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Sis vaizdas primena 1941 metą birželio sibinnius trėmimus. Tai Kauno geležinskio 
stot:- ■■ ■ iri-'ę buvo masiškai tremiami Lietuvos gygentojai j Sibirą.

Neseniai valstybės, kurios 
buvo įsijungusios j Antrąjį 
pasaulinį karą, šventė penkias
dešimt metų sukaktį nuo jo ofi
cialios pabaigos (žinoma, išsky- 
■ us tautas, kurioms karo pabai
ga reiškė tik sovietų okupacijos 
pradžią). Kažkodėl nedaug 
paminima kita nemažiau svar
bi sukaktis, bent penkiasdešim
čiai metų iš pagrindų pakeitusi 
Europos žemėlapį. Tai Pots
damo konferencija, prasidėjusi 
1945 metų liepos 16 ir pasibai
gusi rugpjūčio 2 d.

Pusšimtis metų — pakanka
mas laiko tarpas, kad net svar

ūs ar skaudūs įvykiai spėja ap- 
idengti užmaršties dulkėmis. 

Per tuos dešimtmečius įvyko 
nemaža gyventojų kaita: daug 
anuomet dar apyjaunių ir tvir
tų žmonių, pergyvenusių karo 
baisumus ir besidžiaugiančių jo 
pabaiga, persikėlė anapus 
žvaigždynų (ar į „kitas vietas”), 
o po karo gimusieji spėjo ne tik 
užaugti, bet ir peržengti pus
amžio slenkstį. Šiai kartai pra
eities įvykiai jau nėra tokie 
aktualūs, jeigu apie tuos 
įvykius iš viso žino. O žinoti 
verta. ■

Potsdamo konferencijos nie
kas neturi užmiršti, nes jojo 
pasaulis buvo padalintas į du 
pagrindinius frontus: Rytus ir 
Vakarus. Vakariečiams atsto
vavo JAV prezidentas Harry 
Truman ir Didžiosios Britanijos 
premjeras Clement Attlee 
(Winston Churchill netikėtai 
buvo Anglijos gyventojų balsais 

. išmestas ir premjero vieta 
tekusi Attlee, nors Churchillis? 
figūravo kai kuriuose konfe
rencijos posėdžiuose). Rytų galy 
bės pusėje išdidžiai atsistojo 
Stalinas, kuris ir į Potsdamo, 
konferenciją atvyko su ilgiausiu 
reikalavimų sąrašu. Deja, di
džiąją tų reikalavimų dalį vaka
riečiai patenkino, nes Stalinas 
pasižadėjo įsijungti į karą prieš 
japonus. Už Trumano ir Attlee 
nuolaidžiavimą „Dėdei Juozui” 
(kaip anuomet JAV prezidentas 
privačiai jį vadindavęs) Rytų 
Europos tautos turėjo užmokėti 
penkiasdešimt metų trukusia 
vergija, o patys vakariečiai už
sidirbo šaltojo karo pradžia.

„Trijų didžiųjų" komerencija, 
aip anuomet buvo skelbiama, 

praėjo sėkmingai, ( ,,suar- 
indama tris pagrindinius są

jungininkus, kovojusius ir 
nugalėjusius fašizmą”. Konfe
rencijoje pasiekti susitartai 
turėję užtikrinti pasauliui,\o 
ypač Europai, pastovią taiką ir 
šviesią ateitį. Tik vengta 
užsiminti, kad daugelio Europos 
tautų, atsidūrusių po „Dėdės 
Juozo” padu, ateitis neatrodė 
labai šviesi. Mūsų tėvynėje tuo 
metu vyko partizanų pasiprie
šinimas okupantui, kuris per
sekiojo gyventojus, vykdydamas 
tautos genocidą. Mažai geresnė
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padėtis buvo ir kitose okupuo
tose šalyse, nes teroras tęsėsi 
net po Stalino mirties (tik 
galbūt subtilesniais būdais).

Šiuo metu vienur kitur JAV 
spaudoje jau pasirodo patei
sinami straipsniai: vakariečiai 
Potsdamo konferencijoje iš 
tikrųjų ne viską Stalinui davė, 
kojis norėjo, bet atmetė daug jo 
reikalavimų ir sutikę tik su 
tais, kurių pakeisti nebuvo įma
noma („The Christian Science 
Monitor”, 1955 m. liepos 17). Ką 
gi reikėjo daryti, jei Sovietų 
Sąjunga jau buvo apsižiojusi 
Baltijos šalis, Lenkiją, maždaug 
pusę Vokietijos... Nejaugi vėl 
pradėti karą, tik jau prieš sąjun
gininką? Juk Japonija Ameri
kai tebebuvo grėsminga, o Sta
linas j^žadėjo ateiti į pagalbą ir 
tą grėsmę panaikinti. Kad bent 
kiek atsvertų Rytų Europos 
„pardavimą” sovietams Pots
damo konferencijoje, vaka
riečiai per 50 metų nepripažinę 
okupanto pastatytų vyriausybių 
ir nevadinę tų tautų teisėta 
sovietijos dalimi...

Liepos 24 d. Trumanas užsi
minęs Stalinui, kad Amerika 
pasigaminusi „naują ginklą, pa
vojingesnį už visus, iki šiol žmo
nijos istorijoje išrastus”. 
Stalinas neparodęs ,.ner didelio

Atskiro numerio kaina R$.0,50
l P. Amerika oro pastų: 45 Dol.
I tolimus kraštus 75 Dol.
Vieno Numerio GARBĖS LEIDĖJAS*R$.20.00

dėmesio, tik palinkėjęs sėkmės, 
panaudojant tą ginklą prieš 
Japoniją”. Galbūt anuomet toks 
sovietų diktatoriaus „nežino
jimas” nuramino (ir apgavo) 
Trumaną, bet dabar visiems 
aišku, kad apie atominę bombą 
Stalinas buvo gerai informuo
tas. Antra vertus, net ir JAV 
prezidentas, matyt, gerai nesu
prato, kokį baisų ginklą 
Amerika turi, kitaip nebūtų 
taip lengvai sutikęs pasinaudoti 
Stalino pagalba prieš Japoniją 
ir su padėka tenkinęs sovietų 
reikalavimus.

Koks skirtingas likimas būtų 
tuomet laukęs mūsų tėvynės...

PERKA LIETUVIŠKUS 
TELEVIZORIUS

„Šiaulių tauro televizoriai”, 
pakeitę savo prekybos pažiūras 
(buvo sukurtas prekybos tink
las, teikiantis ir paslaugas, 
apribotos kainos), praėjusių 
metų lapkritį pradėjo dirbti 
pelningai, rašo ,,Verslo žinios”.

1994 m., kai,,Šiaulių tauras” 
skilo į 22 savarankiškas ben
droves, televizorių gamyba buvo 
paralyžuota, ir mažai kas tikė-

U

leriaesia šventinė
dovana:

UŽSAKYKITE ’MUSU LIETUVA I
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jo, kad ją pavyks atgaivin? 
susigrąžinti prarastas rink 
Bendrovei „Šiaulių tauro *- 
vizoriai” ėmęs vadovauti rizū 
nebijantis Rimantas Zukau ' 
sugebėjo įtikinti Pane v 
„Ekrano” kineskopų garny* 
kuri beveik visą produkciją < 
sportuoja į Vakarus, vado- 
padėti atnaujinti lietuvis! 
televizorių gamybą. „Ekraną 
sutiko investuoti ne grynuos 
pinigus, o kineskopus. Būt* 
jie, duoti kaip kreditas, šuteik 
galimybę atnaujinti televizo: > 
gamybą.

šiauliečių televizoriai nėši 
kiai atgavo prarastas rink-? 
Rusijoje. Kovo pradžioje pasii 
syta sutartis su Danijos „ITV <> 
ternacionala” firma. Per 
mėnesius danai nupirks 20,00 
lietuviškų televizorių. Daniju 
firmos prezidentas tikisi sutar* 
pratęsti, nes jo vertinimu, lietu 
viski televizoriai kokybe maža 
kuo nusileidžia Vakarų žinomų 
firmų produkcijai, o kaina gero 
kai mažesnė. „ITV interna 
cionala” prezidentas planuoja 
kasmet Skandinavijos šalyse 
parduoti iki 220,000 lietuviškų 
televizorių.
BANKU SUTARTIS

ELTA skelbia, kad Lietuvos ir Ukrai 
nos bankų sąjungos Kijeve pasirašė su
tarti dėl informacijos susikeitimo.apie 
finansinę ir bankų būklę, pinigų refor
mos patirtį, tarpusavio pagalbą bei tar ’ 
pininkavimo paslaugas steigiant ban
kų atstovybes. Lietuvos komercinių 
bankų sąjungos pirmininko Eduardo Vii 
kelio teigimu, šios sutarties sudarymui 
pradžią davė Lietuvos ir Ukrainos 
prezidentų susitikimas praėjusį pavasarį.

OTIMO LUGAR
Falar com Arūnas ou Margarete 

Fone: 549-34.47

GIMINĖMS - DRAUGAMS - PAŽĮSTAMIEMS

Šią brangią dovaną jie prisimins visus metus
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laiko, nes kai kurie jos straipsniai, Lietu
vai atgavus Nepriklausomybę, gali būti 
jau "pasenę". Tą klausimą PLB valdyba 
svarstė keliuose savo posėdžiuose ir pa
togumo bei ypač taupumo sumetimais, 
sudarė komisiją iš PLB valdybos narių 
— Vacio Garbonkaus, dr. Vitalijos Va
sarienės ir Alekso Vitkaus. Komisija 
paruošė Konstitucijos keitimo projektą 
ir ketino pateikti jį PLB valdybos posė
džiui aptarti bei surašyti pasiūlymą IX 
PLB seimui svarstyti. Priimdama dėme
sin bendruose suvažiavimuose tokių 
dokumentų svarstymo bei priėmimo 
sunkumus, patirtus praeityje, komisija 
nutarė siūlyti seimui keisti tik tai, kas 
neišvebgiamai būtina. Komisija priėjo 
išvados, kad būtinai keistinas tik vienas 
straipsnelis, liečiantis Lietuvos laisvėji
mą, kuris, Lietuvai atkūrus nepriklau
somą valstybę, nustojo savo prasmės.

PLB JAV LB ir Kanados LB bendra
me pasitarime JAV LB Krašto valdyba 
pasiūlė komisiją praplėsti ir darbą tęsti. 
Šį pasiūlymą priimdama ddmesin, PLB 
valdyba į komisiją pakvietė JAV LB 
Krašto valdybos vicepirmininką buvusį 
PLB valdybos pirm. dr. Vytautą Bie
liauską.

Kadangi PLB valdybos sudaryta ko
misija jautė savo įsipareigojimą atliku
sį ir neberado reikalo darbą tęsti, dr. V. 
Bieliauskas buvo paprašytas komisiją 
sudaryti šš naujo ir jai vadovauti. PLB 
Konstitucijos peržiūros komisijos adre
sas yra toks:

Dr. Vytautas Bieliauskas
2968 Compton Road 
Cincinnati, Ohio 45251

IX PLB seimo programos emisija
Apie ją Jums buvome pranešę keliais 

ankstyvesniais bendraraščiais, todėl šį 
kartą norime tik paprašyti Jus į komisi
jos kreipimąsi atsiliepti ir su ja bendradar
biauti. Jos adresas yra toks:
Irena Lukoševičienė — pirm.
11 Wincott Dr., Apt. 910 
Etobicoke, Ont. M9R 2R9 
CANADA

Prie šio bendraraščio pridedame tos 
komisijos paskiausią pranešimą, paruoš- - 
tą 1996 birželio 7.

AŠMIO IffflU 
BENDRUOMENĖJE

RAŠTŲ BENDRUOMENIŲ FR JAU- 
IMO SĄJUNGŲ VALDYBOMS, 

IX PLB SEIMO NARIAMS
Bendraraštis nr. 23

PLB seimas 1997 metams
v/111 PLB seimo pirmininkai Vytautas 

juntas, Rasa Kurienė ir Paulius Mic- 
is Jums jau pranešė, kad koresponden
tu posėdžiu daugiau kaip dviejų treč- 
‘•■ų balsų daugumą VIII seimas nutarė 
..tęsti PLB valdybos kadenciją ir IX
8 seimo šaukimą atidėti vieneriems 
tams. PLB valdyba dėkoja posėdyje 

.yvavusiems seimo ariams ir ypač 
iisdvusiems už PLB valdybos kadenci- 

pratęsimą. Jūsų sprendimas, atitinkan- 
>> PLB Konstitucijos reikalavimams, 
ymiai palengvino PLB valdybai sudaryti 

sąlygas visų kraštų Bendruomenių atsto- 
ums dalyvauti IX PLB seime ir ramioje 
aplinkoje, be jokių rinkimų įkarštyje be
sireiškiančių politinių įtakų, svarstyti ir 
spręsti rūpimus klausimus.

PLB valdyba ketina .X PLB seimą 
saukti Lietuvoje, Vilniuje, 1997 m. bir
želio pabaigoje ir liepus pradžioje. Tai 
priklausys nuo patalpų bei kitų patarna
vimų klausimo išsprendimo su Lietuvos 
valdžia, jos opozicija bei Vilniaus miesto 
savivaldyboje. PLB valdybos pirminin
kas buv Lietuvoje 1996 birželio 17 — 
liepos 17 ir per tą laiką bandys šiuos rei
kalus sutvarkyti.
Juozas Gaila - naujas PLB valdybos 
narys

Tame pačiam korespondenciniame 
posėdyje buvo išrinktas naujas PLB val
dybos narys į anksčiau pasitraukusio Vy- 
tauto Kamanto vietą. Juo tapo PLB 
atstovas Lietuvoje Juozas Gaila. Jis tas 
pareigas, jau kaip PLB valdybos vice
pirmininkas,tęs ir toliau.

PLB Konstitucijos keitimas
VIII PLB seimas įpareigojo PLB val

dybą sudaryti komisiją, kuri peržiūrėtų 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Kons
tituciją ir priderintų ją prie dabartinio

PLB, JAV LB, Kanados LB vadovybių 
pasitarimas

Pasitarimas įvyko 1996 balandžio 28, 
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. Siun
čiame Jums PLB Inf. spaudai paruoštą 
pranešimą.
Bendruomenininkų suvažiavimai
Lietuvoje

Šią vasarą Lietuvoje, PLB atstovybės 
ir Lietuvos regioninų ir tautinių mažumų 
departamento prie Lietuvos vyna.sybės 
kviečiami, įvyks šie suvažiavimai:

Rytų kraštų LB ir Jaunimo sąjungų 
vadovybių suvažiavimas įvyks liepos 
1-3.
Sibiro lietuvių suvažiavimas - Liepos 
4-6.
Rytų kraštų lietuviukų stovykla

" "Atgaja" liepos 15 — rugpjūčio 4.
Punsko lietuvių kovo 11 gimnazijos 40 
m. minėjimas įvyks liepos 5- 7.
Abiejuose suvažiavimuose, stovyklose 

ir minėjime dalyvaus PLB valdybos pirm. 
Bronius Nai iys, kuris Lietuvoje bus nuo 
1996 birželio 17 — iki liepos 17.

Geros vasaros
Bronius Nainys 
1996 birželis 14

SKAITYTOJAI RAŠO
Biblioteca Nacional
Ai/. Bio Branco, 229 
20040-009 Bio de Janeiro, BJ.

Bio de Janeiro W de Ju I ho de 1996

Prezado Senhor:
Vimos por meio desta agradecer o en

vio da obra editada por V.Sa. para a 
Fundação Biblioteca Nacional, em cumpri 
mento à lei do Depósito Legal.

Aproveitamos para reiterar a importân
cia dessa doação para a preservação da 
memória nacional e contamos desde já 
com a ajuda de V.Sa. no tocante ao en
vio de futuras publicações.

Atenciosamente
/

Ana Lúci^Merege

Núcleo de Deposito Legal - FBN
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MUSŲ LIETUVA

A.A. MUZIKAS STANKŪNAS , 
GOÍ) F ‘‘t ■ >

Bet netikėtai atėjo kvietimas 
iš Amerikos užimti vargoninin
ko vietą ir jis 1949 m. su žmo
na, sūnumi Kaziu ir dukrele Ire
na atvyko į Jungtines Amerikos 
Valstijas. Darbas buvo lietuvių 
angliakasių parapijoj Mahanoy 
Gity, Pennsylvania. Tačiau čia 
jis nerado, ko tikėjosi. Parapijos 
klebonas buvęs muzikos analfa
betas. Po pamaldų reikalauda
vęs, kad vargonininkas už tą 
pačią algą dar atliktų ir kitus 
parapijos pastatų tvarkymo ir 
valymo darbus... Tai buvęs lyg 
gūsis šalto vandens už apykak
lės. Gavęs naują pasiūlymą, 
Stankūnas mielai paliko šią 
vietą ir gavo vargonininko vietą 

v 

didelėj Sv. Patriko parapijos 
bažnyčioj Elizabethe, New Jer
sey. Čia gyveno ir Lietuvių 
muzikologijos archyvo kūrėjas 
Amerikoje komp. Juozas Žile
vičius. Atsirado daugiau galimy
bių. Sunegalavus kompozitoriui 
V. K. Banaičiui, Stankūnas per
ėmė New York’e Operetės cho^ 
ro vadovybę. Be to,Lindene jis 
atidarė fortepijono studiją, ku
rią lankė net 40 vaikų.

Nors jo darbas buvo svetim
taučių parapijoj, tačiau pa
prašytas lietuviams mielai vi
sur talkino. Kai jo dukra New 
Yorke baigė garsiąją Juillard 
muzikos konservatoriją, tai jai 
jis dažniausiai ir akompanuoda
vo. Jos ankstyvą netektį maest
ro labai skaudžiai išgyveno, ta
čiau pats nepalūžo. Po kiek lai
ko dar viena siaubinga netektis: 
nuo savo žmonos paleistos tyči
nės kulkos tragiškai žuvo ir sū
nus Kazys. Buvo abejojama ar 
Stankūnas pajėgs ir šią netektį 
išgyventi. Bet jis išgyveno ir at
laikė. Jis ir toliau teikė fortepi
jono pamokas, važinėjo į kpncer-

polėkių neapleido. Kai Lietuva 
vėl atgavo savo nepriklausomy
bę, velionis ją du kartus aplan
kė. Pasitaręs su šių eilučių 
autoriumi, jie abu suplanavo ir 
padovanojo Kauno konservato
rijai elektroninius vargonus. 
Nors sveikata jau šlubavo, jis 
pereitų metų rudenį dar lankėsi 
Lietuvoje ir grįžęs pasidalijo 
savo įspūdžiais. Prieš metus jis 
buvo sunegalavęs ir kurį laiką 
gydėsi ligoninėje. Bet vargai jo 
dar vis neapleido: prieš du me
tus jo žmonai prie namų beka- 
sant sniegą, smegenyse trūko 
kraujagyslė, ir ją visiškai supa- 
ralyžavo. Tokioj būklėj ji dar 
tebėra ir šiandien. Stankūnas 
pasirūpino, kad jai būtų teikia
ma nuolatinė globa ir priežiūra.

Koks Juozo Stankūno kūrybi
nis palikimas? Kaip minėta, jis 
turi parašęs 100 įvairaus žanro 
dainų, taip pat trumpesnių kū
rinių fortepijonui ir preliudų 
vargonams. Iš stambesnių jo kū
rinių yra sonata G-dur fortepijo
nui, šv. Jeronimo garbei mišios 
keturiems balsams, lietuviška 
rapsodija orkestrui, fuga kame
riniam orkestrui, noktiurnas 
smuikui. Jis yra išleidęs 12 dai
nų plokštelę ,,Sodžiaus garsai”, 
ir dvi kasetes, daugiausia savo 
kūrybos. Antrosios kasetės 
įrašams padaryti jis New Yorke 
pasisamdė dešimt amerikiečių 
profesionalų vokalistų ir jie per 
dvi repeticijas paruošė ir įdai
navo jo kūrybos giesmes, mišias 
ir kitus kūrinius. Turėjau 
malonią pareigą juos pamokyti 
lietuviško ir lotyniško teksto 
tarimą ir buvo tiesiog nuostabu, 
kaip greit jie viską įsisavino.

Velionis ruošėsi išleisti dar 
vieną kasetę ir kompaktinę 
plokštelę. Gaidas buvo nusiun-... .. __
tęs į Lietuvą, kur repertuaro c
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įeitų ir keli trumpeli kūr 
smuikui, juos mes abu jau 
vom atrinkę. Tąęiau, grįžę 
Lietuvos, jis pradėjo vis blo; 
jaustis ir sirguliavo. Be to 
žiemos šaltis ir sniegas 
priversdavo jį atsisakyti 
kelionės į New York’o stink. 
Savo įrašus padarytus Lietu 
je, jis paliko savo dukraitei > 
jo buvęs žentas panorės šią k 
setę išleisti, tai parodys ateitu 
Būtų nuostolis kultūrai, jei 5 
įrašai kur nors taip ir liki 
užmarštyje.

Velionis Stankūnas buvo m 
zikos nenuorama. Važinėdrv 
po bažnytinės muzikos kone* 
tus į New Yorką ir kitur. Mu? 
ka jam teikė džiaugsmą ir siu
tino kūrybiniam įkvėpimui. J 
jį lydėjo nuo motinos lopšinės 
iki gyvenimo pabaigos. Kaip z* 
nome muzikoje yra dvi pagrinde 
nes nuotaikos: tai minorinė 
liūdnoji ir mažorinė — šviesioji 
Velionis, nors ir patyrę labu 
skaudžių savo šeimos tragiški 
išgyvenimų, vis dėlto sugebėjo 
išlaikyti savo šviesiąją ir pozi 
tyviąją nuotaiką.

Del sniego audros į laidotuvių 
namus atvyko tik nedidelis bū 
relis jo artimųjų. Gedulingos pa 
maldos vasario 17 d. vyko Šv. Pat 
riko bažnyčioje Elizabeth, New 
Jersey, kur velionis tiek daug me 
tų darbavosi. Mišių metu amui 
kavo Julius Veblaitis.

Julius Veblaitis
Mielas s k a i t y t o j a u, 
ar jau užsimokėjai 
ML prenumeratą?

iLlTUANIKOJj
i' NUOMUOJAMI S

. u
į
u-.

i KAMBARIAI - APART AGENTAI į 
c Lituanikoj galite praleisti atostogas 
? ar savaitaalius labai oiaiom kainom

KAMBARIA

ar savaitgalius labai pigiom k#įnom. 
Skambinti kun. Juozui Šęškęvičiui 
parapijos klebonijoj tel: 75 i
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ANELĖ PAŠKAUSKAITĖ 
ŠEPETAUSKIENĖ

Musų ilgamečiams choristams

A.tA.
ANELEI IR JONUI ŠEPETAUSOIM

is’keliavus amžinybėn
giliai užjaučiame sūnų Eduardą, marčią Apareci- 
dą, anūkus Makarijų, Demetrijų ir Vinicijų, sese
rį Albiną su s’eima ir visas gimines.
Tegieda jie Dievo garbei su angelais dangjjje.

Šv. Juozapo Lietuvių 
Bendruomenės Choras

___ i

»o ilgos ligos savo namuose iškeliavo am- 
vbėn liepos 11 dieną.
velionė buvo gimusi Škotijoj, Lanark 

meste 1916 metų liepos 4 dieną. Ten gy
veno iki 1926 metų, kol, su tėvais grįžo 
l Lietuvą. Lietuvoje išbuvo vienus metus 
u 1927 metų gegužės mėnesį "Arlanza" 
laivu atplaukė į Braziliją ir apsigyveno 
Mokos apylinkėje.

Anelė turėjo siuvėjos amatą, kuriame 
dirbo visą gyvenimą. 1949 metais is’te- 
Kėjo už Jono Sepetausko ir išaugino sūnų 
Eduardą.

Buvo choristė, sopranas, priklausė Vil
ties o paskui Vyčių Chore; giedojo Šv. 
Antano bažnyčioje. Vėliau įstojo į Šv. 
Juozapo bendruomenės chorą. Atvyks
tant Tėvams Jėzuitams prisidėjo prie Auš
ros choro kuriame pasirodė ir kaip solis
tė. Buvo Šv. Kazimiero Parapijos Maldos 
Apas’talavimo narė.

Liūdesį liko sūnus Eduardas ir marti 
Maria Aparecida su anūkais: Makarius, 
Demetrius ir Vinicius; sesuo Albina Sal- 
dienė ir visa s’eima.

Velionė buvo pašarvota Vila Zelinos 
Bažnyčios šermenų koplyčioje ir paly
dėta į šeimos kapą, Quarta Parados kapi
nėse.

Septintos dienos mišios buvo atlaiky
tos Šv. Juozapo Bažnyčioje, Vila Zelinoje

Tesuteikia jai Viešpats amžiną atilsį.

JONAS ŠEPETAUSKAS
Vos palaidojom liepos 11 dieną miru

sią žmoną Anelę, po keturių dienų mus 
paliko ir Jonas, kuris Anelės mirties die
ną buvo paguldytas ligoninėn.

Jonas Sepetauskas buvo gimęs Šiau
liuose 1919 metų gruodžio 3 dieną. Ten 
baigė pradžios mokyklą ir kelias gimna
zijos klases. Buvo skautas, mėgo vaidinti, 
skaitė Saleziečių Žinias ir 15 metų ber
niukas atvyko į Braziliją. Čia įstojo į 
Getulio Vargas Techninę mokyklą kaip 
tapytojas. Vėliau įkūrė savo firmą SE- 
PEL ir apie 30 metų dirbo Gabriel Gon
çalves tarnyboj. Atliko vertingų darbų 
ypač llha Belą saloj.

Vos atvykęs Brazilijon, stojo į Ben
druomenės chorą kaip bosas, buvo jo 
/aldybos narys ir net pirmininkas. Nuo 
daugelio metų priklausė Sąjungai. Vos

—sraEssSraws

SAO CASIMIPO
O PRIMEIRO SANTO JOVEM 

DA ERA MODERNA 
1458-1484

PRESENTEIE OS AMIGOS COR 
ESTE LIVRO MARAVILHOSO

"MÜSU LIETUVA" - RUA INÁCIO, 671

Liepos 17 d. mirė ERNESTAS SKUR- 
KEVIČIUS.

Liepos 28 dieną mirė PRANAS ŠINKŪ 
NAS

prasidėjus Aus’ros chorui, buvo vienas 
is’ pirmųjų jo narių.

Jonas buvo didelių gabumų žmogus, 
visur prisidėjo prie lietuviškų darbų ir 
daug yra padėjęs abiem lietuviškom pa
rapijom.

Pries 15 metų turėjo skilvio operaciją, 
bet po jos greit atsigavo ir toliau dirbo 
Sąjungoj, padėdavo Šv. Kazimėero para* 
pijoj ir gėedodavo choruose. Tačiau pries 
kiek laiko sveikata pablogėjo ir jau ma
žiau pasirodydavo visuomenėje.

Velionis buvo pašarvotas s’v. Juozapo 
bažnyčios s’ermeninėj, Vila Zelinoj ir pa
laidotas salia žmonos Anelės Quarta Pa
rada kapinėse. 7-tos dienos mis’ios buvo 
sekmadienį, liepos 18 dieną. Jono ir Ane
lės garbei ir prisiminimui giedojo s’v. 
Juozapo Bendruomenės choras.

Is’ Jono s’eimos liūdesy liko dvejos se
serys Genė ir Apolonija su s’eimomis.

30 dienos mis’ios bus atlaikytos rug
pjūčio 25 dieną, 11 valandą, Šv. Juozapo 
Parapijos Bažnyčioje.

Vienas po vieno mus palieka dideli 
mūsų kolonijos veikėjai. Melskime Die
vą, kad juos pakeistų jaunesnės kartos 
susipratę ir darbingi žmonės.

Birželio 29 dieną mirė DOMICĖLĖ 
SAKALAUSKAITĖ

Liepos 12 diena mirė PRANĖ SMALA— 
KAITYTĖ.

Liepos mėn, 12 dieną mirė ONA SMO— 
LSKIENĖ"

Liepos 12 dieną mirė VYTAUTAS 
TIJŪNĖLIS
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"OJA, OJA STOVYKLAUJAM..."

Dar kartą "S. Paulo Palangos” skau
tai stovyklavo Lituanikos sodyboje, p:r- 
mą kartą Švento Juozapo Bendruome
nės užleistose patalpose ir apylinkėje 
kur buvo pastatyta 12 palapinių.

Labai patogioj naujoj virtuvėj 3 šeimi
ninkės, Eliza Bertasso, Maria Garkaus- 
kiené ir Eugenia Greičienė skaniai mai
tino stovyklautojus per 8 dienas.

MUSU LIETUVA NR. 12 (2315) 1996.VIII.1

Nors buvo gražios saulėtos dienos, 
naktimis būdavo šaltoka, kas neatėmė 
entuziazmo per vakarines programas ir 
laužus.

Rankdarbių vedėja Janete Zizienė nu
dažė ir stovyklinę vėliavą su žvaigždutė
mis ir užrašu "Pietų Kryžiaus Stovykla"; 
dar kampelyje nupaišė ir padėką kun. 
Juozui Šeškevičiui, kuris kaipo Šv. Juo
zapo Bendr. pirmininkas geru noru leido 
skautams ten stovyklauti. Jam, visų, di
delis ačiū.

Kiekvieną dieną vyko skirtinga progra
ma, kurią paskautininkė Nadia Trinkū- 
naitė Dzigan paruošė su padėjėjais. Ket
virtadienį buvo Susimąstymo Diena, 
skautai paruošė standartus, ėjo procesija 
per visą Lituaniką sustodami keliose sto
tyse, kur buvo galima apmąstyti salmes 
skaitomas skauto Tomo Jodelio Butri-

Gerb. Kun. P. Rukšiui

gaudžia trimitai
DVYLIKA LIETUVIŠKŲ MARŠŲ

STUTTGĄRT'O PŲČIĄMįĮjy ORKESTRAS 
DIRIGUOJA BRONIUS~JONUŠAS

Juostelė gaunama V. Zelinos parapijoje. 
SIUNČIAME TAIP PAT PAŠTU.

mavičiaus. Visi dalyvavo mišiose giedoda
mi. Kun. Šeškevičius išklausė išpažin
čių ir atlaikė mišias.

Žydriam danguj mirgėjo tūkstančiai 
žvaigždžių, buvo galima matyti žvaigž
dynai ir laužo žiežirbos kilo tiesiai į dan
gų. Mažesniųjų skautukų akutės blizgėjo 
oakol didesnieji dainavo ir žaidė ir laužo 
šiluma sujungė visus į didelį ratą ir ra
miai girdėjosi vakarinė giesmė: "Ateina 
naktis".

Saulė jau nuslinko nuo kalnų 
nuo miškų, nuo laukų.
Saldžių sapnų. Užmiki.

Dievs yr čia.

Budėkime kartu.

v. s. Eugenija Bacevičienė

MUMS RAŠO
Buenos Aires 1996. Liepos 12

Būdamas Lietuvos konsulate Argenti
noje su p. A. Rastausku, netikėtai radau 
lai k ras't į "Musu Lietuva", leidžiamas S. 
Paulo mieste, aš nežinojau kad Brazil i jo- ARGENTINA 
je lietuviai leidžia savo laikraštį, tai man 
labai malonu įspūdį padarė.

DICIOORIO 
PORTUGUÊS LITUAMO 
LITUANO PORTUGUÊS

SEGUNDA EDIÇÁO

MUSU® LIETUVA

Aš nutariau Jums parašyti ir papras, 
t i jei. butu galimybės įdėti mažą s kol b. 
mą.

Aš esu filatelistas ir norėčiau susu 
nė t i su lietuviais gyvenančiais Brazil i į 
j e kurie renka lietuviškus ženklus (setu 
viškus ir dabartinius) ir norėtų bendrai 
Jei reikėtų sumokėti už skelbimą, pra
šau parašyti k te k skolongas, aš kokiu bu 
du prisiųsiu pinigus.

Mažu mano pavardė jums girdėta; 
mano sūnus Gustavas dalyvavo V Pašau 
I/O Lietuvių Sporto Žaidynėse 1995 me 
taia, kaip-sunkiosios atletikos sportiniu 
kas, laimėdamas pirmą vietą, ir dabar 
dalyvaus Atlantoje USA.

Tuo tarpu, bus viskas, labai ačiū ir 
daug linkėjimų jums.

Su gilia pagarba

Stasys Majauskas

Mano adresas

Stasys Majauskas 
L lava H oi N r. 4740 
1419 Buenos A ires

•Gyvenimas be lienfvis*kos spaudos 
via bėgimas nuo savo tautos—l-------m _. ~ r -----------

YNAS
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MŪSŲ ŽINIOS;
v AiNiKO Šventė Lituanikoje

Liepos 28 dieną Lituanikoje įvyko 
Poilsio namų," stogo namuko šventė. Iš 
s/ila Žolinos nuvažiavo du automobiliai. 
Mug žmonių atvyko savo mašinomis, 
■/e'ių tarpe buvo lietuvių iš Pinheiros, 

*áo Mateus, S. José dos Campos ir iš Lie-
v s p.p. Algis ir Vanda BikJiai su du-

• h Aurine ir sün im Marijum ir p. Salės 
Narušienės svečiai tėvas ir sūnūs Jeroni
mas ir Rytis Liveikiai. Jeronimas atsar- 

> >s kapitones, o Rytis medicinos studen
tas.

P. Bikeiis yra Vilniaus universiteto, 
matematikos fakulteto dekanas, p. Bike- 
•■•nė matematikos profesorė. Taip p«t 

■ia , vavo Gastão Fragvo su žmona CrL- 
ima ir tėte. Gastão yra paaukojęs poilsio 
įamų statybai 0.000,00 realų.

Diena pasitaikė nuostabi, šilta ir sau
lėta. Medžių pavėsiuose svečiai šneku
čiavo su sutiktais pažįstamais ir drau
gais.

11 vai. kun. J..Šeškevičius utlaikė šv. 
Mišias už statybos geradarius ir musų 
bendradarbius.

12,30 vai. buvo šventės pietūs su tra- 
dici iais šaltais ir karštais valgiais, paga
mintais šeimininkių: Angelikos Trubienės, 
Saveros Petrokaitės, Madalenos Vai dot ie- 
nės ir Dėdėj Juozo. Pietūs baigėsi su Ati- 

ÃPRENflA ACANW
BUITIMNO

COM A NOVA FITA CASSETTE DE 
CANTOS POPULARES LITUANOS

Dicção clara. Acompanha a letra.

Jener imóveis ltda.

LINKSMAI
DAINUOKIME
ENVIAMOS PELO CORREIO

I

CRECÍ J484 
ADMINISTRAÇAO - LOCAÇÃO

COMPRA-VENDA
Rua Topázio n° 76 — Aclimação Fone: 277-4855
04105-060 - São Paulo • SP. Fa*: 277-6948

MŪSŲ LIETUVA

15,30 vai. buvo kavutė su ponios Vai- 
dotienės pagamintais skaniais "rosųtii- 
nhais".

Šventei buvo parduoti 168 pakvieti
mai, priskaitant visus dirbančius buvo 
netoli 200 žmonių. Svečiai skirstėsi gir
dami šventę, vaišes ir žadėdami grįžti 
į namų pašventinimo šventę metų pabai
goje.

J.Š.

SVEČiAI IŠ LIETUVOS
Pas Salomėją Narušienę iš Lietuvos at

vyko giminaičiai JERONIMAS ir sūnus 
RYTIS LIVEIKIAI. Guarulhos oruoste 
juos pasitiko kun. Petras Rukšys. Po 
miestą svečius pavežiojo Elena Vicentini.
Jeronimas yra atsargos karininkas o Rytis 31 
medicinos studentas.

EKSKURSIJA l LIETUVĄ
Šiemet Aleksandras Boguslauskas su

rengė vienuoliktą ekskursiją į Lietuvą. 
Keliauninkų buvo net 15 ir ne tik iš S. 
Paulo, bet ir tolimesnių vietovių kaip iš 
Rio Grande do Sul, kur iš Entre Ijuis 
Lietuvon vyko Jonas Ramanauskas. Iš 
ML-vos ikaitytojų vyko Aldona Valavičiū
tė, Stasė Jurgutienė, Elena Pavilavičienė, 
Veronika Simanavičienė-Dimšienė su sū
num Antanu ir marčia Marija, Sofija Ba-
rasnevičienė, Elena Struckienė, Albina 
Mečelienė, Bolis ir Rodrigues Petrusa- 
niai, Robertas ir Tereza Pakalniškiai ir 
Juozas Čarlis Pliaugas.

Keliauninkai išskrido iš Guarulhos 
oruosto liepos 17 d. Juoz išlydėjo didelis 
būrys giminių ir draugų. Sugrįš namo 
rugpiūčio 6 d.

LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJAI 
YRA SAVO TAUTOS GYNĖJAI

- Henrique Sinopoli
- Elaine Cristina Kozakas MwfUe -
- Jonas uodelis
- Margarete Bumbles Steporwt

■ 14
14
21
21

čia gimtadienį šį mėnesį ir linkwwe 
daug sėkmės.
01
04
06
09
13 - Katue Galeckas

- Elena Pupelis
- Silvia Bendoraitis Machit
- Claudio Butkevičius
— Estacio Franckevičius
— Aldona Ambrazevičius
- Angelina Tatarūnas
— Viutor Dzigan
- Altino Nunes Esteves

26 - Helenice Kairys Colella
- Teima de Morais Favero

Chorociejus
- Austina G.S.Stankevičius lt h jo

24
24
25

29

Vaidyba
UŽSIMOKĖJO UŽ ML-VĄ, 

Helena VIDMANTAS 
Ona ŠLEPETYS 
Gražvydas BAČELIS 
Motiejus BALTRUŠIS
Maria Kleiza MISEVIČ.US 30,00 
Anelia MICKEVIČIUS 
Vincas KLIUKAS 
Elena BUTKUS 
Jonas SI LICKAS

R$100,®0 
R$.30,00

R$.30,00
R$.20,00

LIETUVOS RESPU0LMO
GENERALINIS KONWLATAS
SAN PAULYJE
Consulado Geral da Regt&ca 
da Lituânia em São Paarto

JONAS VALAVIČIUS
Cônsul Honorário

Rua Cap. Otavio Machado 207 
04718-000 SÃO PAULO - SP 
Fone: 522-42.24 e 247-08.71
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MŪSŲ ŽINIOS
BAŽNYČIOS PAŠVENTINIMO
I JUBILIEJUS

•Kaip jau buvome rašę anksčiau, šiemet 
mes norime per visus metus švęsti mūsų 
bažnyčios pašventinimo jubiliejų.

j ■

Jubiliejų pradėjome švęsti su mūsų 
vyskupo Pauliaus A. Baltakio apsilanky
mu vasario menesi. Dabar jubiliejų pa
minėsime su S. Paulo kardinolo apsilan
kymu ir mišiom.

Iškilmingos jubiliejaus mišios bus rug

LIETUVOS NACIONALINE 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

MŪSŲ LIETUVA

ML" numeri

I E N É

fcIO
GARBĖS LEI.DÊ

ELENA P A V I L A V I C

Mylimo sūnaus REINALDO antrųjų mirties metinių proga 
(rugp. 10 d.)

Širdingai dėkojame mielai poniai Elenai už paramą spaudai, 
pagarbiai prisimename mus amžinai palikusį Reinaldą ir kartu 
liūdime.

piučio 18 dieną, skkmadienį. S. Paulo 
kardinolas dom Paulo Evaristo Arns lai
kys mišias 10 valandą. Per mišias giedos 
jungtinis parapijos choras ir mūsų ben
druomenės choras. Dalyvaus skautai ir 
kitos lietuviškos organizacijos.

Lietuvių dalyvavimas yra labai svarbus, 
nes juk švenčiame mūsų statytos bažny
čios jubiliejų. Taigi kviečiami dalyvauti 
visi S. Paulo lietuviai iš arti ir iš toli.

Po mišių bus iškilmingi pietūs 12:30 
valandą. Pietų pakvietimo kaina yra tik 
10 realų ir jų skaičius yra ribotas, taigi 
užsisakykite kuo greičiau.

ATNAUJINTAS LIETUVIŠKAS 
KRYŽIUS APARECIDOS ŠVENTOVĖJE RUGPIUČIO 25 AGOSTO SEKMADIENI, 13 VALANDĄ

Liepos 6 dieną -■uozas Vaikšnoras, Vla
das Zizas, Antanas Rudys ir kun. Juozas 
Šeškevičius, ..uvažiavo j Aparecidą ir pa
dirbėjo gerą pusdienį: nuvalė ir perdarė 
lietuvišką kryžių. Kryžius jau buvo reika
lingas atnaujinimo. Kaip prisimename 
kryžius buvo padarytas a.a. Apolinaro 
Jočio ir Vlado Zizo meistriškom rankom.

A. a. Apolinaras Jočys organizavo va
žiavimą kryžiui atnaujinti. Bet Viešpa-

RUOŠ/A PIKTU
UŽSISAKYTI IŠ ANKSTO Tel: Saldys 273-32.24

SVEČIAS IŠ AMERIKOS

5 Nazare 692-72.63

ties planai buvo kiti. Jam ir neteko nu
važiuoti.

GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI 
MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ, 
išrašyti čekį PETRAS RUKŠYS vardu 
ir pasiųsti laiške paprastu paštu.

Šiuo metu pas mus lankosi iš Santa 
Monikos, Amerikoj, atvykęs dr. BRO
NIUS SKADAS. Svečias yra visiems ge
rai pažįstamas gydytojas gyvenęs ir paak 
tikavęs Vila Anastazijoj. Prieš maždaug

10 metų išvyko ir apsigyveno Santa 
nica mieste.

Dr. Bronius Skadas apsilankė Vila ,■ 
linoj, užsisakė "Mūsų Lietuvą" ir paai 
kojo $200,00. Širdingas ačiū mielam 
čiui už apsilankymą ir paramą mūsų 
spaudai.

1OVAL. JUBILIEJINĖS IWISIOS
ATNAŠAUJAMOS S. PAULO KARDINOLO DOM PAULO EVARISTO ARNS 

12:30 iėKSLMIMGi PIETŪS 3 v. ■ 
JAUNIMO NAMUOSE JUBILIEJUI ATŽYMĖTI IR S. PAULO KARDINOLUI PAGERBTI 

« PAKVIETIMUS UŽSISAKYTI PARAPIJOS KLEBONIJOJE
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