metų, 1924-siais, įvy
ko pirmoji dainų šventė, ati
dengiama skulptūrinė kompo
zicija. Paminklo skulptorius - 
Vytautas Narutis, architektas- 
Eugenijus Miliukas. Vėl, kaip 
ir anuomet, skamba Naujalio 
ir Maironio daina “Graži tu, 
mano, brangi Tėvyne!”

Kultūros ministério pava
duotojas Vytautas Balčiūnas 
pabrėžia. istorinės atminties 
svarbą, /Atmintis ir šildo, ir 
ĮM.Mažvydo bibliolck i 
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sieja. Paminklai tiesia naujus 
kelius į ateitį. “Idėjos, jei di
džios, nemiršta ...” - sakė Mai
ronis. Dainų šventės idėja ypač 
stipri ir viltinga išliko išeivi
joje. Augo ir stiprėjo kaip vil
ties želmuo.

Aktorius ir poetas Kęstutis 
Genys pažymį, kad liepos 6-j i 
sutampa ir su Mindaugo karū
navimo diena. “Nebūtų ir lie
tuviškos dainos, jei nebūti 
Mindaugo!” - sako jis. Ir krei 
piasi dvasingais žodžiais: “Gar 
busis protėvi, mūsų valdove ir 
karaliau, - prisiekiam: vykdy
sime Tavo paskutinę valią!”

Kritusiųjų už laisvę atmini
mas pagerbiamas tylos minu
te. Dainuoja chorai: “Jūs žu- 
vot už laisvę garbingoj kovoj 
gimtosios šalies sakalai. . .’

Miesto tarybos pirmininką.: 
Vytautas Grinis primena:

— Į pirmąją dainų šventę lie 
tuvių tauta ėjo per kančias u 
kraują daugiau nei septyni; 
šimtmečius . .. Dabar mes vė 
laisvi ir ne vieni, o su broliai:
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ir sesėm iš visų žemės lopinė
lių. Tebūnie ši diena pasiryži-. 
mo aukotis vardan tautos - sim
bolis!

Aikštėje skambėjo dainos, 
kanklės. Grojo dūdos. Ir kaip 
kadaise, prieš 70 metų, džiaugs
mu švytėjo anos šventės daly
vių vaikų ir vaikaičių akys.

Prie Laisvės paminklo
Anksti išaušo dainų diena - 

liepos 7-ji. Iš pat ryto jos daly
viai Petrašiūnų kapinėse pa
gerbė iškilius Lietuvos muzi
kus, kultūros veikėjus ir kau
niečio Tito Masiulio - sausio 
13 d. įvykių didvyrio gyvybės 
auką.

4 v.p.p. prie Laisvės pamink
lo įvyko iškilmingas Pasaulio 
lietuvių dainų šventės atida
rymas. Šventės pradžią paskel
bė Vytauto Didžiojo karo mu
ziejaus Laisvės varpas. Nuo 
Nežinomojo kareivio kapo bu
vo uždegtas dainų šventės deg
las, kurį daugiatūkstantinė 
minia nešė į Žaliąjį kalną.

Dainų slėnyje
6 v.v. senojo Ąžuolyno del

nuose - Dainų slėnyje sulieps
nojo aukuras, prabilo fanfaros 
ir netoli nuo šventinės vėlia
vos išsirikiavę suplevėsavo Vė-

• Nebūtu lietuviškos spaudos 
be visuomenės paramos.
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liavos 8 pagrindinių valstybių; 
iš kurių į Tėvynę atvyko išeivi
jos lietuvių pasiuntiniai. Gam
tos amfiteatre - slėnio tribū
nose - vienoje pusėje suglau
dė bangas margaspalvė žiūro
vų jūra, o kitoje - iškilmingai 
rikiavosi gausūs dainininkų 
būriai. Koks jų puošnumas ir 
elegancija! Tautiškumas sti
liuje, maldoje ir tradicijose.

Šventės vyriausiajam diri
gentui ir meno vadovui Petrui 
Bingeliui įteikiama pirmosios 
dainų šventės dirigento Juo
zo Naujalio dirigento lazdelė. 
Dainų estafetės tęstinumas.

Didysis tautos dainius Ber
nardas Brazdžionis taria pa
sveikinimo žodį. Skamba Lie
tuvos himnas. Diriguoti pasi
ruošę 28.muzikai.

Ąžuolyno šlaitais sklendžia 
laisvos lietuviškos dainos 
paukštė
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Išeivijos dainininkai
Faustui Stroliai (Čikaga) di

riguojant skamba galinga - 
kaip padėka - “Parveski, Vieš
patie!. ..” Parvedė. Dainuoja 
vasara. Dainuoja lietuviai kaip 
paukščiai. Laisvoj Lietuvoj.

Iš tolo, margaspalvėje žiūro- 
: vų minioje išsiskiria vienti
sais plotais - žalsvai melsvos 
vandenyno spalvos užsienio 
lietuvių marškinėliai.

Motinos Lietuvos kalba dai
nuoja, Viešpaties palaimos 
prašo jungtinis vaikų choras.

“Išeivijos chorai atvažiavo 
puikiai pasiruošę” - pasakė 
šventės vyr. dirigentas P. Bin
gelis. Ina Lukoševičiūtė-Sun- 
gailienė užsienio chorų vedan
čioji praneša, jog į šventę atvy
ko ketvirtos ir net penktos kar
tos išeivijos lietuviai.

Dievas tą dieną apdovanojo 
puikiu oru. Vasaros spalvos - 
gamtoje ir šventės dalyvių dra
bužių klostėse. Džiaugsmo vei
duose. Visus apėmusi bendra, 
džiugi nuotaika. Dainų žodžiai
aidu atsiliepia žmonių širdyse. 
Iš visų kraštų suskridę paukš
čiai dainuoja savo Tėvynėje. 
Rodos, patį Dangų pasiekia Ry
tų ir Vakarų tremtinių daina - 
malda "Leiskit į Tėvynę, leiskit 
pas savus!”

Jonas Govėdas (Torontas) 
energingais ir jaunatviškais
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mostais diriguoja “Už Lietuvą
- Tėvynę-Motiną” Antano Pau
lavičiaus žodžiais.

Dega, liepsnoja aukuro ug
nis. O apie aukurą spiečiasi 
paauglės lietuvaitės tautiniais 
drabužiais.

Ant užsienio lietuvaičių gal
vų - Lietuvos laukų gėlių - ra
munių ir rugiagėlių paskubom 
nupinti vainikėliai. Jos - iš
didžios. Supranta, kad ir jos 
pačios - Lietuvos laukų gėlės! 
Kažkada su protėvių šaknimis 
išrautos, bet nenuvytusios, 
nenutautėjusios. Širdyse išlai
kiusios tai, kad svarbiausia - 
meilę motinų motinai - Tėvy
nei. Todėl taip prasmingai, 
simboliškai ataidi Dalios Vis- 
kontienės (Torontas) diriguo
jamo choro daina apie varpą:

— O skambink per amžius 
vaikam Lietuvos - Tas laisvės 
nevertas, kas negina jos! Din- 
lan-din-dan!...

Kol lietuviai dainuos ...
Ilgai tą vakarą liejosi dai

nos iš širdžių į širdis. Visų pa
saulio lietuvių meilės ir išti
kimybės tėvynei Lietuvai ir se
nolių tradicijoms įrodymas.

Šventės dieną Kaune saugojo 
150 policininkų.

Šventės dalyviai, atrodo, ne
nukentėjo nuo vagių.
Chorvedžiams ir dainininkams 

padėkojo miesto burmistras 
A. Račkauskas. “Kol lietuviai 
iainuos, tol Lietuva gyvuos”
- sakė jis. Įteikiami atminimo 
medaliai. Ąžuolų vainikais pa-' 
gerbiami chorvedžiai: Petras 
Bingelis, Leokadija Jasinskie

nė, Donatas Jokubonis, Anta
nas Paulavičius, Vakaris Lo
pas ir visa eilė kitų, nusipel- 
nusių muzikų. Ąžuolų vainiku 
vainikuojamas poetas Bernar
das Brazdžionis.

Šventę stebėjo respublikos 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas.

Prie Ąžuolyno takelių vyko 
gyva prekyba suvenyrais, kny
gomis, gaivinančiais gėrimais.

— Ar nori atsigerti, mergai
te? - su akcentu kreipėsi jau
nas lietuvaitis žalsvos vande
nyno spalvos marškinėliais.

— Žinoma! - santūriai šypte
lėjusi atsakė tautiniais drabu
žiais dėvinti jaunuolė. Žmonių 
šurmulyje jie abu nuėjo prie 
balto stalelio su vaisvande
niais.

... O visai netoli, žalia va
saros spalva nudažytoje pus
tuštėje šiukšlių dėžėje rausė
si senyvas žmogus. Jis buvo pa
lyginti padoriai apsirengęs, 
sakyčiau, šventiškai pasitem
pęs. Skurdas ... Tačiau ir jis 
- kaip visos kitos ekonominės 
ir politinės problemos - nesu
mažino įspūdingų Pasaulio lie
tuvių šventės dainų dienos aki
mirkų. Užburtas (skurdo) ratas 
nebeteks savo galios: kai mes 
galime taip dainuoti, galėsime 
ir galvoti! Turime dvasios atra
mą - dainą. Džiaugsmą ir viltį - 
dainą. Paliktą protėvių ryžtą ir 
įkvėpimo šaltinį. Dideliems 
ateities darbams - tėvynei Lie
tuvai.

Dainų dieną Kaune iškilmin
gai užbaigė Maironio ir Nauja
lio “Kur bėga Šešupė”.

CIRURGIA DENTISTA 
DANTŲ GYDYTOJA 

DRA. SIMONE LAUCIS PINTO

PÇA. REPUBLICA LITUANA 48 S/04 
TEL: 63.83.49 V. ZELINA

HORA MARCADA
CLINICA GERAL -CIRURGIA 
ORTODONTIA (APARELHOS)

CRIANÇAS E ADULTOS

• Auka bei talka lietuviškajai 
spaudai — parama savajai tautai.

LIETUVOJE
RUSIJOS TRANZITUI NEBUS 

IŠSKIRTINIU SĄLYGŲ
Prezidentas Algirdas Brazauskas lie

pos 4 d. per radiją pranešė, kad Ru
sijos tranzitui bus taikomos tos pa
čios taisyklės, kaip ir kitų valstybių 
per Lietuvą gabenamiems kroviniams, 
rašo ELTA. Jis Minske susitiko su 
Rusijos premjeru V. Chernomyrdinu ir 
aptarė šį klausimą. Prezidento teigi
mu, artimiausiu metu bus baigti susi
tarimų projektai dėl Lietuvos įmonių 
bei verslininkų į Rusiją ir per Rusiją 
gabenamų krovinių pervežimo tvar
kos. Jis sakė, kad pokalbyje^u Rusijos 
ministeriu pirmininku iškėlęs klausi
mą, kad Rusija nesilaikanti pernai pa
sirašytos sutarties-nuostatos, pagal kurią 
ji įsipareigojo suteikti Lietuvai didžiau
sio prekybinio palankumo statusą.

Griežtos kritikos iš savo delegacijos 
narių ir opozicijos vadovo V. Landsber
gio susiiaukė derybų su Rusija delegaci
jos vadovas Virgilijus Bulovas dėl savo 
pareiškimo, kad Rusijos kariais tranzi
tas į Karaliaučiaus sritį per Lietuvos 
teritoriją bus įteisintas. Tai reikštų, jog 
iš esmės butų įteisintas ir kariuomenės 
buvimas Lietuvoje. Taipgi karinio tran
zito įteisinimo reikalavimas, derinamas 
su prekybos sutarties nevykdymu, yra 
neleistinas politinis spaudimas Lietuvai.

Protestai dėl karinio 
tranzito

Tėvynės sąjunga tLietuvos konserva
toriai) ir kitos opozicinės partijas pro
testuoja prieš ketinimą pasirašyti sutar
tį su Rusija dėl karinio tranzito per Lie
tuvos teritoriją. V. Landsbergis teigia, 
kad sakymas, jog sutartis padėsianti iš
vesti Rusijos kariuomenę iš Karaliau
čiaus srities yra apgavystė. R. Ozolas 
nurodo, kad aiškinimas, jog Lietuva, 
pasirašiusi šią sutartį, užsidirbs pinigų, 
esąs bereikšmis, nes "Lietuvai nereikia 
pinigų, uždirbtų pardavinėjant jos sau
gumą" — rašo ELTA.

PARDUODA ŽVIERIENĄ
Bendra Lietuvos, Švedijos ir Italijos 

firma "Viltlit" ver-čiasi žvėrienos išve
žimu iš Lietuvos. Pirmajam eksportui 
medžiotojai iš Varėnos jai pardavė 250 
kg. stirnienos ir elnienos. Už kilogra
mą stirnienos ši firma medžiotojams 
sumokėjo po 4 Vokietijos markes, už 
kilogramą elnienos — po 2 markes.
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Gyvenimas Lietuvoje iš arti
Lankytojo įspūdžiai, patirti besilankant savo Tėvynėje ir betvarkant įvairius reikalus 

įstaigose. Yra daug gražių, įspūdingų dalyku bet dar daugiau - taisytinų
(Tęsinys iš praeito nr.)

Lietuvos užsienio paso 
kelionė

i Buvo paduotas prašymas 
Lietuvos užsienio pasui gauti 
1993 m. gruodžio mėnesį. Iki 
šių metų balandžio pabaigos, 
dar negavus paso, reikėjo mo
kėti $50 už vizų Lietuvon. Lie
tuvos konsulatas Kanadoje ne
žinojo, kodėl taip ilgai trun
ka paso gavimas, bet pranešė, 
kad kai tik pasą gaus, reikės 
sumokėti dar $40. Nuvažiavus 
Lietuvon buvo rasta, kad pa
sas išduotas jau daugiau kaip 
prieš mėnesį ir guli užsienio 
reikalų ministerijoje. Pasas 
buvo atiduotas už 7 litų mokes
tį. Buvo paaiškinta, kad pasas 
nebuvęs pasiųstas konsulatui 
Kanadoje, nes niekas iš tos 
įstaigos per tą laiką nekelia
vęs Kanadon! Prieš akis ant 
stalo gulėjo ir daugiau Lietu
vos užsienio pasų, kurių lie
tuviai Kanadoje laukia ir dar 
lauks . . . Argi nėra kitokio pa
sų perdavimo būdo? Kanada 
savo pasus siunčia paštu!

Bijoma išeivijos ir 
užsieniečių

Estija tuojau grąžino pilie
tybę užsienio estams, kvietė 
juos grįžti, investuoti ir pri
ėmė į savo valdžią. Lietuva 
kažkodėl bijo išeivių. Pirmiau
sia, užuot paskelbusi visus ne- 

tybės Lietuvos piliečiais, pri
vertė išeivius net du kartus “at
statyti” Lietuvos pilietybę. 
Antra, kažkodėl bijo išeiviams 
grąžinti žemes. Juk turėtų bū
ti priešingai, nes atgavęs žemę 
išeivis tikriausiai padės kraš
tui atsistatyti. Jis pirmiausia 
atstatys visas ūkio trobas, įsi- 
gys ūkiui reikiamą techniką 
(trakorius ir t.t.) ir rūpinsis, 
kad žemė būtų dirbama, o ne 
dirvonuotų! Netvarko mafijos, 
kuri atbaido išeivius ir užsie
niečius nuo investavimo. Vie
nas kanadietis verslininkas 
aiškina, esą labai rizikinga 
investuoti Lietuvoje, nes tai 
dabartinis “Wild West” kraš
tas, kuriame siaučia “Cowboys 
and Indians”. Lietuvos valdžia 
galėtų daug ko pasimokyti iš 
užsieniečių praktikos, bet tuo 
nesirūpina, o daro kaip išmo
ko sovietinėj sistemoj.

Turizmas
Norint išplėsi turizmą, bū

tina sudaryti lankytojams pa
togią aplinką. 1. Viešbučių sie
nos, lubos ir grindys turėtų bū
ti izoliuotos, kad per didelio 
garso neperduotų. Dabar, pa
vyzdžiui, viename žymiame 
Kauno viešbutyje girdima 
amerikietiška šokių muzika 
naktimis iki 3 v. ryto iš pirma
me aukšte veikiančio restora
no. Kavinė tame viešbutyje 
pradeda veikti iš ryto nuo 8.30 

bo reikalais, o kad ir poilsiau
ti, negali nei papusryčiauti, 
nei puoduko kavos išgerti anks
čiau kaip 8.30 v. ryto. Kaip jau 
daugelis ir kitų spaudoje yra 
minėję, turi būti geriau įreng
tos išvietės, prausyklų čiau
pai turi veikti ir veidrodžio 
nnč’rinfimno hit’i liūlį Hin Q11- 
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tvarkytas, kad būtų galima m a v
tyti savo skutamą barzdą. Šiaip
jau labai gražiai atrodančiam 
kambaryje vandens vamzdžiai 
turėtų būti įrengti sienoje, o 
ne išvedžioti pasieniais tar
tum parodai.

2. Viešose nemokamose iš
vietėse - tėra paprastos sky
lės ir labai nešvarios grindys. 
Net ir naujame orauosčio pa
state, kur įrengti prabangūs 
veidrodžiai, kriauklės, skys
tojo muilo mygtukai ir rankų 
džiovintuvai, gamtos reika
lams atlikti yra tik skylės grin
dyse. (Senos lietuviškos bū
delės lauke tuo atžvilgiu daug 
patogesnės!).

V

3. Didesnių miestų (neskai
tant Vilniaus, Kauno ir Klai
pėdos) planų yra, bet jų galima 
gauti tik tuose miestuose. Gat 
vių pavadinimai labai prastai 
padaryti, automobilistams bei 
turistams labai neparankūs. 
Daug kur gatvių pavadinimai 
tik ant kampinio namo sienos, 
o dažnai ir ten nėra. Perva

-atsisakiusius Lietuvos pilie- w v. Tad jei žmogus, atvykęs dar- žiavęs sankryžą taip ir nesi tik-

POR CORRESPONDÊNCIA F:635.975
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ras, ar pravažiavai tą gatvę, į ti 2.86 lito, nes Kanadoje uz doje panašus kavos kiekis kai-
kurią turėjai įsisukti. Geriau
sia, kad būtą kiekvienos gatvės 
pavadinimas ant stulpo san
kryžos kampe.

4. Įdomios vietovės turėtų tu
rėti bent kavinę ir suvenyru 
krautuvę turistams. (Pvz. Kry
žių kalnas). Taipgi turėtų būti 
pakelėse užrašai, nurodantys 
tokią įdomią ar svarbią vietą.

5. Kavinės ir restoranai tu
rėtų būti atidari tuo metu, kai 
pakeleivingiems žmonėms rei
kia, o ne pagal patarnautojų 
patogumą. Pvz. Kaune, Lais
vės alėjoje, šiokiadieniais ne
gausi kavos be 9 v. ryto, o sek
madieniais - tik po 10 v. ar vė
liau. Dauguma krautuvių vei
kia pagal senąją sistemą, o ne 
pagal pirkėjų boreikius.

6. Pagrindiniai keliai iš po 
žiemos turėtų būti kuo grei
čiausiai sutvarkyti, pakelėse 
degalinės turėtų veikti ištisą 
parą ir prie jų turėtų būti prau
syklos bei išvietės.

Pinigai, prekės ir jų kainos
Amerikietiško dolerio ver

tė yra 4 litai, o kanadiško - 
apie 2.50 lito, nors turėtų bū-

LS“»______________________________ ,

JAV dolerį mokama apie $1.40 
kanadiškais. Tad vykstant Lie
tuvon iš Kanados, geriausia ka- 
nadiškus dolerius išsikeisti į
amerikietiškus, kad paskui 
Lietuvoje už juos būtų galima 
gauti daugiau litų.
Dabar Lietuvoje pilna viso

kiausių importuotų prekių: 
kramtomos gumos, kavos, vai
sių, sulčių, video ir foto apa
ratų bei filmų, per vieną va
landą filmų išaiškinimo vietų, 
loterijų, į namus atgabenamų 
picų, “Coke”, “Pepsi”. Visos 
importuotos prekės yra daug 
pigesnės nei Kanadoje. Pvz. 
200 gr. “instant” kavos iš P. 
Amerikos kainuoja 6.50 lito, 
(apie $1.63 JAV arba $2.28 ka-i centų. V.L.S. • 
nadiškais). Tuo tarpu Kana-

nuotų apie $3-4, neskaitant 
siuntimo Lietuvon išlaidy. 750 
ml butelis prancūziško vyno 
Lietuvoje kainuoja 8 litai (apie 
$2.80 kanadiškais), o Kanado
je toks pat butelis kainuotų 
apie $7-8. JAV cigarečių dė
žutė Lietuvoje kainuoja 2 li
tai (apie 0.70 kanadiškais), o 
Kanadoje toks kiekis kainuoja 
apie $3. Vietiniai Lietuvos ga
miniai yra dar pigesni. Pvz. ke
palas juodos duonos kainuoja 
82 lietuviški centai (apie 25 
kanadiški centai). Net ir ga
zolinas, pagal mūsų kainas, yra 
pigus: 1 litras kainuoja 1 litą 
(apie 35 kanadiški centai), o 
Kanadoje mes mokame bent 50

: ■ t

*

Vilniaus folklorinis ansamblis "Ūla" ruošiasi Dainų ir Šokių šventei

DAUG DAUG DAINELIŲ
Gražiausios ir populiariausios lietuviškos dainos
RAUDONA ROŽĖ - Graži V. Verikaičio ir \MDCj" interpretacija
GEGUŽINĖ - Tradicinės subatvak^rio damos ir šoktai
DU GAIDELIAI - Dainelės vaikams su Muštruota khvgute
KIŠKI P I Š K I - Vaiku dainelės • sutartine \
A. ŠABANIAUSKAS - dainuoja pramogine šokiu muzikėj

GODŽIA TRIMITAI
DVYLIKA LIETUVIŠKU MARŠŲ

STUTTGART'O PUČIAMŲJŲ ORKESTRAS 
DIRIGUOJA BRONIUS JONUŠAS

Juoatele gaunama V. Zelinos parapijoje (

GERIAUSI-A DOVANA K ■ E K V l E n A PRO G

Rua Inácio 671 Vila Želina Fone 63.59 75
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Vytautas Šeštokas

IŠEIVIJOS SUAUKOTŲ LĖŠŲ 
SKIRSTYMAS

Išeivijos lietuviai, gyvendami S. Ame
rikoje per daugiau kaip 50 metų suau
kojo dideles pinigų sumas. Jos jau yra 
skaičiuojamos milijonais dolerių. Turi
me įsteigę pagrindinius išeivijos didžiuo
sius fondus. Aukojame visi, kurie išgali
me.

Kada Lietuva buvo sovietų paverg
ta, nekilo klausimas apie jai teiktiną 
oficialią piniginę pagalbą. Tuomet vi
si siuntėme privatinius siuntinius savo 
giminėms, draugams, artimiems bičiu
liams. Per tuos ilgus šalpos metus dau
gelis musų už tuos pinigus būtume ga
lėją nupirkti namus, kiek iš mūsų so
vietai nuplėšdavo muito.

>

Lietuvai atgavus laisvą, pasidarė ak
tualus klausimas išeivijai įsijungti į 
krašto atstatymo darbą lėšomis. Dabar 
tai darome per didelius ir mažus fon
dus. Šelpiame įvairius Lietuvos ūkinius, 
kltūrinius ir politinius atstatymo dar
bus.

Viši esame skirtingų nuomonių ir 
dažnai pareiškiame, kad ten teikėjo 
duoti, o kitam tikslui paskirtas aukas 
vadiname pinigų mėtymų. Kai kurie 
priekaištauja, kad ir šiandien nėra tikros 
kontrolės, nežinia į kieno rankas tie 
siunčiame pinigai patenka.

Pasisakyti teigiamai ar neigiamai vi
si galime. Gyvename demokratiškuose 
kraštuose ir laisvai pareiškiame savo 
nuomones. Juo labiau, kad tie skirsto
mi pinigai yra mūsų pačių suaukoti.

Perskaitę 1994 m. kovo 8 d. "Tėviš
kės žiburius", sužinojome apie Tautos 
fondo lėšų skirstymo komisijos paskirsty 
tas lėšas. Susidaro įspūdis, kad yra geras 
ir blogas lėšų paskyrimo būdas. Visų 
pirma lėšos yra skiriamos Lietuvos švie
timui, studentų stipendijoms ir mokslo 
priemonių įsigijimui. Tai sveikintina ir 
remtina. Reikia remti bei šelpti Lietu
vos studentus užsienyje. Jie bus ateities 
Lietuvos vadovai.

Tačiau, kai Tautos fondo komisija 
paskiria po $250 (gal ir nedaug) rajoni
niams laikraščiams, kyla klausimas ko
dėl? Juk Lietuvoje yra leidžiami ne 
vienas, bet keli šimtai laikraščių ir žur

nalų. Laikraščių yra toks didelis skai
čius, kad jau trūksta skaitytojų. Išeivi
jos lietuviai turi pasaulyje tik vieną 
dienraštį ir ant pirštų suskaitomus kelis 
savaitinius laikraščius. Šie laikraščiai 
sunkiai laikosi ir dalis jų greitai mirs.

Kodėl mes neremiame jų? Ar kultūriš
kai skurstančiai išeivijjos visuomenei ne
reikalinga spauda? Išeivijos lietuvius 
dažnai lanko iš Lietuvos įvairios rūšies 
menininkai, sambūriai, chorai, solistai, 
instrumentalistai ir kiti. Juos šiltai pri
imame, lankome jų koncertus ir jiems 
materialiai padedame. Tuo tarpu išei
vijos meninės pajėgos jau merdi.

Gerai dar, jeigu kartą per metus suge
bame "suklijuoti" lietuvių operos Čika
goje pastatymą. Čia nepakanka išeivijos 
solistų ir muzikų — reikia kviestis iš Lie
tuvos,nes nepajėgėme prisiauginti. Ži
noma, niekas veltui iš Lietuvos nevaži
nėja. Išeivijos lietuvių operą išlaikyti tu
rėtų padėti mūsų čia įsteigti fondai.

Kitas nesuprantamas atvejis, kai Tau
tos fondas paskiria $5000 kompozito
riaus iš Lietuvos O. Balakausko kūrinių 
koncertui Niujorke. Ar ne geriau tuos 
tūkstančius išdalinti išeivijos skurstan
tiems muzikams, jaunimo sambūriams, 
tautinių šokių ir dainų grupėms?

įMONTEVIDEO - URUGVAJUS: Pietų Amerikos Lietuvių Bendruomenių suvažiavimo dalyviai 
lankosi mokykloje, kuri buvo pavadinta LIETUVOS RESPUBLIKOS vardu. Is’ kairės: Anialdas 
Vezbickas, Milda Lenkauskienė, Julijus Mičiūdas. Vera Tatarūnienė, Adomas Burba ir Lida Pet 
rauskaitė de Olivera. Nuotr. p Ruks-io

ASI SE HA

Šių metų liepos mėnesį Lietuvoje ren
giama tautinių šokių ir dainų šventė. Įdo
mu, kiek mūsų išeivijos fondai parems 
ten vykstančius jaunuolius. Ne visi tėvai 
yra pajėgūs jų keliones apmokėti. Todėl 
stipriau remkime išeivijos menines-kul- 
tūrines jėgas ir neleiskime jiems mirti.

Kodėl jau dabar mūsų Tautos fondas 
skuba perkelti į Lietuvos bankus vieno 
milijono dolerių investicinį kapitalą? 
Ar tikimasi tuo būdu sustabdyti Lietuvos 
infliaciją? Ar Lietuvos vyriausybė lai
duoja to kapitalo saugumą?

Išeivijos lietuviai, kurie sukaupė Tau
tos fondą savo aukomis ir darbu, turė
tų pareikšti savo pageidavimus fondo'' 
vadovybei, atkreipti jos dėmesį j lėšų 
skirstymo pirmumą ir reikalingumą. 
Tai mūsų visų rūpestis, kad lėšų skirsty
mo komisijos būtų daugumos aukotojų 
valios v, kdytojai.

^ULAS DE LITUANO]
NA CASADA JUVENTUDE ' 

VILAZELINA
serão ministradas por Lucia J. Butri- 
mavičius ás segundas feiras de 20.00

Į até 2 U 30 hs.
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ĮDUMBI LIJO J IE
PALANGOS SKAUTAI

Dar kartą įvyko skautų stovykla Li
tuanikos sodyboje. Šį kartą stovyklos 
išrinktas vardas buvo: Stovykla Saulės 
Sistema. Komendanatas buvo prityręs 
skautas Paulius Jodelis Butrimavičius 
ir Marcelo Augusto Lipas kaipo padė
jėjas.

Dalyvavo 40 sielų. Šį kartą prisidėjo 
prie skautų jaunimo, is' toliau gyvenan
čių lietuvių kaip Makuškų, Kairių, Alek 
navičių ir Baranauskų s’eimų, dėka 
laikraščiui "Musų Lietuva" kur buvo 
stovyklos propaganda.

Suskirstyti į skiltis ir "seimas", vie
ni patalpinti kambariuose, kiti palapi
nėse, skautai praleido 8 dienas gero 
oro, saulėtų gražių dienų, nors ir žiemos 
laiku.

Kiekvieną dieną buvo skirtinga, pritai
kinta programa su pokalbiais, žaidimais, 
sportų, skautavimo praktika, dainavime, 
rankdarbiais ir kitais darbais.

Viena diena buvo skirta vien dėl 
sporto, žinkanos, skautoramos. Kitą

APRENDA A CANTAR
EMLITUANO

COM A NOVA FITA CASSETTE DE 
CANTOS POPOLARES LITUANOS.

Dicção clara. Acompanha a letra.

GAMINA ĮVAIRIU RUSIU MAKARONUS. SIL 
KŪTES, S ALMON A, KRIENUS IR KITUS 
SKANUMYNUS. TORTUS. PYRAGUS, SAU
SAINIUS, LEDUS.

LAUKIAME JŪSŲ APSILANKYMO
Rua Mons. Pio Ragažinskas, 17 - Vila Zelina

DELICIAS
g g LAIMA ADAMAVlClUS 
® IR LUCIA SPRINDYS

LINKSMAI 
DAINUOKIME

ANTANAS ŠABANIAUSKAS garsiausias 
Lietuvos pramoginės muzikos artistas nau
jai igrotoj jo gražiausių interpretacijų juos
telei. "MUSŲ LIETUVA.':.’

MÜSU LIETUVA

LITUANIKA: Palangos skautų stovyklos * SAULĖS SISTEMA vadovai, is' kairės: ps. Jurgis 
Prokopas, vyt. sk. Solange Trinkūnaitė Dzigan, patyręs sk. Pabons J odelio Butrimavičius, 
patyręs sk. Marcelo Augusto Lipas, ps. Nadia Trinkūnaitė Dzigan'>į Eugen\ Bacevičienė

dieną, tarp randarbių ir žaidimų visi šefai Satkevičiams Sirik^i už daržoves; 
ruošėsi dėl vakarinės programos incenuo- Victorui ir Alanai Dzigarbd: "Lasanha' 
tų lietuviškų vestuvių.

Trečiadienį buvo susikaupimo diena, 
buvo pokalbiai apie mišias, apie dalyva
vimą sakramentuose ypač tiems, ku
rie jau turėjo savo pirmą komuniją. •

Vakare buvo mišios su giesmėmis ir 
maldomis, kurias atlai é kun. Juozas 

. Šeškevičius, kuris pasakė gražų ir pritai
kytą pamokslą.

Kas vakarą Įvyko skirtinga vakarinė 
programa: Talentų vakarą pravedė skau- 
tas-vytis Andrius Pavilionis.

Labai patinka vaikams virti lauke 
prie laužo. Kepė viščiukus, dešreles, 
duoną ir kitus gardumynus. Lauko virtu-_ 
vei vadovavo paskautininkas Jurgis Pro
kopas.

Visus rankdarbius pravedė Janete Zi- 
zienė.

Visų dienų, visą programą paruošė ir 
pravedė sesutės: paskautininkė Nadia ir 
vyr-skautė Solange Trinkūnaitės Dzigan./

Virtuvei šeimininkavo Marija Luko
ševičienė.

Palangos Vietininkijos skautai dėkoja 
tėvams už vaikų transportą, Eloi ir Jo-

ir "Nhoque" ir didelis nuosh^ua AČIŪ 
Švento Juozapo Bendru’omerie\už finan- 
cinę paramą. D . \

Budėkime kartu \
skautybėje ir Kristuje \ 

v.s. Eugenija Bacevičienė

SKAUTIŠKI JUOKAI
Kiir jūsų vadovė? - klausia i pastovykle 

atėjusi viršininkė.
~ Prieš pusvalandi.išėjo pas savo drauge 
penkioms minutėms, sese.

Parinko Klaudijus Kupstaitis

nauja juostelė
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MUSŲ ŽINIOS
IŠVYKA l LITUANIKA^

Rugsėjo 7 dienos išvykos į Lituaniką 
vienas autobusas jau pripildytas. Kitam 
autobusui jau renkami keliautojai. Jis 
bus užsakytas kai susidarys atitinkamas 
skaičius keliauninkų.

PIETUMS PAKVIETIMUS prašome 
užsisakyti iš anksto parapijos klebonija

DĖKOJAME UŽ SOLIDARUMĄ
S. Paulo lietuvių kolonija dosniai pri

sidėjo prie a. a. kun. Petro Urbaičio lai
dotuvių išlaidų

MUSU LIETUVA LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

s.PAuu3>ee.

RUGPIUČ10 21 AGOSTO SEKMADIENI 13 VALANDĄ

SĄJUNGĄ

Salia paskelbtų aukotojų praeitame 
ML-vos numeryje, dar turime paskelbti 
sekančius aukotojus: Anna Stankūnaitė, 
Marija Jakaitienė, Vera Musteikytė, Ve
ronika Dimšienė, Damė Tijūnėlienė, Ma
ria da Costa.

Širdingai dėkojame visiems aukotojams 
ir tikimės, kad dar kas prisidės prie išlaidų.

Kun. Petras Rukšys

UŽSISAKYTI iŠ ANKSTO Tel: Saldys-273.32-24 - Nelson- 692-72.63
Wilma-278.'65£)0 - Stasys ir Bíruté-914-59.07

RUA LITUANIA, 67 — Maaes — S-gos Namai

LAIMINGAI SUGRĮŽUSI

Seselė Karolina

MŪSŲ MIRUSIEJI
REINALDAS PAVILAVlClŲS

po ilgos ligos, mirė rugpjūčio Į 0 jdieną, „ 
Gastroclinicas ligoninėj, vos 'surukęs 
40 metų.

Reinaldas buvo gimęs I954 metų liepos 
18 dieną S, Paulo mieste, Mokos rajone. 
Lankė Firmino de Proenęa pradžios ir 
vidurinę mokyklą. Vėliau studijavo Mac- 
Kenzie universitete inžinerijos—projekta
vimo fakultete. Baigęs universitetą, gilino 
administracijos mokslus.

Visą laiką dirbo Eletropaulo kompa
nijoj elektros linijų projektavime. Buvo 
vertinamas kaip geras ir atsakingas linijų 
planuotojas.

Reinaldas su tėvais Vladu ir Elena bei 
dėde ir teta Vladu ir Stase Jurgučiais da- 

— lyvaudavo visuose lietuviškuose parengi
muose bei šventėse, ypač šv. Kazimiero 
parapijoj ir Sąjungoj. Reinaldas gerai kal-

buvo išvykusi keliems mėnesiams i Ame- bėjo lietuviškai ir mėgo skaityti Mūsų
riką j vienuolyno generalinius namus 
bei savo giminių aplankyti. Dabar vėl 
sugrįžo į savo mylimą S. Paulo. Linkime 
seselei stiprios sveikatos ir kad dar galė-

Lietuvą. Taip pat mėgo klausytis klasinės 
muzikos. Jis buvo linksmo būdo ir opti
mistiškai nusiteikęs. Mokėjo taikiai ir gra
žiai su visais sugyventi.

tų ilgai būti mūsų tarpe. Kai suprato savo ligos rimtumąfmirė 
vidurių vėžiu), pasivedė Dievo valiai ir

stengei, kad mama Elena bei teta Stasė 
kup mažiau pergyventų. Joms gi buvo 
daug darbo ir rūpesčių. Visa tai jos atliko 
su didele meile ir pasiaukojimu iki paskut 
tirtas valandos.

Savaitę prieš mirtį Reinaldas prašė, kar 
kun. Petrukas atneštų komuniją. Tą dien 
ną Reinaldas nieko nevalgė ir negėre, o ti 
priėmė komuniją. Taigi gerai pasiruošė 
atsiskyrimui su šiuo pasauliu, o tai buvo 
didelė paguoda mamai ir tetai.

Reinaldas buvo pašarvotas V. Zelinos 
bažnyčios šermeninėj. Laidotuvių mišias 
atlaikė kun. Petras Rukšys ir paskui pa
lydėjo į Quarta Parada kapines, kur buvo 
palaidotas šeimos kape.

Laidotuvėse dalyvavo daug žmonių yp 
ypač daug draugų ir tarnautojų iš Eletro 
paulo kompanijos.

Nuliūdę liko ne tik mama Elene ir teta 
Stasė, bet taip pat daug draugų iš buvu
sio Aušros choro ir šv. Kazimiero parapi 
jos.

7-tos dienos mišios bus trečiadienį, 
rugpjūčio 17 dieną, 19:30 vai. V. Zelinos 
bažnyčioje.

Prieš laiką išlaužtas, lietuviškas ąžuo
le, būk persodintas į dangaus rojų ir ten 
amžinai žydėki.

MIŠVYKA | LITUANIKĄ 
RUGSĖJO 7 SETEMBRO 

misi os ir maruos Šiluvos Šventės paminėjimas
' PitOiPSI AMA A' A’ KUNIG0 FELIKSO JOKUBAUSKO PELENU PALAIDOJIMAS 
r bevUTIMIvIM p i et ūs svečiu namuose

k AUTOBUSĄ UŽSISAKYTI PARAPIJOS KLEBONIJOJE
T?
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