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PAGARBIAI PRAŠOME JUS,
PONE PREZIDENTE
Kalifornijos lietuvių peticija
Nixonui dėl Simo Kudirkos iškeitimo
klausoma nuo malonės jos ge
rų, bet įgąsdintų draugų.
“Kai žiemos sniegas užklojo ■
Klaipėdos gatves, šeima ėjo
iš namų į namus, tepabuvodama vienoj vietoj tik kelias
dienas, kaip tai praneša laiš
kas iš Klaipėdos, gautas parei
tą savaitę Los Angeles . ..
“Įžymus lietuvių veikėjas L.
Valiukas ir kiti paleido peticiją,
kurioje tarp kitko rašoma:
— Mes, pasirašiusieji, pagar-

Simo Kudirkos žmona Genelė
The Daily Breeze, Torrance,
Calif., laikraštis, lapkričio 30
įdėjo redakcijos štabo nario
Jonathan Beaty str. “Lietuvio
jūrininko šeima gyvena gatvė
se” Pradeda:

“Dienraštis Daily Breeze pa
tyrė, kad lietuvio jūrininko
Simo Kudirkos, kuriam prieš
metus J. V. pakrančių sargy
bos laive buvo atsakytas azylis,
žmona ir vaikai sovietų milici
jos yra priversti gyventi šalto
se gatvėse.

“Lietuvių veikėjai J. V. sek
madienį patvirtino autentišku
mą pranešimo, gauto iš anapus
geležinės uždangos, kuriame
sakoma, kad prieš teismą Ku
dirka buvo kankinamas, ir ku-

rūme aprašomas jo šeimos var
gas.
Tie patys veikėjai užsimojo
prašyti prezidentą Nixoną, kad
Simą Kudirką iškeistų į sovieti
nį agentą.
“Pagal lietuviško pogrindžio
šaltinius Genelė Kudirkienė
negauna darbo nei vietos gy
venti, kadangi ji atsisakė išsi
žadėti savo vyro, atliekančio
10 metų bausmę priverčiamųjų
darbų stovykloje.

“Slaptoji policija išmetė 32
metų motiną ir jos du vaikus
iš jų buto po Kudirkos nutei
simo. Visas jų asmeninis turtas
buvo konfiskuotas.
“Po nuteisimo gegužės mė
nesį Šeima daugel nakhj pralei
do lauke; ji yra visiškai pri

biai prašome jus, Pone Prezi
dente (Nixon), pavartoti savo
didžiąją įtaką, kad būtų jis pa
leistas iš anapus geležinės už
dangos. Mes maloniai prašome,
kad sovietinis agentas, nuteistas
už J.V. išdavimą, būtų iškeis
tas už Simą Kudirką, kuris yra
nubaustas dėl mūsų klaidos.”
Toliau
laikraštis
aprašo
smulkmenas iš Kudirkos bylos
Vilniuje, o apie dabartinį jo li
kimą pasakoja:
“Jungtinėse
Valstybėse
gauta šeštadienį žinia, kad Ku
dirka yra baudžiamas už atsisa
kymą dalyvaut politiniame švie-1
time. Pagal Dienos įvykių kro-į
niką, disidentų rusų pogrindinį
laikraštį, Kudirka atsisakė da
lyvauti stovyklos politgramotos
pamokose, ir dėl to jam atim-i
ta teisė naudotis stovyklos
krautuve, kurioje kaliniai gali
nusipirkti tabako ar maisto prie
savo skurdaus davinio.”
Baigia informacija iŠ pogrin
dinio šaltinio dar apie Kudir
kos žmoną;
“Genelė '“’Stengėsi- susirasti
darbą. Jeigu ji būtų galėjusi
gautLjįet kokios rūšies ęlarbą,
tai gal ji būtų gavusi vietą gy
venti. Be darbo čia žmogui ne
leidžiama gauti buto. Valdžios
pareigūnai reikalauja, kad ji
pasmerktų ir išsižadėtų savo
vyro. Tada jie duosią jai darbą
ir butą. Tuo taipu Genė tebesi
laiko tvirtai ir savo vyro neišsiLietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

žadėjo. Gal būt, jų baisus rei-

Kalavimas privers ją padarvti
taip, kaip jie nori”.

SIMO KUDIRKOS
RASTAS
RAUDONAJAM
KRYŽIUI
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MASKVA. - Simas Kudirka ir B
t :ti politiniai kankiniai Po tino s
stovykloje ( 320 kl.i pietryčius
nuo Maskvos ) pasiuntė raštą
Tarptautiniam raudonajam Kry
žiui. Tą žinią atsiuntė iš Mas
kvos didžiausio Naujorko dienraščio.Nev York Times kores
pondentas Maskvoje Theodore
Šabat. Jis cituoja b puslapiu do
kumentą, kuriame tie kaliniai ra
so, jog " Stovyklos sistema yra
tokia, kad nori padaryti žmogų
nieko negalvojanti, visko bijantį.,
jį paversti paklusniu gyvuliu,su
kuriuo dalima daryti visa, kas
kam užeina į galvą. ”
"Trys dešimtys kalinių, kurie
prieš toki elgesį paskelbė bado
streiką, buvo uždaryti aštuoniom
dienoms į paskiras celes ir už
draudė jiems gauti iš namų siun
čiamus siuntinėlius vieną kartą
per metus. Bado streiką kali
niai paskelbė gruodžio 10 diena,
kai pasaulis mini Žmogaus tei
sių dieną.
Tęsinys 7 psl.
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KODĖL SVARBU DALYVAUTI

BLBsNĖS RINKIMUOSE
Praeitą šeštadienį, sausio 17 d., Jaunimo Namuose
įvyko Bendruomenes Tarybos posėdis, Taryba, aptariusi kitus reikalus, nutarė kviesti Revizijos komisiją
greitai padaryti Bendruomenės veiklos reviziją, Posėdin atvykusiam Revizijos komisijos pirmininkui Mec,
Peleckiui tuoj buvo įteikti kai kurie dokumentai ir kny
gos.
Svarbiausias Tarybos posėdžio punktas buvo naujos
Bendruomenės tarybos ir kitą organų rinkimų pravedi mas. Jau yra nemažai kandidatų į Tarybos narius, ta
čiau dar trūksta. Tarybos prezidiumas prašė savo na
rių - o per juos ir kitą - kviesti savo pažįstamus įtakingesnius tautiečius, ypač vidutinio amžiaus ir jaunimą,
būti kandidatais. Senieji jau pavargo, kiti net afeisakė.
Kodėl dalyvauti, ypač jaunesniems ?
Labai svarbu, kad jaunesni žmonės per imtą bent càlį Bendruomenės Tarybos ir Valdybos darbų. Jie juk
geriau pažįsta jaunųjų kolonijos kartų reikalus. Jie tu
ri daugiau rysią su jais. Jie gali jaunimui padėti gau
siai nuvykti į II-ųjį Jaunimo Kongresą JAV-se.
Reikia jaunimui sudaryti sąlygą ir galimybių tą su
sidomėjimą ir vėliau išreikšti darbais. Jaunimas nori
veiklos, darbą, o ne žodžių. Taip jį galima «Įtraukti į
lietuviškąjį kolonijos gyvenimą.
Su t. Antano Saulaicio veikla ir naujai atvykusią Tė
vą Saleziečių, jaunimo apaštalą, įsikurimu susidaro
naujos galimybės išjudinti ir įtraukti jaunimą lietuvis kon veiklon. Tačiau jie vieni to nepajėgs. Reikia or
ganizuotos visuomenės - Lietuvių Bendruomenės viso
keriopos pagalbos.
Be to, šiais 197 2 metais Brazilija mini savo nepri
klausomybės 150 metą sukaktį. į įvairiais šventes, mi
nėjimus ir pasirodymus bus kviečiamos čia gyvenan
čios tautinės grupės ir ją meninės jėgos. Reikia pajė
gios Bendruomenės vadovybes, kad lietuvių atstovavi
mas butą Šaunus, gerai pravestas ir organizuotas.
Kad taip susidarančios galimybės iškelti plačiau
Lietuvos laisvės byla6 ir tragediją brazilą tarpe būtą
išnaudotos, reikia Bendruomenėje Žmonių, gerai mo
kančių brazilą kalbą, jaunų, mokytų. Stipria Bendruo
menės vadovybe prisidėtume prie šios galimybės pa
naudojimo: iškelti Lietuvos bylą į Brazilijos visuome
nės ir Vyriausybės sąmonę.
JAV-ių, Kanados ir net mažos Urugvajaus koloni
jos lietuviai to pasiekė. O stiprėjančios Brazilijos
balsas tarptautinėje politikoje vis stiprės. Juk tiek
Lietuvoje, tiek čia gimusiam lietuviui Tėvą salies tra
gedija ir laisvė yra prie Širdies’.
Tad labai svarbus yra šie 1972 metą BLBendruo menės rinkimai. Jie bus ir visos lietuvių kolonijos ar
ba nuosmukio laiptas žemyn arba pakopa aukštyn: nau
jas kolonijos lietuviško gyvenimo atsigavimas’ir jauni
mo į jį patraukimas.
MIELAS TAUTIETI, TAUTIETE, tai priklauso ir
nuo tavęs’. Vien skundais, kritika nieko nepadėsi, eV
migranto dalia nepasiteisinsi. Dalyvaukime lietuviš
kajame gyvenime, pilnai dalyvaukime Bendruomenės
rinkimuose: kvieskime, raginkime jaunesnius žmones
būti kandidatais ir, nugalėdami visas kliūtis, dūsuoki
me vasario 27 dieną'.
-r*.
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išrinkta Baltą Taryba Sao Paule
Latvių vadovaujama Baltų tautų komiteto valdyba
1972 metų kadencijai pareigas perdavė iŠ eiles lietu
viams, kuriems teks surengti antrąją, metiną trijų
kraštą parodą Brazilijos nepriklausomybės 150-tai
siais metais.
Naująją valdybą sudaro: pirmininkas - Juozas
Ciuvinskas, vicepirmininkas - Antanas Saulaitis, iž
dininkas Arūnas Steponaitis, sekretorius Algirdas
Sliesoraitis ir nare Onutė Petraitytė. Vėliau valdyba
bus papildyta dar šeštūojiZnariu.
Pareigų perėmimo proga ruošiama jauki vakarie
ne, kurioje dalyvaus estų, latvių ir lietuvių atstovai.

Vasario 16 gimnazijoje 83 mokiniai
Vienintelėje lietuvių gimnazijoje laisvajame pa
saulyje šiais metais mokosi 10 mokinių daugiau, ne
gu pernai. Šiais metais įstojo 25 nauji mokiniai, ku
rių iŠ Vokietijos - 13, iŠ JAV-ią - 10, Kanados -1 ir
Kolumbijos - 1. Šiuo metu baigiamas statyti naujas
bendrabutis, kuriam lėšos sutelktos įvairią kraštą
lietuvių ir Vakarų Vokietijos valdžios. S: c e gimna
zijoje keletą metų dirbo kun. H. Šulcas.
Pagerbtas Simas Kudirka
Rytinio JAV pakraščio skautą ir skam . ; v.^vyk
ia buvo pavadinta Simo Kudirkos vardu, -.’«m skirto
je programoje buvo inscenizuotas jo teismas ir su
kurta daina. Stovyklos ženkliukas, nupieštas Audro
nės Bartytės, vaizduoja nutrauktą grandinę.
Venezueloje, Maracay miesto lituanistinė mo
kykla pernai pavadinta Simo Kudirkos vardu.
Žemaičiai nepasiduoda aukštaičiams

V/ Adelaidėje, Australijoje, miesto aukštaičiai
įrengė Šv. Kazimiero lietuviu^ šventovėje vitražu.
Nenorėdami atsilikti, tuoj kitą vitražą įdėti nutarė
žemaičiai. Laukiama suvalkiečių, dzūką ir kapsų
bei zanavykų iniciatyvos.

Lituanistinėje mokykloje 120 mokinių
Bostono, JAV, lituanistinę mokyklų lanko tiek
mokinių, kad veikia ir pradžios mokyklos ir gimna
zijos klasės. Vedeju yra rašytojas Antanas Gustai
tis. Pamokos vyksta Šv. Petro lietuviu parapijoje.
Įvyko antrasis JAV-Kanados teatro festivalis
Lapkričio pabaigoje Čikagos Jaunimo centre įvyko II-asis lietuvių teatro festivalis, kurio progra
moje parodyta visa eilė lietuvių dramaturgą vaidi-
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LIETUVA

NUOLATINĖ! MALDO! IR PAMALDO!
UŽ

LB RINKIMAI -1972

LIETUVĄ

Už lietuvybės nuostolius Brazilijos išeivijoje
atsakomybė krinta išimtinai ant S.Paulo lietuvių.
Juk jie čia yra skaitlingiausi ir laiko save vis^s
veiklos centru; jie čia yra gavę iš tautos tokią didlę paramą, kokios kitos kolonijos negavo.

Dabartinės Bažnyčios Lietuvoje padėtis yra panaši į
Sv. Petrą kalėjime. Ką daro pirmieji krikščionys įkalinM-5
jų vadovą? " Taip Petras buvo laikomas kalėjime. Baž
nyčia gi meldėsi nesiliaudama už jį Viešpačiui". Apd.12,
5. Mes neturime kitokių būdų ir galybės išgelbėti paverg
tuosius ir persekiojamuosius. Ir turėdami jėgų mes ne
galėtumėm kitus naikinti, kad išlaisvintumėm savuosius.
Mūsų jėga Kristaus meilė, musų priemonė - malda į r
pamaldos. Mes trokštame ir siekiame laisvės saviems,
bet taip pat norime, kad persekiotojai susiprastų, pasi
taisytų, tautinę ir relginę laisvę grąžintų.

Galima apgailestauti išeivijos masės nesamo ningumą bei jos neatsparumą, bet kalta lieka švie
suomenė, kurios veikla čia buvo gyvesnė tik tol,kol
tauta ją galėjo paremti. Po karo atšaukus veiklos
varžymus, šviesuomenė nedavė savo tautiečiams
lietuviškos tautinės kultūros atpildo.
Pasaulinis karas atvėrė akis mažosioms, di
džiųjų imperialistinių tautų skriaudžiamoms tau toms bei tautinių mažumų teisių varžymams visa
me pasaulyje, net laukinėse tautose. Mesgi, lietu
viai, išeiviai, kaip tautinė mažuma neišėjome i š
įprastinės smulkios veiklos tarp keleto šimtų lie
tuvių.

Lietuviai ir lig šiol njeldė’ MES TIKIME, Kad visu lie
si ir karštai meldžiasi per tuvių nepaliaujamos m a 1dos ir pamaldos padarys tą
sekiojamus ir dabartinius
kankinius. Tačiau pradėdami patį, kas įvyko Petrui kalėN. Metus, visi, vieningai ir ne jime_2'’Grandinės nukrito ,
siliaudami melsimės. Kiekviei nuo jo rankų.. . Dabar a š
Bendruomenė, pajudinusi pirmosios taryb o s
ną dieną visi ir visur maldau tikrai žinau, kad Vieš
rinkimuose apie porą tūkstančių lietuvių, vėl nuf^sime Dievą. Bet viena die pats siuntė savo ange
^sWüko į šimtelius. Ir tai tik rinkimuose, be toli
lą ir išgelbėjo mane".
na yra pramatyta ypatingai
mesnio patvaraus bėndravimo ir bendradarbiavimo
maldai ir pamaldoms vienai» Viešpats išgelbės ir iš
su išrinktąja Taryba, be paramos jos veiklai,
lietuvių p a r a p i j a i, orgą laisvins, nes Kristus už
bent daugumos rinkėjų. Ir pačios Tarybos narių da
mizacijai, institucijai., tikrino^" Prašykite ir bus
dalies veiklumas pasireiškė tik sutikimu kandidaTai jų diena maldai ir pamalJ jums duota, nes kiekvie
tuoti Tarybos rinkimuose. Bet ir čia kažkodėl
doms . Raginama, kad kiekvie nas, kurs prašo, gauna'. Lk
tik vienas kitas mūsų šviesuomenė s narys tesi
nas asmeniškai ir visi sutar- U, 9-10.
matė. Tai rašydami niekam nepriekaištaujame, o
Maldų kalendorius už
• tinai melstųsi ir turėtų pamali
tik atžymime visiems į akis krinančius faktus.
Persekiojamą Bažnyčią
das. Sausio 1 d. pradedama
aukoti šv. Mišių auka k i e kviė Lietuvoje jau išsiuntinėtas
Mūsų išeitis
hą dieną už persekiojamus visiems, kuriems prama
Centriniu organizacijų vadovai bei politikai sa
tyta diena. Norintieji gau
Lietuvoje ir už visus Religi
ko, jog ateities perspektyvoje teliks tik ta bendruo
ti kalendorių rašykite Li
nės Lietuvių Katalikų Šalpos
menės organizacija, kuri turės uznugahį. Mes tu
geradarius. Šv. Mišių intenci' thuanian Catholic Religi rim S.Paulyje gal apie 8000, o visoje Brazilijoje
ja aukas prašome siųsti Liet., ous Aid. Jei norėtumėte
kiek daugiau tautiniai dar gyvų lietuvių. Tai yra
1973 metais gauti sa v o
Rei*.Šalpai, 64-09 -56-th Rd.
dar gan gausi medžiaga, iš kurios būtų galima pa
atskirą maldos dieną, ra
Mespeth, N. Y. 11378., USA:
statyti lietuvybės tvirtovę, bet reikia į tą užnuga
šykite tuo pačiu adresu.
Jau yra geradaris pirmam
rį atsukti savo akis ir širdis.
šimtui dienų Šv.Mišių atnaButų labai prasminga ap
Sakyti, kad tie užnugario lietuviai yra LB na
šautojams. Jas atnašaus lie rašyti spaudoj, kaip kiek- .
riai su jais nebendraujant ir neįtraukiant jų į lie
viena parapija, organiza
tuviai kunigai-misionieriai
tuvybės aktyvą, tai yra tik geri norai rinkiminei
laisvame pasaulyje,
4 cija ar įstaiga meldėsi
propagandai. Širdingi norai turėtu būti rodomi ne
šia svarbia intencija. Tai butti daroma, kad vieni kitus
žodžiais bet darbais.
pasiragintumėm vykdyti šį švfcntat maldos žygį.
Ligi šiol mes tebestatome tik lietuvybės tvirto
vės pamatus. Bendruomenės idėja yra palaikoma
Maldos žygio organizatoriai
tik pasišventusių Tarybos narių, dalies visuome
Lie tuvių Katalikų Religinė Šalpa
nininkų ir savaitraščio "Mūsų Lietuva".
i
64-09 - 56th Rd
•
Maspeth, N. Y. 11378, USA
Zenonas Bačelis

Pastaba: kituose ML numeriuose bus Bendruo
PAMALDOS JAU VYKSTA S . PAULYJE
-iŠITOS
-------------------------------------------------------------------------------------------menės dvejų metų veiklos apžvalga.
. Naujų metų dieną šv.Kazimiero parapijos koplyčioje
jau pradėta laikyti kasdien šv.Mišios už Lietuvos perseklojamuosius brolius ir seserųir už Religinės Šalpos ge
džiausią! nukentėjo Tilžės para
radarius rėmėjus. Jos bus laikomos iki š.m. kovo 15 d..
pijos (z paraiii tylžyckiej) tė
Tiek Mišių užprašyta iš Amerikos aukotojų. Tikimės,jog
vas Balčiūnas. Už suorganiza
Bfrazilijos lietuviai suaukos Mišių, kurios būtų laikomos
vimą jaunimo kelionės į šventas
toliau, \po kovo 15-os. Mišias užprašyti gali ne tik paski
vietas buvo nubaustas 25 metam
ri tautiečiai, bet ir organiza cijos, brolijos, dr-jos. Metų
į koncentracijos stovyklą”.
bėgyje reiktų suorganizuoti bent vienerias iškilmingas, vi
Tilžė yra: ne tik Mažosios Lieu
siems S.Paulo lietuviams bendras pamaldas. Tai galėtų
kowy (XU.24), aprašydamas tuvos miestas, bet ir bažnytkai
padaryti Zelinos šv,Juozapo ir šv.Kazimiero parapijos.
sunkią Bažnyčios padėtį ok, Lie mis šiaurės rytų Lietuvoje, prie
tuvoj, tarp kitko rašo: ‘To Sta- Gudijos sienos, greičiausiai ta
lino, vėlesniais laikais, skau- vietovė ir minima.
y

Kun.* Balčiūnas
nubaustas 25 m.

i
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KATALIKIŠKAME PASAULYJE

Brazilijos pietuose prie Argen
tinos ir Paragvajaus sienų keliau
tojas ras keletą vietovių, pavadin
tų ”das Missões." Cia stipriašakniai medžiai užgniaužę slepia ty
lius nepaprastos krikščioniškos
bendruomenės liudininkus -reduk
cijų pastatus.
v.
Kaip ir Lietuvos pilys, šie se
ni griuvėsiai kalba apie didingą
praeitį, kurios paveldėtojais esa
me ,
Jau iš tolo, už kviečių laukų
raudonos žemės dirvonų ir žalių
ganyklų matosi São Miguel Das Mi
ssões laiko perskeltas bokštas.
Kas tos istorijos nepažįsta, ga.Į'ir
nepastebės, nejaus, ką raudoni ir
pilki akmens, prieš 350 metų iš
paupio už 10 kilometrų jaučiais at
vilkti, kalba ir šiandieną.
Priėjęs prie didingų mūrų
bandau įsivaizduoti, kaip šioje įžymioje vietoje septynioliktajame
Šimtmetyje gyveno 3000 Brazili
jos indėnų su keliais tėvais jėzui
tais, dėl kurių iki šiandien apie
30 vietovių tuos e trijuose kraštuo
se tebevadinami "jėzuitų redukci
jos
Šie misijonieriai krikščioniš
kąjį tikėjimų, išvertė į anų laikų
kalbų, krikščionių istorijai - nes
jų darbai buvo sunaikinti - duoda
mi nepaprastų 150 metų tarpsnį.
Aiškiausiai išlikęs pats pagrin
dinis pastatas - bažnyčia. Prieš
y
ja galiu įsivaizduoti didelę aikštę,
kurioje indėnų
krikščionių arti
ma bendruome
nė su savo or kestrais rinkda
vosi procesijoms
ir eisenoms, Netoli tarp
guli akmenyje iš
kalta Madona su
vaikeliu, vos ir
prityrusios akies
-atpažįstama, ir
kiti lyg milžinų apnešti akmens su
religiniais simboliais.
Čia, tarp aukštų skliautų, ku
rių šiandien dalis sugriuvusi, in
dėnai sava kalba garbino Dievą,
ir vis tampriau rišo tikinčiųjų
šeimą vienybėm
Dešinėje teber«tí('kapinés, kai
melio ir šiandien naudojamos.

Čia ir naujieji kapai išniekinti
žmonių, įtikėjusių į legendas apie
paslėptų auksą ir nemokančių at
skirti nors šiuolaikinių paminklų.
UŽ kapinių ligoninė ir salė, kurio
je buvo Šventės ir vaidinimai -da
bar testovi žemi mūrai ir stulpai.
Kairėje kolegija - indėnų jau
nimo mokykla, su erdvia žaidimam
ir jau sugriuvusiais klasių kamba
riais. Žiūrėdamas pro bažnyčios
vartus kieman, įsivaizduoju indė
nų vadovų namus ir kitų gyvenvie
tes, gražiai, tiesiai išdėstytas ir

šiandien tik stulpų pėdomis paženklintais.
Misijų krašte 17 30 metais gy
veno apie 50, 000 indėnų, auginančių4 milijonus galvijų (šiandien
ten yra apie 14 milijonų galvijų).
Peštynės tarp ispanų ir portugalų
bei indėnus pavergti norinčių ne davė ramybės šiems indėnų mies
tams, ir São Miguel aptukusios
sienos liudija dienų, kada su baž
nyčia ir joje užrakinti buvo sude
ginti.
Ir sėdėdamas medžių pavėsy
je kartu su vietiniais "gauchais"
geriu matė arbatų, jėzuitų išrastą socialinį gėrimą (vietoj baltų
jų indėnams siūlomos degtinės.)
Kaip taikos pypkė, ši arbata per
metalinį šiaudą iŠ eiles čiulpiama
ratu susėdusių.
Šios misijos buvo nepaprastas
misijonierių bandymas, išorinių
priešų sunaikintas, civilizuoti ir
apjungti indėnus, kuriu šiandien
ten mažai berasi. išauginti gy
vuliai ir produktai davė ekonomi
nės galios baltųjų didmiesčiuose^
tampri gynyba ir vienybė - apsau
gą nuo priešų, o bendruomeninis
gyvenimas - krikščionybės esmęjų kultūroje išgyvenamą.

Krikščionių pasaulyje truputį
daugiau, kaip vienas bilijonas asm
nu: 613 milijoną^katalikų (iŠ visų
tikybų skaitlingiausia), evangelikų
272 milijonai, stačiatikių 142 mil.
Nekrikscioniųyra beveik du su
puse bilijonų: 500 milijonų muzulmonų, 444 indusų ir 14 žydų. Animistų tarpe, budistų ir Šinto is tų
esama 1.326 milijonai.
Lotynų Amerikoje katalikų 1971
metais buvo 226 milijonai, Euro
poje 250, Siaurės Amerikoje - 55,
Azijoje 45, Afrikoje 43 ir Okeani
joje 4 milijonai katalikų.
Katalikų kunigų 1971 metais bu
vo 434, 000, kurių kunigai pasaulie
čių - 285, 000, o kunigų, priklausar
čių vienuolijoms - 149,000.
Seselių vienuolių visame pasau
lyje buvo 1.082,000 ir broliukų bu
vo 277 tūkstančiai.
Dar savo nepriklausomų vysku
pijų neturinčiuose (misijų) kraštuo
s e dirbo 31.000 kunigų, kurių apie
12.000 yra vietiniai.

Aparecidos šventovėje kasmet
lankosi apie pusė milijonų žmonių.
1970 metais čia buvo krikštyta 17
tūkstančių, sutuokta 1.300. Pabai
gus katedros statybą, Brazilijoje
bus viena didžiausių pasaulio kated
rų.
Raudonoje Kinijoje dar tebėra
dvasiškių, jų tarpe 121 jėzuitas, ku
rių 34 kalėjime.

Brazilijoje yra 12 tūkstančiuką
talikų kunigų.
Vatikano radijas, per kurį eina
programos 32 kalbom, įskaitantir
lietuviškai, gruodžio 12 minėjo 40
metų veiklos.

Netoli São Miguel yra Caaro,
žmonių lankoma šventovė, kurios
žemėje nukankintas Roque Gon
zales, vienas anų laikų mis ij ori e
rių. Į Čia 25-50 kilometrų pėsti
atkeliauja maldininkai lapkričio
pradžioje metiniams atlaidams.
Visą gyvenimą norėjau pama
tyti tų misijų, tų didingų laikų
nors ir paminklus, kurie liudija,
kad Kristaus mokslas tinka visom
kultūroms ir visoms tautoms ir
visiems laikams, ir kad Bažny
čios - visų tikinčiųjų - pareiga i
duotoji proga yra kalbėti, perdue
ti Dievo žodį savo laikų kalba ki
tiems prieinamu ir suprantamu b
du. Šie misijonieriai suprato tik
jimo esmę ir mokėjo įvertinti ta
kas jų aplinkoje buvo vertinga. &

9

Nr. 3 (1225) XXIV

1972 m., sausio 20 d.

iw—■■■...«i,—

, 11 . . -

į

u

m--.

.

■.

1 E TU V '5

SKAITYTOJAI

Vilkiukas LINAS iš savo tėvelio gavo
foto aparatą. Labai apsidžiaugė ir sako:’’Ačiū,
tėveli, dabar galėsiu eiti medžioti!” Tėvelis,
senas skautas vytis, nusigando. ’’Linai, skau
tas yra gamtos draugas”. ’’Žinau, tėveli, aš
medžiosiu skautiškai - su foto aparatu.”
Čia vilkiukas Linas yra zoologijos sode.
Žvėrelio nuotrauką padaro, kai teisingu ta
keliu prie jo nueina 4' ’-oitn f langelius jo
vardą.

Belo Horizonte, 16 de Dezembro. .
■
Senhor Redator,
Gostei muito do jornaizinho Musu, Lietuva Mazie siems .
Ja estou colecionando todos cs números a fim de --formar um album., para enriquecer a minha bibliote-.
Os meus parabens, para quem teve a feliz ideia ..L
lançar um jornal tao interessante e instrutivo para us
jovens.
Estou ate aprendendo a ler lituano. Logo terei e
portunidade de aprender a escrever também.
Com os agradecimentos,
Beatriz Fatima de Almeida, la serie ginasial,
Universidade Católica de Minas Gerais.
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OS SÍMBOLOS NACIONAIS
uma família. (Sabe-se também que todos
Todo país e toda naçao tem suas bandeiras e.outros símbolos
estes símbolos nacionais são proibidos na
nacionais que representam a história e os ideais de um povo.
Lituânia sob o regime soviético).
A Lituânia tem duas bandeiras. A mais conhecida e composta,
Os escoteiros lituanos (fund. 1918) co
de tres faixas horizontais iguais: amarelo, verde e vermelho, que
locaram uma "Vyties kryžius" no sím
foi adotada em 1918 quando o pais renovou a independencia. Em libolo internacional dos escoteiros (a Htuano esta bandeira se chama "tautine vėliava" (bandeira da nação).
ria dos mapas e bússolas). As bandei
A segunda bandeira utiliza dois símbolos, conhecidos desde sé
rantes lituanas utilizam ainda um outro
culo XII-XIV: num lado, o branco "Vytis", no outro "Gedimino
símbolo-a flor nacional que e a arruda
stulpai, " ambos num fundo vermelho. Esta bandeira e chamada
(rūta), muito cultivada na Lituania como
"valstybės vėliava" - bandeira do estado.
símbolo de pureza. O uso medico desta
A interpretação das cores da bandeira nacional e o seguinte:
derva simples e desconhecido.
a cór de cima, amarelo, representa o sol, verde nos lembra a na
O Lobo de Ferro, "Geležinis Vilkas"
tureza e a terra, vermelho - do sangue- a vida a a luta pela liber
e o simbolo de Gediminas, um dos pri
dade .
meiros Grão-Duques, que, segundo as
O escudo da Lituania ė o "Vytis" -um cavalheiro num cavalo, com
lendas, fundou a capital Vilnius em
escudo e espada. Êste símbolo aparece nas moedas e carimbos dos
1323 depois de ver, num sonho, um lo
Grão-Duques (os reis da Lituania) desde a unificação do pais ha
bo de ferro que representa o poder da
quase 800 anos.
dapital e da napo (que nos séculos XIVO portão do Gediminas ("Gedimino stulpai") também e um sím
XVI era o maior pais da Europa).
bolo antigo, que representa os castelos da Lituania (que eram aAs folhas do carvalho ("Ąžuolas")
proximadamente 700 no território da Lituania moderna,
também são importantes, porque elas
"Vyties kryžius", a cruz do cavalheiro, e o símbolo do escudo
representam a força do carater lituano,
nacional. A decoração mais alta da Lituania independente era o
a fidelidade constante da arvore mais
"Vyties kryžius", também o símbolo da Forca Aerea da Lituania
forte do pais, frequentamente menciona
durante o período da Independencia neste século (1918 = 1940).
do (como"ruta")nas canções folclóricas.
-
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Os símbolos nacionais também fazem parte dos símbolos de
varias sociedades lituanas. Por exemplo, a Comunidade Mundial
Lituana (Bendruomene) com grupos organizados em 22 paisęs, in
clusive no Brasil, escolheu o "Vytis" com o globo, indicando a
realidade, que os lituanos, disoersos oelo mundo inteiro, compoem

(ti

•<D CO
•> X

<D

Skautųskaucių

SCO

to

CO

(ti

O
tuO
O

d

(ti

'O -rí
Oi (ti

O

CD

<ti
CU

2

o

CO

(0
O

xo

(D

o

(ti

Išilgai:

(0
iti

li

v.

Ne cia.
Bííti busimam laike.
Ne karas.
Ne tiesa.

5

O

1. Priklausantis tautai.
2. Tas kuo vaikai užsiima.
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SIMO KUDIRKOS RASTAS RAUD: KRYŽIUI
(tęsinys is 1 psi. )
siu diena. Kaliniai pasidarė Jungtinių Tautų vėliava ir jų iškėlė perjuosę juodu kaspinu.
"Oficialiai skelbiama, kad koncentracijos sto
vykloje duodama 2.413 kalorijų per diena, bet iš
tikrųjų kaliniai negauna nei pusės to, " rašoma raš
te. 4
Sesių puslapių rašte sakoma, kad į darbus varo
mi visi sergantieji, net negalintieji paeiti. Kai dėl
tokio žvėriško elgesio kai kurie kaliniai paskelbė ba
do streikų, jie buvo įmesti į, atskiras baudziamasias
celes.

PAJ1É.ÍSA.
Nuoširdžiai dėkoju T. J. Kidykui, ap
lankiusiam per šermenis, T. P. Dauginciui,
išlydėjusiam mano vyrų a,a. Mykolų Mitrulį.
ir T. J . Bružikui už Misiąs ir gražų, pamokslų.

Labai dėkoju Jonui Dimšai, kuris daug kartų
aplankė mano vyrą ir juo rūpinosi, ir Onai
Stelmokienei už jos didžiausią paramų mums;
ir ponioms, kurios atėjo pareikšti užuojautų
. v*.
bei visiems, dalyvavusiems sv. Mišiose.
30 dienųMisios bus sv. Kazimiero koplyčio
je, Moócoje, sausio 31d., 7 :00 vai. ryto.

Salė Mitrulienė ir šeima

PLAČIAJAME PASAULYJE
DANIJA Mirė Friedrichas, kraštų valdęs apie 25
metus. Jo duktė bus antroji krašto karalienė per pa
skutinius 1000 metu.
L

ČILĖ. Provincijų rinkimuose opozicija laimėjo
tiek balsų, kad Allende kabinetas gali kristi.

INDIJA. Pietų, Vietnamo gyventojai protestavo,
kadangi Indija Siaurės Vietname atidarė atstovybę.
PAKISTANAS. Prezidentas Bhutto net žadąs atsi
sakyti ir valdžią perduoti naujos Bangladesh valstybės
galvai Mujibur Rahman, kad tik išlaiky tikras to viery-

bsBELGIJA. Galutinai Į Bendrųjų Europos Rinka bu
vo priimta Didžioji Britanija. Atidarytos durys trims
kitiems kraštams (Airija, Danija, Norvegija).
br
BEĖi€) HORIZONTE. Mirė senatorius Milton Cam
pos, buvęs Minas Gerais gubernatorius ir krašto tei
singumo ministras, vienas žymiųjų Brazilijos vyrų.

BRASILIJA. Prezidentas Medici paskelbė, kad
nuo kovo 1 visiems valdžios ir karo pajėgų tarnauto
jams algos Ibus pakeltos 20%.
SÃO PAULO. Pradedami atspausdinti į universi
tetus egzaminus išlaikiusiųjų, daviniai. Į katalikų, uni
versitetų, pagal O Estado žinias, teisės fakultetan įejo Rosa Maria Čeglauskis ir Aida Vaitkevičius, o į
pedagogijos - Claudio' Antonio Jursaitis.
RASO APIE MUS
NIUJORKAS. Keliuose ELTOS biuletenio numeriuo
se, kurie laisvojo pasaulio spauda informuoja apie Lie
tuvos reikalus ir laisvės kova, buvo ištraukų iš Brazilijos laikraščių (SP ir Rio) reportažų apie S. Kudirkų.

CONSERVATÍRIO MUSICAL
“FRANCISCO BRAGA“
Cursos de Piano Clássico, Harmonica, Violão
Clássico, Violão Moderno e Matérias Comple

mentares, Guitarra, Piano Popular, Bandinha
Ritmica, Iniciação Musical (para professores e

crianças), Ballet, Ginástica Rítmica e Corretiva.
MATRICULAS ABERTAS

JAUNIMO DÂ1A51 SKIS:
LIETUVIŲ TAUTOS ATEITIS
Visį laisvojo pasaulio lietuviai siuos 1972 m<£us
skiria savo jaunimui. Tai antrieji JAUNIMO METAI
(pirmieji 1966), kurių'metu Įvyks II-asis Pasaulio
lietuvių jaunimo kongresas su studijų savaite, sto
vykla ir ųepaprastais minėjimais.
——......... ...... . .. ..................................................................................
į

e

ftliahęa Lhiiana Brasileira de Beneficência
VI
e assistência Social

p

eonvidą os Senhores Sočios para se reunirem em

Assembles Gerai Ordinaria
a re&hzar-se no dia 30 de Janeiro de 1972, às
1” horas em sua sede social à Rua Lituania, 67.
nesu Capital - Moóca, a fim de deliberarem a
seguinte ordem do dia :
a) Relaiorio da Diretoria.
j
Leitura do balanço geral e parecer da
Comissão Revisors,
c) Outros assuntos de interesse da Aliança,
Não havendo numero legal para a reu^mâo em primeira convocação, ficam os Senhores
Associados convocados desde já para se reuni
rem em segunda convocação às 17,30 horas, no
mesmo dia e local.
S. Paulo. 21 de Dezembro de 1971.
' <•' o e ■■' t - A $ c -- 3' ? p y m x, s

R. Marechal Mallet, 251 (travessa da Av. Zelina), V. Zelina

•
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Susižeidė jaunuolis
Sao Paulo ligoninėje guli la
bai brangus mums jaunuolis Jani
nos ir Henriko Valavičių 17 metų
sūnus Aleksandras.
Jis buvo skautų išvykoje Santa
Catarina ir tenai vykdydamas šo
kimo į aukštį pavojingą numerį pa
slydo ir visų smarkumu krito. Su
sižeidė .
Lėktuvu buvo pargabentas, an
tradienį operuotas nugarkaulis.
Prašykime Dievo, kad nepakenk
tų sveikatai ir kad jaunuolis vi
siškai pagytų.
Sausio 22 atvyksta lietuvių jė r

jauskas. Pabus dvi savaiti.
Sausio 30, sekmadienį, lygiai
penktą valandą popiet didžiojoje
salėje, Parque da Mooca, atlai
kys sv. Mišias, pasakys pamoks
lą, ir po Mišių bus jo priėmimas
ir pagerbimas ten pat salėje. Uzkandžiams butų gerai, jei musų
ką atsineštų.

Pakrikštijo dukrele^
Jurgis ir Dominika Kavaliūnai
iŠ Perouche sausio 22 Šv. Kazi
miero koplyčioje pakrikštys savo
dukrelę. Sveikiname.

Gydosi po operacijos
Tėvas Jonas Kidykas, ML re
daktorius, šią savaite buvo Cam\
v
pinas mažai akių operacijai
at
likti .
Palaidota M. Bačiuniene
Sekmadienį, sausio 16, T. J.
Bružikas atlaike dvejas laidotuvių
Mišias. Ipirangoje didžioj ligoni
nėje už mūsų choristu Valentino

narį, jos tėvą Domingos, ir Lapos
kapuose iš V. Anastacio palaidojo
Malviną Bačiūnienę, gimusią Vil
niuje 1886 XII 26. Ji paliko sūnų
Leoną ir dukterį Mariją, penkis
vaikaičius ir 9 provaikaičius.
Septintos dienos Mišios bus V.
Ailastacio bažnyčioje sausio 22 d.
7:30 rytą.
Abiejų seimų namiškiams i r
giminėms reiškiame giliausią uzuojautą.

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

MUSU

Šv. Juozapo bažnyčioje, V. Zelina,sausio 22 d., 19:30 vai. Pra
šoma giminiu, ir pažįstamu daly
vauti.

Lankėsi Porto Alegre
Prel. Zenonas Ignatavičius
tris savaites lanke lietuvių sei
mas Brazilijos pietuose, sugrįž
damas pro São Pauli sausio 16.
Porto Alegre aplanke virš 30
lietuvių Šeimų, Barao de Cotejipe - 19. Buvo ir Irai bei Erechim. Laike pamaldas lietuviam
ir rodė spalvotas skaidres apie

Savo įspūdžius žada aprašyti
’’Mūsų Lietuvai."
Ieškoma žinių
Kiekvienais metais JAV lie
tuvių kunigų vienybė išleidžia
met ruošiamas laisvojo pasau
lio lietuvių katalikų metraštis
su įvairiomis žiniomis.
Redaktorius kun. T . Narbutas
kreipiasi, prašydamas žinių apie lietuvius ir lietuvių kilmes
asmens, kurie yra seminarijo
se klierikai ar kitataučių vie
nuolijose .
Jeėgu kas turėtų žinių apie
lietuvius ir lietuvių vaikus Bra
zilijoje, kurie yra klierikai ar
vienuoliai-vienuolės, prašom
tas Žinias perduoti Vila Zelinos arba šv. Kazimiero klebo
nijai.
Kur yra fotografija?
Buvęs dr . Vinco Kudirkos
mokyklos, Rua Lituânia, moki
nys fotografas norėtų pasidaryti kopiją mokinių nuotraukos is
maždaug 1932 metų. Padaręs

Kreiptis į redakciją.
Literatūros ratelis
São Paulo lietuvių literatū
ros būrelis pradeda antruosius
gyvavimo metus mėnesiniu va
karėliu sausio 27 dieną.

Uzsi
Po 30 kr. - Kazimieras Šimkus,
Adolfas Serenas, po 25 kr .-Dominin kas Laucius, Pranas Lukoševičius,;
Antanina Danieliene davė 40 kr.
ir
Jonas Tatarunas, Jono sūnūs, už dve jis metus 50 kr. Per Juozą,, Baužį is
bai dėkojame. - -Administratorius.

Patio

do

sausio

Colegio

25

di e n ą

Renkamės 8:30 valandą ryto
Dalyvaukime visi lietuviai’.

Išteka Amerikoje
Čikagoje, Marquette Parko lietu
viu bažnyčioje vasario men. 5 dieną
15 valanda įvyks sanpaulietės Onutės
Joteikaitės ir Vinco Kuliešiaus su
tuoktuvės, kurias palaiminti pasiža
dėjo J. E. vyskupas V. Brizgys . Po
to įvyks vaišės Jaunimo centre. Abu
kviečia Q Joteikaitės gimines, prietelius ir ML skaitytojus juos tą dieną
prisiminti.

Užsisakykite tautinių rūbų
kuriuos audžia Vytautas Dorelis Uru
gvajuje. Kaina 130-200 kruzeirų, pa
gal tai ar keletas ar tik vienas uzsisa
ko medžiagą to paties lietuviško raš
to, nors ir kitos spalvos, pilnai eilu
tei: sijonui, Žiurstui, kiklikui, bliuskelei ir karūnai su dviem kaspinais.
Užsakyti galima per Tėvus Jėzuitus
Sao Paule.

Nepraleiskite lėktuvo’.
Tebevyksta registracija lietuvių
kelionei į JAV Šių metų birželio 2b liepos 26. Registruotis abiejose kle
bonijose ar pas Arūną Steponaiti, JK
komiteto pirmininką. Numatoma, kad
lėktuvas paims Argentinos bei Urug
vajaus lietuvius su jaunimu Buenos
Aires, sustos Sao Paule, ir tada vyks
į Čikagą.
Platesnės Žinios bus suteiktos vė
liau. Vietų skaičius ribotas. K." r tu
skrenda ir būrelis Brazilijos -stų.

Vasario 16 švente
São Paule Vasario 16 dienos
minėjimas ruošiamas seselių
pranciskieciu salėje vasario 20.

A, a, Anelė Kazlauskienė

Sausio 16 giliame liūdesy pali
ko savo vyrą Kazimierą ir gimi
nes, nes mirė jo žmona Anelė
%

s

Kazlauskiene, gyvenusi rua Amasio, V. Belą, sulaukusi 71 m e t ų
amžiaus. Palaidota V. Alpina ka
pinėse, ir 7 dienos.šv. Misios bus

Domingos
Aušros choras savo nariams Lirjjai ir Valentinui Beivydams
reiškia savo giliausiu užuojautą.

