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’Chruščiovo žaidimas Helsinkyje, Suomijos ats
parumas ir Baltijos Juros neutralizacijos pla

nu nauja laida
Suomiai žino, kad jie san

tykiuose su Vakarais negali 
drįsti per toli nueiti. Po ne
lemto Šuomh]-Sovietų žiemos 
karo ( 1939 40 m. ) ir jo nelai 
mingų padarinių Suomija bu
vo priversta pereiti prie Mas
kvai palankaus neutralumo 
ir sudaryti su ja tokias ‘ drau
giškumo.. sutartis, kurios Suo
mijos užsienio ir karo politi
kos laisvę gerokai apkarpė. 
Vis dėlto Suomija išvengė 
pilno sovietinio satelito likimo.

Atvergavę Sovietų Sąjungai 
sunkias karo kontribucijas, 
Suomiai pasijuto kiek laisves
ni ir ėmė tvirtinti savo eko
nominius saitus su Vakarais. 
Įdomu kad šiuo metu.
Suomijos eksportas į Vakarus 
sudaro per 6G% viso eksporto, 
o jos eksportas į Sovietų Są

jungą vos - 25%
Ir tai nežiūrint, kad Maskva 

,ir geruoju (tęau tikrais pakar
totinais ultimatyviais reikala
vimais) stengėsi suomių už
sienio prekyboje įsigalėti. Kai 
Vakarų Europoje pirmiau su
sikūrė EWG ( Europos ūkinė 
santarvė, kuriai priklauso 6 
Europos valstybės), o paskiau 
ir EFTA (Europos Laisvosios 
Rinkos organizacija, kuriai 
priklauso 7 valstybės), ir Suo
mijai stojos klausimas, ku
riam tų ūkinių blokų prisi
dėti.

Maskva iš pradžių prieši
nosi abiem blokam, vadinasi 
įspėjo Suomiją nesidėti nei 
su vienu iš jų Už vis griež
čiausiai Maskva pasisakė pri 
eš Suomijos eventualų dėjimą 
si su EWG, girdi, ji per arti
mai bendradarbiaujanti su NA 
TO (Šiaurės Atlanto Gynybos 
organizacija). Patys suomiai 
irgi labiau linko į NEFTĄ. ne 
gu į EWG Bet kai pastarais 
mėnesiais jų įsijungimas į tą 
bloką pasidarė visai aktualus 
(ir ūkiniais sumetimais bemaž 
neišvengiamas), Maskva vis- 
vien ir toliau atkalbinėjo Hel 
sinki© vyriausybę nuo to įsi
jungimo, siūlydama, vieton to, 
verčiau išplėsti užsienio pre
kybą su Sovietų Sąjunga ir 
rytiniu bloku.

Kai Chruščiovas atvyko į 
Helsinkį tariamai prezidentą 
Kekoneną pasveikinti jo 60 me 
tų sukakties proga, ir suomiai 
ir kiti spėliojo, ką Chruščio
vas atveš — naują ultimatu
mą ar nuolaidų? Bendrasis bai 
giamasis komunikatas atsklei 
dė tą paslaptį: Maskva sutin 
Ka, kad Suomija dėsis į vie

ną iš europinių ūkinių blokų, 
būtent į WFTĄ. Suomiai taja 
Chruščiovo nuolaida galėtų 
džiaugtis Tačiau čiayra šioks 
toks kabliukas. Maskva iš Hel 
sinkio vyriausybės išsiderėjo, 
kad Suomija prekyboje su So 
vietų Sąjunga pastarajai tai
kys «didžiausio palankumo 
principą». Taigi. Helsinkis ne 
už dyką gavo Maskvos suti
kimą dėtis į Vakarų Europos 
ūkinius blokus.

Vis dėlto yra pažymėtina, 
kad nugalėjo žinomas suomių 
atsparumas.

SMŪGIS KREMLIAUS POLI
TIKAI AFRIKOJE KONGOKA 
RIUOMENÉ KONTROLIUOJA

Kaip jau yra žinoma, rug
sėjo m. 5 d. Kongo preziden
tas Kasavubu, atstatydino iš 
ministério pirmininko parei- 

. tų Lųįgumba, kuris buvo Ja- 
bai palankus Kremliui. Bet 
pašalintasis pasipriešino. Išė
jo kovon suorganizavęs savo 
šalininkus, preš prezidentą 
Gi prezidentas ministeriu pir 
mininku paskyrė lleo Kraš 
tas atsidūrė chaose Praktiš
kai Konge vyko pilietinis ka 
ras. Viena grupė kovojo prieš 
kitą Šitai betvarkei ga)ą pa
darė kariuomenė, kuri rugsė 
jo m 14 d. perėmė į savo 
rankas krašto tvarkymą. K a 
riuomenė savo atsišaukime sa 
ko kad tai nėra kariška dik
tatūra bet tik pereinamasis 
stovis, bgi kràsjas įeis į nor
malų gyvenimą

Perversmą suorganizavo ir 
dabar vyriausybei vadovauja 
jaunas pulkininkas Mobito. 
Kariuomenės įvykdytam per
versmui niekas nepasiprieši
no. Nauja vyriausybė yra nu 
sistačiusi prieš komunizmą. 
Tai. jau rodo pirmi naujos vy
riausybės dekretai. Sovierų 
Rusijos ir Čekoslovakijos am 
basados gavo parėdymą Kon
go per 48 valandas apleisti.

Šis perversmas yra didelis 
smūgis Kremliaus politikai. 
Buvo tikimasi per Lumumbą 
Kongo, kartu su Katanga, pa 
versti Maskvos satelitu. Ru
sams labai buvo svarbu pasi
imti Katango provinciją, nes 
ten yra gausios uiranijaus ir 
kitų strateginių mineralų ka
syklos.

DIDIEJI VYKSTA I STIKLI
NIUS RŪMUS NEW YORKE

Kruščiovas. Gomulka, Ka- 
dar ir kiti jau netoli Ameri

kos krantų. I ten atvyks ir 
Kubos diktatorius Fidel Cas
tro. New Yorke turės progos 
pasima yti su kitais «idėjos 
draugais». Maskvos satelitais. 
Amerikos vyriausybė pasau
lio lygintojams suvaržė judė
jimą. Jie laisvai galės judėti 
kik New Yorko centre, kurios 
vadinamas Manhatten. Norint 
toliau išvykti reikia paduoti 
atatinkamoms įstaigoms pra
šymą prieš 4 8 valandas. Ame 
rikonai šios tvarkos išmoko 
iš Kremliaus. Maskvoje šitos 
pačios taisyklės yra taikomos 
Vakarų diplomatams.

I Juungtinių Tautų Organi
zacijos suvažiavimą atvyks ir 
prez Eisenhower. Jis 22 d. 
rugsėjo pasakys kalbą su kon 
krečiais pasiūlymais. Fo kal
bos grįš į Vašingtoną. Ke
lioms dienoms New Yorke pa 
siliks užsienio reikalų minis- 
teris Herter Ar prez. Eise
nhower pasimatys su Krem
liaus raudonuoju caru, sunku 
atspėti.

Jungtinių Tautų Organiza
rei jos rūm^i būstinė yra New 
Yõrkó cėfitre' %ri'e Rytinės 
upės Pastatas vadinamas sti
kliniais rūmais, nes visos šie 
nos stiklinės.

REIKŠMINGI BOGOTA KON
FERENCIJOS NUTARIMAI

Pasibaigusios Kolumbijos 
sostinėje abiejų Amerikų vy
riausybių atstovų ekonominė 
konferencija plačiai minima 
viso pasaulio spaudoje.Laiko 
mas labai reikšmingu įvykiu, 
nes įvykusioje konferenci
joje apsvarstyti planai ir prie 
monės, kaip pakelti kultūri
nį, ekonominį Pietų Amerikos 
va stybių gyvenimą Šiaurės 
Amerika yra numačiusi įdėti 
daug doleri ii At 
siskai tymas su Amerika bus 
galimas ir vietos pinigais, ne 
vien doleriais Ekonominio 
gerbūvio pakėlimas yra kar
tu užkirtimas komunizmui ke
lio Amerika žino, kas jai at
sitiktų. jei Pietų Amerikon 
komunistai koją įkeltų. Kon
ferencijos nutarimus pasirašė 
visų valstybių atstovai, išski
riant Kubos.

— Po min. pirmininko Ma- 
jali nužudymo, Jordanas yra 
labiau nei kada praeityje pa
siryžęs stovėti griežtai Vaka- 
karų pusėje, pabrėžė Jorda
no karalius Husseinas Jorda 
no min. pirmininkas Talhuni 
pasakė, jog komunizmas yra 
didžiausias Artimųjų Rytų pa 
vojus.

Lietuvos Sportininkai Pasaulinėje Olimpiadoje
Pasaulio sporto olimpiadoje 

nėra klausimo, ar tauta yra 
maža ar didelė; visa nulemia 
sportinis pajėgumas. Lietuva 
yra vienas mažiausių kraštų, 
dalyvavusių šių metų olimpia 
doje Romoje (nors ir svetima 
me —- Sovietų Sąjungos—sąs 
tate\ Tačiau jos sportininkai 
yra pasiekę laimėjimų. Šiais 
laimėjimais džiaugiasi ne tik 
Lietuvos gyventojai, bet ir už 
sienio lietuviai.

Lietuviai laimėjo sidabro 
ir bronzos medalius.

Tarptautinių stebėtojų lai
koma favorite ieties metime 
Birutė Kalėdienė. Bet šį kar 
tą ją ištiko maža nesėkmė. 
Pirmąją vietą paėmė latvė EI 
vira Ozolina, antrąją čekė 
Dana Zatopekova (garsiojo bė 
giko Zatopeko žmona), o Ka- 
lėdienei teko bronzos meda

Kubos karinės jėgos yra nepakankamos
i

Maskvinis «Komunistas» 1959 
m. gegužės yiėnesį gyrėsi: 
«Pastaraisiais metais greitu 
tempu auga komunistų parti
jos įtaka Lotynų Amerikoje, 
ypač Argentinos, Brazilijos, 
Čilės, Urugvajaus Kubos, Ve 
nezuelos ir Kolumbijos kraš
tuose»

Šiomis dienomis Kuba yra 
tapusi pasaulinės politikos 
«karštuoju punktu». Fidel Cas 
tro vis garsiau šūkauja apie 
savo karinės jėgos panaudo
jimą prieš «agresorius», Sovie 
tija viešai įsipareigoja jį «pa 
remti> raketomis ir kitomis 
priemonėmis. Kokios gi iš ti
krųjų yra Fidel Castro kari
nės jėgos kuriomis jis nuolat 
bando gąsdinti Ameriką?

Vyriausias jų viršininkas 
yra premjero brolis, karo mi- 
nisteris Raul Castro, kuris ne 
seniai lankėsi Maskvoje ir Pra 
goję. Jo «Štabo viršininkas» 
ir artimiausias bendradarbis 
yra kapitonas Rogelio Aceve 
do Artenaga, kuris tobulai kai 
ba ir rašo rusiškai ir kinie- 
tiškai.

Po savo revoliucijos Castrp 
paleido Batistai ištikimą ka
riuomenę ir išdalino ginklus 
gyventojams. Iš savo partiza 
nų jis sudarė kadrų grupę, 
taip vadinamą partizanų mili
ciją, kuri šiandien sudaru 250 
brigadų po 25 vyrus, viso 6250 
vyrų.

Milicija nuolat papildoma, 
kas neigiamai veikia jos ap

lis. Visasąjunginėse varžybo
se Maskvoje Kalėdienė buvo 
nugalėjusi latvę Ozoliną, o 
dabar Romoje šioji nugalėjo 
ją. Pasirodo, kad Kalėdienė 
bą. dieną nebuvo «formoje».

Sidabro medalį laimėjo ir
kluotojai Zigmas Jukna ir An 
tanas Bagdonavičius su vai
ruotoju Ričardu Vaitkevičiu
mi Irkluoti «akademikai» stu 
dentai į Jukna ir Bagdonavi
čius pradėjo prieš pustrečių 
metų. Didesnę savo liuoslai- 
kio dalį jie praleisdavo irkluo 
darni treniruodamiesi Galvės 
ežere, Trakuose ir Neries Vii 
niaus apylinkėse.

Mes džiaugiamės mūsų spor 
tininkų laimėjimais ir linkime 
jiems ir ateityje nešti aukš
tai iškėlus lietuvių sportinin
kų vardą!

mokymą. Ta spraga bandoma 
išlyginti, prisitraukiant talkon 
Sovietijos ir raudonosios Ki
nijos «patarėjus». Šalia parti
zanų milicijos daryrastuden 
tų milicija, kur atliekamas pa 
ruošiamasis karinis apmoky
mas.

Ginklai yra labai įvairūs 
nuo medžioklinių šautuvų iki 
moderniausių įvairios kilmės 
lengvųjų ir sunkiųjų ginklų. 
Šaudmenų rezervai tiems gin
klams yra labai maži. Tačiau 
Kuba gauna vis naujų ginklų 
ir šaudmenų siuntų Iš artile 
rijos kariuomenė šiuo meru 
turi: du šimtu 7,5 cm patran
kų, šimtą 10 5 cm patrankų, 
keturiasdešimt šešias 18,5 cm 
patrankas ir didesnį kiekį 4 5 
ir 8,5 cm minosvaidžių. Štai 
palyginti gana didelei artile
rijai turima tik 20.000 sviedi
nių.

Tankų dalinius sudaro 64 
lengvieji ir 6 sunkieji «Patto- 
no» tipo tankai

Aviacija: 12 amerikiniu bom 
bohešių B-25, iš kurių dėl 
personalo stokos tegali būti 
naudojami tik 5; 11 modernių 
sprausminių kovos lėktuvų 
<Sea Fury»; 4 amerikiniaimo 
komieji sprausminiai T 33. ku 
riems teturima du apmokytus 
lakūnus; 16 amerikinių trans
portinių lėktuvų. i

Didžiąją aviacijos kliūtį su 
daro degalų ir pilotų stoka. 
Venezuela neseniai atmetė du 

(pabaiga 6 pusi.)
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2 pusi.

Belgija ir Kongas
Specialus «The New York 

Times» korespondentas H. Gil 
roy savo straipsnyje išryški
na Belgijos ir jos buvusios 
kolonijos Kongo santykius, 
duoda naujų faktų, smulkiau 
analizuoja jau žinomus. Su 
jais yra verta supažindinti 
mūsų skaitytojus.

Belgai yna Įsitikinę, kad 
Konge jų interesai dar nėra 
visiškai pražuvę Tarptautinės 
teisės žinovai yra nuomonės, 
kad belgų įstatymų kodeksas 
Konge nebegalioja nuo tos 
dienos, kada ši kolonija tapo 
nepriklausoma; belgai gi tvir 
tina, kad j>s galios ligi kol pa 
tys kongiečiai demokratiniu 
būdu išleis įstatymus Šią pas 
tarąją nuomonę palaiko ir 
Jungtinės Tautos. Todėl ir Ka 
tangos provinciją reikią lai
kyti visos Kongo respublikos 
dalimi, kurią saisto tie patys 
įstatymai, tačiau kuri demo
kratiniu būdu turi teisę pasi
rinkti priklausomybę arba at 
siskyrimą nuo kitų Kongo pro 
vincijų.

Kas Kongo geriausiai pažįsta?

Belgai jaučiasi esą jų kolo 
nijos žinovai. Jie Kongo vai 
dė 50 metų, išmoko jų kalbos, 
susipažino sukongiečių papro 
čiais. Jungtinių Tautų vadovy 
bė ir į Kongo pasiųstieji da
liniai šioje srityje yra tik nau 
jokai. Belgijos vyriausybe pri 
sipažįsta, kad jį padarė klai
dą suteikdama Kongui per- 
staigiai ir perdaug savaran
kiškumo. Jungtines Tautas 
Belgija vadina nauja boloni
ne jėga Afrikoje. Dabartinį 
Kongo premjerą P. Lumumbą 
kaltina kaip nukrypusį nuo 
savo uždavinio organizuoti na 
ująją valstybę, bet vien ieškan 
tį tarptautinės garbės ir po
puliarumo. Belgija pataria 
Jungtinių Tautų vadovybei iš 
skirtinai traktuoti Katangos 
provinciją, kuri ramia ir tai
kinga laikysena įrodė, kad ji 
politiškai yra pribrendusi ne
priklausomam gyvenimui.

Ar gales Belgij gyventi be 
Kongo?

Belgija ir Kongo buvo glau 
džiuose ekonominiuose ryšiuo 
se. Belgijos metinės pajamos 
būdavo apie 9 bilijonai dole
rių.

Pajamas, gaunamas iš Kon
go kolonijos, atmetus, valsty
bė netektų daugiau 5 procen 
tų pelno. Belgai eksportuoda 
vo į Kongo apie 3 procentus 
víso eksporto Iš iš Kongcim 
portuodavo 5,5 procento ža
liavų: vario, medvilnės, gu
mos. mineralinių alyvų ir kt. 
Šios importuojamos žaliavos 
Belgijai buvo reikalingos, ta
čiau jų netekimas anaiptol ne 
reikštų Belgijos pramonei ka 
tastrofą. Ypatingą susidomėji 
mą kėlė Katangos provincija, 
didžiausioji pramonės provin
cija visame Afrikos žemyne. 
Belgų investavimai ten būtų 
jiems nešę gausių vaisių. Je 
gu Belgija nustos šios provin 
cijos, ji tada atsakys ir savo 
nemalonių Kongo kolonijai į

sipareigojimų. Belgija buvo 
įsipareigojusi kasmet suteik
ti Kongui po 40 milijonų do
lerių paramos. Dabar Belgija 
būtų patenkinta, kad šią duo 
klę mokėtų Jungtinių Tautų 
organizacija. Dėl to Belgija 
žada atšaukti savo 2 divizijas 
iš Šiaurės Atlanto orgamzaci 
jos (Nato) ir nebepirkti iš 
Amerikos jau užsakytų 100 
karo lėktuvų. Belgija tačiau 
negrasina visiškai išstoti iš 
NATO sąjungos.

Belgų skaičius Konge

Ištremtųjų ir grįžtančiųjų 
belgų problema irgi nebūtų 
jau tokia tragiška. Konge yra 
apie 10 000 belgų tarnautojų, 
apie 20 000 įvairių profesiona 
lų ir apie 10 000 šeimų Jeigu 
jie visi sugrįžtų tada Belgi
joje padaugėtų apie 87 OoO gy 
ventojų Dabar jų ten yra 9 
milijonai. Belgai materiali
nius nuostolius Konge ma
žiau apgaili už tautinę savi
garbą ir jų koloninės politi 
kos tragediją. Dėl šios trage
dijos jie kaltina ir sąjunginin 
kus, o ypač J. A. Valstybes, 
kurios ne tik kad nepareiškė 
savo užuojautos, bet negana 
to — Kongo premjerą perne
lyg šiltai sutiko New Yorke 
ir Washingtone. Viename Bel
gijos laikraštyje buvo sąkar 
tiškai pasakyta, kad J.A Va's 
tybės nusjkaltėlį C. Cbesman 
nubaudė mirtimi už išniekini 
mą dviejų moterų, bet mielai 
priėmė premjerą Lumumb:, 
kurio neapykanta baltiems, pa 
skatino šimtus nusikaltimų 
belgų moterims Belgai toliau 
priekaištauja, kad tik mažo
sios Vate. Europos valstybės 
klauso Jungtinių Tautu pa
tvarkymų, kai tuo tarpu ko
munistinio bloko valstybės tų 
nuostatų visai nepaiso Pana
šiu keliu eina ir Afrikos bei 
Azijos valstybės.

Belgijos optimizmas.

Nors belgų reikalai Konge 
yra nedaug gero žadantieji, 
tačiau belgai stengiasi nepra 
rasti vilčių ir deda visokias 
pastangas išgelbėti, kas dar 
galima išgelbėti. Belgų įmo
nės ir^erslai daugumoje vėl 
veikia ,

— Varšuvos radijo praneši 
mu, 200 Lenkijos universitetų 
profesorių buvo atleista iš pa 
reigų. Jų tarpe yra daug žy
mių Lenkijos mokslininkų, 
kaip pvz , Tadeusz Kotarbins 
ki. Radio aiškina, kad, atsi
žvelgiant į jų seną amžių, 
jiemg bus duotos vietos, ku
riose, atpalaiduoti nuo orga
nizacinio bei administratyvi- 
nio darbo, jie galės daugiau 
laiko skirti savo tiesioginiam 
darbui. Tačiau objektyvių ste 
bėtojų sluogsniuose tvirtina
ma, kad šie profesoriai atleis 
ti politiniais sumetimais. Visų 
pirma, jie nepriklauso komu
nistų partijai. Kaip tokie, len
kų komunistų nuomone, jie 
turėję blogos įtakos Lenkijos 
akademiniam jaunimui.

MŪSŲ LIETUVA

Garsai Iš Lietuvos
Iš partizanų poezijos 

. ŽILVINAS

Partizanei
Atsimenu baltais drabužiais obelaitės, 
Lyg seserys dažnai su tavimi kartu...
O tu buvai maža, be rūpesčių mergaitė 
Ir broliams padalgiais atnešdavai pietų.

Kvepėjo apyniai ir dūzgė tėvo sodai.
Ne sniegena, tai tu tarp avilių.
Ir visa žemė tau šviesi šviesi atrodė 
Su tolimu dangum ir baltu berželiu.

Prie motinos glaudeis jos rūpestis saldžiausias.
Padėjusi ramiai jai gaivą ant peties, 
Nedrįsdavai akių pakelti ir paklausai.
Ko krūpčioja drugiai ir žvaigždės virš nakties.

Rytuos ir vakaruos ugnis ir kraujas degė, 
Ir blaškės jovarai ir buvo neramu.
Atslinko debesys j tėviškę kaip vagys
Ir krito pašauti balandžiai prie namų.

Į tavo tėviškę atėjo rūstūs žmonės, 
Ir užpūtė jaukias sodybų liepsneles.
Blizgėjo durtuvai ir kniubo vyrai kloniuos, 
Ir varė tremtinius takeliais ir keliais.

Tada tu išėjai ieškoti savo brolių.
(Kaip pasakoj maž’ kad skaitėme kadais .) 
Dar paskutinį kart paglostei kiemo žolę, 
Dar pašaukei gėles išeidama vardais.

Čia broliai eidami prisiekė, kad nelaisvėj 
Negrįš, ir neužgaus gimtų namų širdies, 
Ir tu čia pasakei: negrįšiu, nepareisiu, 
Kol obelys laisvai po langu nežydės

Ne skausmą braukdama, tik rasą ru) atolų, 
Ėjai tų į tąmsius ir (didelius miškus.
Ir vėl lyg pasakoj, tau ieškant savo brolių 
Berželių vainike gegutė užkukuos.

Tu brolius atradai ir šventą laisvės auką 
Prisiėmei drauge su tūkstančiais kitų, 
Tyliai ištarusi: mane Dangus jau šaukia, 
Aš, broliai, išeinu... Už laisvę mirt saldu...

...Palaistykit gėles... Tu jas krauju pagirdei 
Ir žemė niekados gėlių tau negailės.
Tėvynei atidavus savo jauną širdį, 
Tu būsi jos keliuos gražiausioji gėlė.

— Iš Lenkijos 6.028 000 pra 
ėjusio karo aukų, 344 000 žu
vo tiesioginiuose karo veiks
muose. Detalizuotą karo aukų 
sąrašą patiekia neseniai iš 
spaudos išėjusi knyga «Lenki 
jos karo nuostoliai 1939 1945 
metais». Joje rašoma, kad 
3.577.000 lenkų mirė koncen
tracinėse stovyklose, kaip lik 
vidacijų bei kankinimų aukos; 
1.286 000 mirė kalėjimuose ir 
koncentracinėse stovyklose 
nuo epidemijų, nusilpimo bei 
blogo elgesio su kaliniais; 
521 000 mirė už koncentraci
nių lagerių ribų, kaip likvida 
cijų bei labai sunkaus darbo 
aukos.

Ūkinių nuostolių Lenkijos 
kraštui karas atnešęs už 
177 24(1,- DM.

MOLOTOVAS SIUNČIAMAS 
VIENON

Buvęs Sov. Sąjungos užs. 
reik, ministeris Molotovas pas 
kirtas Sov. Sąjungos atstovu 

Tarptautiryėj atominės energi 
jos komisijoje (IAEO) Vieno
je. Apie šį Molotovo paskyri 
mą sovietinė vyriausybė pa
informavo IAEO gen direkto
rių Sterling Cole.

1956 m. Molotovas, kaip sta 
linistinės grupės atstovas, bu 
vo patekęs sov. valdžios ne
malonėn; jis buvo nustumtas 
Sov. S-gos užkampio Ulan Ba 
toran. Š’s naujas Molotovo 
paskyrimas Vak diplomatų y- 
ra ne vienodas komentuoja
mas. Vienu muomone, Moloto 
vo atkėlimas į Vakarus reiš
kiąs jo kopimą politinės kar 
jeros laiptais į viršų; gi kiti 
mano, kad Chruščiovas jį siun 
čiąs į Vakarus tik dėl to, kad 
paskutiniu laiku Ulan Batoras 
pasidaręs pernelyg didelis 
«stalinistų» veikimo centras. 
— Kaip žinoma, Molotovas y- 
ra vienas didžiausiu kaltinio 
kų, atlikusių Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos pavergimo smur 
to aktą 1939 m. jis sudarė su 
tartį su Hitleriu; šia sutarti-
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mi Sov Sąjunga ir Vokietija 
pasidalino pasaulyje įtakos 
sferomis Tais pačiais metus 
jis sudarė'su Ribbentropu taip 
vad. Ribbentropo - Molotovo 
paktą. Jis yra griežtas rusiš
kojo imperializmo šalininkas, 
nesiskaitąs su priemonėmis.

PABALTIJO DAILĖS
PARODA MASKVOJE

(E) Š m. rugp. 23 d. «T e- 
sos» nr je Dailės muziejaus 
direktorius Pranas Gudynas 
rašo apie šiuo metu veikian 
čią Pabaltijo dailės parodą 
Maskvoje Šioje parodoje eks 
ponuojama apie pusantro tūks 
tančio dailės kūrinių Š oje 
parodoje Lietuvą atstovauja 
skulptoriai, tapytojai ir grafi 
kai. Iš skulptorių pažymėti: 
J Mikėnas, G. Jakubonis, P. 
Aleksandravičius J Kedainis, 
B. Vyšniauskas. K Kisielius, 
G. Radauskaitė ir kt Iš b py 
tojų: V. Mackevičius, A. Gu
daitis, V. Gečas, A. Savickas, 
J. Švažas, A. Žmuidzinavičius, 
L. Katinas, Ą. Petrulis, R. Kai 
pokas iš kt Iš grafikų: V, Jur 
kūnas, J. Kuzminskis, A Ma 
kūnaitė, V. Valius ir kt.

Pranas Gudynas rašo: «Jei 
gu ankstesnėse parodose daž 
nai žmogus buvo tik statis
tas, tai šios parodos kūriuiuo 
se... jis kovotojas už taiką, 
jis naujo gyvenimo statyto
jas, jis pažangiausio pasauly 
je mokslo, kultūros nešėjas». 
Iš šių Gudyno eilučių galima 
spręsti, kad Lietuvos dailinin 
kai verčiami dirbti pagal Mask 
vos nustatytą tam tikrą komu 
nistinį ideologinį, teisingiau, 
propagandinį šabloną. Tačiau 
lietuviai dailininkai nėra pa
kankamai šioms komunisti
nėms direktyvoms paklusnūs. 
Gudynas rašo: «Šioje parodo
je mes pasigendame visos ei 
lės temų, kurios dar nesuran 
da vietos dailininkų kūrybo
je. Ypač jis pabrėžia, kad 
silpnai dailininkai imasi vaiz
duoti Tarybinės Armijos ka
reivių gyvenimą ir kt.».

MOKSLINĖ KONFERENCIJA 
VILNIUJE

(E) Š.m. rugpjūčio 23-28 die 
nomis Vilniuje, Mokslų akade 
mijos prezidiumo salėje įvy 
ko visasąjunginė mokslinė 
konferencija skir a žvaigždžių 
bei galaktikų evoliucijos, kin 
tamųjų žvaigždžių tyrimo ir 
eksperimentinės astronomiji s 
klausimams. Konferenciją su 
rengė TSRS Mokslų Akade
mijos Taryba Lietuvos Moks 
lų Akademija ir Vilniaus Vals 
tybinis V. Kapsuko vardo uni 
versitetas. Konferencijoje da 
lyvavo astronomai iš Mask
vos, Biurakano, Pulkovo, Le
ningrado, Krymo, Alma Atos, 
Rygos, Tartų ir kitų observa 
torijų. Vilniuje bus dalinama 
si mintimis ir duomenimis a- 
pie naujausius erdvės tyri
mus. taip pat bus svarstomos 
astronomijos mokslo išvysty
mo perspektyvos. Šitokio mas 
to astronomų konferencija Lie 
tavoje įvyko pirmą kartą. Kon 
ferencijos svečiai nuoširdžiai 
pasveikino Lietuvos moksli
ninkus. iškovojusius pirmąją 
vietą dirbtinio žemės palydo 
vo vizualinio stebėjimo sri
tyje.
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KIEK REIKIA MIEGO ŽMOGUI
Mūsų pasąmonėje veikia to 

kia paros laiko išdėstymo !en 
telė- aštuonios valandos mie 
gui, astuonios valandos dar
bui ir aštuonžos valandos ki
tiems dienos reikalams. Ar 
toks išdėstymas teisingas? Juk 
yra žmonių, dirbančių dau
giau negu aštuonias valandas, 
ir yra žmonių, miegančių ma 
žiau negu lentelė reikalauja. 
Ar iš tiesų žmogus turi pas- 
i rti miegui net aštuonias iš 
dvidešimts keturių paros va
landų?

Miego įtaką žmogui tyrinę 
ją asmenys pasakytų, kad ne. 
Tarp suaugusių esama tokių, 
ki riems į parą reikia miego 
ti devynias arba net dešimts 
valandų, bet esama ir tokių, 
kuriems užtenka tiktai pen
kių arba šešių. Mokslas nie
kada nepatvirtino aštuonių 
valandų, kaip idsaliausio mie 
gni skirtų valandų skaičiaus. 
/ štuoni tėra tiktai vidurkis. O 
miego vidurkiu pasikliauti ne 
įmanoma, kaip neįmanoma pa 
sikliauti, perkant batus, irba 
tų numerio vidurkiu. Kiekvie

— Artojui 50 metų. Šiemet 
suėjo, kai Seinuose prie sa
vaitraščio «Šaltinio» priedu 
pradėjo eiti ūkio, pramonijos 
ir prekybos laikraštukas. Pir 
miau, 1909 m. ėjo ūkio klausi 
mais eilė stra psnių ir metų 
gale neva skyrius, bet atski
rai tepasirodė tik 1910 m pra 
džioje ir ėjo iki 1914 metų. 
Redagavo agr. Vincas Toto
raitis. Pirmaisiais metais išė
jo 52 Nr, gausiai iliustruotas 
ir dauguma nuotraukų iš Lie 
tuvos gyvenimo. Bendradar
biai: S. Čėsna, A Divrys. dr. 
K. Jokantas J. Kybartas, A. 
Maliauskis. A. Paulionis, kun. 
F/Ma tižius kun J. Pečkai- 
tis, J. Stankevičius, B. Stosiū 
nas, S. Tijūnaitis, J Staugai
tis ir kt, Vėlesniame «Šaltiny 
je» Marijampolėje šis skyrius 
įvestas 1928 m. ir ėjo atskiru 
priedu.

MUZIKOS ŽINIOS

Po ilgesnės pertraukos vėl 
pasirodė naujas ?7iuzikos žinių 
numeris — i960 m. Nr. 1 Kaip 
žurnale pažymėta, ta pertrau 
ka pasidariusi dėl piniginių 
sunkumų, nes muzikos žarna 
las turi ribotą skaitytojų skai 
čių. o jo spausdinimas yra 
gan brangus. Todėl šis nume 
ris jau išleistas pigesne spaus 
dinimo technika: tekstas ra
šomas mašinėle ir tada spaus 
dinamas ofsetu.

Naujas numeris turi 24 pus
lapius (be viršelių) ir 8 pus
lapius priedų (kun VI. Budrec 
ko «Dvi giesmės į Šiluvos Die 
vo Motiną) ir J Gaubo «Nu
rimk, sesut»)

Pirmoje žurnalo vietoje J. 
Kreivėnas žvelgia į vargoni
ninkų problemą šiame krašte 
ir daro pesimistišką išvadą: 
«Ateity gal tik vieta, kita 
stambesnė parapija turės lie
tuvį vargonininką. Skaitlingo 
ae 1 etuvių kolonijose ši kuk
li atsidėjusių Bažnyčios ir Tė 

nai pėdai būtinas kitoks batų 
išmatavšmas, ir kiekvienam 
asmeniui būtinas kitoks mie 
go valandų skaičius.

Geriausias būdas sužinoti, 
kiek miego reikia žmogui, y 
ra gal net keletą savaičių ste 
bėjimas, kokia būna savijau 
ta, vieną sykį miegojus aštuo 
nias gi kartais mažiau arba 
daugiau valandų. Miego žmo 
gui pakanka tada, kai jis ry 
te ir per visą dieną jaučiasi 
esąs gerai pailsėjęs bei turįs 
užtektinai energijos atlikti kas 
dieninius dienos darbus. Bet 
ir tuomet, jeigu jūs, iš lovos 
atsikėlę, jaučiatės nedamiego 
ję, nebūtinai reiškia, jog jums 
miego buvo per maža. Kar 
tais žmonės nori daugiau mie 
go ne todėl, kad miego truk 
tų, bet todėl, kad jie nenori 
atmerkti akių prieš dienos 
darbus ir pareigas. Nereiškia, 
jog per trumpai miega ir tie 
žmonės, kurie, norėdami nūs 
tatytą valandą pabusti, būti 
nai turi pasistatyti žadintuvą.

Margutis

vynės darbininkų profesija iš 
nyks Drauge nyks chorų dai 
uos ir giesmės Nyks lietuviš 
kas žodis giesmėje».

Toliau talpinamas Jono Pu- 
zino Drauge tilpęs str. «Prof. 
J. Žilevičiaus darbai ir kūry
ba» Taip pat rašoma apie A 
LR K Vargonininkų S gos gar 
bės narį Joną Čižauską, a a.
J. Starką, a. a. Julių Sinių, 
Juozą Kudoką Be to, įdėta J. 
Štarkos, J Siniaus. J. Kudo- 
ko sukomponuotų kūrinių Žur 
nale telpa ir nuotraukų.

Muzikos žinias leidžia Ame 
rikes Lietuvių Romos K-.tali- 
kų Vargonininkų Sąjunga Jį 
redaguoja J Kreivėnas. 1602 
So. 48 Ct, Cicero 50, 111.

— Chicagoje susirinkusi mu 
zikų komisija galutinai nusta 
tė antrosios JAV ir Kanados 
lietuvių dainų šventės reper
tuarą Posėdyje dalyvavo: 
prof V. Jakūbėnas (pirm ), J. 
Strolia, A. Stephens, J Kudir- 
i a J Zdanius, J. Kreivėnas,
K. Steponavičius iš Chicagos, 
St. Gailevičius iš Kanados ir 
Br. Jonušas iš Omaha, Neb. 
Muz. A Mikulskis dėl ligos i 
posėdį negalėjo atvykti, bet 
í avo nuomonę išdėstė raštu 
Muzikų komisi.a vieningai su 
tarė kai kurias į repertuaią 
numatytas dainas išimti ir į- 
vesti naujų dainų Mišriam 
choruil St Šimkaus — Vėjo 
dukra, V. K. Banaičio — Išė 
jo merga. St Gailevičiaus — 
Tėvynės gėlės. Br Jonušo — 
Karteliai sulojo, J. Žilevičiaus
— Pasakyk, mergele, J Stro 
lios — Ei didi, didi, Br. Bud
riūno — Praded aušrelė auš
ti, J. Štarkos — Aš nueisiu. 
Moterų chorui: Br. Markaičio
— Eglės rauda, K. Vanagai
čio — Rodos parpulčiau, se
sers Bernardos — Lopšinė, 
Br. Budriūno — Tėviškėlė. Vy 
jų chorui: Br. Budriūno — 
Ant marių, J. Gaidelio — Dai
na, daina, J. Žilevičiaus — O.

Leonardas Andriekus

TREMTIS
Ne vieną mūsų, dar negimus,
Ištiko didelė tremtis,
Dienas pažeąklino laukimas - - 
Budėjimai naktis.

Geriau, kad būtume nematę
Šio vakaro skaudžios žaros
Ir niekad į bangų sonatą 
Neįsiklausę pamariuos.

Geriau, kad būtume nelietę 
šio rytmečio šaltų rasų 
Ir kelyje neradę vietos 
Nakvynei po kiparisu.

Vistiek paliksime be miego -- 
Neužliūliuos ta sonata.
Žara sušildyt nepajėgia - - 
Rasa šiurpi, rasa šalta.

(Iš eil. rink. «Atviros Marios»)

kad išauštų ir J Gaidelio — 
Šaltyšius. Muzikai įsitikinę, 
jog repertuaras geras Parink 
tosios dainos pirmoj dainų 
šventėje nebuvo dainuojamos. 
Dainų šventė rengiama Chica 
goję 1961 m vasarą.

Posėdyje dar dalyvavo dai 
t-. ■■ ■-••■.i-i-,—

nų šventės komiteto vicepir
mininkas V. Radzius, A. Dzir 
vonas ir J. Jasaitis.

— Nauja dr. Juozo Mačer 
nio knyga Dr. Juozas Mačer 
nis matematikas ir filosofas, 
jau Lietuvoje yra parašęs ke 
lėtą knygų. Ir dabar, nors sun 
kiose sąlygose, dirba moksli 
nį darbą, rašydamas vis nau 
jus veikalus. Prieš keletą me 
tų jis yra išleidęs ispanų kai 
ba veikalą «E1 hombre, un 
enigma?» (Ar žmogus yra mįs 
lė?). Jo pirmoji laida buvo 
greitai išpirkta, prireikė net 
antros. Dabar J. Mačernis iš 
leido naują knygą ispaniškai. 
Ji vadinasi 'Relativismo o la 
verdad positiva» (celakiviz- 
mas ar pozityvi tiesa), kurio 
je nagrinėja Einšteino, Hie- 
senbergo Heideggerio ir ki
tų moderniųjų filosofų teigi
mus. Čia jis stipriai pasisako 
prieš modernųjį reliativizmą. 
Apie šią knygą teigiamai at
siliepė ir argentiniečių spau 
da.

— Vaclovo Biržiškos Alek 
sandrynas. Senųjų lietuvių ra 
šytojų biografijos, 
ir biobibliografijos, I to
mas jau pasiekė skaitytojus. 
Tai yra pirmas Lituanistikos 
Instituto leidinių serijos vei
kalas, šleistas Kultūros Fon 
do Pirmasis tomas apima šim 
tinę seniausių lietuviu, rašyto 
jų, gyvenusių ir rašiusių nu© 
1475 ligi 172o metų.

Knyga labai vertinga ir rei 
kalinga kiekvienam šviesuo
liui, norinčiam patikrinti ir 
patiksMnti savo literatūrines 
ir .istorines žinias. Iš mokykli 
nių prisiminimų daugeliui, pa 
vyzdžiui, atrodo, kad pirma
sis mūsų rašytojas yra buvęs 

Mažvydas, bet iš V. Biržiškos 
Aleksandryno pasirodo, jog 
Mažvydas yra ne pirmas, o 
septintas. Prieš Mažvydą jau 
yra rašę Hussovianus (lotyniš 
kai), Rapolionis, Zablockis, 
Kulvietis, Kirtoforas, Vilis. 
Jie paliko atskirus raštus, tik 
neišleido knygos. Pirmąją lie 
tuvišką knygą išleido Mažvy 
das, tam pasinaudojęs ir kitų 
rašytojų talka.

Iš šimto senųjų mūsų rašy
tojų dažniau girdėti vos tik 
keliolika: Rapolionis, Kulvie 
tis, Mažvydas, Vilentas, Dauk 
ša, Bretkūnas, Petkevičius, 
Vaišnoras, Sirvydas, Kleinas, 
Chiiinskas ir kiti, o didžiosios 
dalies rašytojų nė vardai dau 
geliui nebus girdėti. Mažau 
paslreiškusiems skiriama po 
vieną kitą puslapį, žinomes- 
niems — kur kas daugiau: 
Kulviečiui 30 psl, Rapolioniui 
ir Bretkūnui po 20, Mažvy
dui ir Daukšai po 18, Jakna- 
vičiui 12, Zablockiui, Sirvy
dui ir Šrubauskui po 11 ir 
pan.

Visų rašytojų kruopščiai su 
žymėti ne tik raštai, bet ir nu 
rodyti rašytojų veiklą ir gy
venimą aušvieč ją dokumentai, 
taip pat sužymėta ir juos lie
čianti literatūra. Mykolas Bir 
žiška. tvarkąs pomirtinį bro
lio Vaclovo palikimą, papildė 
literatūrą naujaisiais, jau po 
Vaclovo mirties pasirodžiu
siais leidiniais. Veikalo kal
bą t krino čir. P. Jonikas. Tai 
gi veikalas vertingas ne tik 
savo turiniu, bet ir dėl to, 
kad taip krupščiai ir gražiai 
išleistas. Itin sunkus darbas 
teko M. Morkūno spaustuvei: 
knyga primarginta įvairių kai 
bu teksto, gausių santrumpų, 
skaitmenų ir pan. Tai bus, be 
abejonės, gerokai nutęsę pa
ti spausdinimo darbą. Kultū
ros Fondas nepagailėjo gero 
popieriaus ir kietų viršelių 
tam stambesniam veikalui, ku 
ris nūnai atiduodamas skaity 
tojui į rankas.

Antras ir trečias Aleksam 
dryno tomai pasirodys juo

— Sovietų Sąjunga vėl par 
davė Vakaruose žymius auk
so kiekius ir siūlo daugiau 
pirkti sovietų aukso. Esama 
žinių, kad aukso parduota už 
kelis šimtus milijonų dolerių.

Tokia aukso pardavimo ir 
pasiūlymo banga buvo prieš 
pora metų. Tokius aukso par 
davimus sukelia nepaprasti 
Maskvos reikalai bei trūku
mai;

Nepaslaptis, kad šiais me
tais numatomi blogi derliai 
Lenkijoje, sovietų Vokietijos 
zonoje, Čekoslovakijoje ir di
deliuose europinės Rusijos plo 
tuose, nekalbant apie Kazachs 
taną. Manoma, kad už auksą 
gautais doleriais bus šelpiami 
Maskvos satelitai, užperkant 
Vakaruose jiems duonos. Be 
to, Vakarų rtevizos (gautos už 
sovietų auksą) bus panaudo
jamos Afrikos, Azijos ir pietij 
Amerikos atsiekusiems kraš
tams šelpti ir per tai pasau
linės revoliucijos židiniams 
stiprinti spalvotų rasių kraš
tuose. Spėjama, kad Kongo 
ir Kuba gaus daugiausia so
vietų parduoto aukso ekviva
lentų.

PLAUKŲ SLINKIMO 
PRIEŽASTIS

Nors gydytojai tikrai nenu
stato, dėlko plaukai slenka, 
tačiau kai kurie medicinos ži 
novai tvirtina, kad dauguma 
moterų praranda gerus plau
kus iš priežasties karštų džio 
vintuvų. dažymų, kokius var 
toja grožio galionai plaukams 
džiovinti. Nuo svilinančių ma 
Šimų plaukams garbiniuoti ir 
nuo aštrių chemikalų, nuo sti 
prių muilų, nuo dažų, kei 
čiant plaukų spalvą, plaukai 
praranda ne tik savo natūra 
lią spalvą, bet pasidaro labai 
nepatvarūs.

Plaukams geriausia priemo 
nė — dažnai galvą mazgoti 
ir kasdien plaukus šukuoti. 
Šukos arba šepetys masažuo 
ja galvos odą, pagerėja krau 
jo cirkuliacija ir plaukų šak
nys gauna daugiau maisto.

— Oro laivyno tyrimų cen
tre, Tullahomoje, Tenn. bai
giamas statyti didžiausias pa 
šauly vėjo tunelis. Energija 
tam tuneliui teikiama pavida
le stipraus vėjo iš 2 kompre 
šorių, sumontuotų ant bendro 
veleno ir varomų 216.060 AJ 
motorų sistema, kurią sudaro 
du sinchroniniai motorai po 
83,Ot o ir du mažesni startuo
jantieji motorai po 25 000 AJ. 
Supersoninis tunelis yra skir 
tas vairuojamiems sviediniams 
kaip Polaris. Titan, Snark, Ju 
piter ir erdvių laivams tirti. 
Tunelio skersmuo — 55 pėdos. 
Tunelyje galima gauti vėjo 
greitį iki 3000 mylių per vai. 
prie 100.C00 pėdų aukščio są 
lygų, tai yra prie atitinkamos 
temperatūros ir spaudimo. Ka 
daugi toks milžiniškas vėjo , 
greitis labai įkaitina tunelio 
sienas, jas aušina 65 000 ga
lionų per minutę šalto van
dens srovė.

greičiau, juo pirmasis labiau 
paplis. Knyga didelio forma
li , 430 psl. kaina $7.50. Gau
nama pas Kultūros Fondo pir 
mininką Joną Švedą 1437 So. 
48 Court, Cicero, 111.
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«JAUNYSTES aidas, ■

«M. L > skyrius jaunimui

Redaguoja Redakcinė Komisija:

Julija Šimonytė, Aloyzas Kuniškis.
Julija Jurgelevičiūtė, Danutė Jurevi- ij 

čiūtė, ir Genovaitė Svinkūnaitė.
Raštus siųsti — «Jaunystė* Aidui», !

Caixa Posta] 4! IS

São Paulo.

' S Paulo (V. Anastacio)

— Ateinantį sekmadienį La 
poj lietuviams pamaldų ne 
bus Kviečiame visus tautie
čius, ypač jaunimą, dalyvau
ti Kun. Juozo Šeškevičiaus 
priimtuvėse V. Betoje Vytau
to Didžiojo lietuvių mokyklo
je 15 vai.

— Paskutinį mėnesio sek
madienį, rugsėjo 25 dieną V. 
Anastacio lietuvių pamaldos 
bus 11.30 vai. Per šv. Mišias 
giedos V. Zelinos Lietuvių Ka 
talikų Bendruomenės Choras.

Po pietų 2 vai, lietuvių mo 
kyklos salione bus graži me
ninė programa, kurią išpil
dys tas pats V. Zelinos lietu
vių choras.

Kviečiame nuoširdžiai visų 
V. Anastacio ir gretimų vilų 
lietuvius dalyvauti tose iškil
mėse. — dalyvavimas nemo
kamas

— Ateinantį sekmadienį — 
trečią šio mėnesio sekmadie 
nį — Šv, Juozapo mokyklos 
patalpose įvyks mėnesinis S. 
Paulo Ateitininkų susirinki
mas. Susirinkimas įvyks kaip

«Ateitininku Vadovas» Kun. Prof. St. VIa
(tąsa)

Prisiminęs šį įvykį Kun. 
Emilijonas Paukštys pasieni: 
«Kitas tris dienas aš jį ma
čiau bažnyčioje besimeMžiau 
tį ir bepriimantį šv. komuni
ją» (At 54,N9,204).

Tuo metu Dovydaitis gyve
no su draugu viename kam
bary. penktame aukšte. Niki
tos bulvare Draugo nekliudo 
mas sėdo rašyti «Tris pama
tinius klausimus» ir rašė vie
nu prisėdimu — ligi pusiau 
nakčių. Rytą straipsnis išė o 

ietuvįško jaunimo grupė

ir visada po 9 vai šv. Mišių. 
Susirinkime dalyvaus Kun. 
Juozas Šeškevičius ir p 1< Ni 
jolė Vinkšnaitytė širmis die
nomis grįžę į S. Paulo

—- Ponas Jonas Bagdžius, 
Brazilijos Lietuvių Katalikų 
Bendruomenės Choro pirmi 
niekas po sėkmingos opeiaoi 
jes (aklos žarnos) sveiksta 
namuose,

— Kun. Juozo Šeškevičiaus 
priėmimas įvyks V Belos Vyt. 
Didžiojo mokyklos salėje 18 dį 
15 vai. su sekančia programa:

1. Svečio garbei vaišės — 
kokteil.

2. graži meninė dalis,
,3. Šeimyniški šokiai, grie

žiant jaunymo orkestrui ir gra 
žiausiom lietuviškom plokšte
lėm.

Laukiame dalyvaujant labai 
daug žmonių, kurie savo da
lyvavimu pagerbs lietuvį ku
nigą pašventusį visas savo jė 
gas jaunimui ir kuris ilgai dar 
buojasi ir daug nusipelnė lietu 
vių S. Paulo Kolonijai.

paštu į Kauną kun. Aleksan
drui Dambrauskui - Jakštui, 
Draugijos redaktoriui Šis jį 
gavęs, atsiuntė autoriui atvi
ruką. prasidedantį žodžiais: 
«Bravo, bravíssimo!» (At‘35, 
N 12, 536).

«Trys pamatiniai klausimai» 
buvo tokie: Kuo mes save va 
diname ir kodėl? Ką mes ap 
link save m: tome? Kokios mū 
sų priedermės, siekiai ir ke
liai?

Atsakymas į pirmąjį klausi 
mą: Esame teistai, krikščio-

S. Paulio, rugsėjo mėn. 10 d.
Didžiai Gerbiamas Ponas ir Ponia,

Turime didelį džiaugsmą pranešti Jum?, kad 
Kun. Juozas Šeškevičius grįžo šiomis dienomis į <. Paulį

Tą progą V Belos Vytauto Didžiojo Mokyklo j 
je rugsėjo mėn 18 dieną. Sekmadienį 15 vai įvyks jo 
priimtuvės ir tikimės kad Jūs. suteiksite mums didelį 
malonumą ir didžią garbę dalyvaudamas jose su visa 
savo šeima.

1 asinaudodami šia proga sveikiname Jus kuo 
nuoširdž ausiai.

RENGĖJAI
P. D. Patogumo dėlei:
Dalyvaujančios ponios ir panelės atneša sausai ž 

nių ir sandvichų
pon -.i prisidėta maža pinigine auka padeng- I 

ti kit s išlaidas
i

Jaunystė — žiedas ateities, 
Jaunystė — sakalo sparnai. 
Jaunystę — pasaką širdies 
Dainuos pasaulis amžinai — 
Jaunyste mylima. 
Su tavim nebaisu!
Jaunystės lydimai
Man linksma ir šviesu.

Pavasaris ateis, 
Ir žemė sužydės. 
Ir nuskambės daina, 
Jauna, jauna.

Smagu gražu jaunai, 
Karšta širdis, laisvi sparnai.

Gražu, smagu pavasary. 
Karėta širdis jaunystėje.
Mūs jaunos dienos — pasakos.

Jaunystė — žiedas ateities, 
Jaunystė — sakalo sparnai. 
Jaunystę — pasaką širdies 
Dainuos pasaulis amžinai.

(1935) S. Nėris

nys katalikai; išpažįstame Die 
vą, Kristų, Bažnyčią.

Į antrą klausimą: Matome 
žmogaus tragediją be Dievo, 
bedvasės kultūros grėsmę; ma 
tome mokslo, palenkto ateiz
mui, svaisčiojimus.

Trečias klausimas buvo pa 
grįstas Įsitikinimu, kad «žmo
nijos tobulybė ir atbaiga pri
klauso Kristui, koks jis yra 
Katalikų Bažnyčioj Kristui 
priklauso ateitis ir tik jis ga
li atnaujinti mūsų gadynės pa 
šaulį».

Dėl to naujo sąjūdžio' sie
kiai ir kelias negali būti ki
toks, kaip tik šis: atnaujinti 
Kristuje save ir gyvenimą, 
dorovę ir mokslą; atnaujinti 
drąsios kovos , ir pažangios 
mokslinės kūrybos keliu

Deklaracija sukaupė teolo
gijos, filosofijos ir gamtos

—OO—“'-t

mokslų išvadas ir jas suvedė 
į vieną kristocentrinę viršū
nę, ištreiškiamą šūkiu; Visa 
atnaujinti Kristuje! Deklaraci

S. Paulo (Bom Retiro) lietuviško jaunimo grupė

— Vienas prietelius manęs 
paklausė: — Kodėl jimnos 
merginos taip mėgsta 'od n • 
ti arkliais? ’r nesulaukęs at
sakymo pats atsakė: — Ma
nau. kad jos mokosi, kad iš
tekėję galėtų vyrui antspran 
do joti. Pastebėtina, kad prie 
telius yra ką tik susiž ėdavęs.

Pastas ( dis

— Komunistų enciklikose 
iš Kremliaus skaitome ir visi 
Kremliaus išpažintojai skel
bia, kad geras katalikas galįs 
būti geru komunistu tik oga 
lįs užimti vadovaujančios vie 
tos. Kitaip sakant, tik piktas 
komunistas tegali užimti va
dovaujančią vietą Tai išaiški 
na, kodėl visur, kur to. !•:■■ 
urunistai įsimeta, ten beregint 
plėšrūs žvėrys priskiriami 
avis ganyti, o kad ave'es ne- 
išbėgioių, jos aptveriamos ge 
lažinėmis uždangomis ..

Pastapėdis

— Amerikiečiai visaip su
ka galvas, kaip išgyvendinti 
komunizmą. Praktiškiausias 
būdas, leisti jiems užvaldo ti 
Ameriką, ir — pamatytumėte 
kaip jie, vienu ukazu nacio
nalizavę visus automobilius, 
kitu ukazu išlakę visas whig 
iky atsargas visi iki vienam 
užsimuštų, bevažiuodami ge
rais šios šalies plentais

Pasta nė lis

— Evoliucija ir moterys. Pa
gal Darvino teoriją žir o gus iš 
sivystė iš beždžionės ir ta evo 
Uncija truko milijonų milijonus 
metų Šiandie gi bet kuri mote 
ris iš savo vyro dažniausiai 
per vienus metus padaro Lez 
džionę.

Pastapėdis

ja išėjo moksliškai pagrista 
Pastatytas krikščioniškasis 
naujo sąjūdžio Credo.

4



1960 m. rug ėjo 17 d. 5 puSj

NATŪRALIZACIJOS DOKUMENTUS

Jums greitai, pigiai ir sąžiningai gali sudarysi ko
mercinė raštinė «LITUANICA» Rua Florencio de Abreu, 
157, 2.0 andar, Conjunto 204, Tel. 33-6276. Adresas laiš
kams: «LITUANiCA» Caixa postal 7988, São Paulo.

Darome natūralizacijos (Brazilijos pilietybės) do
kumentus lietuviams ir svetimtaučiams gyvenantiems 
visoje Brazilijos teritorijoje Duodame nemokamai tuo 
reikalu visas reikalingas informacijas žodžiu ir raštu.

M Usi.I LIETUVA

Uincaš /Po&ilaš
t

Zjtibeliš
LIETUVIS ADVOKATAS

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo,
kreipkitės į savo tautietį

RAŠTINĖ REZIDENCIJA:
Rua Boa Vista, 133 _ , R. Abauna, 36S. PAULO
5° andar - sala 11 Moinho Velho, 

Fone 63-6273

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadieni. 
Parque das Nações 10 vai 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :
Bom Retire, 10 vai.

Utinga 17,00 vai.,
Trečią:
Agua Rasa 8 vai..

■ccauru umauCTagr.jBu.ruaE ir-x-r laaianw-M imraranaKa «r»-» !■ iiiiiu- mg—»———.

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiama anrangą, maistą, medžiagas, me 
gztinius, vilną, odą batams ir vaistus.

* Turime visų medžiagų pavyzdžius!
* Laike 6-8 savaičių siuntiniai pasiekia Lietuvą. Oro 

paštu 2-3 savaitės.
* Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą pakvitavimą.
* Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia. 

Gavėjas nieko neturi mokėti.
* Siuntiniai pilnai apdrausti - žuvus grąžiname pinigus 

arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės oas:

Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camargo, 698, Penha 
Al. Boguslauskas, R Uranium, 240 - Brooklyn Paulista 
Rašykite: Caixa postal 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Moinho Velho 11 vai., 
Lapa 16 vai, 
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,

Dovanos Giminėms
Įvairiausios angliškos me 

džiagos. (Yra virš 1000 pavyz 
džių!) Batai, megstiniai, ska
ros ir kt. Vaistai. Maistas.

Visi siuntiniai apdrausti. Mui 
tai apmokėti.

Kreiptis:
Magdalena Vinkšnaitienė, 
Rua Barão do Pirai, 65. 
Vila Zelina - São Paulo.

SKAUDA DANTĮ?
Nieko nelaukdamas kreiptis į chirurgą dantistą 

Jrlii-xia cle Jranęa Catna'ig.o,

kuris nesenai atidarė savo kousultoriją Vila Žolinoje 
RUA MANAIAS, 267 Priima: pirmadieniais, trečiadieniais 
/ir penktadieniais nuo 8 vai. ryto ligo 10 vai. vakaro.

PRANAS & CIA. LTD 
Madeiras em geral

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: « C A BI UN A » 

Rio de Janeiro
Serraria « I T A » — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Minas Gerais

SIUVĖJAS

POVILAS AMBROZEVIÕLUS 
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš Av Zelina. 595)

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanto, 686, — V. Prudente — Fone 63 5294 

São Paulo

I Medžiaga pard-odama ir išš: mokėjimui
Ateikite ir Įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

VIENIUT^LMI atstovai GAUSIOJO VANDENS lindo? a

IRMÃ©# CARK1H3I m,.L
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ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» !
IRMÃOS BAUŽYS Į

Reghtrado ne Cl Ri Ci »ob o n.» 551 -

pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo f 
Telefone 63-6005

Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contraí. na Junta Comercial 
Diskai. na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

HORÁRIO das

Contratos de locaçàv l
Cartas de Fiança |
Requerimentos ç
Balanços |
Alvarás diversos =
Seguros de Fogo e
Seguros de acidentes J

19 horas. =
W W w W15 W’Ml ir n hu ‘U V J- íp it> ttr <ll> 5 HH

EJÇRITCRI© CO. N IA EI L į

JVaš cimento

irmãos Nascimento
RE®. C.R.C. SP. Nro 1.484

Atlieka firmų atioąiymus, perleidimus, komercines 
ir industrialinęs apyskaitas, sutvarko dokumen

tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.

Juridinis Departamentas —• Nejudomo turto pardavimas
f A v Zelina. 831 — Vila Zelina —• Tel. 63-7140 - S. Paulo :■

1

Skaitykite «Músu Lietuva»

Undoya vanduo yrr jc^ai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą i žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
Įsitikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino, Bueno, 795 a 835 
Telefones: 51-4019 e 51-2223

ÃO PAULOxa > vatai 3967

Pęa. S. José dos Campos, 1 - V, Zelina - Telefonas 63-5015
Qèlezieâ išdirbiniai ir dažai uiškaš elelctroš 
įrengimai narna reikmenš ir žaislai? 
ivai'iiaušioš dovanoš višomš progomš.

statybos medžiagos sandeus ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai pas
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ATSIŠAUKIMAS Į SÃO PAU
LO LIETUVIUS.

Malonūs Tautiečiai, 
gal ne vieno širdyje liko gy 
vas prisiminimas 35 metų Lie 
tuvių Išeivijos sukakties, ku 
ri buvo taip gražiai atžymėta 
S. Paulo mieste iškilmingos 
pamaldos Katedroje pilnutėlė 
je pamaldžių žmonių, tarpe ku 
rių gražiausia spalvuota puokš 
te išsiskyrė mūsų jaunimas 
tautiniais rūbais, didingai nu 
skambėjęs mūsų Himnas Au
kos pakilėjimo metu, tai bu
vo lyg apoteozė Lietuvio Išei 
vio Brazilijos žemėje. Jaukia 
me popietyje italų salėje ma 
tėme mūsų tautos gražų atža 
lyną taip rūpestingai atlikusį 
lietuvišką programą Viskas 
buvo jaudinančiai gražu, mie 
la, sava...

Po viso to negalime užsida 
ryti ir vėl savo kasdieninių 
rūpesčių asmeniniame lukšte. 
Negalime leisti lietuvybės skai 
driajam ežerėliui apnyktiplū 
dėmi*, jį reikia nuolatos ir 
nuolatos gaivinti besiveržian
čia šviežia srove išeinančia 
iš mūsų pačių sumanymų ir 
norų

Todėl Prazilijos Lietuvių 
Bendruomenės Tarybos var
du kviečiami VISI LIETU
VIAI. visi kuriems lietuvybės 
išlaikymo problema yra bran 
gi į SUSIRINKIMĄ kuris 
įvyks š.m. rugsėjo m. 25 d 3 
vai. p p. V. Zelinoje, Šv. Juo 
zapo mokyklos patalpose.

Dienotvarkėje bus referuo- 
ruojamos rezoliucijos išneš
tos š.m rugpjūčio 13 14 die
nomis sąryšyje su 35 metų 
Išeivystės jubiliejumi, taipo
gi bus svarstomi pagrindiniai 
tose rezoliucijose iškelti klau 
simai.
Brazilijos Lietuvių Bendruo

menės Tarybos vardu:
Prezidiumo Pirmininkas 

Henrikas Valavičius,
Prezidiumo Vice Pirmininkė, 

Marija Remenčienė,
Sekretorė Halina Mošinskienė.

— Šį sekmadienį, rugsėjo 
mėn. 18 dieną 11 vai. Moinho 
Velho bažnyčioje Šv. Mišios 
bus aukojamos už mirusius 
Joną ir Petronėlę Lukoševi
čius, kurias užprašo Buitvi- 
dų šeima ir kviečia visus sa 
vo pažįstamus, draugus ir gi
mines tose Šv. Mišiose da 
lyvauti.

— Brazilijos Lietuvių Ka
talikių Moterų Draugijos ir 
Maldos Apašta'avimo Susirin- 
k i m a s bus šį sekmadie
nį 5 30 vai. po piet, šv. Juo
zapo mokykloje.

«MUSŲ LIETUVOS» PRENU
MERATORIAI IR RĖMĖJAI

400 cr. Algirdas Lingė, 
Rėmėjo 'prenumeratą 500 

cr.: Petras Kaunas.
250 cr. pusę metų Veronika 

Vaikšnorienė.
t00 cr.: Monika Kleizienė.
Garbės prenumeratą luoo cr. 

JONAS ANTANAITIS.

— Kun. J. Šeškevičius ir 
Nijolė Vinkšnaitytė grįžta šian 
dien, 15 d rugsėjo. I Congo
nhas aerodromą Real lėktu
vu iš Belem atskris 20 va!.

— Kun. J. Giedrys S J. iš 
São Paulo išvyksta Urugva- 
jun 27 d rugsėjo 13 vai, au
tobusu Cometa. išAv. Ipiran
ga.

— Karolis Užkurėlis stai
giai mirė 14 d rugsėjo naktį. 
Velionis buvo (5 m. amžiaus, 
kilęs iš Traupiškio valsčiaus. 
Buvo nevedęs Paskutiniu me 
tu gyveno pas savo giminai
čius Budiejus. Quinta das Pai 
neiras. Velionis buvo susipra 
tęs lietuvis katalikas Rėmė 
lietuvišką spaudą, dalyvauda
vo visuose lietuviškuose pa
rengimuose, ar susirinkimuo
se, buvo Vyrų Brolijos narys. 
Septintos dienos mišios bus 
ateinantį ketvirtadienį, 22 d. 
rugsėjo 7 vai., Vila Zelinoje.

— Metinės įmišios-egzekvi- 

jos už Katrę Batutienę bus 
24 d. rugsėjo, 7,30 vai., Vila 
Zelinoje.

— Laiškai: I. Katkienei, U. 
Kuliešiūtei, A. Vasiliauskie
nei Alf. Guigai, įK. Kulczar, 
M. Vitkūnienei, VI; Šuliui, J. 
Bortkevič.

NERVŲ LIGOS IŠ KOSMINIŲ 
SPINDULIŲ?

Yra pagrindo manyti, kad 
kosminiai spinduliai gali su
kelti daugiai; pės sklerozės 
ligą kylančią iš degeneravi- 
mosi centrinės nervų siste
mos Tą galimybę iškėlė 
Harvardo Universiteto neuro
logijos prof. dr. John S. Bar- 
low. atvykęs į Chicagą daly 
vauti tarptautiniame simp' z u- 
me skirtame svarstyti radia
cijos veikimą į nervų sisiemą. 
Simpoziumas vyksta North 
western Universitete. Jame 
dalyvauja apie 3C0 tos srities 
mokslininkų iš JAV ir užsie
nio kraštų taipgi ir iš Rusijos. 
JAV-se apie ketvirtis milijono 
žmonių serga daugialype sk
leroze. Simpoziumas baigsis 
šiandien.

ATSAKĖ I LIETUVOS 
ATSTOVO MEMORANDUMĄ

Kaip jau spaudoje buvo pa 
skelbta, Lietuvos atsto vas 
JAV, kartu su Latvijos ir Es 
bijos atstovais liepos mėn. 28 
d buvo įteikęs Valstybės De
partamentui memorandumą 
ryšium su dvidešimt melų su 
kaktimi nuo JAV viešo pareiš 
kimo, kad JAV nepripažins 
Lietuvos okupacijos ir privers 
tino įjungimo j Sovietų Są
jungą.

Šiomis dienomis JAV Vals
tybės Departamentas patvirti 
no memorandumo sravimą ir 
pakartotinai pareiškė, kad 
JAV žmonės ir vyriausybė te 
bėra giliai susirūpinę Lietu 
vos likimu ir laukia tos die 
nos, kada Lietuvos žmonės 
vėl galės vykdyti savo nacio 
nalines teises ir pasirinkti pa 
gal savo valią politinę, eko
nominę bei kultūrinę santvar 
ką.

Dirva (
BUVO 38oC LAIPSNIŲ 

KARŠČIO

Chicagoje per eilę dienų 
temperatūra buvo didesnė ka

Kubos karines jėgos...
(pabaiga iš 1 pusi.)

Kubos prašymus dėl lėktuvi
nio benzino Lakūnai po Cas
tro revoliucijos didžiąja dali 
mi išbėgiojo į užsienius.

Prie aviacijos yra priskirta 
parašiutininkų grupė iš 3.890 
vyrų. Jos vadas: majoras Ro 
ga del ’Rio, kuris Ispanijos 
kare kovojo komunistų pusėj.

Karo laivynas turi keletą 
pasenusių vienetų. Didžiausi 
iš jų yra: tcrpedlaivis «Patria» 
su 130 vyrų įgula turi rada
ro ir torpedų iššovimo įrengi 
mus; korveté «Antonio Mace- 
no» su 120 vyrų įgula ir tor
pedų iššovimo įrengimais, du 
patrankiniai laivai turį po 
1UU vyrų įgulos. Kaip aviaci
ja. taip ir laivynas suparali- 
žuotas dėl aštrios degalų sto 
kos.

Prie laivyno yra priskirtas 
marinų pėstininkų dalinys, ku 
r am vadovauja kapitonas Fen 
nandez, buvęs puskarininkis, 
dabartinį laipsnį gavęs tik po 
revoliucijos.

Kubos kariuomenė, kurios 
moralė yra silpna, galėtų ku 
rį laiką vesti tik partizaninį 
karą su sunkiųjų ginklų para 
ma. Bet toks kovos būdas yra 
«eMMr>mieí»eM»«rjueim>ue»uwe*»íiwuutM» ’.»t»t>wuex»e»e»í»Mm»eK»íW«»ea

ip 32oc laįpsnių pasiekė net 
visą 3Soc laipsnių, ir tai buvo 
karščiausia Chicagos diena 
nuo pat 1956 m. liepos 1 d., 
kada temperatūra siekė 38oc 
laipsnius.

— Prieš 120 metų mirė Jo 
nas Stanelis. Tai lietuvių dai
lininkas tapytojas.

— Šm rugp. 30 d. Vilniaus 
radijas pranešė, kad Kaune, 
Petrašiūnuose užbaigti staty
ti Respublikos Mokslo Akade 
mijos statybos ir architektū
ros rūmai.

— Afrikoje vėl bręsta nau
jų neramumų židinys, kuris 
nemažai rūpesčio atneša Pran 
cūzijai I ai ginčas, šiuo me 
tu vykstąs tarp Maroko ir 
Mauritanijos Marokas skel
bia. kad Mauritanija tėra tik 
Maroko dalis. Tuo tarpu Mau 
ritanija ruošiasi š.m. lapkri
čio mėnesį skelbti savo ne
priklausomybę

Prancūzija ateidūrė keblioj 

Įmanomas tik sunkiai prieina 
muose Sierra Maesrra kalnui» 
se, pietrytinėje Kubos dalyje, 
iš kur Castro pradėjo savo 
veiksmus, ir kur šiandien nau 
ji sukilėliai jau kovoja pries jį

Iš šešių milijonų gyventojų, 
kurie didžiąją dalimi yra gin
kluoti. galimma nesunkiai pa 
didinti mažas kadrų grupes, 
tačiau tokios armijos kovin
gumas yra labai problematiš
kas

Castro pastangos sukurti Ku 
bos armiją ir ją pakelti iki 
naudojimui tinkamo lygio dar 
ilgai kliudys tinkamų instruk 
torių ir vadu stoka. O dabar
tiniu metu ji bet kokiame už 
sienių politikos konflikte ji di.r 
negali būti naudingu įrankiu.

Kalbant apie sovietų grasi
nimus: dėl didelių atstumų bet 
kuri Sovietijos arba kitų ko
munistų kraštų karinė pagal 
ba negalėtų ateiti laiku, kad 
spėtų Kubą paremti. Čia nie
ko nepakeistų ir tai pkontinen 
tinės raketos. Be to, jūros ke 
liai sovietiniams transportams 
yra toki pavojingi, kad pagal 
ba ir ilgesnio Kubos išsilai
kymo atveju nebūtų efektinga.

Dirva

padėtyje Ji nori gyventi tai
koje su Maroku; tuo pačiu 
metu ji negali atsakyti n i- 
giamai į Mauri anijos nepri 
klausomybės reikalavimą.

. ",........
— Šiemet Politechnikos ins 

titutan priimta 1.010 pirmakur 
šių. 540 studentų mokysis va 
kaliniuose fakultetuose,neatsi 
traukdami nuo gamybos.

RE'KAL1\GAS pensininkas 
valymui mokyklos patalpų 
naktimis.

Tartis su Sav. Kostas (Meš
kauskas) rua 24 de Maio, 35 
3 aukštas salė 316, geriausiai 
8 vai. vakaro.
j. .{«.f. .į..;. .f.

-- VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63 5975
«{* ••• *•< v *X

«MŪSŲ LIETUVĄ» GALIMA 
užsisakyti

Ir prenumeratą apsimokėti

Lietuviškas Grožio Salonas

« V E N U S »
RUA GENERAL FLORES, 135 — BOM RETIRO

Trumpalaikis ir ilgalaikis, karštas ir šaltas sušu
kavimas, plaukų dažymas, kirpimas ir manikiura

Atsilankyte. p. Virginija ir p. Daiva visuomet jums 
mandagiai, greitai ir sąžiningai patarnaus.

Gera kokybė, pigiau kaip kitur, greitas įteikimas, 
mandagus patarnavimas tiktai

ANTAMŪ r>AVIIL€)IM€>
Manufatura de «Botões Estrela»

Rua Prof. Gustavo P. de Andrade. 116, caixa pos
tal 4118 - Vila Zelina, TeL (recados): 63-1987, São Paulo.

Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir 
lietsargiams dalių.

FOTO BORIS

daro fotokopijas: Modelo 19. metrikų ir įvairių kitų do
kumentų. Darbas atliekamas greitai Taip pat patvirti
nama tabslione Iš senų fotogiafijų daro naujas, mažas 
ir dideles. Atlieka reportažo darbą, vestuvėse, krikšty

nose. Taip pat' atlieka artistiškas nuotraukas.
Fone: 36-4798. Rua Libero Badarô, 443.
! . 

kirpimo ir siuvimo mokykla

"ÍCFIJA”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação) 

Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»

Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Mišru kaltę - 
------  Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ------

pas šiuos asmenis:
Kun. J. Šeškevičius V. Zeh 

nos klebonijoje,
B Šukevičius (spaustuvėje)

Av. Zelina, 515
J. Baužys Rua Manaias, 2:
P.P. Remenčius, Praça Car 

los Gomes, 180 (prie Av. Li
berdade),

J. Karpavičius, Av. S. João 
233 (prieš centralinį paštą).

Juozas Matelionis, Rua la- 
tai, 26, Casa Verde,

Tėvą J. Giedrys prie S. 
Gonęalo bažnyčios, Pr. João 
Mendes.

K. Meškauską, Lapa, Rua 
Williams Speers; 700, arba • 
Mašinraščio kursuose,

P P. Čiuvinskus, Rua Ilian 
za 822, V. Prudente,

VI Pupicnį, Rua Lituania 
67, Mooca,

B. Tubelį ir Kučinską, Moi 
nho Velho

St. Jurevičių ir Stočkų Par 
que das Nações.
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