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KRAŠTAS

'Novoje Russkoje Slovo" 1984. IX. 29 nr.
spausdinto Andreina D'Albi straipsnio sanrauka

Žurnale "Europeo" buvo išspausi
dintas Franko Pantarelli straipsnis
“Dėkokite, mums pakanka savu
kunigu“, skirtas Lietuvai. Lietuva
yra nedidelė respublika, gyvenama
impulsyviu, karingu ir ilgaamžiu
žmonių, daugiausia kataliku. Vati
kanas praneša, kad Lietuvoje iš
3.178.000 žmonių kataliku yra
2,524,000. Ten gyvena 400 žmo
nių, turinčiu per 100 metu.
XII š. šis mažas kraštas atrem
davo tuo laiku galingus kryžiuo
čių riterius.
Iš Lietuvos yra kilusios kai ku
rios žinomos rusu šeimos, pvz.kugaikčiai Galicinai — Gedimino pa
likuonys. Dostojevskio protėviai
taip pat kilę iš Lietuvos.
Per septynis šimtmečius Lietuva
buvo ir pavergiama ir išlaisvinama.
Ji atgavo nepriklausomybę tuojau
po I D. karo ir prarado ją
1940 m., įsigalėjus Molotovo-Ribbentropo pasirašytai sutarčiai. Lietuva buvo įjungta j sovietų res
publikų eilę. Vakarai niekuomet
nepripažino jos įjungimo.
JAV iki šiol laiko Estijos, Lat-š
vijos ir Lietuvos teises pagrįsto
mis: šių valstybių atstovai yra pri
pažįstami Vašingtone. 1982. VII.28.
valstybės departamento pareigūnai
susitiko su Latvijos, Lietuvos ir
Estijos atstovais paminėti dienos,
kai Amerika pripažino (1922 m.)
Baltijos kraštų nepriklausomybę.
JAV vardu Din Fišer pareiškė,
kad "Sov. Sąjunga 1940 m. ne
teisėtai pagrobė ir okupavo Šias
tris Baltijos valstybes. JAV nepri
pažįsta prievartinio Baltijos valsty
bių įjungimo j Sovietu Sąjungą.
Prez. R. Reaganas paskelbė 1982
m. birželio 15 "Baltiečių laisvės
dieną“.
Sovietu Sąjunga neskiria didelės
reikšmės Amerikos susidomėjimu
Lietuva ir ironiškai žiūri j jį.Ta
čiau Maskvos ironija vis silpnėja
dėl nuolat augančio nepasitenkini
mo Lietuvoje dėl tautiniu ir reli
ginių priežasčių. Nepasitenkinimas
pamažu apima vis daugiau gyven
toju ir tampa pavojinga grėsme.
Vyriausybė padaro nuolaidu ir lei
do laisvai išpažinti tikėjimą, bet
šie kompromisai yra tik žodiniai.

Kauno pilis ir dešinėje šv. Jurgio bažnyčia

Sovietų baudžiamojo kodekso
75 str. numato bausmes už “antisovietinę veiklą“ ir yra taikomas
sovietu disidentams. Lietuvoje šį
straipsnį atitinka 199-1 straipsnis,
kuris draudžia “skleisti melagingus
gandus, politiškai ir sociališkai
šmeižiančius sovietu sistemą“. Pa
kanka ruošti religinę procesiją,kad
būtum nubaustas (stud. Mečislovas
Jurevičius gavo už tai trejus me
tus kalėjimo) arba pasakyti trum
pą kalbą šventoriuje (kaip Vytau
tas Vaičiūnas, nubaustas pustrečių
metu). Vis dažniau ir dažniau pa
sitaiko susidūrimu tarp tikinčiųjų
ir režimo. Neseniai du kunigai
buvo nubausti Šešeriems metams
lagerio, o du vyskupai neteko ad
ministracinių teisių, nes pareiškė
esą pavaldūs Šventajam Sostui. Šv.
Kazimiero šventovė Vilniuje pa
versta ateizmo muziejumi.
Ant įstaigų sienų pasirodo už
rašas “Lauk rusai“ (panašiai, kaip
Lenkijoj*.)
.

LITUANISTIKOS KATEDRA
JAU VEIKIA

PLB pastangomis ir rūpesčiu
1981 m. įkurta ir pasaulio lietu
vių parama per trejus metus ug
dyta Lituanistikos Katedra jau ta
po realybe. Illinois universitetas
Čikagoje pakvietė prof. dr. Broniu
Vaškelį šiai Katedrai vadovauti ir
jis savo darbą pradėjo rugsėjo mė
nesį. Prof. Vaškelis gimė 1924 m.
Lietuvoje. Toronto universitete Ka
nadoje 1958 m. gavo bakalauro
laipsnį, o 1961 m. magistro laips
nį. 1Ô64 metais Pensylvanijos uni
versitete apgynus disertaciją “The
Language of Jurgis Baltrušaitis
Lithuanian Poetry“ jam buvo su
teiktas filologijos daktaro laipsnis.
Nuo 1963 metų profesoriavo La
fayette universitete Pensylvanijoje.
Lietuvių literatūros ir kitais klausi
mais bendradarbiavo lietuviškoje ir
kitu kalbų spaudoje.
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LIETUVOJE
APRIBOJIMAI DIDĖJA
Kaip tvirtina tarybinė propaganda, kultū
riniai Tarybų Lietuvos ryšiai su užsieniu
klesti.Taip pat "sužydėję" kultūriniai ryšiai
su musų lietuvių išeivija. Tą nuolat pabrė
žia Vilniaus radijo laidos ir "Gimtojo kraš
to" bendradarbiai. O kaip yra ič tikrųjų?
Lietuviai iki šiol su užsieniu galėjo ben
drauti laiškais, siunti niais-dovanomis ir te
lefonu. Šiais keliais, ypač dviem pirmaisiais
(trečiasis būdavo prieinamas labai retai), ir
tepasinaudodavome mes, esantys Tėvynėje,
palaikyti nors mažučius santykius su tautie
čiais užsienyje, kad vieni kitų neužmirštu
me. Šitaip ir baigdavosi visas "kultūrinis
bendradarbiavimas su išeivija". Dar galima
pridurti, kad tokius ryšius tepalaikydavome
tik tie, kurie dar turėjome užsienyje gimi
nių Nepamirštų" per įvairius gyvenimo ir
politikos vingius. Čia neminime apie retas
išvykas svetur arba dar retesnes viešnages
pensininkų arba mokslininkų.
Kiek daug mūsų Užsienio" bičiulių ga
lėdavo atvykti pas mus turistiniais keliais,
pasigrožėti "mūsų sostine" MaskvapLeningradu, ir trumpam pabūti... Vilniuje. Nada
da ir puldavome j sostine pasišnekėti su sa
vo giminėmis, apgyvendintais "superliuksusiniame" užsieniečiams skirtame viešbutyje,
už kurj mūsų "lietuviška" valdžia, stipriai
"mylėdama" išeivj-lietuvį ir demonstruoda
ma "glaudžiausius" kultūrinius ryšius, imda
vo "superliuksišką" mokestį po keliais de
šimtimis dolerių už vienos paros patarnavi
mus. Aišku, su savo brangiais giminaičiais
mes galėdavome pasimatyti tame viešbutyje
tik pavakare, po savo valdiškų darbų, nes
gyvendami pavyzdžiui, Kavarske ar Raseiniuo
se, iš kur apsiliuobę ir atskubėdavome į tą
brangų viešbutį, negalėdavome anksčiau su
sitikti su visai dienai pagal programą išvež
tais j Trakus mūsų giminaičiais.
Tačiau paskutiniu metu Šie keliai susi
siekti su giminėmis užsienyje dar labiau siau
rinami. Visą laiką pastoviai didinamas mo
kestis už siunčiamas dovanas j užsienį. Jei-

Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS
....... .................................

gu prieš 3-5 metus knygos pasiuntimas j
JAV kainavo apie 1 — 1,5 rublio, tai 1982
m. vidury jau 10-15 rub., t y. siuntimas kai
nuodavo brangiau už patį daiktą kelis kar
tus. Be to, atsirado nauji sąrašai tų daiktųdovanų, kuriuos uždrausta siųsti į "kapita
listines" Šalis. Paštai gauna tiek daug tų są
rašų, kad juose ne usigaudo. Sakoma, kad
būtų geriau, jog saugumas nurodytų, tik ką
galima siųsti. Ypač apriboti pokalbiai telefo
nu su užsieniu. Dovanos siuntimas giminei
leidžiamas tik pateikus visus duomenis iŠ
paso, ko ankščiau nereikėjo.
Nuo 1982 m. rugsėjo mėn. uždrausta
siųsti knygas į užsienį. Jeigu prieš 4-10 me
tų buvo galima siųsti bet kurias knygas, o
nuo 1980 m. uždrausta siųsti knygas, išleis
tas iki 1975 m., tai dabar uždrausta siųsti
į užsienį bet kokias knygas (leidžiama tik
atskirais atvejais atskiru ministerijos parėdy
mu, kurio išsirūpinimas atima mums daug
laiko ir sveikatos). Dabar mes negalime pa
siųsti jokios knygelės net tiems užsienio lie
tuviams, kurie mūsų aukštosioms mokyk
loms padovanojo Šimtus knygų. Todėl Šis
draudimas siųsti knygas yra neteisingas ir
grubiai pažeidžia žmogaus teises j kultūrinį
bendradarbiavimą. Tik kodėl tyli "Gimtasis
kraštas"?...
Aušra, Nr. 41 (81)
Lietuva, 1984 m.

JUBILIEJINĖ PADĖKA
Nebėra tų, kurie prieš šimtą metų organu
zavo, rūpinosi ir leido pirmąjį mūsų periodi
nį leidinį "Aušrą". Šiandien jau visiškai ki
ta karta, kitokie vargai slegia lietuvio pečius
ir širdį. Tačiau kaip Alkos kalne neužgęstanti gabija, taip ir nūnai po viso amžiaus te
bešviečia mums rūpestingų lietuvių pastan
gomis užžiebtas švyturys, daug ką primena,
daug ko pamokąs, daug apie ką priverčiąs
pamąstyti ir veikti.
Tikrai kuo nuoširdžiausiai padėkotų visų
pakraipų ir įsitikinimų aušrininkai, kad po
Šitiek metų jie vėl prabilo iš laikraščių, ra
dijo, žurnalų puslapių, kad jų darbas, gal ir
nepakankamai objektyviai, ypač Lietuvoje,
buvo įvertintas, paminėtas ir kiek įmanoma
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pagerbtas.
Tebūna leista atgaivontos "Aušros" leidė
jų vardu padėkoti visiems, kas Lietuvoje
1983 kovo 16 Vilniaus universitete Teatro
salėje organizavo mokslinę konferenciją
"Aušra" ir visuomeninis judėjimas XIX a.
pabaigoje, kas "Literatūroje ir mene" iš
spausdino straipsnį "Aušros" poveikis litera
tūros kūrėjams", kas skaitė paskaitas ar ki
taip apie šį "Aušros" jubiliejų užsiminė.
Nuoširdžiai dėkojame ypač visoms užsienio
radio stotims taip dosniai, išsamiai ir aktua
liai supažindinusiom mūsą visuomenę su
"Aušra" ir jos reikšme mūsų tautai.
Tiesiame ranką ir Lenkijoje LKVD Cen
tro valdybos organo redkolegijai, kuri savo
leidžiamoje "Aušroje" skyrė net kelis straips
nius Šiam jubiliejui.
Tegul mūsų darbai, mintys ir veikla bū
na nukreipta į ateitį — šviesią, vieningą, lais
vą. Tenejkaldo mūsų jėgų, mūsų pastangų
asmeninės užgaidos, įnoringos tendencijos.
Niekuo neapsunkinkime bendro darbo, kuris
skiriamas būsimos vieningos ir laisvos Lietu
vos labui.
Tešviečia mums visados ir visur lietuvių
pasiryžėlių triūsas, nenuėjęs veltui ir dar
šiandien įkvėpiąs mus kovoti už tuos pačius
idealus.
Minėkit ne pragaištį, mirtį, kapus,
Bet kovą, vien kovą lig galo;
Geresnio paminklo didvyriams nebus,
Kaip vykdymas jų idealo.
Aušra, Nr. 41 (81)
Lietuva, 1984 m.

Didžiosios Britanijos katalikai, perskai
tė reportažus apie kunigų-kalinių teismus
Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos leidžia
muose LKB Kronikos numeriuose anglų
kalba, pasiuntė peticiją Sovietų ambasa
doriams V. Popovui Londone ir A. Dobryninui Washingtone, Lietuvos ir Sovie
tų Sąjungos Religinių Reikalų įgaliotiniui
P. Anilioniui ir V. A K u royedovu i, pro
testuodami prieš kun. Alfonso Svarinsko
ir Sigito Tamkevičiaus įkalinimus. 124
puslapių peticiją, kurią pasirašė 2.391 as
menys, apeliuoja į minėtus pareigūnus
atkreipti dėmesį i įkalintus Lietuvos ka
talikų kunigus. "Mes nesuprantame ko
dėl šių dviejų lietuvių laisvė buvo atimta.
Šis 2.391 žmonių laiškas atstovauja tik
mažą dalelę daugelių žmonių, kurių nuo
monė bei jausmai sutampa su mūsų. O
tai yra prašyti Jūsų pagalbos šiose dve
juose atvejuose: išgauti Jūsų dėmesį bei
paramą šiai apeliacijai, kad šie du kuni
gai būtų paleisti, jiems leidžiama grįžti
į laisvę bei į religinį gyvenimą Lietuvoj".
Peticija datuota * 1984 liepos 27

Dr. PAULO KALINAUSKAS
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JAUNIMAS
"ŠIRDIES GIESMĖ PETRIUKUI

"Idėjos, jei
žmonės"

didžios,

nemiršta

kaip

Jaunimas, kaip gamtoje pavasaris,
juk dažnai būna gyvu impulsu
naujoms idėjoms, ryžtingiems žy
giams bei užmojams. Šj kartą, ar
nepravartu butu prisiminti šalia
Domininko Savio, italų jaunuolio
tapusio šventuoju, musų lietuviuką,
Petrą Perkumą, saleziečių aspirantą,
mirusį Italijoje 1937 metais. 1987
metais mes minėsim jo 50 metų
mirties metines.
Skaitant Dr. V. A. Dambravos
knygutę "Širdies giesmė Petriukui",
susidaro įspūdis, kad dorasis žemai
tukas Petras Perkumas (kun. Anta
no Perkumo brolis), dažnai vadina
mas Petriuku, yra ypatingos vertės
jaunuolis, tai lietuviškas Domininkas
Savio... Tad iškyla rimtas klausi
mas, kodėl mes, lietuviai, ypatingai
saleziečiai, dar nepakankamai akcen
tuojame Petriuko tikrą, žmogiškąją
vertę, jo gilų tikėjimą, dvasingumą,
net Šventumą. Kodėl, kaip rašo
Dr. V.A. Dambrava Petriuko bio
grafija pirmiausia buvo paruošta ne
lietuvio saleziečio, o Petriuko mo
kytojo, italo saleziečio Igino Murari. Ar ne tikrą tiesą pasakė Dr.
V.A. Dambrava, išsireikšdamas, kad
"lietuviai katalikai dažnai per kuk
lūs, dar dažniau per lėti..." O ar
nevertėtų pridėti, kad mes, lietu
viai, imant bendrai 'kaip tautą na
ciją, ar ne per mažai vertiname
savuosius, skirdami per daug dėme
sio svetimiesiems... Ne paslaptis,kad
mes labai dažnai linkstame kaimy
ninių tautų pusėn, pasiduodame jų
įtakai, net asimiliacijai. Ar vien dėl
to, kad esame nedidelė tauta? Ne
manyčiau, kad tai yra pagrindinė
priežastis, o kitos priežastys, gal
*
—. ................................—....
■

DU KLAUSIMAI
LAIKRAŠČIO
SKAITYTOJUI:
1.

AR ATNAUJINOTE

ML PRENUMERATĄ ?

LIETUVA

penas. Tuomet ar ne remtų vis
dažniau priminti mūsų jaunimui,
kaip ugdyti dvasines jėgas, morali
nes vertybes, o pirmiausia, kaip
priartėti prie Kristaus mokslo, to
amžino šviesos, tiesos, meilės ir
vilties šaltinio.
PPS

(Bus

LITURGINĖS ABEJONĖS
Ar galima tą
ti komuniją du

AR NETURITE GIMINIU
- DRAUGU, KURIEMS

GALĖTUMĖTE
UŽSAKYTI M.T.. ?

pačią . dieną
kartus?

priim

Atnaujintas Bažnyčios Teisynas
(Codex Juris Canonici) leidžia ti
PETRO PERKUMO fotografija daryta
kinčiajam tą pačią dieną priimti
Italijoj ir dabar saugoma Lietuvių Salezie
komuniją antrą kartą, bet "tik
čių centre — Frascati (Italija)
per Mišias, kuriose dalyvauja"
viena iš svarbiausių priežasčių, tai
(kan. 917).
mūsų tautos taikingas charakteris,
Tad iškilo klausimas, reikalaujan
neveržlumas, konservativizmas, užsitis paaiškinimo:
darymas savo netvirtame kiaute,
Tikintysis, kuris priėmė komuni
trūkumas tautinių ambicijų, savitu
ją, ar gali tą pačią dieną tik an
mo bei nacionalinio (tautinio) išdi
trą kartą ją priimti, ar kad ir
dumo ir pasitikėjimo savo gabios
daugiau kartų, kada tik tą dieną
ir kuklios tautos galia.
dalyvauja (kad ir keliose) Mišiose?
Taigi, Šiais Jaunimo Metais, ar
Bažnyčios Teisyno teisėto aiški
nereikėtų stipriau išryškinti visoje
nimo komisija į šį jai patiektą
lietuvių spaudoje / laisvame pasauly
klausimą 1984 m. birželio 26 die
Petro Perkumo, kaip ypatingo, doną taip atsakė:
raus jaunuolio asmenybę, iškeliant
- Teigiamai j pirmą dalį; Nei
jį kaip pavyzdį visam lietuviškam
giamai j antrą.
jaunimui, gimusiam ir augančiam
Būtent: tikintysis, priėmęs die
svetimuose kraštuose. Ar, ne pats
nos metu komuniją, jei tą dieną
vėliausias laikas mums pabusti visuo
dalyvauja laikomose Mišiose, gali
se gyvenimo baruose ir paskelbti
ir antrą kartą ją priimti (tose Mi
mūsų Petriuką tikruoju lietuviškuoju
šiose),bet ne daugiau kartų (jei ir
Savio... Nesvarbu, kad jis dar ma
dalyvautų keliose Mišiose).
žai žinomas lietuvių jaunimui, ne
Taigi, pavyzdžiui: jei kas ryte
svarbu, kad jis labai paprastas, iš
priėmė komuniją (per Mišias ar
Žemaitijos kaimo kilęs jaunuolis,
kad ir privačiai), gali ir vakare
bet jis, kaip rašo savo knygutėje
priimti komuniją per tuomet laiko
Dr. V.A. Dambrava yra dvasios ga
mas Mišias.
liūnas ir "tame jo (Petriuko) pa
Šv. Tėvas įsakė šj paaiškinimą
prastume glūdėjo didingas jo šventu
viešai paskelbti (cfr. Actą Apostomas daugeliui nepasiekiamas, ar tai
licae Sedis 76 - 1984 - 746-747).
būtų atsidavimas pareigai, ar giliai
įprasminta kentėjimo dvasia ir ga
SOVIETŲ MEDALIS LATVIŲ
liausiai jo negęstanti meilė Dievui".
KARDINOLUI
Ar Petriuko pavyzdys neįpareigo
ja mūsų jaunimą siekti aukštesnių
Sovietų telegramų agentūra TASS pra
nešė, kad 89 metų amžiaus Latvijos kata
idealų, siekti tarpusavicT meilės ir
likų kardinolas Julijonas Vaivods yra ap
tautiškumo perlų, kurie visuomet
dovanotas sovietų medaliu. Už „nuopel
buvo ir yra svarbūs -mūsų tautos
nus taikos sąjūdžiui ir jo vadovaujamos
jaunimui. Na, ar sutiksime su šab
bažnyčios paramą Sovietų valstybės tai
loniškais išsireiškimais, kad techni
kos politikai“ jis gavo „Sovietų taikos
kos laimėjimai ir civilizacija, daž
fondo“ garbės medalį.
nai bedvasinė ir "puslaukinė", gali
pilnai patenkinti jaunimo, ypač šių
laikų jaunimo, poreikius. Supranta
ma, kad ne, nes neįmanoma gy
venti, visi tai gerai žinome, tik
DICIONÁRIO
vienu komfortu be dvasinio pasau
lio... Juk kiekvienas žmogus, o
PORTU G.U É S — LIT U A N O
tuo labiau krikščionis, katalikas gi
Kreiptis j Sv. Kazimiero parapiją,
negali gyventi tik viena duona.
R.Juatindiba, 28, tel. 273—0338
Jam ar jai reikalingas ir dvasinis
......... -.Ilginu. 1/
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AMERIKIEČIAI NEMOKA
PAVALGYTI

(Informacija iš Miami Beach,
Floridos)
Amerikiečiai, pertekę geriausiu mais
tu, nemoka sveikai pavalgyti, nei ge
ros košės išsivirti. JAV-ėse gydytojai
rūpinasi, jog šeimos, ypač vaikai, ne
valgo sveikatai naudingų kruopų (avi-

dažniausiai minta išbalintos duonos
sumuštiniais, kenčia nuo kietų vidu
rių ir kitoniškų negerovių. Sumušti
niams vartojami pertepimai ir rūkytos
mėsos bei riebūs sūriai kenkia netik
virškinimui, bet ir širdžiai.

MUSU LIETUVA

NR. 3 118921 1985.1.24

Nfl 4118931 1985.1.31

NAUJOS KNYGOS

Pereitais metais besportuodami kri- žinovu, kas daryti, kaip (žvengti jau
to negyvi keli jauni amerikiečiai,anks- nystėje širdies ligų ir paralyžiaus?
čiau aprašyto netikusio maisto valgy- Turtuoliai vyksta j brangiausias klitojai. Jauni vyrai kiek pataiso sveika- nikas pasimokyti, kaip valgyti ir gy
ty kariuomenėje, kur kasdien gauna venti. Ten jie gauna košių, daržovių
pupų, košių ir norom nenorom turi ir vaisių, virtų be riebalo. Tūlas gu
jas valgyti. Bet grįžę namo j kasdie- drus žydelis, pavarde Pritikin, labai
nj gyvenimą, ypač gavę darbą ir šiek, išgarsėjo ir pralobo JAV-ėse, duodatiek pralobę, tampa kasdieniais jautis- mas riebuiliams tokią dietą. Buk jis
nos ir kiaulienos valgytojais ir nuola- ta savo dieta daugeliui pataisęs švei
timais gydytojų pacientais. Dešrelės, katą ir išgelbėjęs gyvybę. Panašią dievadinamos "karšti Šuniukai" ir riebūs tą lietuviams yra siūlęs populiarus Oikotletėliai fhambergeriail, populiarūs kagos gydytojas Dr-as Jonas Adomajaunimo tarpe, dažnai susarginę ir ne- vičius. Jos besilaiką pacientas, kai kuužaugusius. Mėsos riebalai ir jauniems rie ir labai senyvi, giriasi neblogiausia
ir senesniems priaugina cholesterolio, savijauta. t
Visa spauda rėkte rėkia, klausdama
D. N.

LIETUVOS BAŽNYČIOS
Broniaus Kviklio grandiozinis ir
ypatingos vertės leidinys "Lietuvos

skaitytojų džiaugsmui ir pasitenkinimui. Autorius, gerai žinomas kaip
vo IV tome talpina Panevėžio Vys- \
kupiją, kuri buvo įsteigta Popiežiaus^

dokumentinis, istorinis kūrinys, tai
didelio ir kruopštaus darbo vaisius, į
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PENKTASIS MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMAS

Leliūnai nepriklausomybės metais. (Vytauto Augustino nuotraukos)
MOKSLINĖS
PROGRAMOS KOMITETAS

Pirmininhs
Ims B1LÈNAS. P/i.D,
75 Bfimmonl Driw

Hunlirçlon, N.Y. 11747
Gn'diiii niíHui,

wdiilàlüra
FroĮ. Bronius JASE1SKIS. Ph.D.
2651

Si.

Emnslwi, II 60201'

Mniiíiws molslasT. ŪMI M.D.

6717
CliifujJ, IL 60629
Humflnilflriniiii ir .wioliiiiui

mokini
Prof. Aįis NORVILAS, PkD.
4036 W. W Plfltt

/\

Out Lupu, II 60455

ORGANIZACINIS KOMITETAS
1

Pirmininlw

I
Į

Ramojus VAITY5
1M SlOillon Drirr
NorlŲifM, IL 60095

|

Virtpirminmk
i™ KEREUENĖ

I

8710 W. 125rJ $!r«l
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Penktojo Mokslo ir Kūrybos Simpoziumo, kaip ir keturių ankstyvesniųjų, LAIKAS IR VIETA
pagrindinis tikslas yra suburti viso laisvojo pasaulio lietuvius mokslo ir kūrybos
darbuotojus savo žinių pasidalinimui, tarpusavio ryšių sustiprinimui ir 1985 metų lapkričio mėnesio 27-30
dienomis
suartėjimui su lietuvių visuomene. Simpoziumo programoje bus kviestinės
paskaitos, dalyvių pranešimai ir keletas specialių renginių, įskaitant susipažini Simpoziumo darbai ir parengimai, išsky
mo vakarą, meninę programą ir baigminį banketą.
rus pokylį, įvyks: jaunimo Centre Mokslinė programa susideda iš trijų pagrindinių dalių, nurodytų šio kvieslio
5620 South Claremont Avenue,
paraštėje. Kiekvienoje programos dalyje arba šakoje suorganizuotas nemaži'
Chicago, Illinois 60636. Tel. (312)
skaičius mokslinių sesijų su toms šakoms būdinga tematika. Taip pat j
778-7500.
programą įtrauktos ir tokios sesijos (teisė, komerciniai mokslai, biologija
veterinarija ir pan.), kurios nebūtinai pritampa prie tradicinių programos dalių. Trečiadieni, lapkričio mėn. 27 d., 19:30
vai. - Susipažinimo pobūvis.
Visi lietuviai mokslo ir kūrybos darbuotojai kviečiami, per sesijų pirminin
kus ir per šj kvieslį, dalyvauti simpoziume su moksliniais pranešimais iš savo Ketvirtadienį, lapkričio men. 28 d., 14:00
profesinės srities. Pranešimui simpoziume yra numatyta paskirti 20-25
vai. - Atidaromasis posėdis.
minučių laiko. Dalyvis, norįs padaryti pranešimą, prašomas prisiųsti si u
Penktadienį, lapkričio mėn. 29 d., 19:00
pranešimo santrauką (120-140 žodžių apimties) lietuvių ir anglų kalk
vai. - Literatūros vakaras.
Mokslinės Programos Komiteto atatinkamų šakų vadovams nevėliau, kaip
1985 m. balandžio. 1-ą. Mokslinėj Programos Komitetas turi teisę, reikalui Šeštadienį, lapkričio mėn. 30 d., 19:00 vai,
esant, pranešimų skaičių atrankos būdu riboti, šiuo laišku kviečiamieji
- Pokylis, Beverly Country Club,
kalbėtojai iki 1985 m. balandžio 30 dienos bus painformuoti apie jų dalyvavimą
8700 South Western Avenue, Chica
programoje ir apie simpoziumo leidiniui reikalingą informaciją. Laikantis
go, Illinois 60620. Tel. (312) 238buvusių simpoziumų tradicijos, programos dalyvių išlaidos nebus apmokamos
4203.
- tik išimtinais, labai retais atvejais Organizacinis Komitetas ieškos būdų
Sekmadienį, gruodžio mėn. 1 d., 13:00
sušelpti dalyvius iš tolimų kraštų.
vai. - Uždaromasis posėdis.
Ketinantieji dalyvauti simpoziume prašomi atsakyti į žemiau patiektus
klausimus ir žemiau pridurtą atkarpą nedelsiant pasiųsti Mokslinės Programos
Komiteto pirmininkui Jonui Bilėnui. jūsų greitas atsakymas reikalingas
simpoziumo organizavimui.

~atkarpT
Vardas ir pavardė. . . . . . . . . . . . . . . . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Namų adresas. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Pareigos. . . . . .. . . . . . . . .

tai svarui bažnytinė-istorinė kronika, J. Masiulionis, dailininkas P. Alek
reikalinga dabarčiai, o dar labiau sa ir kiti.
ateičiai, žinant sunkias dabartinės
Bronius Kviklys savo iliustruota
Lietuvos bažnytinio gyvenimo sąly me ir gana išsamiai paruoštame to
gas, nes bažnyčios ten yra pasmerk me paliečia Panevėžio Vyskupiją pra
tos tyliam sunaikinimui, nors lietu eities ir dabarties jvykių šviesoje,
vių komunistai turi oficialų įstaty paminėdamas tikrus faktus iš pir
mą, kuris, neva tai, saugoja ir baž mos sovietinės ir nacistinės okupa
nyčias kaip architektūrinius pamink cijų laikotarpio. Daug vietos skiria
lus, tačiau logikos tarp įstatymų ir ma ir dabartiniam mūsų pavergtos
tikrovės pas juos retai kur rasime. Tėvynės periodui, kai Lietuvos Ka
Taigi, ši knyga reikšminga dar talikų Bažnyčia jau daugiau negu
ir tuo, kad joje randame visas Pa 40 metų yra sistematiškai persekio
nevėžio Vyskupijos bažnyčias vei jama.
kiančias ir uždarytas. Šią knygą tie Skaitant Broniaus Kviklio veikalą
siog butų galima pavadinti istoriniu "Lietuvos bažnyčios", turime aiškų
albumu, kuriame labai gausu foto vaizdą - kokia buvo ir kokia da
grafijų bei iliustracijų, o taip pat bar yra Panevėžio Vyskupijos reali
joje randame Įdomų turini: religi padėtis. Štai trumpa charakteristika:
nius ir etninius elementus, parapijų 1940 metais toje vyskupijoje buvo
istorijas, charakteristikas su visais 125 bažnyčios, 82 koplyčios ir
architektūriniais duomenimis, vysku 236 kunigai. Dabar* (1983 m. duo
pų ir kunigų biografijas ir t.t.
menimis) ten veikia 120 bažnyčių,
Tenka paminėti, kad šis milžiniš o 5 bažnyčios ir 82 koplyčios už
kas darbas, kuri taip kruopščiai
darytos. Kunigų beliko tik 101.
atliko Bronius Kviklys, žinoma, bu Okupacijų metų (sovietų ir nacių)
vo paremtas ir kitų asmenų, kuni
buvo nukankinta 14 kunigų. 56
gų ir pasauliečių, kurie talkininka
kunigai buvo areštuoti ir laikomi
vo jo paruošime. Dr. Jurgis Gim
Sibire. Karo metu (1944) j Vaka
butas, kaip pats autorius rašo, da rus pasitraukė 50 Panevėžio Vysku*
vė bažnyčių, koplyčių ir varpinių pijos kunigų ir vienuolių.
pastatų architektūrinius tekstus, o
Broniaus Kviklio knyga "Lietuvos
taip pat kituose knygos leidimo bažnyčios" verta rimto dėmesio ir
momentuose talkininkavo kun. dr. jos istorinė išliekamoji vertė gana
J. Vaišnora, kun. dr. A. Tamošai didelė.
tis, kun. R. Krasauskas, lituanistas
........... ..
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FONE: 4494379
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VENDAS,

ADMINISTRAÇÃO DE BENS

MUSŲ
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FILATELISTAI

TEIRAUJASI

Kazimieriniais Metais Brazilijos
Lietuvių Bendruomenė (p-kas Alt.
D. Petraitis), B L Kunigų Vienybė
(p-kas kun. Pr. Gavėnas) bei šv.
Kazimiero Jubilėjaus Rengimo ko
mitetas (p-kas tas pats kun. Ga
vėnas) ne vien tik savo laiškais
j Romą rėmė Vatikano pašto
ženklo išleidimą, bet stengėsi ir
pačioj Brazilijoj tokj pašto ženklą
išgauti. Tačiau tam būtų reikėję
daug laiko ir įtakingų asmenų
paramos (ir pinigo). Todéi Jubilėjinis komitetas pasistengė išgauti
nors atitinkamą pašto antspaudą
ir išleisti komemoratyvinj voką.
Tad čia atsakymai j kelis net
tolimesnių lietuvių filatelistų klau
simus:
1. Kieno iniciatyva buvo gau
tas brazilų pašto antspaudas su
šv. Kazimieru ir Gedimino pilimi?
Kun. Pr. Gavėnas kreipėsi, tar
pininkaujant São Paulo valstijos
Filatelijos ir Numizmatikos komisi
jos pirmininkui Moyses Garabosky,
j Brazilijos Federalinės valdžios
Pašto ir Telegrafų Bendrovę (ECT)
Brazilijoj, pristatydamas motyvuotą
tikslą (Kazimierinis Jubilėjus), ant
spaudo vinjetę, antspaudo . naudoji
mo laiką (1984.111.11-18), jo pri
statymo vietą (BL Sąjunga-Aliança,
Rua Lituânia 67) su ten pat nu
matyta filatelijos ir numizmatikos
paroda šv. Kazimierui pagerbti.
Ir pridėjo... 180.000 kruzeirų čekį.
Tuoj atėjo iš Brazilijos uficialus sutikimas; ir São Paulo vals
tijos pašto vadovybė gavo instruk
cijas paruošti, kas reikalinga.
2. Kas suprojektavo antspaudo
vinjetę?
Projektas yra. to paties Kazimierinio Komiteto, pasinaudojant
turimais vaizdeliais. Galutinai vin
jetę perpiešė ir pritaikė atitspaudui São Paulo Filatelijos Komisi
jos dailininkas, (vengrų kilmės)
Casimiro O'Czerny.
3. Kiek laiko korespondencija
buvo antspauduojama?
Antspaudą uficialiai pristatė São

LIETUVA

Paulo Pašto ir l elegramų oendrovės (ECT) generalinis direktorius
po liturginių apeigų bei šv. Kazi
miero paminėjimo B L Sąjungos-.,
Aliança salėje kovo 11 d. ir pats
užantspaudavo pirmuosius komemoratyvinius vokus.
Korespondencija dar buvo . ant
spauduojama iki kovo 18 d. cen
triniam São Paulo pašte; tačiau '
paprašius, buvo išgautas termino
pratęsimas dar 30 dienų.
Kadangi plačioji vietinė spauda
(pav. FOLHA DA TARDE žurna
las) paskelbė jubilėjinj antspaudą,
o São Paulo valstijos Filatelistų
biuletenis "AFIGRASP Filatélico"
ta proga išleido atskirą specialų
numerį, su viršelyje padidintu Kazimieriniu antspaudu, o viduje pa
įvairintą Lietuvos žemėlapiu bei
Lietuvos pašto ženklais, tai vokų
ir antspaudo paklausa centriniam
pašte buvo didelė. Ir antspaudavi
mas dar buvo prailgintas 20 die
nų.
4.Kas suprojektavo ir išleido
komemoratyvinius vokus?
Komemoratyviniai vokai su tais
pačiais antspaudo motyvais, kaip
ir pats antspaudas, buvo išleisti
kazimierinio komiteto (faktinai šv.
Kazimiero parapijos) lėšomis; ir
atspausdinti MŪSŲ LIETUVOS
spaustuvėje.
5. Ar dar galima gauti tų su
venyrinių vokų? Ir kiek kainuoja?
MŪSŲ LIETUVOS administraci
joj dar yra keliolika kazimierinių
vokų su Brazilijos pašto ženklu ir
jubilėjiniu antspaudu. Vieno jų kai
na: USA $ 3.
Yra ir neantspauduotų komemoratyvinių vokų, kurių kaina: USA 2
dol. (neskaitant pašto išlaidų).
Yra ir keliolika egzempliorių Bra
zilijos filatelistų biuletenio (su ant
viršelio kazimierinio antspaudo re
produkcija). Jo kaina: USA $ 2.
Galima

Šiuo pačiu adresu galima bandy
ti užmegzti pirmuosius santykius
ir su Brazilijos filatelistais lietuviais.
(KPG).

SVEIKINIMAI

Comitê do Ano Jubilar
Casimiciano
Rua Juatindiba, 28
03124 SÃO PAULO, SP.
Brasil

automobiliams
SKYDELIUS su grandinėle raktams
LIPINĖLIUS — adesivos
Chaveiro com emblema Vytis e bandeira
PARAPIJOJ

IŠ ARGENTINOS

Sveikinu visus tris su Kalėdų ir
Naujų Metų šventėmis, melsdamas
Dievą Jums sveikatos ir ištvermės
taip uoliai besidarbuojantiems, sti
prinant Jūsų parapijiečius dvasiniai,
o mūsų krašte žmones tautiniai ir
religiniai. ‘
Kristus atėjo j šį pasaulį su pil
na širdimi meilės žmonijai ir nuo
latos mus moko kaip turime elgtis
su kitais ir su mumis pačiais.
Mane šiemet pagavo labai smarki
"cukrinė" - "diabetes" ir apie 2
mėnesius beveik nepaėjau. Dabr su
daktaro pagalba šiaip taip išsikaps
čiau, bet su valgiu jau turiu sau
gotis. Turime naują jauną kunigą
Inspektorių, tai Don Del Degan
Marijų, — tai tas kunigėlis, kuris
Jus po Rosario pavažinėjo ir Jums
padėjo susitvarkyti sų kelionės bi
lietu j São Paulo per ^Cataratas
Iguazu" — Visi tikrai džiaugiamės,
nes yra malonus ir nuoširdus ku
nigėlis.
Apie Jūsų gimines nedaug ką
galiu pasakyti, nes del ligos apie
6 mėnesius niekur iš namų nesiju
dinau, tik tiek žinau, kad visi yra
sveiki ir gyvi.
Su maloniu prisiminimu ir nuo
širdžia Malda — Jūsų Jurgis Brizgys
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MIŠIOS
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už JONĄ DIMSĄ

mirties metinių proga bus
atlaikytos sekmadienį,vasario
■

kreiptis:

PARDUODAME 1
ŠV. KAZIMIERO

NR. 4 (1893) 1985.1.31

Kg

10 d. 8 vai. šv. Kazimiero parapijos koplyčioje.
Giminės, bičiuliai ir pa
žįstami prašomi dalyvauti.
Iš anksto dėkoja
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Veronika Dimšienė
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KALENDORIUS

i

MALDU UZ

LIETUVĄ

Amerikos Lietuvių Katalikų Religinė Tar
nyba skelbia šiems metams kalendorių
maldų už Lietuvą. Apie tai bus dau giau sekančiame ML numery. Čia tik ar
čiau liečiantys duomenys :

31 :

Gyvasis

SAUSIS
Rožančius, Buenos

Aires

São Paulo Liet Kunigų Vienybė nustaty
tą Maldos Dieną už Lietuvą perkelia į
sausio 31, kviečiant visus liet kunigus į
šv. Kazimiero
parapiją metinei Don Bos
co šventei.

NR. 4 (1893)
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1985.1.31

LIETUVA

7

Rašo kun. P. Urbaitis

VENEZUELOS
LIETUVIUS APLANKIUS
(Tęsinys iš praeito numerio)
Puerto Cabell

Baigiant kalbą apie Valenciją ir
to iškilaus miesto lietuvius,reikia dar
paminėti,kad čia gal daugiau negu
kitur,jaučiama lietuviško svetingumo
tradicija.
Čia yra kelios šeimos,kurios, tie
siog varžosi,norėdamos pagloboti sve
čią kunigą. Štai toks priėmimas - ne
ribotam laikui-buvo pas Joną Milčiūną ir Terezę Gaižutienę bei jos
sūnų Antaną. Netoli nuo Jono Mil čiuno namų yra ir vietinė "Trigal"
priemiesčio bažnyčia.Todėl čia ku nigui apsistoti yra nepaprastai ge
ros sąlygos.Saleziečių kunigui pato
gu butų buvę ir pas savus salezie.
čius apsistoti,tačiau sustojus lietuvių
šeimose sutinkama tikresnė transpor
to pagelba,kai norisi aplankyti ki tus savo tautiečius.
Paminėtina,kad Valencijos mieste
gyvena daug nusipelnęs Venezuelos
lietuvių "Gairės" žurnalo redakto rius inž. Juozas Kukanauza.
Iš Valencijos,agronomo Garšvos vė
žinamas,vykau į Barquisimeto, apie
280 km nuotoly. Barquisimeto yra
žinomas kaip vienas iš švariausių
Venezuelos miestų. Ten kalėdotojų
laukė apylinkės bažnytinio komiteto
pirmininkas Jurgis Dirvelis. Pirmasis
priėmimas su vakariene įvyko pas
vietos Lietuvių Bendruomenės vicepirmininkę Marytę Eidrigevičiutę Sidoravičienę.Man,kaip šeduviečiui,bu
vo itin malonu
pabuvoti Smilgiečio-Šeduviečio-Stasio Eidrigevičiaus
draugystėje. Kunigą nakvydino Dirvelio švogeris Bučelis,o šoferis rado
patogią poilsio vietą pas patį Jur
giKartais Dievas duoda tiek,kad net
"drebtelėja",kaip sako mūsų liau dies patarlė. Tą patį penktadienio
vakarą netikėtai susitikom su Barquisimetan iš Maracaibo atvykusiu
pulkininku Borisu Petrasevičium, bu
vusiu lietuvių saleziečių moksleiviu
Italijoje. Pulkininkas Boris militarišku ryžtu, telefonu, suplanavo rytdie
nos šeštadieninę kelionę. į žibalo sos
tinę-Maracaibo,kur spalvingame paežeryje stovi industrialo Vytauto Petrasevičiaus metalurginis fabrikas, ir
kur močiutė Ona Petrasevičienė la-

OR INO

Mūsų pokariniai imigrantai daugumoje yra įsikūrę Šiaurinėje Venezueloje, čia isvardintuose miestuose. Tarp Caracas ir Valencijos randasi dar Maracay ir Turmero Ne
tuvių bendruomenės.

bai džiaugėsi retų svečių atsilanky
mu ir jos naujų namų pašventinimu.
Faktas,kad kunigas pribuvo Maracaiban šeštadienį,o tos pačios die
nos vakare,vos po kelių valandų ,
jis jau laikė Kazimierines Pamaldas
už Lietuvą apie 30 tautiečių kon gregacijai. Ar tai nenuostabus mūsų
maracaibiečių susižinojimo ir susi klausymo pavyzdys!'
Maracaibo Lietuvių Bendruome nes pirmininkas yra Vytautas Kor
sakas^ bažnytiniam komitetui vado
vauja Vasaičių šeima.
Maracaibiečiai,tolimiausieji nuo Ca
racas'©,stengiasi būti artimi savo sergančiam klebonui prasminga finansi

ne pagelba,bendru visų šeimų dos
niu sutarimu.
Vos vieną naktį pernakvoję ir
atlikę, gal kiek perdaug skubėtą
misiją, išvykome atgal j Barquisimetą sekmadienio vakarinėms pa
maldoms už Lietuvą ir dar vienos
dienos kalėdojimui.
( Bus daugiau )
UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"
Alexandra TRUNUP ADULIS
Cr.20.000,00
Bronius MARTINAITISCr.30.000,00
Petras GEDZEVIČIUS Cr.20.000,00

Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e enanças.

Joana J.KEBEDYS
Vladas GODLIAUSKAS
Liliana STREITAS
Povilas PIPIRAS
Aleksandras KERŠYS
Petras ŽARKAUSKAS
Kazimieras SKARUPSKAS
Albertas VARKALA
Maria MAZURKEVIČIENĖ
Errilia PETKEVIČIUS
Aida GRIČIŪNAS
Constancia VILKAS
Algimantas ŠLEPETYS
Algimantas ŠLEPETYS
Kazys KAI RYS
LIETUVIŠKOS

Sekmadieniais
tuviškai:

8 vai. šv. Kazimiero

kartą

vieną

Rua Coelho BarradasJ04 • V. Prudente • Fone: 274-0677
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Nepriklausomybės

šventė;
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Res.: 2744886

Mišios lie

koplyčioje, Mooca;

KALENDORIUS

VEIKLOS

Čia

Vicente Vítor Banys Ltda.

laikomos

Pamaldos yra laikomos lietuviškai ir
įvairiose kitose vietovėse (bairros), nors

Kovo

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

PAMALDOS
yra

11 vai. šv.Juozapo

20.000,
25.000,
30.000,
35.000,
30.000,
30.000,
30.000,
20.000,
30.000,
20.000,
15.000,
25.000,
40.000,
20.000,
20.000,

savo

tik

šventė.

keli

organizacijos
veiklos

duomenys. Vi kviečiamos su-

kalendorių

ir jį pa

MŪSŲ

8_________ a—__________________ -

LIETUVA

MŪSŲ ŽINIOS

N R. 4 (1893) 1985.1.31

Šio "ML" numerio

GARBĖS

Vasario 16-sios minėjimas veiklos
kalendoriuje buvo skelbiamas vasa
rio 17 d. Kadangi tuo metu yra
paskutinės karnavalo dienos, tai mi
nėjimas nukeliamas j kitę sekma
dienį — vasario 24 d.
Minėjimo programa bus paskelbta
vėliau.

LEIDĖJAI

ANA VERA ir JONAS TATARŪNAS, GEGĖ ir
ANTANAS DIRSĖS, ADELĖ ir JONAS BARSCEVIČIAI

pagerbti mamytę ir uošvę ONĄ MASIENĘ jos 80 metų
gimtadienio proga.
širdingai sveikiname sukaktuvininkę ir garbės leidėjam
^dėkojame už paramą spaudai.
Redakcija ir Administracija

GARBINGA V. ZELINOS
JUBILIATĖ
VETERANŲ

LITUANIKOJE

PIKNIKAS

Bus vasario 10 dieną
Važiuoti galima autobusais ar savo

priemonėmis

Programa*.

7,30: Išvažiavimas
9,30: Šv. Mišios
10,30: Žuvusioms už Lietuvos laisvę paminklo
Veteranų pagerbimas
12,00: Pietūs Lituanikos svetainėje
15,30: Kava
17,00: Grįžimas

Tai buvo gana seniai, kai Ona
MASIENÉ atvyko j Braziliją. Dabar
ji švenčia savo 80 metų jubiliejų
(vasario 1 d., 1985).
Ji gimė Tauragnuose, gražioje
Aukštaitijoje, vadinamoje Lietuvos
Šveicarija. Ona Masienė pasiekė Braziljją 1927 metais ir gyvenimo pra
džioje teko gyventi ir dirbti kavos
fazendoje, arti S. Carlos miesto.
Kiek vėliau persikėlė j São Pau
lo miestą, kur Vila Zelinoje pirko
žemės sklypą ir pasistatė namelį.
Tais laikais V. Zelina buvo tuščias
laukas ir ji buvo ten viena iš pir
mutinių gyventojų.
Vėliau likusi našle, Ona Masienė
ture dirbti fabrike, nes reikėjo rū
pintis savo trimis dukterimis: Ana
Vera, Gene ir Adele (tuo laiku jos
du sūneliai buvo mirę)
Sėkmingai išaugino dukteris: dvi,
Ana Vera Tatarūnienė ir Adelė
Batscevičienė gyvena greta jos, Vi
la Zelinoje, o trečioji Genė Dirsienė su savo šeima gyvena Floridoje,
JAV.
Ona Masienė nuo pat gyvenimo
pradžios Brazilijoje aktyviai dalyva
vo lietuvių veikloje, prisidėdama
prie lietuvių V. Zelinos bažnyčios •
statybos. Jos namai tada tarnavo
sandėliu bažnyčios statybinėms me
džiagoms. Ji taip pat dalyvavo ir
dalyvauja lietuvių parapijos veikime,
prisidėdama konkrečiai prie bažny
čios išlaikymo. Ona Masienė ir da-

pašventinimas

ir

Bilietus autobusui ir pakvietimus pietums galima gauti V. Ze
linos klebonijoje ir pas Šv. Juozapo Bendruomenės valdybos na
rius ir kitus platintojus.
Užgavėnių
ir svetainė.

Iv _ _ _

(Karnavalo) savaitę Lituanikoj
Rezervuoti telefonu: 63-5975.

_

namas

____________

bar dar tebėra Maldos Apaštalavimo
pirmininkė.
Jos dukros, žentai ir anūkai lin
ki jai ilgiausių metų ir Dievo pa
laimos. Visi palinkėkime jai sėkmės,
geros nuotaikos ir pasitenkinimo,
o jos turtingas patriotinis gyvenimas,
tebūna mums tikru pavyzdžiu.
ŠVENTĖ

veiks svečių

LAPOJ

Praeitą sekmadienį Žarkauskur na
muose Lapoj buvo šventė. GENY
ZARKAUSKAITÉ šventė gimtadienį.
Pietums — šurasko susirinko daug
šeimos draugų ir keletas sukaktuvi
ninkės darbo draugų ir draugių.
Geny dirba atsakingą darbą S.Pau
lo estado gubernatoriaus rūmuose.
Sukaktuvininkei linkime daug laimės
ir sėkmės.

KAZIMIERINÉS PAMALDOS
UŽ LIETUVĄ
Sparčiai žengiant prie Kazimierinio Jubilėjaus Metų galo, dar įvyks
sekančios Pamaldos už Lietuvą:
Vasario 3-čią dieną, 10 valan
dą, Itanhaem, S.P., parapijos baž
nyčioje.

1.

2. Vasario 10-tą dieną, 11 vaL
— Šv. Eduardo Bažnyčioje, Bom

Retiro, SP.

3. Vasario 17-tą dieną, 9,30 vai.
Marijos Krikščionių Pagelbininkės
Bazilikoje, Bom Retiro, SP.

4. Vasario 24 dieną, 10,30 vai.,
Saleziečių vedamoje parapijoje, Soro
cabos mieste, SP.
Norintieji pamaldose dalyvauti,
ypač jei kaip aukų nešėjai ar cho
ristai, prašomi tartis su Kazimierinių Pamaldų už Lietuvą Organizaci
niu Komitetu, tel. 273-0338.

— MIŠIOS —
už RALICKŲ ŠEIMOS

Mirusius Lietuvoje ir išeivi
joje bus atlaikytos sekma
dienį, vasario 3 d. 8 vai.
ryto šv. Kazimiero parapi
jos koplyčioj.
Visi mūsų bičiuliai ir
pažįstami prašomi šra in
tencija pasimelsti ir pamal
dose dalyvauti.
Iš anksto visiems dėko
jame.
Liudas,Stasys ir Veronika
Ralickai

