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PLAČIAJAME PASAULYJE
PRITARIA VARŠUVOS
PAKTO PASIŪLYMUI

PARYŽIUS. Karinio Varšu
vos Pakto Valstybės oficialiai 
pasiūlė demok atinėms Euro
pos šalims sušaukti konferen
ciją aptarti visos Europos sau 
gurnui. Į šį pasiūlymą jau pa
lankiai atsiliepė, kalbėdami 
Europos Taryboje Prancūzi
jos Užsienių Reikalų Minis
tras Maurice Shuman ir Ita
lijos — Aldo Moro,

Gi Didžiosios Britanijos Už
sienių Reikalų ministras pa
reiškė, kad Varšuvos Pakto 
valstybių pasiūlymai yra ga
na migloti. Be to, toje konfe
rencijoje turėtų dalyvauti JAV 
ir Kanada, nes ir jos yra at- 
sakomingos už Europos sau
gumą.
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NEPUOLIMO SUTARTIS

Vakarų Vokietijos naujoji 
Brandt Vyriausybė nori net 
sudaryti nepuolimo sutartį su 
Sovietų Rusija ir kitom Var
šuvos 'Pakto valstybėm. Ji 
nori taip pat pagerinti savo 
santykius su Rytų Vokietija. 
Paskutiniu metu ir Rytų Vo
kietijos diktatorius, Komunis
tų Partijos generalinis sekre
torius Walter Ulbricht rodosi 
mažiau priešingas oficialiam 
tų santykių pagerinimo su
tvarkymui. Mums atrodo, kad 
Vakarų Vokietija ir kitos Va
karų Europos valstybės užmir 
šo ar nenori atsiminti, ką So
vietų Rusija padarė su Pabal
tijo valstybėm, su kuriomis 
turėjo sudariusi nepuolimo ir 
kitokias sutartis.
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KURILŲ SALOS IR SO V.
RUSIJA

LONDONAS. Daug nepasiten 
kinimo pasaulio viešojoje nuo 
monėje sukėlė Sovietų Rusi
jos pareiškimas Japonijos Už
sienio Reikalų Ministerijai, 
kad ji nemananti grąžinti jai 
Kurilų salų. Tas salas sovie
tai užėmė per ii Pasaulinį Ka 
rą. Jas iki šiol tebevaldė ir 
taiko savomis, remdamasi Kai 

,ro> Jaltos ir Potsdamo susita
rimais, Japonijos besąlyginiu 
pas'idąvimu karo pabaigoje ir 
Sau Francisco taikos sutarti
mi st\ Japonija 1951 metais.

Tači.uu ta sutartis galiojo 
tik S iustams. Be to, sovietai 
tebelaiko užėmę Habomai ir 
Shikotan «alas, neturėdami jo
kios tarpt; tutinęs teisės j jas. 
Tuo tarpu gi JAV sugrąžino 
Japonijai 1068 m. Bonin sa
las ir šiais metais susitarė 
grąžinti ir svarbią Okinawa 
salą.

SMARKIAI KYLA VAKARŲ 
VOKIETIJOS SVORIS

Kai gen. ’ De Gaulle buvo 
Prancūzijos prezidentu, tai jis 
visokiais netikėtai staigais iš
sišokimais sugebėjo atkreipti 
pasaulio dėmesį į Prancūziją 
ir nuduoti,, kad ji, bent Euro
pos politikoje, griežia pirmuo 
ju smuiku. Jam iš valdžios 
pasitraukus, jo įpėdinis to 
nebesugeba, ar nebenori Ku
rį laiką Europos pol.tiniame 
gyvenime buvo pasigendama 
stipresnės asmenybės. Popas 
kutiniųjų Vakarų Vokietijos 
rinkimų, kai nors ir vargais 
negalais socialdemokratai pa
ėmė rankosna valdžią, vis sti
priau ima pasireikšti naujasis 
kancleris Willy Brandt. Jis 
užsimojo užmegzti ryšius ne 
tik su Rytų (komunistine) Vo
kietija, bet su visais komunis 
tiniais Europos kraštais. O ka 
dangi tie v^i yra Sov. Rusi
jos klapčiukai ir be šios su
tikimo nieko negali savaran
kiškai daryti, tai Brandt pra
dėjo tartis ir su Rusija. O ta 
at.odo palanki susitarimams- 
Ir taip pasaulio politikų akys 
vis dažniau pradeda žiūrėti, 
ką darys Vakarų Vokietija ir 
ima su ja skaitytis. <Yra jau 
tikras dalykas kad Vokietija 
artimoje ateityje vaidins svar 
bų įtakingą vaidmenį.
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ITALIJA

Visą Italijos kraštą smar
kiai sukrėtė paskutiniu metu 
keliuose miestuose išsprogdin 
tos bombos, užmušusios apie 
14 žmonių r virš šimto sužei 
dusios. Krašte labai įtemptos 
politinės nuotaikos. Valdžia 
uždraudė bet kokias manifes
tacijas gatvėse, nes bijo, kad 
nekiltų kruvinos riaušės.

Niksono
Neseniai suėjo vieneri me

tai, kai Ričardas Niksonas ta 
po išrinktas JAV prezidentu. 
Todėl gal bus ne pro šalį pa 
sižiūrėti, ką jis nuveikė bent 
dviejuose kontinentuose, bū
tent, Pietų Amerikoje ir Azi
joje. Tų kraštų problemas jis 
nagrinėjo kaip tik šiomis die- 
nomiė ’ir, kalbėdamas per te
leviziją, nušvietė visiems JAV 
laikyseną Pietų Amerikos ir 
Azijos atžvilgiu

Pietų Amerikoje Ričardas 
Niksonas nuveikė tikrai ma
žai. Tiesa, jis nusiuntė anks 
čiau Nelsoną Rockefellerį pa 
sižiūrėti, ko Pietų Amerikos 
respublikos pageidauja. Bet 
kai šis sugrįžo su ilgoka vi
sokių prašymų litanija, Nikso 
nas tarsi nuleido rankas. «Aš
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Sakoma, jog ’esą vyrų ir 
moterų, kurie negalėdami pa
tekti į laikraščius už atsižy- 
mėjimus gerais darbais, sten
giasi atsižymėti blogais dar
bais — užmušimais, plėšimais 
ir it. Tada žino, kao laikraš
čiai įsidės jų fotografijas, ap.- 
rašys jų gyvenimą ir «žyg
darbius».

Kartais atrodo jog panašiai 
elgiasi ir valdžios. Štai kad 
ir r frikos puslaukinės taute
lės, gavusios nepriklausomy
bę, retai tepatenka į pasauli 
nes spaudos puslapius, nes 
j' nieku nepasižymi. Set esi 
kariškis, gal jau ne J ūks ka 
pitonas ar pulkininkas, tai su 
kelk perversmą, nuversklpre- 
zideptą, paskelbk "su savo 
d r a‘u gaiš perversmą, 
pasiskelbk

esąs geriausias 
ir tinkamiausias kraštui val
dyt', per naktį atsidursi viso 
pasaulio laikraščiuose ir būsi 
visur žinomas. Praėjusią sa
vaitę vienas generolas nuver 
tė Daome respublikos val
džią ir pats paėmė ją į savo 
rankas. Sudane ir Libijoje 
perversmai neišdęgė, bet jų 
rengėjai gerokai nudegė na
gus.
HMaKsaait 
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HELSINKIS
Suomijos sostinėje Helsin

kyje vis tebesitęsia slapti So
vietų Rusijos ir JAV pasitari
mai atominių ginklų gamybai 
sustabdyti. Pasaulinė spauda' 
spėlioja, jog esą gerų vilčių, 
kad Amerika susitars su Ru
sija, nes ir ta jau ima supras 
ti, kad atominiais ginklais ka 
ro nelaimės, tik abu kraštai 
gali viens kitą sunaikinti, ir 
oar visam Žemės rutuliui pa- 
kenktiį
niHBjKgam 
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politika
nedarau didingų pažadų ir 
neturiu vaistų prieš visas ne
geroves», taip jis prisipažino 
Pietų Amerisos politikams. 
Konkretūs jo darbo rezultatai 
yra šie.-

1. Jis pavedė vienam žmo
gui rūpintis Pietų Amerikos 
reikalais ir tokiu būdu tsu
prastino įvairios pagalbos te* 
kimą, Tai, kas bus duota, bus 
duota greičiau.

2. Niksonas panaikino seną 
potvarkį, kad už duotą pas
kolą būtų perkami JAV pro
duktai. Produktus bus galima 
pirkti ir pačioje Pietų Ame
rikoje.

3. Duodama paskola, JAV 
nestatys jokių politinių są
lygų-

4. Je' kongresas pritars, 
bus padidintos cukraus ir ki
tų produktų įvežimo kvotos.

Deja, porą dienų prieš Nik- 
sono kalbą kongreso užsienio 
reikalų komisija nubraukė 100 
milijonų dolerių nuo numaty
tos paskolos, palikdama visai 
Pietų Amerikai tik 337 milijo
nus dolerių. Tai yra tikrai 
nedaug nes kiekvienam Pie
tų Amerikos gyventojui tektų 
tik 1 doleris ir 30 centų. Ta
čiau reikia atsiminti, kad Pie 
tų Amerikos vyriausybės, su- 
valstybindamos JAV piliečių 
nuosavybę ir neatsilyginda- 
mos už ją, nesukelia JAV ūpo 
rūpintis savo kaimynais dau
giau. «Kaip į girią šauksi, taip 
iš jos atsilieps». Juk visiškai 
neseniai Bolivija suva'stybino 
Gulto kompanijos alyvą, o Pe
ru — kitos jAV kompanijos. 
Niksonas tuo tarpu nesiėmė 
prieš jas jokių sankcijų. Bet 
tie skaudūs faktai slegia ir 
biznierius, ir kongresą. Jei 
šiandien suvalstybinta alyva, 
rytoj gal bus suvalstybinta 
kita pramonės šaka. Kam in
vestuoti kapita ą į nesaugų 
kraštą?

Niksono politiką Azijos at
žvilgiu galima apibūdinti vie
nu sakiniu.- padėti tiek, kiek 
anksčiau prižadėta, bet nieko 
daugiau. JAV yra pasiryžusi 
teikti Azijos valstybėms paga* 
bos pinigais ir ginklais, bet 
ne kariais. Pasimokiusi Viet
name, Amerika nenori kišti 
pirštų ten, kur nėra jos tie
sioginių interesų. O Vietnamo 
atžvilgiu Niksonas nori tik 
vieno dalyko; perleisti karą 
pačiai Pietų Vietnamo respu
blikai kiek galima greičiau- 
Nepaisant visokio spaudimo, 
Niksonas laikosi tvirtai ir lau 
kia ge’-os valios iš Hanojaus 
pusės. «JAV gali pažeminti 
ne Hanejus, bet tik patys 
aiaerikiėčtai» taip jis pasakė 
savo tautiečiams, kalbėdamas 
apie Vietnamo reikalus. Nik- 
sonui yra džiugu, kad jo lai
kysenai pritarė 77% ameri
kiečių. Tik 6% nepritaria jo 
linijai, ir tik maža dalelytė 
organizuoja viešus protestus 
prieš karą. Hanojus tikisi» 
kad tie protestai palauš Nik
sono valią.

Apskritai, Niksono kalba

P. VLADAS JURGUTIS 
! SU PONIA
4 . ... t
| Mielasis Vladas, ne tik Tea 
Iro Municipal choro ilgame
tis dainininkas, bet abu su 

: žmona uolu «Aušros» choro 
" nariai "ir c-Mūsų Lietuvos» akai 
tytojai bei rėmėjai, jau ne 
vieną kartą apmokėję viso 
numerio išlaidas. Už iai jiems 
nuoširdžiausias ačiū ir linkė 
jimai Linksmų Kalėdų Šven
čių bei Dievo palaimos kupi
nų Naujųjų Metų! .J

M. L. Administracija.

apie Vietnamo karą yra laba 
išmintinga, Jei dabar komu
nistai .'išskerdė P. Vietname 
apie 50.C00 civilinių gyvento 
jų ir šimtus tūkstančių laiko 
koncentracijos stovyklose, kas 
būtų, jei jie taptų krašto šei 
mininkais? Apleisdamos Pietų 
Vietnamą, JAV prarastų pasi 
tikėjimą visame pasaulyje ir 
užsitrauktų istorinę gėdą. Ke 
lių JAV senatorių pasiūlymas 
kad, pasitraukiant iš Vietna
mo, Hanojus turėtų garantuo
ti Pietų Vietnamo piliečių sau 
gumą, yra neprotingas. Ga
rantuos vilkas avių saugumą! 
Kas garantuoja Rusijos rašy- , 
tojų saugumą? Berašant šias 
eilutes, atėjo žinia, kad gar
susis Sovietų rašytojas Alek
sandras Solzenitsyn išmestas 
iš Rusijos rašytojų draugijos. 
Juk Šiaurės Vietnamo komu
nistai yra pasirašę susitari
mą žmoniškai traktuoti karo 
belaisvius niekam net neno
ri pranešti, kiek turi karo be 
laisvių. Galima sau įsivaizduo 
ti dvasinę kančią tų moterų, 
kurios nežino, ar jų vyras 
dar yra gyvas. Kelįot tos ne
laimingos moterys buvo nu
važiavusios į Paryžių pas Š, 
Vietnamo delegacijų, bet ir 
ten nesužinojo, ar jos yra 
dar ištekėjusios, ar jau naš
lės.

Vos išrinktas prezidentu. 
Niksonas dėjo visas pastan
gas ir vartojo visas priemo
nes, kad komunistai pradėtų 
su JAV rimtas derybas. Tuo 
tarpu susitarė sėdėti prie aps 
krito stalo ir kalbėti. Tiesa, 
paskutiniais mėnesiais kovos 
šiek tiek aprimo. Pagal kovų 
smarkumą ir kritusiųjų skai
čių Niksonas spręs, kiek ir 
kada galės atitraukti iš Viet
namo JAV dalinių Pietų Viet
namo vyriausybė pareiškė, 
kad 1970 metų gale ji galės 
perimti didesnę karo naštos 
dalį. Bet nekaltų žmonių kan 
čios dar tęsis ilgai, nes kai 
kurie politikai nori spręsti 
tarptautines problemas ne šal 
tais proto argumentais bet 
ginklais.

KA1*At!^Os nači°nalinė
M.Mazvydo biblioteE
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JAUNIMAS IR TAUTA

lietuviu Mokslininku Suvažiavimas
Keturias dienas užtrukęs 

lietuvių mokslo ir kūrybos 
simpoziumas Chicagoje perei
tą sekmadieni baigėsi. Taigi 
šiandieną galime ji vertinti, 
tegul ir tik iš labai artimos 
perspektyvos.

Simpoziumo tikslas buvo iš 
aiškinti jaunąsias liet, moks
lo jėgas, suregistruoti mūsų 
mokslininkus, suteikti jiems 
galimybę i vieną vietą bend
ram reikalui suvažiuoti, aptar 
ti nuolatinės Lietuvių mokslo 
draugijos įkūrimo reikalą, to
limesni tarpusavio ryšių pa
laikymą.

Tuo pačiu metu simpoziu
mo rengėjai pasistengė su
ruošti iškilesnių lietuvių jau
nųjų mokslininkų paskaitų ci
klą bei diskusijas iš visokių 
mokslo sričių. Simpoziumo ne 
tik dalyviai, bet ir svečiai ga 
Įėjo laisvai pasiklausyti moks 
liniukų pranešimų ir ir iš mū 
sų mokslininkų lūpų bei pa
teiktų vaizdų išgirsti paskuti 
ni mokslo žodi. Simpoziumo 
rengėjai sudarė puikų moks
linių paskaitų planą iš 54 lie
tuvių mokslininkų jįbei profe
sionalų. Gal tūkstantis ar nau 
giau mūsų tautiečių turė o ga 
limybę ne tik paskaitas, bet 
ir dalyvauti diskusijose. Klau 
sytojai susidarė vaizdų, kad 
prelegentai buvo gerai pasi
ruošę. Gėrėjomės jų puik;a 
lietuvių kalba, tarsena ir tuo, 
kad jie, svetur gyvendami ir 
svetimo krašto universitetuo
se mokydamiesi, surado gali
mybę išreikšti lietuvių kalba 
nelengvas mokslines sąvokas.

Žinoma, buvo ir kai kurių 
trūkumų, Vienas kitas prane

šimas buvo silpniau paruoš
tas, kai kurių diskusijų daly
viai nebuvo tinkamai pasiruo
šę, retkarčiais mokslą pakeis 
davo publicistika ir »išedavo 
į lankas». Bet visa tai nenu
vertina paties (simpoziumo.

Bent iš dalies išryškėjo ir 
mūsų mokslinės jėgos, JAV 
Lietuvių Bendruomenės Cen
tro Valdybos surinktais duo
menimis, 1950-1969 m, vien 
tiktai filosofijos mokslo dak
taro laipsnius gavo 131 lietu
vis. I šį sąrašą neįeina kai 
kurių kitų sričių mokslo dak
tarai, o taip pat daktaratus 
gavusieji Meksikoje, Anglijo 
je, Europoje. Reikia manyti, 
kad su jais daktaratų skai
čius prašoks porą šimtų. O 
kur gi dar kitų sričių specia- 
cialistai. Kiek turime viso 
klų mokslo šakų magistrų ir 
bakalaurų? Visa tai rodo ne
paprastą mūsų jaunuomenės 
veržlumą ir laimėjimus moks 
le.

Mokslo ir kūrybos simpoziu 
mas buvo suruoštas pačiu lai 
ku. Nepaelaptis, kad nemaža 
dalis mūsų jaunesnio amžiaus 
lietuvių/ siekiančių aukštojo 
mokslo ar jį pasiekę, gyven 
darni ir dirbdami prie įvairių 
universitetų, būdami toli nuo 
lietuviškų kolonijų ir jausda
mi nuolatinę laiko stoką, daž 
nai nebeturi galimybės arti 
miau bendrauti su savo tau
tiečiais, ima prarasti ryšius 
su lietuviškąja visuomene ir 
tuo išslysta iš mūsų tautos 
tarpo.

Tarp senesniųjų ir jaunes
niųjų intelektualų yra nema
žas amžiaus tarpas. Nors tarp

MUSU LIETUVA

vienų ir kitų nebuvo princi
pinių skirtumų, jaunieji inte
lektualai nepareiškė dides
nio susidomėjimo ligi šiol 
veikusiomis mūsų mokslinė
mis bei profesinėmis organi
zacijomis, neįsijungė į jų tar
pą. Tačiau, nepaisant to, mū
sų jaunų žmonių krūtinėse 
plaka ta pati lietuvišką širdis 
ir jos plakimą mes patyrėme 
simpoziumo metu.

Jaunieji mokslininkai jriė 
jo vieningos nuomonės, kad 
reikta palaikyti lietuvių moks 
lininkų tarpe nuolatinius ry
šius. Jie paprašė organizaci
nį komitetą, kad jis ir toliau 
tęstų savo darbą, sukurtų 
nuolatb ės Lietuvių mokslo 
draugijos projektą. Pasilikda
mi teisę dėl naujos moksli
nės organizacijos mokslinės 
organizacijos pobūdžio išsitar 
ti vėliau, mes šį sumanymą 
galime tik sveikinti.

lietuvių mokslo simpoziu
mas buvo ne eilinis lietuvių 
suvažiavimas Savo svarbumu 
apimtimi, paruošos būdu ir su 
sidomėjimo atžvilgiu jį reik, 
tų priskirti prie pačių didžių 
jų mūsų visuomeninio gyve
nimo apraiškų, kaip aidžio
sios dainų ar tautinių šokių 
šventės, teatro festivalis, kul 
tūros ar jaunimo kongresai.

Reikėjo daug išminties ir 
didelio darbo tokį suvažiavi 
mą paruošti, jo dalyvius su
registruoti, išaiškinti labai iš
blaškytas mūsų mokslines pa 
jėgas.

Munis labâi džiugu, kad vi-* 
sas šias kliūtis nugalėjo pa
tys jaunieji mokslininkai, su
tartinai dirbdami su JAV Lie 
tuvių bendruomenės centro 
valdyba. LB vadovai čia ypač 
gražiai parodė savo sveiką 

iniciatyvą ir lietuviško reika
lo supratimą.

KOMPIUTERIŲ PASLAPTYS

Apie tai kalbėjo prof. Alg 
Aviženis: «Kibernetika, kom
piuteriai ir informacijos tech
nologija». Pradžioje buvo ro 
domas kompiuterio pagalba 
pagamintas filmas Ekrane šo 
kinėjo spalvotų linijų, ratilų 
formos. Savo nelauktu nauju
mu žiūrovus apsttilbiro nuos
taba.

Toliau prof. Avižienis papa 
šakojo apie skaičiavimo maši 
nų istoriją. Pirmieji bandymai 
vyko prieš šimtmetį, bet, ne 
sant reikiamos elektroninės 
technologijos pažangos, nieko 
neišėjo Dabar jau pastaty
tos dalys, kurios veikia nuo 
milijono iki 100 milijonų kar* 
tų per sekundę.

Skaičiavimo maš nai nuro
dymai turi būti nepaprastai 
tikslūs. Tokios mašinos vie
na dalis yra elektroniniai įren 
girnai, kur daugybė punktų, 
kuriuose gaunamas atsakas 
«Taip» ar «ne», kita dalis — 
sintetinės kalbos užfiksavimas.

Žmogus pasistatė sau tar
ną, kurio visos galimybės dar 
nesusektos. Elektroninės skai 
čiavimo mašinos suformuotos 
prieš 25 metus ir jos jau at 
lieka didelius patarnavimus.

Kultūristorikas Toynbee ke 
iia susirūpinimą, kad tos ma
šinos ima dominuoti, ir pats 
žmogus jau lieka šešėlyje. 
Taip galvoja ir ne vienas

Skaičiavimo mašinos daug 
kur pakeitė žmonių gyveni
mą. Be kita ko jos gausiau 
panaudojamos ligoninėse. Kad 
būtų papigintos gydymosi iš
laidos, svarstoma skaičiavi
mo mašinoms pavesti dalį 
uždavinių, kuriuos dabar at
lieka žmonės.

1969 m gri odžio 19 d
NAUJI PSICHOLOGIJOS 

įnašai

Clark, univ. psichologijos 
prof, Ina Užgirienė kalbėjo 
tema «Psichologijos mokslas 
ir rytojaus žmogus». Tolimes 
nės psichologijos mokslo vys 
tymasis vyks gausėjančių at-’ 
radimų Keliu ir su baime, 
kad» jie nebūtų blogam pritai
kyti.

Psichologijoje vis labiau iš
ryškėja aplinkos įtaka į žmo
gų. Todėl ir psichiškai pakry 
pusių žmonių gydymas turės 
vykti ne vien veikiant i juos- 
bet ir i aplinką. Aplinka ska
tina ir žmogų formuoja, ypač 
vystymosi laikotarpy .S

Paskutiniu metu padaugėjo 
žmogaus mąstymo vyksmo ty 
rimai. Šiandieninis pasaulis 
vis dažniau reikalauja abs 
traktaus mąstymo ir siekia
ma susekti jo sėkmingiausius 
būdus.

Darant bandymus su žiurkė 
mis, nustatyta, kâd jos, aug
damos turtingoj aplinkoj, išau 
ga gabesnės. Vargingose šei 
mose, prieglaudose augąs 
žmogus taip gi skurdesnis.

Aplinka, kuri vaikui kelia 
iš prendžiamus uždavinius, 
skatina mąstymą. Žinant ap
linkos įtaką j žmogaus vysty
mąsi. iškyla pareiga pagerin
ti ugdančią aplinką atsiliku- 
siems, pvz. negrams.

Yra nuomonių, kad žmonės 
jau pertankiai gyvena ir iš to 
kyla pagausėjimas nusikalti 
mų ir agresyvumas. Prie šių 
išvadų veda stebėjimas gyvu
lių pasaulio. Vis dėlto žmo
gus gali protingiau savo elge 
sj tvarkyti ir įstengs prieitai 
kyti'net ir padidėjus gyven
tojų tankumui.

Psichologija turės skiltį į 
akademinę šaką.
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Kritusieji už laisve
( ęsinysj

1951 metų rugsėjo mėn. Pužuos miške pa
sirodo Panevėžio apygardos partizanų atstovas 
«Saulius», koris salamiestėnų būriui laikinai va
dovauti paskiria partizaną BRONIŲ MlKONI. 
Tais pačiais metais Žadeikių kaimo laukuose 
žūstaa partizanas BRONIUS VAIVADA.

Kupreliškie partizanų stovykla bū tavo Gal
vokų aroa Pūznos miškuose, o kartais Pandėlio 
girioje, nes pandėliečiai ir kupreliškėnai kovojo 
išvien. Šio būrio organizatorius buvo mokytojas 
K. Kalpokas, kaip rodo sovietų paskelbti doku
mentai, Kalpokas, po Panemunio partizanų sumu 
Šimo atvyko į Kupreliškio apylinkes ir čia su 
aviacijos kapitonu Tindžiuliu sutvėrė pasiprieši
nimo būrius. Pvz.; Romas Petronis, pirmuoju bo! 
ševikmečiu rezistencijos reikalais nukeliavęs t 
Vokietiją, 1945 m. Vabalninko valsčiuje susitiko 
su partizanų atstovais Kaziu Kalpoku ir Povilu 
Prakapu ir per juos įsijungė į kovojantį Kupre- 
liškio būrį, kuriam vadovavo JONAS ŠIDLAUS
KAS.

Šis būrys atsižymėjo drąsa ir daug kartų 
labai narsiai užpuolė raud. armiją ir NKVD (ko 
munistų baisiąją policiją) tuo parodydami, kad 
partizanų Jėgos yra didelės ir stiprios, ir tegu 
okupantai nesitiki jų sunaikinti.

1949 metais liepos-rugpjūčio mėnesiais Jo
no Šidlausko vadovaujami partizanai susijungė 
su Kosto Kregždės vyrais ir ant Karališkių kai
mo tilto paruošė pasalas į Biržus vykstantiems 
stribams, milicininkams ir kom partijos darbuo
tojams. Staiga užklupti komunistai gynėsi ir už

virė aršios kautynės, užsitęsusios ilgesnį laiką. 
Kautynių metu sunkiai sužeistas Kupreliškio par 
tizanų dalinio vadas JONAS ŠIDLAUSKAS, kuris 
kitą dieną mirė.

JIEMS — BANDITAI, MUMS - DIDVYŽIAI

1949 metų lapkričio mėnesį partizanai vėl 
paspendė pasalas tarybiniame darbuotojams ir 
stribams Dirvoniškių mišKo pakraštyje, prie ke
lio iš Kuprel škio į Biržus. Šiose kautynėse krito 
buvęs Vabalninko apylinkių pabaisa vokiečių 
okupacijos metais — stribas Jasinskas, o su juo 
Šilenis ir Kupreliškių mokesčių inspektorius Vad 
luga, 1 partizanų rankas pateko 37 000 rublių, ku 
rie buvo vežami iš Kupreliškių j Biržų valstybi
nį banką.

1950 metais būrys persikėlė į Pandėlio gi' 
rią, ne« po kapitono Tindžiulio mirties apie Sa
lamiestį ’’r Kupreliškes buvo nebesąugu. Vieną 
dieną partizanai atsirado 9 kilometrų atstume 
nuo Rokiškio, prie Pandėlio-Rokiškio kelio. Pa
vakary į partizanų rankas čia papuolė iš Rokiš
kio grįžtantis Pandėlio aktyvas, lydimas enkave
distų ir stribų. Kautynių metu, be kitų, žuvo ir 
rusas Įeit Goriušinas, kurio NKVD kepurė, plan
šetė ir ginklas atiteko partizanams.

Tais pačiais metais bent du kartus partiza
nai įsiveržė Kazliškio, užėmė paštą, išsinešė ko 
mutatorių, palikdami kaimą be telefono. Vieno 
iš šių užpuolimų metu žuvo partizanas ALEKSAS 
-PUZINAS.

Tų pačių metų rugsėjo mėn. žuvo antrasis 
Kupreliškio būrio vadasf Jono Šidlausko brolis 
ALBINAS ŠIDLAUSKAS. Tada būrio vadovybė 
atiteko užgrūditam rezistentui Romui Petroniu!» 

dalyvavusiam .941 metų sukilime ir nuo 194g 
metų tvirtai kovojančiam partizanų eilėse.

1951 metais į Romo Petronio būrį įstojo iš 
raudonosios armijos pabėgęs jaunas vyras PE
TRAS AUCIUS ir kiti jaunuoliai tęsti kovos už 
Lietuvos laisvę, nes tais metais labai pagyvėjo 
partizanų veikla Biržų apskrityje. Partizanai Jo
nas Baltušis ir Jonas Čepulis 1950 metais buvo 
komunistų pastebėti tebevaikštą apsirengę «buvu 
sios Lietuvos kariuomenės» uniforma», nors jie 
partizaninės kovos lauke jau buvo išbuvę apie 
šešerius metus.

Jonas Čepulis žuvo įsiliepsnojusiose kauty
nėse tarp Papilio ir Pandėlio, 1951 metų vasarą. 
Traukdamiesi partizanai pasiėmė jo lavoną. Kiek 
panešę, paslėpė krūmuose po žagarais. Kai NKVD 
siautimas apylinkėje aprimo, susirinkę partizanai 
deramai palaidojo savo žuvusį ginklo brolį. Po 
kelių dienų Biržų ligoninėje mirė ir milicinin
kas, nušovęs partizaną J. Čepulį.

įdomi yra ir to paties dalinio partizano Juo 
zo Baltušio istorija. Jau 1944 metų gruodžio mė
nesį Pandėlio girioje susitikęs su mok. K. Kai - » 
poku, įstojo į partizanus. Po Panemunio užpuoli
mo pakliuvo priešui į rankas ir nuo 3 945 motų 
sau io iki balandžio mėn. sėdėjo Rokiškio k Atė
jime. Pabėgęs iš kalėjimo, susitiko partizunus. 
Petrą Šalį ir Lionginą Šaltinį ir taip atsirado 
Galvokų miške.

(Bus daugiau)
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KARTU SU PASAULIO TIKINČIAISIAIS 
MELSKIMĖS UZ PERSEKIOJAMA BANY- 

ČIA IR LIETUVA
Pasibaigus antrajam pasauliniam karui kai kurios lab

daringos organizacijos Europoje pradėjo minėti metinę maL 
dos dieną už persekiojamą Bažnyčią, jų vadintą Tylos Baž
nyčia. Tuo žodžiu suprantama Bažnyčia komunistų valdo
muose kraštuose. Ši užuojauta persekiojamiems tikintiesiems 
greitai plito ir dabar daugelyje laisvo pasaulio kraštų ji yra 
tapusi jau tradicine diena.

Amerikoje katalikų vyskupai šia intencija yra paskyrę 
gruodžio 18 ją dieną. Visi tikintieji yra raginami tą dieną 
melstis už persekiojamą Bažnyčią. Šioje persekiojamos Baž
nyčios sąvokoj šiandien telpa ir Lietuva, kur tikintiesiems 
tenka kentėti Lietuvos istorijoje iki šio! dar nebuvusią prieš 
paudą. Okupanto tikslas yra visiškai sunaikinti Lietuvoje Ka 
talikų Bažnyčią ir lietuvių tautoje tikėjimą į Dievą. Kunigų 
skaičių greitai mažina ne tik mirtis, bet ir Maskva, Vien tik 
šių metų rudenį 29 kunigams uždrausta eiti kunigo pareigos 
Žinome likimą kunigų, drįsusių kreiptis i Maskvos valdžią, 
kad būtų leista priimti kunigų seminarijon daugiau kandida
tų. Melsdamiesi už persekiojamą Bažnyčią tuo pačiu mel
džiamės ir už Lietuvą.

Taigi lietuviams dera nuodžiau negu kitiems jungtis į 
besimeldžiančią žmoniją. Ar bažnyčioje būtų tai viešai pri
minta ar ne lietuviai tą dieną savo maldų ir darbų intencijo 
se prisiminkime Lietuvą ir kitus mūsų likimo brolius — pa
vergtus ir persekiojamus. Maldose ir intencijose susijunki
me su persekiojamų kančiomis ir jų tyliu pagalbos šauks
mu. Daug gali nuolatinė tikinčiojo malda (Jokūbo 5, 16). 
buokimės ir melskimės neabejodami, kad Dievas neleis il
gai triumfuoti jo ir žmogaus priešams

Vysk. V; Brizgys

Nuodugniai susipažinęs su 
Kubos gyvenimu, vienas Vo
kietijos žurnalistas sugrįžo 
namo ir trijuose straipsniuo 
se papasakojo savo įspūdžius. 
Atrodo kad jis yra objekty
vus žmogus, nes iškelia ir 
gerąsias ir blogąsias dabarti
nio gyvenimo puses. Kai ku
riuos jo pasakojimus patvirti
na ir kiti laikraščiai. Štai ką 
jis rašė apie Kubą.

apleista

Visų pirma jam krito į akis 
kad Kubos sostinė labai ap
leista. Suvalstybintos turtuo
lių vilos paverstos mokyklo
mis, bendrabučiais, partijos 
buveinėmis ir panašiomis Įs
taigomis, bet jos visos tiip 
apleistos ir apšepusios, kad 
griaudu į jas žiūrėti. Kadan
gi Havana Fidel Castro nuo
mone anksčiau išnaudojusi 
visą kraštą kaip koks parazi
tas, todėl jis uždraudęs ne 
tik statyti naujus namus, bet 
ir remontuoti senus, Kai ku
rie namai ar nameliai», taip 
rašo žurnalistas, «yra taip su
kiužę, kad jie nebeatlaikys 
hurikauo».

VISKAS ATSEIKĖTA

Viskas, išskyrus druską, yra 
Havanoje racionalizuota. Net 
geriamas vanduo! Kai kuriuo
se kvartaluose jis teka j na
mus tik 2 ar 3 valandas kas
dien. Kas nori turėti vandens 
visą dieną, turi paruošti at
sargą. Labai retas Havanos 
gyventojas turi privačius au
tomobilius. Visi jie yra seni. 
Dešimties metų volksvagenas 
kaštuojąs tarp 1.500 ir 2.000 
dolerių

NEPIRKSI, KIEK NORI

Kiekviena suaugusi moteris 
gali gauti kasmet 21 metrą 
medžiagos, 3 poras kojinių ir 

4 kelnaites. Kosmetikos daly
kai beveik visiškai išnykę. 
Muilo' galima gauti 1 gabalė
lį kas mėnesį.

Vyrai gali pirkti kasmet 2 
kelnes, 2 marškinius, perą 
i dinių batų, 2 poras darbo 
batų ir porą sportinių batų. 
Vyriausybė praneša; kada tų 
prekių krautuvės turi. Apskri 
tai, k autuvių vaizdas yra 
skurdus.

Blogiau esą su maisto pro
duktais. Kiekvienas Kubos gy 
ventojas gali nusipirkti kas 
mėnesį 3 svarus ryžių, pusan 
tro svaro pupelių, 1 svarą tau 
kų, 5 ir pusę svaro cukraus 
ir 1 bonką romo. Be to, kas 
savaitę galima nusipirkti 340 
gramu mėsos, 43 gramus ka
vos, 2 bonkas alaus ir 2 eiga 
ru. Duonos galima gauti kas
dien tik 1L4 gramų.

PIENAS TIK VAIKAMS ..

Kadangi maisto atsargos ne 
visuomet užtikrintos, tai pasi 
taiko, kad žmonės renkasi 
prie krautuvių nuo 4 valan
doj ryto, Pieno gali gauti tik 
vaikai iki 7 metų amžiaus ir 
suaugę pabaigę pabaigę 65 
metus.

Kaip žmonės gali gyventi 
su tokiomis mažomi-i maisto 
porcijomis? lodei, kad darbi
ninkai gauna pietus įmonėse. 
Valgiai restoranuose brangūs, 
bet žmonių yra daug.

ALGOS

Darbininkų ir valdininkų ai 
gos siekia nuo 80 iki 700 do
lerių. Tačiau vidurkio uždar
bis sukasi apie 30 ir 33 dole 
rius mėnesiui. Kad šeima ga
lėtų pragyventi, turi dirbti 
bent 2 šeimos nariai.

Paėmęs valdžią, Fidel Cas 
tro metėsi i pramonę, bet kai 
iš to nieko neišėjo, jis prade 

1969 m. gruodžio 19 d 
jo rūpintis žemės ūkiu. Isaky 
damas valdininkams, studen
tams, milicininkams ir net fil 
mų gamintojams pasidarbuoti 
ūkiuose, Gastro tikisi pakelti 
cukraus gamybą iki 10 milijo 
nų tonų kasmet ir pasodinti 
šimtus milijonų visokių vais
medžių Be to, Kuboje smar
kiai didinamas karvių skai
čius, ir Castro tikisi, kad šių 
metų pabaigoje Kuboje bus 
tiek geros rūšies karvių, kiek 
yra Kuboje gyventojų, būtent 
8 milijonai.

Pravesdamas 2 žemės refor 
mas, Castro suvalstybino 70% 
dirbamos žemės ir paliko apie 
200.000 mažų privačių ūkių. 
Po poros metų pasirodė, kad 
tie privatūs ūkiai yra žymiai 
našesni už suvalstybintus. Jie 
sudaro tik trečdalį visų Ku
bos ūkių, bst jie turi 40% vi
sų galvijų, 80% kavos planta 
cijų ir 85% tabako produkci
jos. Nepaisant didelių castro 
pastangų, taip pastebi vokie 
tie žurnalistas, komunizmas 
masėse neprigijo ir žmonės 
žiūri į Castro režimą su ne
pasitikėjimu Kadangi Gastro 
daug žadėjo ir mažai ištesė
jo, Havanos žmonės jį vadina 
pasakų dėde. Fidel Castro Ku 
boje išsilaiko tik Sovietų pa
galba, kurie jam duoda kas
met virš 300 milijonų dolerių, 
taigi, maždaug tiek, kiek JAV 
visai Pietų Amerikai.

Nepaisant, kad jiems grę- 
sia mirties bausmė, neseniai 
iš Kubos į -jAV sugrįžo 6 oro 
piratai, kurie privertė nusi
leisti Havanoja keleivinius 
lėktuvu.-. «ragavę Kubos 
duonos ir laisvės, jie apsi
sprendė būti JAV nelaisvėje 
Neįprastas tų piratų elgesys 
patvirtina vokiečio žurnalis
to įspūdžius Kuboje, kur re
voliucinių šūkių daug, o duo
nos tik 114 gramų į dieną.

^Besiartinant Naujiems 
Metams, Šv. Tėvas kreipė- 

‘ si į visus pasaulio žmones, 
linkėdamas tikros taikos ir 
nurodydamas, kokiu būdu 
ji pasiekiama, Pasiskaityki
te ir pamatykite, kokius 
svarbius ir kokius kiekvie
nam mūsų praktiškus daly
kus jis pasako. Red.

KUR EINA?
Pasaulio Piliečiai, kurie pa 

busite beauštant šiems nau 
jiems 1970 metams, pamąsty. 
kite, kur eina žmonijos ke
lias? Šiandien galima tai ma
tyti ir pranašiškai atsakyti.

Žuonija žygiuoja vis labiau 
apvaldyti pasaulį. Jį apvaldy
ti padeda galvojimai studijos 
ir mokslai. Darbas, technika 
įkūnija tą nuostabų jo užėmi
mą, Bet kam nauda iš tokio 
pasaulio apvaldymo? Kam tai 
pasitarnaus? Jis pagerins ir 
prailgins žmonių gyvenimą.

Žmonija laiko akiratyje jieš 
ko gyvenimo pilnatvės ir ją 
randa, bet drauge ir patiria, 

jog ta pilnatvė nebus visai 
piką, iki ja nesinaudos visi 
žmonės. Todėl žmonija sten
giasi pažangos lobius padary
ti prieinamus visoms tautoms, 
siekia visų vienyuės, teisingu 
mo, lygsvaros ir to tobulumo, 
kuri vadiname TAIKA.

Net ir tada, kai žmonės at
rodo einą prieš taiką, jie tos 
taikos jieško. Taika yra lo
giškas pasaulio tikslas, yra 
pažangos paskirtis, Taika — 
tai didžiųjų modernios civili
zacijos pastangų vainikas».

Todėl šiandien mes darkar 
tą skelbiame taiką kaip atei
nančio meto gerą naujieną 
Taika jums, 1970 metų žmo
nėms! Skelbiame jums taiką, 
kaip žmogaus sąmoningą gy
venimą valdančią iueją, jei 
jis nori pamatyti savo artimos 
ateities kelią,

Dar karią skelbiame taiką, 

nes ji yra ir pradžia ir ga
las itikslas) normalaus žmoni 
jos išsivystymo, nors ir skir 
tingais požiūriais žiūrint.

TAIKA - PRADŽIA

Taika yra pradžia, t.y. pa
žangos sąlyga. Kaip negali 
veikti jokia mašina, jei visos 
dalys nėra tvarkoje sudėtos, 
taip ir žmonija negalės dar
niai ir veiksmingai išsivysty
ti, jei taika nesuteiks jai rei
kiamos lygsvaros, pastovumo.

TAIKA — TIKSLAS

Taika yra ir tikslas, t. y. ji 
yra visų pastangų širdie, daž 
nai labai sunkių pastangų, kų 
riomis siekiame paimli i sa
vo rankas pasaulį, priversti 
jį mums tarnauti ir savo ben 
druomenę taip susiorganizuo
ti, kad jos santvarkoje atsi
spindėtu teisingumas, gerovė.

TAIKA - NEPASTOVI

Mes pabrėžiame; taika yra 
žmogiškojo pasaulio idealios 
visumos tikrasis gyvenimas. 
Bet mes įspėjame: taika nėra 
kokia sustingusi padėtis, ku
rią būtų galima sudaryti vie
ną kartą visiems laikams. Tai 
ka nėra nejudri ramybė...

Jei taika yra «Tvarkos ra
mybė», tai žmogiškoji tvarka 
yra labiau veiksmas, negu pa 
dėtis. O juk veiksmas prikiau 
so nuo žmogaus sąžinės ir va 
lios, nuo įsigytos praktikos, 
ir ne tiek nuo palankių aplin 
kybių. O kad tvarka būtų ti
krai žmogiška, ji privalo nuo 
lat tobulintis. Taika yra pro
gresuojantis judėjimas, kurį 
vis reikia palaikyti, kaip nuo
lat turi būt palaikoma stumian 
čio mekanizuto skrendančio 
įėktuvo lygsvara.

Savo žodį skiriame ypač 

jaunimui. Kalbėdami apie tai
ką, draugai, nesiūlome jums 
egoistinio nejudrumo Taikos 
negalim tartum vaisiaus vai 
gyti. Ją reikia kurti. Taika nė 
ra pasiektas uždavinys. Ji yra 
aukštesnioji plotmė, kurion 
vis turim veržtis, Taika pada
ro visus mus atsakomingais 
už bendrąjį labą ir įpareigo
ja mus pašvęsti visas jėgas,.,

REFORMUOT IDĖJAS

Taika? sukurti visų pirma - 
ir svarbiausia «reikia refor
muoti dabar pasaulį valdan
čias idėjas. Jūs pastebėsite, 
kad dabartinės idėjos yra noru 
iš dalies klaidingos, nes jos 
yra tiktai dalinės, apribotos 
ir egoistinės. Pastebėsite, jog 
galų gale tiktai viena idėja 
tėra tikra ir gera; tai visuo
tinės meilės idėja, t. y. >tai- 
kos idėja.

Šita meilės—taikos idėja 
yra ir labai paprasta, ir drau 
ge labai sunki. Ji atrodo to
kia paprastutė žmogus buvo 
sutvertas mylėti, taigi gyven 
ti taikoje.

(B D.)
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ATSKIRO NUMERIO

Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos koplyčioje Bernelių 
mišios bus 24 valandą. Per 
valandą prieš mišias bus ga 
Įima atlikti išpažintį. Neturė
tų būti kataliko, kurs Kalėdo
se nesusijungtų su Kristumi 
Komunijoje.
{nuran 
«■esą

Kalėdų rytą 8 vai. mišių 
nebus, bet bus mišios 17 vai. 
kaip ir sekmadieniais.

Šį sekmadienį, gruodžio 21 
dieną, 18 valandą (po 17 va
landos mišių) bus Šv. Kaži 
miero parapijos lituanistinės 
mokyklėlės užbaigimas. Vai
kai gauš pažymėjimus, dova
nėles ir patys paeirodis susą 
vo programėle. Tėvai, broliai 
seserys ir draugai kviečiami 
dalyvauti.

ÜÉM0BHÍÍ

UŽSIMOKĖJO UŽ ML

Petras Šimonis 30 nkr. už 
1970 metus ir Izidorius Sau- 
lytis 15 nkr. irgi už 1970 me 
us.

ÍÍMBBOMÍI

Praeitą šeštadienį, gruodžio 
13 susituokė Leonardas Jara- 
ševskis su Elzbieta Pulmanai- 
te. Jų ^šauniose vestuvėse 
Moinho Velho dalyvavo daug 
vietos ir Ipirangos lietuviu ir 
brazilų draugų.
HMTOPII
íèohhbbíÍ

«Aušros» chorui laba1 rei
kalinga daugiau tenorų. Bal- 
singigvaikinai ir vyrai prašo 
mi įsijungti. Repeticijos vyks 
ta šeštadieniais 19 valandą, 
Rua Juatindiba 20, Parque da 
Mooca.

Šiuo metu choras mokinasi 
iš Lietuvos gautas Kalėdų 
giesmes.

DR. ANTONIO SIAULYS
C. R. M. 10.647

Cirurgião da Santa Casa de São Paulo 
Medico da Cruzada Pro Infancia

Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo
Clinica de Adultos e Crianças —- Moléstias de Senhoras 

Partos — Operações
Horário; Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas

Jonsultorio e Residência RUA DOS TRILHOS, 157$
Mooçaj Fone 92-3991 .

Atende-se eom hora marcada ..,
DR JONAS NICIPORC8UKAS

Cirurgião Dentista 
p/ Universidade de São Paulo 

RAIOS X
Consultorio: Rua Capt Pacheco Chaves, 1206?

Vila Prudente, Tel. 63-5352

ADVOKATĖ IRENA GRITÉNAS - SPINA 

praneša tautiečiams, kád daro inventarus, iškraustymus, 
skyrybas, nejudomo turto administravimą, 

Priima klientus savo raštinėje, esančioje Largo 
Sete de Setembro, 52, 6.o andar, sala 607 
(priešais Forum) nuo 16 iki 18 valandos.

\ . . . .

PARDUODAMAS NAIVIAS

Rua Marechal Malet, 475, 
Vila Zelina. Namas su visais 
patogumais ir parduodamas 
geromis sąlygomis. Teirautis 
ten pat.
B—ĮI 
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V.Zelina
Praėjusį šeštadienį Lietuvių 

Katalikų Bendruomenės cho
ras jaukiai atšventė savo glo 
bejos gšv. Cecilijos šventę. 
Susirinkę choristai ir jų arti
mieji šauniai pasivaišino, pri
siminė malonias ir linksmas 
choro gyvavimo valandas.

ŠV. JUOZAPO VYRŲ 
BROLIJA

rengia pirmąjį savo veiklos 
metinį pikniką. Jis bus sausio 
18 dieną, 1970 metais, Praia
Grande. Išvažiavimo valan
dos įrašytos bilietuose, ku
riuos iš anksto galima įsigy
ti Casa Verde pas Juozą Ti
jūnėlį, Rua latai, 150; pas Jur 
gį Matelionį ir Andrių Stan
kūną. Vila Prudentėje pas 
Motiejų Tamaliūną, Rua Agos 
tinho Latari, 346 ir pas visus 
Vyrų Brolijos narius Zelinoje. 
Bus geros muzikos ir šokiai.

Kviečiame pasinaudoti ge
ra proga smagiai pasižmonė
ti ir gamtoje atsigaivinti.

Šv. Juozapo Vyrų 
Brolija.

QKBSBBMÍI

P. VINCĄS KUTKA grįžo 
iš Kanados, kur beatostogau
damas palaidojo savo žentą,

Šeštadieninės lituanistikos 
mokyklos mokiniai Vila Želi 
noje prašomi šį šeštadienį 16 
vai. susirinkti ruoštis Kalėdų 
Eglutės programai, kuri bus 
sausio 4 d. 15 vai,

BRAZILIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBA
RENGIA EGLUTĘ

visiems São Paulo lietuvių vaikams! Ji bus sekmadieni, 
1970 metų sausio 11 dieną, 16 valandą Zelinoje Seserų 
Pranciškiečių gimnazijos salėje.

• j '
Kviečiame dalyvauti visų «bairų* lietuvius vaikus 

su savo tėveliais. Kalėdų Senelis turi šimtus dovanų, 
kurių pakak* visiems vaikams apdovanoti.

Tėveliai, atsiveskit savo vaikus į Bendruomenės 
Kalėdų Eglutę, kur ir patys linksmai praleisite laiką! 
Praneškit tai ir savo kaimynam» bei pažįstamiems!

Bendruomenės Valdyba

Mokslo metams praėjus
Jau prabėgo mokslo metai 

ir mūsų šeštadieninėje moky
klėlėje. Mokiniai dabar ruo
šiasi kukliam paminėjimui, ar 
gal daugiau šeimyniškai šven
tei. Jie pasirodys, ką išmoko, 
padainuos, padeklamuos. Tai 
bus kartu ir proga susitikti 
tėveliams ir pasikalbėti ben
drais reikalais

Yra daug ir įvairių reikalų’ 
liečiančiu mūsų vaikų auklė
jimą Suprantama, kad nevis- 
ką galima greit ir tinkamai 
išrišti. Susitikus ir pasikalbė
jus su tėvais, kad ir šventės, 
šeimyniškos šventės metu, at 
siranda gerų minčių, gražių 
pasiūlymų, nuomonių,

PARAPIJOS PIETUS.

Pirmi parapijos pietūs 1970 
metų bus 11 d. sausio, tuoj po 
sumos. 12 vai. Jaunimo Na
muose. Toki pietūs ar vaka
rienės yra numatyti ruošti 
vieną kartą per mėnesį. Para 
pijiečiams bus gražios pro
gos susitikti ir parapijos dar
bus paremti. Prašome visus 
atsilankyti.’4

V. tem interesse 
em saber todo 

sôbre ©Volkswagen
! deóOHR

Procure* nos.
ESTAMEL - Estanislau Melionas Jr.

R. Ibitirama , 1235-1269 Fone 63-2387, V. Prudente
r'cYcN/'C.'Ot
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Tėvai, turi daug pageidavi
mų, kurių mokytojai gali vi
sai nežinoti. Iš kitos pusės, 
mokytojai gali turėti sunku-? 
mų, kuriuos namie.tėvai gali 
lengvai išrišti.

Nesant nė optimistais, nė 
pesimistais, vietik mokslo me 
tai šį tą gero atnešė. Vieni 
pramoko daugiau skaityti, ki
ti geriau susikalbėti, o mažie 
ji išmoko visą eilę naujų lie
tuviškų žodžių. Gal tai, saky
sime, labai nedaug. Vistik ge 
riau negu nieko. Kitais me
tais bus galima klaidas ištai
syti, tekstus pagerinti, naujų 
knygų įsigyti.

Maždaug apie vidurį metų

Kalėdų naktį, kaip ir vi
sais metais, šv. gmišių metu, 
Lietuvių Katalikų Bendruome 
nės choras giedos lietuviškas 
kalėdines giesmes.

iissassaū

Lietuvių Katalikų Bendruo 
menės choras ruošia tradici
nį Naujų Metų sutikimą Vila 
Zelinoje, Seselių gimnazijos 
salėje.

h".. 

KAINA 0,30

«Mūsų Lietuvoje» buvo pradė 
ta leisti portogalų kalboje «tęs 
tęs» lituanistikos temomis. Da 
lį jų vartojo moksleiviai pa
mokų metu. Ir baigiamieji eg 
zaminai buvo pravesti pana
šioje formoje. Jie bus pas
kelbti šiame laikraštyje, kad 
tėvai galėtų pamatyti, ką vai
kai turėjo žinoti, ką 'mokėjo, 
ar ko neišmoko.

Klausinėjant vaikų apie tuos 
skelbiamus «testes», kas juos 
namie skaito, sužinota, kad 
yra tėvų, kurių vaikai lanko 
lietuvišką mokyklą, o tėvai 
neskaito lietuviško laikraščio.

— Seneliai gauna, tai kai 
kartais nueinam pas juos, ten 
randu lietuvišką laikratį. Re
tai ten nueiname.

Vienoje šeimoje girdėjau, 
kad vienas vaikų visai gerai 
išmoko paskaityti iš Lietuvos 
gaunamus laiškus. Visi paten
kinti, nes senųjų akys sun
kiai įžiūri ranka rašytus laiš
kus. Kitur girdėjau, kad tėvų 
padedami, ^vaikai rašo gimi
nėms į Lietuvą.*

Laike atostogų manome to
liau skelbti šiame laikraštyje 
pratimus ir klausimus apie 
Lietuvą. Ir nevien vaikams. 
Ir tėvams būtų neprošalj pa 
skaityti ir mėginti atsakyti į 
tuos klausimėlius. Nežinau, 
kiek tėvų teisingai atsakytų į 
tuos klausimus, kuriuos jų vaj 
kai geriausiai išmoko laike 
mokslo metų, ir tai ne apie 
betką, o apie Lietuvą, jos is
toriją ir geografiją. Ar |nepa
darys jaunieji ’gėdos tėvams?

Taigi, metai prabėgo. Lai
kas pagalvoti apie sekančius.

Gruodžio 21 bus progos vi
siems pasisakyti visais reika
lais ir pamatyti, kap gražiai 
pasirodys jaunieji ir paaugliai.

A. D. P,

«MŪSŲ LIETUVOS REDAK
CIJA GAVO NAUJŲ KNYGŲ 

IR ŽURNALŲ;

VYSKUPAS PRANAS BRA
ZYS. Išleido «Ateities* knygų 
leidykla. Tai sudėtinis veika 
las, 87 pusi, apie mūsų jauną 
mirusį vyskupą. Kaina 2 dol.

SMILGOS. A. Giedrius. Ap 
sakymai. Išleido Nidos knygų 
klubas Londone. 205 psl. Kai
na 4 dol.

ŠEŠTOJI PRADALGĖ. Lite
ratūros metraštis. Jame sudė
ti 17 autorių rašiniai, ar jų 
raštų ištraukos. 400 psl. «Ni
dos» knygų klubo leidinys, 
Londone.

LITUANUS, 15 tomas, 196» 
m. Nr. 1. Tai anglų kalba in
formacinis leidinys, Jame yra 
Putino poezijos, straipsnių 
apie Lietuvos partizanus, Jur 
gio Jankaus drama «Peilio * 
Ašmenimis, apie Adomą Var> ' 
ną ir tt...|

Norintieji su tomis knygo
mis susipažinti, gali gauti ML 
redakcijos knygyne.
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