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KLE VELANDO 
GRANDINĖLĖS 
ŠOKĖJAMS

POPIEŽIUS
PASAKĖ:
„AŠ
MELDŽIUOS
UŽ JŪSŲ 
KRAŠTĄ“

Pas t e bėkit, 
kaip draugiš: 
kai laiko Po- j 
piežiaus ran- , 
ka, suspaudus' 
viena šokėja.

Kalėdų dienos pamoksle popiežius 
pasakė tarp kitų dalykų ir štai ką:,.Ge
ros valios žmones, nesibijokite vadintis 
krikščionimis. Ar nepastebite, kad palaiky
dami teisingumą ir taiką jus ieškote Kris
taus? “ Ir toliau:,, Sugebantiems pasigėrėti 
tikruoju Kalėdų džiaugsmu, jos atveria tik
rąjį žmogaus vidų... kurs ilgisi dieviškojo 
kilnumo. Popiežius apgailestavo, kad ne
pasirašyta prieš Kalėdas Vietnamo taikaųš* 
reiškė vilti, kad kalėdines paliaubos išsi - 
vystyta į pastovią taiką; priminė pasaulio 
valdžioms nepasitikėti ginklų jėga taikai į- 
vesti pasaulin, o žiūrėt teisingumo, meiles 
ir visų tautų laisvės.

KALĖDŲ MIŠIAS popiežius laikė gele
žinkelio tuneli4 kasantiems darbininkams , 
primindamas, jog ir Kristus gimė darbiniu, 
ky šeimoje k is-
eidamas skelbti savo Evangelijos.

LENKIJA. Kardinolas Wiszinsky kalėdi- 
diniame pamoksle aiškiai pasmerkė valdžios 
varomą bedievišką politišką, jaunimo gadi - 
nirną. Jaunimui atimama krikščioniškoji do 
rovė ir neduodama jam nieko geresnio.

S Ü A i K i T A S O S T i É

Šeštadienį guodžia 23 didžiausias Nika- 
raguos krašto istorijoje žemės drebėjimas 
sunaikino jos sostine Managuą. Dar po 36 
valandų po didžiojo drebėjimo buvo 37 ma 
žesni sukrėtimai, sunaikinę daugybę pc?pir- 
mojo smūgio likusių namų. O ir tie namai 
bei pastatai, kurie išliko, yra tiek sukiužę, 
kad esą pavojingi gyventi.

Valdžia dar nepaskelbė, kiek yra užmuš 
tų ir sužeistu, ir vargiai bus galima kadanor 
tai tikriai sužinoti. Raudonojo kryžiaus darbi 
trinkai mano, jog užmuštų turį būt mažiau - 
šiai tarp 15-16 tūkstančių.

Mieste beveik nebėr vandens., npbár.I|go- 
Lietuvos nacionalinė

M.Mažvydo biblioteka 

minių, nei maisto. Gatvėmis pravažiuot neį
manoma, nes jos yra arba užgriuvusios, arba 
atsivėrusi žeme paliko gilius griovius.

Valdžia įsakė visiems gyventojams išsi
kraustyti,nes turės nugriaut visuslikusius 
pastatus ir tam naudos dinamitą bei artile
rijos sviedinius.

Kone visi pasaulio kraštai sujudo siųst 
pagalbą: gydytojus, vaistus, maistų vandeni 
drabužius. Kaimyninių kraštų ligoninės prii
ma Manáguos Šveistuosius.

v NE PIRMAS KARTAS
Ir anksčiau Managuą yra ištikę dideli že

mės drebėjimai. Paskutinis buvo 1968 me
tais. Miestas esąs pastatytas ant vulkanų pe
lenu. dar negana sukietėjusiu.

Ne karta jau buvę patarta valdžiai statyt sos
tinę saugesnėje vietoje. Atrodo, jog dabar , 
norom nenorm teks tai daryti, nes vien tik 
griūvėsimas pašalinti ir žemei čia aptvarkyti 
reiktu išleisti šimtus milijonų dolerių.
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Pernai Lietuvoje auginta 95.000 hekta
rų kukurūzų.

Netoli Veliuonos, kurioje padavimas sa
ko žuvęs, kunigaikštis Gediminas, yra ma
žas parkas, kuriame yra daug retu me
džiu, jų tarpe geltonžiedis tulpmedis, vie
nas 20, kitas 22 metru, aukščio. Prie Rau
donės, netoli Jurbarko auga dviliemenis 20 
metru aukščio ir 7,5 metru apimties „Gedi
mino ąžuolas"

•

Pro Ventės raga Lietuvos pajūryje pra
skrenda daugybė paukščiu. Jau 1907 me
tais Rasytėje įsteigta žiedavimo stotis, 1930 
metais Ventės rage. 1969 metais visoje Lie
tuvoje buvo pažymėta 20.000 paukščiu. 
1958 metais Lietuvoje suskaičiuota 8811 
gandralizdžiu, iš kuriu i pietus prie Vidurže
mio |ūros išskrido 32.000 gandru). Daugiau 
šia gandru būna prie Šilutės. Klaipėdos. Ša 
kiq. Marijampolės, Viikavis'kio, Juoduiu gan 
dru suskaičiuota 250 gandralizdžiu ir 1180 
paukščiu (1968)

Prieš karą Kuršių nerijoje gyveno apie 
250 briedžių. Po karo jų nebeliko, bet 
1955 metais jau buvo vienas, perėjęs iš že
myno Dabar esama apie 20.Yra Nerijoje dar 
I 50 stirnų, 40 šernų, lapių. 

1
Viena didžiausių Lietuvos pelkių yra Ka

manos, turinčios virš 12.000 metų amžiaus 
esančios tarp Mažeikių ir Akmenės. Čia au
ga labai daug įvairių krūmokšnių.

Storiausia eglė Lietuvoje auga Varduvo
je. netoli Mažeikiu. Ji storesnė kaip 3,5 met 
ru.

332 milijonai.

Iš kairės į dešinę sėdi: U. Grava, pasaulio laisvųjų latviu Federacijos pirm..K. Valiūnas, 
Vliko pirm.,A. Anderson pasaulio estu Tarybos pirm., Stovi: A. Razgaitis, V. Eglite, 
A. Abakuks, J. Simonson, J. Valaitis,!Pleer.

Valstybinis parkas kuriamas tarp Molėtu 
Ignalinos ir Zarasų. Tai pirmasis Pabaltyje 
Didžiojoje Kretuono ežero saloje gyvena 
daugiau kaip 2000 paukščiu, esama 1.200 
lizdu 19 hektaru plote.

Lietuvoje yra dvi senienų krautuves 
Vilniuje ir Kaune. Daugiausia išperka
mi klasikų rinktiniai raštai, meno leidi
niai, Lietuvos istorijos, Krašto-tyros 
ir etnografijos knygos.

Lietuvoje gaminama maždaug 40 
proc.visų Sovietų Sąjungoje vartojamų 
šaldytuvų variklių (motorų) ir 90 proc 
autokompresorių. Eksporto (iškaitant 
i Sovietų Sąjungą) 30 proc sudaro ma
šinų pramonės gaminiai Trečdalis ma
šinų gamybos ir metalo apdirbimo 
lieka Lietuvoje, o du trečdaliai išveža
mi. nors iš viso šios srities gaminių Lie
tuvoje pagaminama 40 proc o impor
tuojama 60 proc

1 Lietuvą kasmet įsivežama 8 milijo
nai tonų naftos iš Rusijos. Baltarusi
jos. Ukrainos ir Azerbaidžano.

/V7/ metais Lietuva Soveitų Sąjun
gai pagamino 14.000 elektros suvirini
mo aparatu, 2,4 milijonus elektros skai 
rikliu, 19300 metalo apdirbimo stak
lių, grąžtu už 16 milijonu rubliu. 2000 
žolės miltu malūnu. 5,00 javams kirsti 
masinu. Nuo 1961 metu Lietuvoj eks
portas didesnis už įvežamųjų prekių 
kieki, 1911 metais buvo 221 milijonu 
rubliu perteklius, šiais metais, spėjama 
bus 3 O7 milijonai rubliu, 1973 metais

Papilėje, Akmenės apylinkėje, randama 
suakmenėjusiu juros gyvūnu liekanos. Ten 
yra parke auganti „šešiolikmetė liepa'

Stipriems dirbiniams dirbti senovės lietu 
viai naudodavo kukmedį, kurį jau 1423 me 
.ais apsaugoti liepė Jogaila, grasindamas 
mirties bausme už medžio nukirtimą. Nedi
deli kukmedžiai auga vos keliose Lietuvos 
vietose šiuo laiku.

{Stelmužės garsusis ąžuolas, dabar turįs 
vos 20 metrų aukščio, turi 2,80 metrų* 
skersmens, o žmogaus ūgio aukštyje reikia 
13 m. juostos apeiti. Seniau buvo manyta 
kad tai storiausias ąžuolas Europoje, bet at
rasti du storesnį Vokietijoje ir Anglijoje. Jis 
gali turėti tarp 1.200 ir 2.000 metų am
žiaus. Girios miške netoli Dusetų yra viena 
storiausių Lietuvos liepų - 28 metrų aukščio 
ir 171 cm. skersmens.

pietryčiu lygumoje netoli Merkio 
žemupio yra Golio mišku kopos, pa 
našios i pajūrio smėlynus, panašiai ap
želdinamos. Čia auga ir amalas, kuris 
yra parazitinis augalas., augąs ant kito 
medžio saku, žaliuojąs žiemą ir vasarą 
Amalas sàugojamas, nes žiemos šalčiai 
daug ju iššaldo.

Merkinės apylinkėse, netoli 50 m 
aukštumo piliakalnio, randami minera 
liniai vandenys. Norima iš 60-70 metrų 
gilumoje randamų šaltinių padaryti 
kurortą, panašų i Druskininkus

Vinco Krėvės-Mickevičiaus gimtinė
je Subartonių kaime yra akmuo ..už
keikta merga” pavadintas, kuri rašyto
jas mini savo padavime ..Užkeiktas ak
muo”.

DĖMESIO •
Kitame M.Lietuvos numeryje bus 

naujų, labai įdomių ir svarbių «žinių, 
kas iš tiesų dedasi Lietuvoje.

* Artiv. «num g&râee&o il
gametis sekretorius mons. Kle
mensas Razminas Vėlinių proga 
aplankė arkivyskupo kapą Zara
se, Austrijoj. Ateinančiais me
tais sueina lygiai 100 metų nuo 
šio įžymaus ganytojo gimimo. Jis 
girmas išvertė visą Sv. Raštą į 

etuvių kalbą. Ta proga kuru St.
Yla, tikimasi, paruoš platesnę 
studiją apie jo asmenį ir veiklą

i

Lietuvių Katalikų mokslo akademija mi
ni savo 50 metų sukakti.

įsteigta JAV-se Prof. Antanio Salio, mi
rusio 1972 VIII.II. kalbotyros stipendija, 
skiriama išeivijos lietuviui.

Amerikos Lietuviu Vargonininkų ir Mu
ziku sąjunga New Yorke atšventė savo 50- 
tąjį seimą.
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LIETUVIŠKOJI TĄSA
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Prieš šv. Kalėdas, lankydamas lietuvių 
Šeimas Sante André, São Caetano, Itaque- 
roje, São Miguel ir kitur, surinkau įvairių 
įspūdžių, kuriais švenčių metu norėtųsi su 
ML skaitytojais pasidalinti. Dėl kitų dar
bų, kurie daug laiko pareikalauja, spėjau 
apeiti vos 550 šeimų iš šv. Kazimiero para
pijos sąrašo.

Pirmiausia, reikia pasidžiaugti, kad šim
tai ir tūkstančiai lietuvių tebetęsia is Lie-' 
tuvos atvežtus Kalėdų papročius: ruošia 
Kūčias, prašo paplotėlių-kalėdaičių. Kak 
kurios šeimos, kurių nespėta aplankyti, pa* 
Čios atvyksta į parapijos centrus Zelinoje 
ir Moócoje, pasiima kalėdaičius, kad nelik
tų be jų. Žinoma, yra šeimų mažytė dalis, 
kun nebenori papročių laikytis, kadangi 
„čia Brazilijoje niekas to papročio nepa
žįsta.”

Bet tuose pačiuose namuose būna, pa
vyzdžiui, Kalėdų eglutė, kuri yra vokiškas 
paprotys, į Jungtines Amerikos Valstybes 
atvęžtas vieno vokiečio apie 1820 metus, 
o dabar visuotinai paplitęs. Gražiai paaiš
kino viena šeima, kad skaičius nesvarbu^ 
gi Motinos dienos šventę pradėjo dvi mer
gaitės, pasiilgusios savo mirusios motinos, 
o dabar tai kone pasaulinė šventė.

Gražu, kad įvairios šeimos paplotėlį 
siunčia savo giminėms Lietuvon, arba iš 
ten, iš Šiaurės Amerikos* ar iš kitur gauna 
iŠ savo giminių kalėdaitį, kuris simboliniai 
jungia tolimus šeimos ir tautos narius.

Norisi padėkoti tiems lietuviams, kurie, 
kunigui užėjus, pusiau nelauktam, nevisa- 
da patogiu laiku, mielai priima ir dar pa
rodo kitas, „naujai atrastas” lietuvių šei
mas savo kaimynystėje. Taip Itaqueroje 
prisidėjo keturios šeimos prie esančių sąra
šo, panašiai ir kitur. Būtų gražu, kad iki 
sekančių metų daugiau šeimų „pamedžio
tų” savo tautiečių kaimynų.

Toliau, kiekviena šeima, kuri tik tai į- 
stengia, paaukoja keletą kruzeirų, kartais 
net ir stambią sumą, bažnyčios reikalams. 
Dovanų gavome net įvairių rankų darbų*® 
kilimėlių, pyragaičių ir k. Daug mūsų šei
mų prisideda ir prie vietinių parapijų sta
tybos, pvz., kaip Parque das Nações Bom- 
fim bažnyčios, kuri, galima sakyti, lietu
vių įsteigta. Ir kitur pagal išgales padeda 
statyti ir įrengti bažnyčias, aukoja netur
tingiesiems per vietinės parapijos draugi
jas ar visai asmeniškai, o vis dėlto atideda 
auką ir lietuviškai parapijai, su kuria turi 
bent tą ryšį,kad per metus kartą kunigas 
ateina šeimos aplankyti.

Vaikštinėdami po šeimas, padalinome 
„Mūsų Lietuvos” numerių, įvairių leidinė
lių ir lapelių, nes ne visos šeimos ML gau
na, ne visos lanko lietuviškas pamaldas 
baituose. Malonu buvo iš įvairių Šeimų iš
girsti, kad Maldos dieną už Lietuvą nega
lėdami atvykti į pamaldas, namie žadėjo 
iš atneštų lapelių pasimelsti.

„Mūsų Lietuvoje” skaitytojai pastebė
jo įvairias žinutes, pavyzdžiui, apie per 
metus mirusiuosius, apie kuriuos sužino
ma tik lankymo metu. Kaip būtų tinka
miau, kad šeimos bent telefonu praneštų

apie įvamus įvykius — vedybas, naujus pi
liečius, mirtis, laimėjimus Síqksle ir sporte. 
Tai būtų gražus patarnavimas ne tiek re
dakcijai, kiek bendrai lietuviams, kurie lai® 
kraštyje ieško žinių apie pažįstamus ir to
limus įminės.

Kalėdojimo metu sušelpiame visą eilę 
šeimų, tikrai reikalingų pagalbos. Būtų

----- --- -  -----------------. _____________

Petras Pakalnis

JUAN DOMINGO PERON

Lapkričio mėnesio pabaigoje daug šnekų sukėlė Argentinoje Juan Domingo Peron, bu
vęs jos prezidentas nuo 1946 m. iki 1955 m. išbuvęs tremtyje 17 metų ir prašomas draugų, 
jis panoro grįžti į Argentiną ir įsijungti i politinį gyvenimą. Kad kelionė butų įspūdingesnė, 
jis vyko per Roma ir tikėjosi gauti audiencija pas Italijos prezidentą Leone ir popiežių Po
vilą VI. Bet nei vienas, nei antras jo nepriėmė ir, pasimatęs su Italijos premjeru Andreotti, 
iškeliavo i Buenos Aires nieko Romoje nepešęs. Neįspūdingas jo sutikimas buvo ir Argenti
noje. Prezidentas Lanusse, kurį Peronas lygiai prieš 20 metų buvo pasodinęs į kalėjimą, ap
statė erodromą kareiviais ir policininkais, įleido į jį tik 300 Perono draugų ir tiek pat žur
nalistų, o pats išvyko j provinciją padėti kertinį akmenį vienai įmonei. Nors Peronui palan
kios profesinės sąjungos paskelbė vienos dienos streiką, kad darbininkai galėtų j) tinkamai 
sutikti, bet Buenos Aires gatvės buvo apytuščios ir niekas nesukėlė jam pageidaujamo tri
umfo.Tačiau Peronas yra spalvingas Pietų Amerikos politikas, į kurį verta iš arčiau pasižiū
rėti.

Juan Domingo Peron gimė 1895 m. Pa
baigęs karo mokyklą, jis tarnavo kariuome
nėje ir keletą metų buvo karo atašė Romo
je ir Berlyne. Ten jis stebėjo ne tik ginkluo
tas pajėgas, bet ir Mussolinio bei Hitlerio 
valdymo būdą. Sugrįžęs Argentinon prisi
dėjo prie karininkų, kurie 1943 m.nuvertė 
prezidento Castillo vyriausybę. Po pervers
mo, pulkininkas Peron pradžioje buvo dar
bo ministeriu, o vėliau viceprezidentu ir ka
ro mimsteriu. Siekdamas daugiau galios ir 
pataikaudamas darbininkams, 1945m. jis 
atsidūrė kalėjime, iš kurio jj išvadavo busi
moji žmona Jieva Marija Duarte. Toji ugnin 
ga ir energinga moteris suruošė darbininkų 
demonstracijas ir privertė Argentinos vyriau 
sybę paleisti Peroną iš kalėjimo. Mat, būda
mas darbo ministeriu, Peronas sumažino dar 
bininkams butų nuomas, privertė darbda
vius derėtis su profesinėmis sąjungomis dėl 
darbininkų algų ir pridėjo jiems Kalėdų prie 
dą, vieno mėnesiu algą, išmokamą gruodžio 
mėnesj. Tie trys dalykai padarė Peroną tokj 
populiarų, kad, paleistas iš kalėjimo ir ve
dęs Jievutę, jis ryžosi tapti Argentinos prezi 
dentu. Iš tiesų, 1946 m. vasario mėnesj 
Juan Domingo Peron, maža balsų dauguma 
buvo išrinktas Argentinos prezidentu.

įgijęs aukščiausią valdžią, Peronas pakė
lė darbininkų algas, pradėjo-statyti naujas 
įmones, ligonines ir mokyklas, suvalstybino 
bankus ir geležinkelius, ir išplėtė viešus dar
bus. Jis rėmėsi kariuomene, policija, profe
sinėmis sąjungomis ir peronistų partija, va
dinama justictelistas. Nors jis-'pridarėtiaūg. 
klaidų, bet 1951 m. buvo perrinktas prezi
dentu. Ankščiau jis buvo pakeitęs konstitu
ciją, kuri jam suteikė beveik diktatoriaus 
galią. Rinkimų kampanijoje jam padėjo žmo 
na, kuri kontroliavo vieną laikraštį (La R&- 
zon), sveikatos ir darbo ministerijas ir, kar
tu su vyru, profesines sąjungas. Be to, ji bu
vo įsteigusi savo vardu beturčiams šelpti 
fondą, kuris kasmet kaštuodavo Argenti
nos biudžetui apie 100 milijonu dolerių 
bet niekas jo netikrindavo. Per 1951 m. 
rinkimus ji norėjo tapti net viceprezidentu, 

galima ir kitoms padėti dažniau ir daugiau 
jeigu Lietuvių Bendruomenės šalpos sky
rius gautų daugiau aukų. Nė centas tų pi
nigų nedingsta, o išdalinamas gerai šeimų 
padėtį apžvelgus. Jeigu neįmanoma kitaip 
tų lėšų pristatyti, tai nors kalėdojimo me
tu būtų galima kunigui įteikti.

AS.

bet kariuomenė tam pasipriešino ir Jievutė 
turėjo nusileisti. Rodos po prezidento rinki 
mų ji aplankė Pijų XII ir, matyt, tikėjosi 
gauti kokį aukštą ordiną. Tačiau gavo tik 
auksini rožančių, kurį ten pat Vatikane su

draskė. Nors Peronas dėjo pastangas, kad ji 
butų paskelbta šventąja, bet tokios moters 
Bažnyčia nekanonizuos. Ji mirė gerklės vė
žiu 1952 m.

Juan Domingo Peron išsilaikė valdžioje 
iki 1955 m. Jį nuvertė kariuomenė, kuri bu
vo nepatenkinta infliacija, korupcija, dikta
tūra ir Bažnyčios persekiojimu, pradėtu 
1954 m. Pabėgęs j Paragvajų ir kitas Pietų 
Amerikos respublikas, jis galų gale, apsigy
veno Ispanijoje. 1964 m. jis bandė grįžti į 
Argentiną per Braziliją. Bet Brazilijos vy
riausybė tuo pačiu lėktuvu ji pasiuntė at
gal j Ispaniją.

Praėjusiais metais prezidentas Lanusse 
paskelbė, kad 1973 m. kovo mėnesį bus Ar
gentinoje rinkimai. Nors Kraštas gali apsiei
ti ir be Perono, bet kiekviena demokratinė 
vyriausybė turės skaitytis su justicialistais, 
kurie sudaro didžiausią Argentinos partiją. 
Savo partijos pasisekimą Peronas taip išaiš 
kino: „Nors mes- justicialistai -nesame 
labai geri, bet tie, kurie valdė kraštą po mū
sų, buvo tokie blogi, kad mes atrodėme ge
resni, negu iš tiesų esame. Todėl šiandien 
yra daugiąu justicialistų, negu buvo ankš- v • M ciau .

Perono sugrįžtant Argentinon laukė dau
gybė jo šalininkų. Deja ,jo atvykimas nuvy
lė argentiniečius ir daugelį Peronismo vadų. 
Nors jam išskrendant iš Argentinos į Urug
vajų buvo leista 300 asmenų palydėti iki 
lėktuvo, lydėt norinčiu atsirado tik šimtu
kas.

Pagal paskutinius įstatymus Peronas ne
galėjo išstatytsavo kandidatūros j preziden
tus nes nesugrįžo Argentinon iki 25 d. Lie
pos. 0 ir jo nurodytasis kandidatas tik dar 
labiau suskaldė peronistus. Atrodo bus tie
sa, kad, grįždamas Argentinon, padarė stam 
bią klaidą. Jam būt buvę geriau pasilikti Is
panijoje.
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CURSO INTENSIVO - CULTURA
E LINGUAUTUANA

nive$lèigo

IDIOMA LITU ANO para estudantes e adul
tos, 5 de janeiro -14 de fevereiro de 1973 na

2a, 4a, 6a feira, das 20:00 às 22:00 hs.

CULTUĘA LITUANA (apresentações em 
português), 4 de janeiro 13 de fevereiro de 
1973 no salão da Paróquia de S. Casimiro, 
Rua Juatindiba, 20, Parque da Moóca 
3a e 5a feira, das 20:ÕÕ às 21:15 hs
Informações nas casas paroquial da Vila Ze- 
Una e dá Moóca (63-59- 75 e 2 73-0338).

KAIP lIDtSTVT! SKAIČIUS!

Rutuliukuose išdėstykite skabius nuo 
10 iklty limbai | taip, ksd jų suma kiek
vienoje ii 9 horizonúHq sr vertikalių ei.

■brf■«■i
MĮSLE

Aš gimiau Gudijoje, bet esu lietuvis.
Aš visą laika keliauju per Lietuva»
Savo kelionę aš vis pradedu nuo Len

kijos sienos.
Pradžioje esu mažas, nešvarus, ir nie

kas manęs nepažįsta.
Priėjęs Gardiną, aš susirašiau, ir man 

pačiam atrodo, kad nežinau, kur 
einu.

Prie Kauno mano drangas duoda max.
gertL , \ 'Tada aš pastoréju ir išsitiesiu ir kėliau- \ 
ju toliau.

Priėjęs jurą nuskęstu, bet nenumirštu.
(paruošė Raimundas Kunstmanas) 

ATSAKYMAS: sudėstyk kitaip šias 
raides- mesnuan.

ACAMPAMENTO-STOVYKLA
! Santa Isabel, 6 de janeiro - 13 de $ 

janeiro, 8-12 anos •
Ubatuba, 25 de janeiro - 5 de t

fevereiro, 12-16 anos í

Semana de estudos do Congresso 
dos Lituanos da América do 
Sul, 15-22 fevereiro, 15 anos 
e mais.

Informações nas Casas Paroquial 
da Vila Zelina e Moóca.

í 
í 
í

vèc U&XLACJS& : X TO/ 6^4,5^/

Cf A
. AAS/LMrr/ ?

VffiJCAS P! STASIS

enxq p

X 7/GSĄ X
( T7JA/6F&.S VA&bAG ' 
y&A y

&£T AWêjWZ J

KA-Ò
K Cf&TUVAS) /A į
\ rr ą J
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Petras Pakalnis „Ker mosi trinkų” piknikas

KOVA PRIEŠ TERORĄ.

Skis metais įvyko du svarbūs tarptautiniai pasitarimai. Juose buvo plačiai na
grinėjamos šių laikų negerovės: oro, žemės ir vandens teršimas bei tarptautinis 
teroras. Stokholmo konferencijoje buvo svarstomos priemonės, kaip pašalinti že 
mės, oro ir vandens teršimą, kuris kenkia žmonių sveikatai ir bjaurina gamtą. Jei 
tas teršimas nebus pašalintas, žmonės ir gyvuliai dalinai apsinuodys ir sutrum
pins gyvenimą. Neseniai New Yorke buvo sušaukta bendroji Jungtinių Tautų se
sija, kuri svarstė tarptautinio teroro problemą. Toji sesija buvo sušaukta generali 
nio Jungtinių Tautų sekretoriaus, bet daugiusiai joje nusipelnė JAV užsienio rei
kalų ministeris William Rogers.

araoų valstybių alyvą ir negali jų boi-
Kovos planas

W. Rogers pateikė tarptautinės su
tarties planą ir išdėstė priemones, kurio 
mis būtu galima kovoti prieš teroristus. 
Pagal tą planą teroristai turėtų būti iš
duodami: tai valstybei, kurioje jie nusi
kalto, arba baudžiami ten, kur ieško 
prieglobščio. Be to, prieš valstybes, ku 
riose teroristai mokosi smurto arba ku 
rios juos priglaudžia, turėtų būti imta
si sankcijų. Norėdamas įtikinti Jungti
nių Tautų narius, W.Rogers pateikė 
tarptautinio teroro pavyzdžių. Tik šiais 
metais teroristai pagrobė 39 lėktuvus 
ir pareikalavo dideles pinigų sumas 
jiems išpirkti. 13 kartų teroristų planai 
sutrukdyti. Per tuos incidentus 9 tero
ristai užmušti ir 2 nusižudė. Be to, žu
vo 3 pilotai ir 7 erodromuose esantys 
žmonės. Nuo teroristų laiškų, pasiųstų 
iš Olandijos Izraelio atstovams įvairiuo 
se kraštuose, žuvo vienas žydų diplo
matas, nes tame laiške buvo sprogsta
mos medžiagos. Tokių laiškų buvo pa
siųsta 51. Nuo arabų teroristų Miunche 
ne žuvo 11 Izraėlio sportininkų. Praė
jusiais metais spalio mėnesį, tur but, 
žydų teroristai paleido keletą šūvių į 
Sovietų atstovybę New Yorke. Tai tik 
keletas pavyzdžių, kurie aiškiai įrodo, 
kad jau atėjo laikas kovoti bendromis 
jėgomis prieš tarptautinį terorą. W. 
Rogers nuomone, pastudijavus jo pla
ną vienerius metus, būtų galima ką pa
keisti, pasirašyti tarptautinę sutartį ir 
pradėti bendrą kovą prieš taip plačiai 
paplitusi smurtą.

Kas atmetė planą.
Reikia apgailestauti, kad W. Rogers 

planui pritarė tik Izraėlio ir Pietų Ame 
rikos respublikos. Sovietų užsienio rei pranta išmintingų Kristaus žodžių „kas 
kalų ministeris pasmerkė sportininkų 
nužudymą, bet pritarė arabams, kovo
jantiems neva prieš Izraėlio kriminalis
tus. Anglijos, Prancūzijos, Japonijos ir 
Australijos atstovai manė, kad nereikė 
tų imtis jokių sankcijų. Mat, jos perka

Sv. Mišios mirties metinių proga už a.a. inž. .

bus V. Zelinos parapijos bažnyčioje, šeštadienį, 
gruodžio 30 dieną, 7.00 valandą.
Užprašė žmona Selė ir sūnus Leonardas su žmona

kotuoti. Kaip piausi šaką, už kurios, 
laikaisi? Savaime aišku, kad ir arabų 
atstovai atmetė Rogerso planą, nes jie 
nori bet kokiu būdu kenkti Izraėlio 
valstybei ir teroristus laiko tautos did
vyriais.

S. Amerikos kovos
Matydamas Jungtinių Tautų sesijos 

nepasisekimą, JAV prezidentas nuta
rė kovoti prieš tarptautinius teroristus 
panašiai, kai kovoja prieš narkotikų 
pardavėjus ir kontrabandininkus. Tuo 
tikslu jis sudarė specialią komisiją ir 
paprašė W. Rogerso, kad jis tartųsi 
atskirai su įvairių kraštų vyriausybėmis.
Iš savo pusės W.Rogers mano, kad iki 
šių metų pabaigos jam pasiseks tartis 
su 51 krašto užsienio reikalų minis
trais. Nuo W.Rogers neatsilieka ir JAV 
senatas. Lėktuvų grobikams jis numatė 
mirties bausmę ir įgaliojo prezidentą 
Niksoną sustabdyti oro susisiekimą su 
toms valstybėmis, kurios priglaudžia 
lėktuvų grobikus.

Matydamas Jungtinių Tautų neryž
tingumą kovoti prieš tarptautinius te
roristus, tarptautinės pilotų sąjungos 
prezidentas J.O’Donnell pareiškė, kad 
jų sąjunga apsispręs, ar leis pilotams 
skristi į valstybes, priglaudžiančias lėk 
tuvų grobikus. O lėktuvų aptarnauto
jų sąjungos delegatai, atstovaują 23 
kraštus, vienbalsiai nutarė neaptarnau
ti po sausio 1 dienos (1973 m.) tų vals
tybių lėktuvų, kurios nebaudžia lėktu
vų grobikų. Šių dienų sąjungų iniciaty
va yra rimtas dalykas, nes nutraukimas 
oro susisiekimo gali atnešti grobikų 
globėjams daug finansinių nuostolių. 
Žiūrint iš šalies į visą tą problemą, 
keistai atrodo, kad žmonės dar nesu- 

imasi kardo, tas nuo jo ir žūsta”. Te
roras yra aklų fanatikų ginklas, kuris jį 
vartoja ir tiems užtraukia gėdą ir žmo
nių pasmerkimą.

Gruodžio 17 dieną, sekmadienį - puiki 
V.Zeiinos „kermoširimku" išvyka i Jardim 
Princesa (Praia Grande), kur p.Mockiené 
visus priėmė savo namuose „a princessa'.

Buvo du pulmanai iškylautojų. Tai per 
kermošių pasidarbavę parapiečiai-lietuviai 
ir kitataučiai - su savo šeimom. Tokiu kon
krečiu ir simpatišku bodu Parapijos Taryba 
norėjo išreikšti savo padėką visoms ir vi
siems, kurie taip dosniai pašventė kelis po
piečius ir vakarus parapijos kermošiui pra 
vesti.

Diena pasitaikė puiki, tad ir nuotaika dar 
pakilesnė.

Vos nuvykus i gražutį p.Mockienės namą 
mačiam pajūry, prieangy-verandoj buvo'at- 
aikytos Mišios, paįvairintos lietuviškom 
bei portugališkom giesmėm. Celebransas, 
kun.Pr. Gavėnas, nušvietė liturgijos mintį 
- linksmai, bet ir rimtai, ruoštis sutikti atei 
nantį Kristų. Geras būrelis priėmė ir komu
niją. 0 po Mišių visi - vaikai, jauni ir jau ne 
visai jauni - į jurą.

Šiltas ir smagus vanduo, šokti viliojan
čios bangelės, neperkaršta saulutė - viskas 
kvieste kviečia džiaugtis Dievo sukurta gam
ta ir žmonių bičiulyste.

Po pietų, kurių kiekvienas atsivežė ir
dosniai dalijosi su kitais, dainos ir žaidimai 
dar būtu tąsąsi iki vėlyvo vakaro, jei nebū
tu reikėją „dulkėtu keliu” grįžt namo.

Ir autobuse skambėjo linksmos dainos 
ir juokas ,kol... privažiavom Sanpaulo tra
ti ką su didmiesčio triukšmu.

Kermošiaus piknikas -fizinio ir dvasi
nio atsigaivinimo diena. Ir gal pilnai atlygi
no tuos kelis kermošiui-pašvąstus popiečius 
ir vakarus.

Už visa tai Parapijos Tarybai - Conselho 
Paroquial - nuoširdi,igili padėka.

Kermošininkas.

Jaunimo namuose gruodžio įtėvų posė
dyje sutartos Šios vasaros vaikų stovyklos da
tos ir vietos:

Vaikams nuo 8 iki 12 metų :S ta Isabel, 
nuo sausio 6 iki 13 dienos.

Vaikams nuo 13 iki 16 metų: Ubatuba, 
(p. Šišlų vasarvietėje) nuo sausioJ 25 iki va
sario 5 dienos.

Stovyklos mokestis bus,maždaug,15 kr. 
už dieną. Užsiregistruoti būtinai iki gruo - 
džio 23 dienos abejose klebonijose.
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PADAHGĖ^

IŠ USA: Algis Valeika - 15 dpi. V. Kulie - 
sius 20 doL.

MIRĖ

Lakpkrièio mėn.Jndianopolyje mirė Jonas 
TALACKA, širdies liga. Liko žmona ir du su-

SIO M.L. NUMERIO
GARBĖS LEIDĖJAS

INŽ. ZENONAS BAČEL6S
augę vaikai.

TAIP PRAĖJO KALĖDOS B.L.B. Tarybos pirmininkas^uolati- 
nis laikraščio bendradarbis ir finansi*

Iš lauko ir viduje gražiai padabintoje baž
nyčioje prie įspūdingos prakartélés perpildy- 
dyta bažnyčia susikaupusi sekė ir Mišių mal
das ir gražius choro giedojimus lietuviškai ir 
portugališkai. Juk parapija darniai aptarnau
ja dvieju kalbu bendriją, tai reikėjo visas šir
dis jaukiai kalėdiškai nuteikti. 0 kas geriau 
tai padarys, jei ne gimtąja kalba giedama ir 
girdima giesmė?

Pamaldas laikė trys- kunigaiKlebonas M K 
Gaidys, pasakąs pamokslą braziliškai, kun . n. 
St. Šileika - lietuviškai ir kun. H. Šulcas.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJE
KOplyčia nedidukė, tai lengva pripildyt 

sėdynes. SAvotiškai įrengta prakartėlė ir gėlė
mis išgražintas altorius darė intymią šeimy
nišką nuotaiką. Kalėdines giesmes giedojo vi
si baisingieji dalyviai. Klebonas T. Jonas Bru- 
žikas,S.J. atlaikė pamaldas su pamokslu ir pa
sveikino parapiečius su Kristaus gimimo šven
ta

T. A. Saulaitis turėjo pamaldas C i p o 
T. Petras Daugintis šv. Kristoforo ligoninė-

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJA

Tėvai Jėzųita? visiems šv. Kazi
miero parapiečiams S.Paulo ir Sto 
Andrė vyskupijose už malonų priė
mimą ir sušelpimą kalėdojimo me- 
tul.abai atsiprašome, kad nespėjo
me aplankyti visus, nors pradėjom 
lankyti jau rugpjūčio mén^gaíe. Pa
rapija labai išsimėčiusi, tai sunku ap- 
vaikščiot, o beto T. Bružikas kiek 
vėliau grįžo iš Amerikos ir vėliau te- 
įsijungė į kalėdojimą. Nė vienas lie
tuvis nebuvo aplenktas tyčia. Dar 
karta ačiū visiems! «•

LIETUVIŲ KALBOS KURSAi
Zelinoje, gruodžio 28, prasidės in- 

tensyvus lietuviu, kalbos kursas.
Mokiniams nuo 7 iki 12 metu - 

16 valandą.
Mokiniams nuo Í3 iki 16 metu — 

9 vai. »*yto.

je.

SU KALĖDAIČIAIS ISPANIJON

Piracicaboje saleziečių koplyčioje,Mindaugas 
Gurauskas vedė Oną Mariją gruodžio 16 d. 
Po kelių dienų išskrido Ispanijon su Palmei
ras krepšinio komanda žaisti krepšinį gruo
džio 23,24,25 dienomis.

Aerodrome pasiėmė iš motinos kalė
daičių - plotkelių,kurias laužė ir su savo ko
manda pasidalijo Kūčių vakarą,prieš prade - 
dant žaisti.

Jo brolis Radvilas su žipona Alvina susi
laukė sūnaus ir pakrikstijoi Jono vardu.

IŠLAIKĖ EGZAMINUS
I Mackenzie universiteto civilinės inžineri

jos fakultetą Aleksandras Valavičius. | moder« 
niųjų kalbų fakultetą — Claudete Elena Kan- 
celskis.

IESKQMA
Marcelė Blijienė ( gal Blujienė ? ) Ji turėjo 

dukterį Marytę. Brazilijon atvyko apie 1929
metus. Ieško jos sesuo, gyvenanti Lietuvoje. 
Atsiliepti šiuo adresu: Alexandre Suveizda, R. 
Jorge Rudge n.179 — apt.203. Rio de Janei
ro, Guanabara. ARba patelefonuokite M.Lie- 
tuvos redakcijai.

UŽSIMOKĖJO UŽ M. LIETUVĄ:

Danutė Sauka-Grunauer — 25 kr. Po 30 kr 
K. Ausenka, A. Gurauskas.

K. Dragūnas:85 kr. Alg. Saldys lOOJcr.už 
1971-1973 metus. Inž. Zenonas Bačelis 100 k. 
garbės leidėjas. .Alg. Sliesoraitis - 30 kr.para
ma M. Lietuvai.

nis rėmėjas. Jam nuoširdžiausias ad- 
minstracijos ačiū, ačiū J

-íflTí UX£|MO-
KÍT ui M.LiETUVĄ f J 

’ u i Tiíín lįd
PADĖKA

Visiems dalyvavusiems mano vyro, ir tė
vo, ALFONSO ŽIBO šermenyse, ir palydė- 
jusiems jį į amžino poilsio vietą, ir taipat, 
dalyvavusiems, 7 dienos mišiose

Širdingai dėkoja

Žmona Ona ir sūnus Algimantas.
+

Už A.A. ALFONSO ŽIBO vėle 30 d. 
Mišios bus Sausio mėn. 13 d. 9 vai. Šv. Ka
zimiero koplyčioje RJuatindiba,20, Pque. 
da Moóca.

Vėlionies šeima kviečia gimines ir pažįs
tamus jose dalyvauti.

MALONIAI KVIEČIAME VISUS LIETUVIUS Į

RENGIA PALKo FINANSŲ KOMITETAS 
V.ZÊLIN0S SESERŲ PRANCIŠKIEČIŲ SA
LĖJE. ■

Gros ne eilinis muzikos hsznoristM?gaisib 
as FERNANDO MIRANDA 
žinosiąs ,JMĖNCOM pravarde. Jas yra TV 
artistas, įgrojęs keletą plokštelių Ss wgo- 
nms jis padaro pūna orkestrą. Gros ir liete- 

šokius.
Pakvietimai gaunami pas:FI NANSI) KOMI 

TETO NARIUS, ZELINOS KLEBONIJOJ 
IR PAS JONĄ BAGDŽIIJ. Jei.: 273-18-65

G.Baitušū: 273-9764 ^.Valavičius: >9-9292: O. Gšigj®!» 273-6199 M»»*: 273-1449

SMAGUS IR LINKSMAS
METO SOTIKiMM

SĄJUNGOS - ALIANÇA RÚMUOSE - RUA LITUANIA 67 
Pradžia 22 vai. - gruodžio .31 dieną < sekmadienį >

Užsisakykite vietas iš anksto Telef 93-5470 273-5851 278-6500
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