
011669

Jorizüi ■nano «NOSSA LITLAMa*.
DIRETOR RESPONSÁVEL 

DR JOSE FERREIRA CARRATO

R£DATOR: MO^k P. RaGAZINSKAS

S , V A1 11 Mb LIETU ViŠK 0> MIM’lhš 
LAIKRAŠTIS

ADRESAS
AV. ZELINA, 515 - C. POSTAL 4118 

SÀO PAULO

ATSKIRO NUMERIO KAINA 10,00

NR. 597 <49) SÃC PAULO — BRASIL — i960 M. GRUODŽIO MÉN. — DEZEMBRO 10 D. XIII METAI

Jungtinėse Tautose Vėl Triukšmas, Priminus
Pabaltijo Tautu Kolonijaline Padėti

Šį kartą Lietuvos. Latvijos ir Estijos klausimą iškėlė Didž. 
Britanijos delegatas — Sovietų delegatai vėl daužė kumštimis 

į stalą, kai priminė sovietinį kolomjalizmą

Lapkričio 28’j d. Jungti
nių Tautų plenume prasidėjo 
viena įdomiausių savaičių vi 
soje šioje sesijoje: Diskusijos 
kolonializmo klausimu Koks 
susidomėjimas tuo klausimu, 
matyti iš to, kad diskusijose 
numato dalyvauti beveik visų 
99 valstybių delegatai. Jei 
ne visi ir kalbėtų, vis dėlto 
tai būtų klausimas, kuriuo bus 
pasisakę pats didžiausias de
legatų skaičius visoje JT is
torijoje.

Diskusijos prasidėjo labai 
ilga sovietų delegato Zorino 
kalba, kuris į galą paskaitė 
taip pat ilgą, Chruščiovo jau 
seniau paskelbtą rezoliuciją 
kolonializmo likvidavimo klau 
simu. Bet Zorinas uar nebu
vo baigęs savo kalbos, kai JT 
plenumo delegatų sluoksniuo 
se jau buvo aišku, kad už so 
vietinį rezoliucijos tekstą, to 
kį, kaip patiektas nebalsuos 
net dauguma Afrikos ir Azi
jos delegatų, kuriems juk ko 
lonializmo pervedimas j tautų 
valstybinę nepriklausomybę 
itin rūpi.

Kambodžos ir kitų 28 afro- 
aziatinių valstybių delegatai 
įnešė rezoliuciją, kurios dau
gumą punktų būtų galima pri 
taikyti ir sovietiniame kolo
nializme laikomoms tautoms 
Pabaltijyje ir kitose Europos 
dalyse. Štai keletas ryškesnių 
punktų:

•‘D Tautų pavergimas ir iš
naudojimas žaloja pagrindi
nes žmogaus teises, priešta
rauja Jungtinių Tautų įstatams 
ir kliudo siekti pasaulio tai
kos ir bendradarbiavimo.

2) Tautų apsisprendimo tei 
sé priklauso visoms tautoms, 
leidžiant joms laisvai nusta
tyti politinį statutą, ir ūkinį, 
socialinį bei kultūrinį vysty
mąsi

3) Bet kokie ginkluoti žy
giai ir bet kokios pavergimo 
priemonės prieš pajungtas tau 
tas turi būti sustabdomi, kad 
tautos laisvai galėtų pasinau 
doti savo teise į nepriklauso 
mybę ”

Širsta Priminus Pabaltijo 
Valstybes.

į besaikius užgaulingus so 
vietų delegate Zorino plūdi
mus pirmas atsakė Didž Bri 
tanijos delegatas Ormsby Go 
re. Delegatas pradžioje pas
merkė sovietų klastingumą, 
siekiant kolonializmo iikv da

vimą Azijoje ir Afrikoje, o ty 
lomis praeinant koloniulizmą 
Europoje Skaičiais įrodė, kad 
vien tik Did Britanijos val
džioje buvę apieõtO milijonų 
kolonijinių žmonių nuo 1939 
metų iki šiandien Įgavo la s- 
vę ir nepriklausomybę, tuo 
tarpu nuo tų pat 1939 metų 
“Sovietai visiškai ar dalinai 
pasiglemžė ir įsijungė b vals
tybes su 22 milijonais gyven 
tojų Jų tarpe naujausios pa
saulyje kolonijos 'Lietuva, Es 
tija ir Latvija. Ištisi gyvento 
jų sluoksniai buvo likviduoja 
mi arba deportuojami j toli
mas Sibiro sritis”.

Kai tik sovietų delegatas 
Zorinas savo k ausikliais iš- 
gúóo britų delegato tvirtini
mus apie sovietinį kolonializ 
mą Pabaltijyje, Zorinas chruš 
čiovišku metodu, pakėlė dide 
lį triukšmą, daužė kumščiais 
stalą šūkavo ir net bandė 
skverbtis į kalbėtojo tribūną. 
Kaip savo laiku Chruščiovo 
bato nusiavimo scena, taip ir 
šitas vaizdas visumos delega 
tuose net juodukuose paliko 
blogą įspūdį. Kai anglų dele
gatas savo kalbą, pertraukė, 
Zorinas šūkavo, girdi, tai esąs 
įsikišimas į Sovietų Sąjungos 
vidaus reikalus “Mes protes 
tuojame”.

Britų delegatas dar pasakė, 
kad sovietai norį šaltąjį ka- 
rą perkelti ir j Afriką. Mask
va klastingai sielojasi dėl Af 
rikos ir Azijos tautų, kurios 
viena po kitos gauna nepri 
klausomybę. tuo tarpu kai so 
vietiniame pasaulyje įgauna 
laisvę tik tie. kuriems pavyks 
ta per geležinę uždangą per
sikelti į laisvąjį pasau į.

Jungtinių Tautų stebėtojų 
ir Vakarų komentatorių nuo
mone, sovietų isterinis reaga 
vimas į priekaištus dėl sovie 
tinio kolonializmo Pabaltijyje 
ir kitur Europoje atsiradęs po 
to, kai jie pamatę, kad jų pa
čių iškeltas kolonializmo klau 
simas lyg bumerangas, lyg 
lazdos antras galas dabar nu
sikreipia prieš pačią Maskvą. 
Diskusijos tuo jautriu klausi
mu eis visą savaitę. Be kitų, 
jose tikriausiai, dalyvaus svi
riais pareiškimais ir JAV de
legatas. Amerikiečiai jau iš 
anksto yra pareiškę kad jie 
nepraleis progos išdėstyti pa 
dėtį, kuri susidarė dėl sovie
tinio kolonializmo Lietuvoje, 
Latvijoje, Estijoje ir kitur Eu 
ropoję. E.

KEIČIASI BRITANIJOS 
POLITIKA

Londonas — Nors ir iš lėto 
nežymiai, tačiau pastebimai 
keičiasi Britanijos užsienio 
politinė linija. Izoliacija ir 
skyrimasis nuo Europos vals 
tybių bendros politikos ir 
interesų vis mažėja.

N.1 u jos pasaulinės politikos 
akivaizdoje Britanija šliejasi 
arčiau prie Amerikos ir Eu
ropos nes izoliacija ir neu
tralumas šiais laikais yra 
pavojinga Šios anglų politikes 
keitimosi priežastis yra ne 
tiek komunizmo grėsmėje, 
kiek bendrai politiniame vys
tymosi, kuris vis labiau išryš
kėja Jungtinių Tautų genera
linės asamblėjos posėdžiuose. 
Čia. lyg kokiame didžiuliame 
veidrodyje, atsispindi pasau
linių įvykių plėtotė Ypač 
paskutiniu laiku tai ryškiai 
pamatė, kai gaubus Afrikos 
tautų skaičius balsuoja kartu 
su komunistinio bloko vals
tybėmis. Taigi, pirmoji ir 
svarbioji Britanijos politikos 
keitimosi pr.ežastis ir yra 
Vakarų valstybių įtakos pa
saulinėje politikoje mažėji
mas.

Jungti jų Tautų organizaci
joje po 15 metų vadovaujanti 
rolė Jungtinių Amerikos Vals
tybių. Britanijos Pr ncūzijos 
vis mažėja Dabar bahavimuo 
se nulemia Afrikos ir Azijos 
valstybių pasisakymas Antroji 
Britanjcs politinės linijos 
keitimo priežastis yra prama 
tymas, jog ateityje Rusijos 
premjerui Cliruščevui gali 
pavykti Jungtinių Tautų or
ganizaciją padaryti neveiks
minga, jeigu nebus išpildytos

ŽEMES REFORMA BRAZILIJOJE
São Paulo gubernatorius y- 

ra pasiuntęs į estado parla
mentą žemės reformos (revi
são agraria) įstatymo projek
tą Sulig tuo projektu beže
miams ar mažažemiams bus 
dalinamos valdžios k priva
čių savininkų tu pirmoje eilė 
je, kurių žemė yra apleista 
nenaudojama. Savininkams 
bus atlyginta už nusavintas 
žemes.

Naujieji žemės savininkai, 
arba naujakuriai, kaip Lietu
voje juos vadina, gaus val
džios paramą:'pastatys namus, 
duos darbo įrankius, sėklos.

Lėšos šioms išlaidoms susi 
darys iš žemės mokesčių

Žemės reforma turi daug 
karštų šalininkų ir aklų prie 
šų. São Paulo gubernatorius 

komunistinio bloko apgaulin
gos sąlygos. Tada pasaulinių 
krizių sprendimas gali pasida 
ryti neįmanomas kas jau ne 
kartą įvyko, komunistams to 
siekiant ir tuos sprendimus 
tyčia trukdant, kada jie buvo 
komunistiniam imperializmui 
kenksmingi

Britanijos premjeras Mac 
milanas. vakarų VoKietijOS 
kancleris Adenaueris ir Pran
cūzijos prezidentas de Gaulle 
žvelgia į tolimesnę ateitį ir 
pagal tai formuoja dabartinę 
užsienio politiką. Macnxillanas 
nepasitenkina vien Europos 
valstybių susigrupavimu. sie
kiant bendro tikslo, bet jis 
s engiasi tai praplėsti

Macmillanas ir jo pagalbi
ninkai nori kad Atlanto orga
nizacija būtų ekonominė ir 
politinė sąjunga iš originaliu, 
dvylikos Šiaurės Atlanto Gy
nybos organizacijos (Nat«) 
valstybių (Jungtinių Amerikos 
Val-tybių. Kanados Britanijos 
Prancūzijos. Belgijos Olandi
jos. 1 iuksemburgo, Italijos, 
Norvegijos Danijos. Portuga
lijos ir -Islandijos ) ir plius 
vakarų Vokietijos, plius Aus
tralijos ir Naujosios Zelandi
jos Šiam blokui priklausytų 
15 galingų valstybių su 500 
milijonų gyventojų

Britų įsitikinimu tik šitokia 
galinga sąjunga iš galingų 
valstybių galės atsilaikyti 
prieš augantį komonistini 
imperializmą. Talei senas 
britų konservatyvizmas užsie
ni <> politikoje keičiasi Vakarų 
blokui naudinga kryptimi.

šiuo reikalu kreipėsi į kardi
nolą pasakyti Katalikų Bažny 
čios nusistatymą šiuo klausi
mu Kardinolas sušaukė vys
kupų susirinkimą, kurie gu
bernatoriaus projektą užgyrė 
ir pareiškė, kad jau yra atė
jęs laika* žemės reformai pra 
vesti. Savininkai tai privalo 
suprasti. Žemės reforma vis 
vien bus pravesta su mumis 
ar be mūsų, ar prieš mus Jei 
ji nebus pravesta taikiomis 
priemonėmis tai ją praves 
kruvinomis Ilgiau šitokia pa 
dėtis pasilikti negali. Žemės 
ūkio darbininkas privalo būt 
ištrauktas iš skurdo.

c ão Paulo estado vyskupų 
žodis rado didelio atgarsio. 
Reikia laukti, kad greitu lai
ku, žemės reformos imsis ir 
kiti estadai.

— Maskva pripažino kad 
jos paleistas į erdves sputnin 
kas su visais šuniukais pa
siekęs oro sluoksnį, sudegė.

— Iš Kubos pasiuntinybės 
Vašingtone, trys diplomatai 
atsisakė Kubon grįžti ir nu
traukė santykius su Fidel 
Castro.

— Prancūzijos prezidentas 
De Gaulle yra išvykęs j Ar- 
želiją. kuri nori priruošti dir 
vą arželiečių atsiklausimui, 
ar jie nori likti su Prancūzi
ja. ar būti nepriklausomi. Bet 
Arželijos nacionalistai, kurie 
nori, kad dabartinė padėtis ir 
tolimesniam laikui pasiliktų 
ruošia sukilimą Kiti gi nori 
nutraukti visus ryšius su Pran 
cūzija. Treti nori susijungti 
federaciniais pagrindais su 
Prancūzija Prancūzija neno 
ri visiškai Arželijos iš savo 
raukų paleisti, nes čia yra 
svarbių metalų kasyklų, fabri 
kų ir kitokių turtų.

— Italijoje buvo jaučiamas 
žemės drebėjimas.

MAUEETANUOS KLAJO
KLIAI LAIMINGESNI NEGU

LIETUVOS GYVENTOJAI
Afrikosdykumcje sudaryta nau 
ja laisva ir nepriklausom? vals 
tybė, kuri iki šiol net savo sos 

tinės miesto neturėjo

Naktį į lapkričio 28 d 0.C0 
vai. Šiaurės Vakarų Afrikos 
kraštas Maretanija įgavo lais
vos ir nepriklausomos valsty- 
bėsteises. Tai viena iš kelioli 
kos kolonijų,kurias Prancūzija 
per palyginti trumpą laiką 
padarė nepriklausomas.

Mauretanija turi ploto 1 2 
mil. kvadr. km, tad yra maž 
daug dvidešimt kartų didesnė, 
negu Lietuva Bet gyventojų 
teturi tik apie ketvirtadalį to. 
ką turi šiuo metu Lietuva, 
Viso Mauretanijoje apie 66 . 
000 gyventojų, iš kurių Pietų 
Mauretanijoje esą 10O.C00 
negrų, vargingai besiverčian
čių žemės apdirbimu ir kitais 
primityviais darbais Apie 5(0. 
OoO gyventojų sodaro klajo
kliai maurai, arabų ir berbų 
mišinys Šie save laiko arčiau 
baltaodžių, negu negrų, nors 
amžių bėgyje į juos įsiliejo 
nemažai ir juode kraujo. 
Maurai klajokliai kalba arabų 
kalba Jie savo klajoklišką, 
pusiau kariškai tvarkomą 
gyvenimą laiko garbingesnių, 
negu juodukų žemdirbių bui
tį Maurai juodukus kai kur 
laiko pusiau vergais, net esą 
dar užkampių, kur vergais 
juodukais prekiaujama.

Kraštas neturi nei kelių, 
(pabaiga 6 pusi.)
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2 pusi __________________

Mokyklų Reformos Lietuvoje Susiduria su’ 
Dideliais Sunkumais

Dar didelis mokyklinio amžiaus skaičius neateina į mokyklas 
— «Nubyra» daug antramečių. Daugelyje rajonų perėjimas iš 

septynmečių j aštuonmetes mokyklas dar nepradėtas

(E) Lietuvoje išeinančiuose 
sovietiniuose leidiniuose ku
rie yra skirti ne plačiajai vi 
suomenei. o specialistams. bū 
na kiek raižiau propagandos, 
ir padėtis įvertinama kiek rea 
liau Pavyzdžiui Švietimo mi
nisterijos leidžiamame orga
ne «Tarybinė mokykla» (9 je 
laidoje) vedamuoju gvildena 
ma Lietuvos mokyklų padėtis 
einant į antrus mokslo metus 
po to, kai buvo paskelbtas įs 
tatymas «dėl mokyk’os ryšio 
su gyvenimu ir tolesnio liau
dies švietimo sistemos vysty
mo». Čia apčiuopiamais skai 
čiais vaizduojama tokia rea
lybė, kuri^yra gerokai skir 
tinga nuo kasdieninės komu
nistinės propagandos.

«Tarybinės mokyklos» ve 
damojo duomenimis mokslo 
metų pradžioje į mokyklas a- 
pie 8 tūkstančius mokinių 
daugiau, negu 1959-60 mokslo 
metų pradžioje. Palyginus su 
gyventojų ir mokyklinio am
žiaus vaikų skaičiumi tai nė
ra daug. O «Tarybinė moky
kla» patviitina tą teigimą to
kiais žodžiais:

«Tačiau, kaip parodė pati
krinimas atskiruose rajonuo
se, visuotinio privalomo mo 
kymo srityje yra ir žymių trū 
kūmų. Dar didelis mokykli
nio amžiaus vaikų skaičius 
mokslo metų pradžioje neatė 
jo į mokyklas Kauno, Kel 
mės. Šalčininkų, Trakų Va 
rėaos, Vilniaus rajonuose. Daž 
niausiai didelį procentą mo 
kinių, kurie neatvyko į moky 
klas mokslo metų pradžioje, 
sudaro antramečiai mokiniai».

Čia įdomus prisipažinimas, 
kad «didelis mokyklinio am
žiaus skaičius» nelanko mo
kyklų, o taip pat ir faktas, 
kad «atkrinta» antramečiai 
Vadinasi pirmuosius metus 
vaikas dar šiaip taip prastu
mia,'antraisiais dėl -kaž ko 
kių priežasčių» mokykloje jau 
nesirodo Ir šiaja proga nore 

tume pabrėžti: Mes užsienio 
lietuviai, toli gražu, nesidžiau 
giame tokiais Lietuvos moky 
klų. reiškiniais Bet turime 
pastebėti kad tai yra gera da 
limi sovietinio komunist nio re 
žimo padariniai Šiaip ar taip 
jau 15 met i sovietinė propa
ganda metai iš metų visokio
mis variacijomis skelbia, kad 
švietimas, moksla's dabar jau 
visiems esąs prieinamas, o 
štai pačios Švietimo ministe
rijos organas vedamuoju skel 
bia, kad «dar didelis mokykli 
nio amžiaus vaikų skaičius 
mokslo metų pradžioje neatė 
jo į mokyklas. Esame linkę 
manyti, kad «Tarybinė moky 
kla» padėti te singiau įverti
na, negu kasdieninė soviet! 
nė propaganda

Seniai suplanuotas perėji 
mas iš iš septynmečių moky 
klų į aštuonmetes irgi daug 
kurx liko tik poj Uriuje Štai 
ką rašo «Tarybinė mokykla» 
apie tai:

«Ruošiant sąlygas pereiti į 
visuot nį privalomą aštuonme 
tį mokymą, dar daug kur dd 
siama. atsiliekama Taip, pa 
vyzdžiui Eišiškių, Ignalinos, 
Kretingos, Kuršėnų, Mažeikių, 
Ramygalos, Rietavo. Skaudvi 
lės Skuodo; Širvintų. Trakų, 
Ukmergės ir Zarasų rajonuo
se nė prie vienos septynme 
tės mokyklos šiais metais ne 
atidarytos aštuntosios k'asės». 
Tuo esą neįvykdyta aštuon 
mečio mokymo laipsniško įgy 
vendinimo užduotis 1S6C me 
tams.

Kitoje vietoje pasisakoma, 
kad aštuntosios klasės buvo 
atidarytos tik prie 126 septyn 
mečių mokyklų, o juk tokių 
mokyklų šiuo metu bus apie 
1.000

Kai dėl mokinių pažangu
mo tai straipsnyje pažymėta 
kad 19.9-60 mokslo metais I- 
ÍV k'asėse kurso kartoti bu 
vo palikta daugiau negu K.%

MŪSŲ LIETUVA

Halina Didžialytė Mošinskienė.

Šalie gimtoji, tu taip toli..
Tavo dirvonais slenka ruduo. 
Užmigo žemė nuvargusi, tyli. 
Upėse užšąlo skaidrus vanduo. — 
Štai jau iškrito pirmasis sniegas, 
šaltis nugnaibė paskutinius lapus. 
Sunkiais kamuoliais debesys rieda, 
gatvėse š ilpia vėjas žvarbus. — 
Kiekvienas skuba į šiltą kampelį, 
ieškc užuovėjos prie artimų širdžių. 
Anksti sutemus, suspindi švieselės 
visuos languos gimtinės namų.
Nors kaukia vėjas, nors siaučia dargana, 
bet taip jauku šviesiuos kambariuos; 
ramūs balsai išblaško sutemą — 
tų ramių balsų, aš taip ilgiuos...

Šalie gimtoji! Niekur pasaulyje 
neradau tavo šilimos ir šilimos širdžių... 
Nuklydo švelnūs balsai glostantys meilėje — 
aplinkui rožančiaus garsus vien tegirdžiu. 
O taip norėtųsi dar nors kartą, 
pabūti su jumis visais artimais! 
Užmuščiau savo kasdienybę karčią, 
nejausčiau apgaulės su tikrais draugais... 
Bet tu toli, ir negaliu pasiekti 
tavo rudens, darganos, šalnų ..
Telieka laisvam debesėliui kalbėti, 
jau siųsti ilgesį visų artimų...

«Tarybinė mokykla» teisingai 
pastebi, kad tai «negalima lai 
kyti normaliu reiškiniu». Iš 
stojusių iš aštuonmetės moky 
klos esą daugiausia V je ir 
VIIl-je k asėse

Švietimo ministerijos orga
no duomenimis, vidurinių mo 
kyklų klas'ų su gamybinio mo 
kymu la59 60 metais buvę 72, 
o šiais 1960 61 mokslo metais 
tas skaičius išaugęs iki 400. 
Š ais mokslo metaisUau 60% 
visų vid mokyklų IX klasių 
mokiniai turėsią pradėti dar
bą klasėse su gamybiniu mo 
kymu. Neabejotina, kad Lietu 
vos mokyklų «sugamybini- 
mas» varomas toliau.

— Šio vyresniosios kartos 
dailininko ir dailės kritiko su 
kaktis b-jvo lapkričio 14 d. H 
gus metus dėstė gimnazijose. 
Nuo 1944 iki 1951 m dėstė 
Kauno Valstybiniame dekora
tyvinės ir taikomosios dailės 
institute meno istoriją ir kom 
poziciją Yra dalyvavęs įvai 
riose parodose parašęs daug 
rašinių dailės temomis. Kai
riūkštis žinomas kaip nuošir
dus M. K._Čiurlionio kūrybos 
gerbėjas.

- Vilniaus radijo praneši
mu, Lietuvos silkės ekspor
tuojamos šiuo metu į Čekos
lovakiją. Bulgariją, Lenkiją. 
Rumuniją, Vengriją, Vokieti
jos sovietinę zoną — žinoma 
ir į «broliškas respublikas».

1960 m gruodžio 10 d.

- Šiaulių statybos tresto 
liaudies dainų ir šokių ansam 
blis buvo išvykęs gastrolėms 
į Leningradą, kur šiauliečiai 
koncertavo tris dainas.

— Komunistinė Albanija te 
belinksta daugiau į Raud. Ki 
niją, negu į Maskvą. Albanų 
ministério pirmininko pava
duotojas Kellezi viename dar 
bininkų mitinge pareiškė sa
vo pritarimą kiniečių «liaudies 
komunoms» ir Mao Tse Tun- 
go pažiūroms į komunizmo 
ideologijos klausimus. Kelle
zi dar pareiškė, kad Albanija 
kartu su Raud Kinija veda 
ir ves bendrą kovą už «mark 
sistinės ideologijos grynumą». 
Kaip žinoma, Chruščiovo pa
žiūros j tos ideologijos pritai 
kymą šių dienų reikalams žy 
miai skiriasi nuo Pekino pa
žiūrų. Kiniečių komunistų spa į 
ūda pagyrė albanus už jų so 
lidarumą su «Pekino ideolo 
gija».

— Lenkija mirksta alkoho
lyje. Varšuvos radijo žiniomis 
Lenkijoje šiuo metu esą apie 
400.000 kroniškų alkoholikų, 
kuriems reikia medicinos ir 
socialinės pagalbos. Dalis tų 
asmenų per metus alkoholiui 
išleidžia daugiau, negu regu
liariai uždirba. Kyląs klausi- 
mas, iš kur tie nepataisomi 
girtuokliai sudaro sau lėšų 
degtinei pirktis. Vyriausybei 
ir katalikų bažnyčiai pradė
jus kampaniją prieš aikoho 
lizmą, degtinės ir kitų stiprių 
jų gėrimų vartojimas truputį 
sumažėjęs, bet už tai žymiai 
pakilęs vyno, alaus ir pana
šių gėrimų suvartojimas. (Al
koholizmas neapsiriboja lik 
Lenkija. Apie panašius reiški 
nius pranešama ir iš kitų ko 
munistinio režimo kraštų. E).

PIRMA SUŠAUDĖ, PASKIAU 
JUOS PAGERBIA

Vilniaus «Tiesa» atspausdino 
straipsnį « Liaud.s didžiuojasi 
savo didvyriais ». Autorius - 
generolas majoras J. Macija
uskas «Pagarbè» karvedžius 
Oborevičiu, Putną ir kitus, 
bet nutylėjo, kad jie to paties 
Kremliaus įsakymu (įvairių 
«valymų» metu) buvo sušau
dyti.

DIDYSIS FILOSOFAS KANTAS 
LIETUVIS

DR. JONAS

Imanuelis Kantas (1724 — 
18u4) yra visuotinai pripažin
tas filosofiniu genijum. Savąja 
«Krit-ik der Reinen Veraunft» 
ir kitais «proto kritikos» vei
kalais jis nusileido į žmogiško 
proto pažinimo, sprendimo ir 
žmogaus elgimosi gelmes Jis 
sprendė klausimą, ar žmogus 
iš viso gali pažin i tiesą, kaip 
jis sako, «das Ding an sich», 
atseit, pačią dalykų ar daiktų 
esmę. Daug kame Kanto gal
vojimas skiriasi nuo krikšči
oniškos filcsof jos Galima 
sakyti, jis žmogų pirmą kartą 
pastatė prieš pažiniu o ir 
sprendimo tragišką bedugnę 
Dalis filosofijos istorikų ma
no jog Kanto filosofija yra

MATUSAS.

tokia, kad iš jos ga ima iš 
plėtoti arba idealistinę, ar^a 
materialistinę kryptį, vis dėl
to, Kantas atskleidęs žmogaus 
sprendimo galių tragiškąjį 
atžvilgį ir visą dalyką apsu
pančias juodas miglas savąja 
« Praktiškojo Proto Kritika » 
davė žmogui moralinių normų, 
galima sakyti, ir džiaugsmo 
orientuotis kasdieniniame gy
venime».

Tarptaut:nis konkursas Kanto 
kilmei išspręsti

Šiaip ar taip. Kanto, kaip 
filosofo, geniališkumu niekas 
neabejo a Vokietijoje nuo 
seniai esama draugijos tik 
jojo filosofijai, atseit, kantiz^ 

mui stadijų ti Vokiečiai ši
andien Kantą laiko charakte
ringu visai jų krašto filosofi
jai. Lietuvoje didžiausias kan- 
tizmo žinovas ir kritikas buvo 
(rodos dar gyvas i preletas 
Kuraitis, savo laiku buvęs 
Vytauto Didžiojo Univ-to Teo 
logijos - Filosofijos Fakulteto 
dekanas (Kaune).

Prof. Pranas Kuraitis, dak 
tarato disertaciją rašęs apie 
Kantą susidūrė su šio filosofo 
lietuviškumo problema Dėlto 
jis kaip filosofijos žurnalo 
«Logos» (įsteigto neužmiršta
mo prof Prano Dovydaičio) 
redaktorius, Kanto 20o metų 
gimimo sukakties proga f 1924) 
paskelbė tarptautinį konkursą 
tai problemai iš pręsti Tik 
vienas W. Ehmer atsiuntė 
trumputį uarbeiį kuriame, be 
gilesnio pagrindo ir platesnių 
studijų, pakartojama tradicinė 
nuomonė kad Kanto protėviai 

atėję iš Škotijos. Dėl to jam 
išmokėta tik ICO ar 2oo litų, 
nors visa premija išnešė, ro- 
1,' 00. Aukščiau minėtai suka
kčiai paskirta « Logos » visas 
nume' is (1924. 2) kame patsai 
Kuraitis rašė « Dėl Kanto 
santykių su lietuvybe».

Nauji duomenys

Ir šiandien Kanto lietuviš
kumo problema nėra visu 
pilnumu ir aiškumu išspręsta. 
Bet H. Mortensen davė reve- 
liacinę studiją (Kants Ahnen 
und ihre Umwelt. 1953), kame 
archyviniais dokumentais įro 
doma, jog filosofo tėvas, se
nelis ir prosenelis gyveno 
Prūsų, atseit. Mažoje Lietu
voje. o toė giminės pėdsakai 
a sekama iki 1515 metų. « 
Lietuvių Enciklopedija» (d-ro 
M Anyso str) nedavė viso, 
kas šiandien žinoma apie 
Kanto santykius su lietuviais: 

teatkartojo Mortenso davinius 
ir paviršutiniškai Mielkės žo
dyno prakalbą

Tuo tarpu nežinotų, naujos 
šviesos duodančių davinių 
yra štandartiniame leidinyje 
«Die Altpreussische Biogra
phic», kurią iki 1944 m, reda 
gavo vienas iš rimčiausių ir 
objektyviausių Prūsijos isto
rikų Christ Krollmann. Ten 
randame (I 1941 m), jog Im. 
Kantas per 3 mėtvs (1749 — 
1755) buvo namų mokytoju 
Juciuose (vok. Judtschen) ir 
Arnsdorfe. Ką tai reiškia? — 
Ogi pačioje Prūsijos lietuvių 
centrinėje srityje. Nes Juciai 
guli tarp Gumbinės ir Įsručio, 
ant geležinkelio Kybartai — 
Karaliaučius įdomu, jog 1938 
m. Juciai suvokietinta, be vis 
dėlto susieta su Kantu, būtent, 
pavadinta Kanthausen Taigi 
Juciuose oficiados vokiečių

(tąsa 3 pusi)
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Laisvė ir Taika Nedalomos
MINISTER O VACLOVO SIDZIKAUSKO ŽODIS PER «MUSŲ 

POPIEČIŲ» RADIJĄ)

Malonus šio Radijo klausy
tojai — lietuvės ir lietuviai,

Lietuvos, lietuvių ir visų 
Centro ir Rytų Europos pa 
vergtųjų valstybių reikalais 
atskridau į Pietų Ameriką. Pir 
mas mano sustojimas buvo 
skirtas jūsų didžiuliui ir gra 
žiam miestui. Juk šioje vals 
tybėje yra pati galingiausioji 
lietuvių kolonija visoj Pietų 
Amerikoj.

; r' Pirmadienį skrisiu į Rio de 
Janeiro, o atlikęs savo misi 
ją sostinėje, vyksiu į Urugva 
jų ir Argentiną. Šios pastaro 
sios sostinėje, Buenos Aires, 
kaip žinote, gruodžio pradžio 
je šauk aunas pirmasis Pietų 
Amerikos Lietuvių Kongresas. 
Dalyvausiu ir aš, regis vienin 
telis iš šiaurės tame Kongre 
še. > -

Nuoširdžiai jūs visus, Pão 
Paulo ir apylinkių lietuvius, 
sveikinu. Atvež aujums ir vi
sų Šiaurės Amerikos lietuvių 
politinių veiksnių ir organiza 
cijų bei paskirų lietuvių svei 
kinimus ir geriausius linkė
jimus

Visokios negerovės, o ypač 
antrojo pasaulinio karo įvy
kiai, skaudžiai sukrėtė 
ir nusiaubė Lietuvą Žymią 
mūsų rautos dalį išblaškė po 
visus žemynus sudarė grės
mę pačiam mūsų tautos liki
mui ar jos ateičiai

Tas didysis mūsų tautą išti 
kęs negandas ir nuožmiojo 
okupanto kėslai verčia mus, 
laisvėje esančius lietuvius, la 
biau nei kada nors visos mū 
sų istorijos būvyje, suglamti 
mūsų gretas pamiršti tai, kas 
mus kada nors skyrę, suce
mentuoti mūsų vieningumą, 
užgrūdinti mūsų vieningą va 
lą ir ryžtą išlaikyti gyvą, 
sveiką ir lietuvišką svetur e- 
sančia mūsų tautos dalį ir at
statyti nepriklausomą ir lais
vą, demokratiškai tvarkcmą 
mą ir visas lietuvių gyvena
mas žemes apjungiančią Lie
tuvos valstybę.

Nuo pat savo jaunatvės tar 
naudamas lietuvių tautai ir 
Lietuvai, dirbdamas jos diplo 
matijoj, aš esu aplankęs daug 
kraštų, išvagojęs skersai ir iš 
ilgai nevieną žemyną. Tačiau 
niekad iki šiol nesu dar bu
vęs po Pietų Kryžiaus dan 
gumi. Jau iš mano pirmųjų

(tąsa iš 2 pusi,)

įstaigos dar 1924 m. rado 10% 
lietuvių (Andrees Allgėmeiner 
Handatlas). Ta vietovė ir 
tuomet įėjo į plotą, kuris 
vokiškai užrašytas «Litauem, 
aiseit, Lie uva Vadinasi, prieš 
i80 metų t y, Kanto laikais 
Jučiai turėjo z būti perdėm 
lietuviški Jų kaimynystėje 
gulinti Gumbinė (dabar rusiš 
kai pavadinta Gusev) apie 70 
metų po Kanto mokytojavimo 
(1818) padaryta valdžios cen 
tru visoms lietuviškoms sriti- 

susitikimų su čionykščiais lie 
tuviais, su mano senu ben 
dradarbiu Lietuvos Konsulu 
ir su garbinguoju jūsų prela 
tu. kuri prieš dvejus metus 
turėjau malonumą pažinti Pir 
majamePasaulio Lietuvių Een 
druomenės Seime New Yorke, 
sprendžiu, kad ši mano išky
la bus ir maloni man ir nau
dinga Lietuvos ir kitų paverg 
tųjų kraštų bylai

Atvykau pas jus irkaipilie 
tuviškųjų veiksnių atstovas ir 
kaipo visų devynių, antrajam 
pasau'iniam karui prasidėjus, 
buvusių nepriklausomų vals
tybių — Albanijos Bulgari
jos, Čekoslovakijos, Es ijos, 
Latvijos. Lenkijos. Lietuvos, 
Rumunijos. Vengrijos Li Iš 
VĖS ŠAUKLYS. Norin tikėti, 
kad šimto milijonų europ e 
čių pagalbos šauksmas bus iš 
girstas ir Brazilijoj, ir kitose 
Pietų Amerikos valstybėse ir 
kad jų prielankumas mūsų di 
džiajam reikalui, kuris yra 
drauge ir viso laisvo o pašau 
lio visos žmonijos reikalas, 
pasireikš veiksmais Jungtinė 
se Tautose Lotynų Amerikos 
Valstybių Organizacijoj, tų 
kraštų spaudoje ir visuome
nėje.

Sovietinis iššūkis laisvajam 
pasauliui yra gb balinio mas 
to Lietuva ir kitos aštuonios 
Maskvos pavergtos Centro ir 
Rytų Europos valstybės esa
me pirmosiose laisvės ir va
karietiškosios civilizacijos gy 
nybos linijose Remdamas mū 
s i tautų pastangas išsilaisvin 
ti. laisvasis pasaulis patar
naus ir sau, ir savo gerbū
viui. ir savo saugumui, ir sa 
vo ateičiai LAISVĖ, ka p ir 
TAIKA, ypač dabartinėje a to 
mo gadynėje,yraNEDAL OMĄ.

Raginu ir kviečiu visus jus. 
mano brangieji tautiečiai vie
ningai ir ryžtingai j tą istori 
jos mums užkartą likiminę ko 
vą veikliai įsijungti Atlikime 
savo pareigą mūsų tautai, jaus 
kime atsakomybę būsimoms 
jos kartoms, ir būkime verti 
jos didingos praeities. Prisi
minkime mūsų dainius ir mū 
sų tautinio atgimimo žadinto
jo 30' žius:

«Petys gi į petį na, vyrai, 
[kas gali.

Stokim į kovą už mylimą
[šalį, 

Prikelkime Lietuvą mūsų!»

ms (apskritims Gumbinė. An 
gernburg-Ungti'«a Darkiemi8 
Geldapė, Pilkai! ė, Tilžė — 
Ragainė)

Dar viena domi aplirkybė. 
Garsusis lietuvis po< tas Kris
tijonas Donelaits (714- J7E0) 
buvo Kanto bendialaikis 
Gimęs Lazdynėliuose (netoli 
Jučių), jis filo ofo mokytoja 
vinao metu klebonavo Tol 
minkiemyje, atst it. apie 20 
kilom, nuo Jučių Tad nėra 
negalimas daiktas, kad juodu 
buvo susitikę.

(B D.)

MŪSŲ I IETUVA

Hilina Didžiulytė Mošinskienė.

MCC'FEJAi
Kai širdis iškankinta kasdieninių audrų
Išalkusi ieško poilsio
Ir ramybės uosto.
Tu nusileidi mėnulio spindulio
Balzganu taku.
Iš saulėlydžio debesų
Auksinio sosto.
Tavo veidas ramus.
Lyg balčiausio alebastro
Iškaltas miklios Kūrėjo rankos.
Nežinia kada
Akyse žibčioja
Dausų paklydęs meteoras
Nežinomos planetos ugninė atskala.
Žiūrėdamas į mano nuvargusias akis
Tu tyli,
Nič nieko nenori man sakyti.
Tavo šypsenoje -
Gęstančios žaros ugnis,
Mano galvoje -
Rudens voratinkliai išdraikyti.
Paskui
Ištiesęs permatoma ranką,
Tu nubrauki raukšles
Nuo mano kaktos
Ir pajuntu,
Kaip viskas slenka
Aksominė.) bedugnėn nakvos ir tylos.
Akys užs.merkia.
Ramia; atsidūsta krūtinė.
Lengvas pabučiavimas -
Sukausto padrikusias mintis.
Tu vėl išnyksti, kaip meteoro kasa sidabrinė...
Mane • perlamutro kriauklėj supa
Rami okeano vilnis.

Intensyvus Suvalkų Krašto Tyrinėjimai
TYR'NĖJA LIETUVOS. LENKIJOS ŠVEDIJOS ARCHEOLOGAI.
ANTROPOLOGAI, KALBININKAI IR KITI MOKoLININAI

(E) -Eltos informacijų» Skan 
dinavij'S korespondento duo 
menimis buvo jau seniau 
pranešta kad grupė Švedijos 
mokslininkų, etnografų ir 
ka'bininkų, buvo pasiryžusi 
vykti į >u alkų Kraš'-ą tyri
nėti to krašto vietovardžius 
ir kt. Vilniuje leidžiamas 
savaitraštis « it matūra ir 
menas» 41. e laidoje praneš
damas apie Suvalkų krašto 
tyrinėjimus mini ir švedų 
tyrinėtojų grupę, kuriai vado
vauja Lundo universiteto 
Slavistikos instituto prof dr. 
K O. Falkas.

Pasirodo, kad Suvalkų da
bar tyrinėjamas intensyviai. 
Apie Suvalkų krašto praeitį 
ilgą laiką būta daug neaišku
mų. Lietuvos Mokslų akade
mijos storijos ins.ituto suor
ganizuotas žvalgomosios ar
cheologinės ekspedicijos 19? 3 
1954 ir 19 0 metais surinko 
duomenis apie daugelį Užne
munės archeologinių pamin
klų Užnemunė labai turtinga 
piliakalniais. 1955-1957 m. 
buvę ištirti Žiegždrių. Guogų 
ir Bačkininke! ų piliakalniai 
kairiajame Nemuno krante, 
netoli Kauno. Nuo 1957 iki 
1959 metų buvo tyrinėjami ir 

Alytaus pilkapiai, Luksnėnų 
kapinynas, Krikštonių pilka
piai ir Seiliūnų kapinynas. 
Dabar ruošiamas Užnemunės 
archeologinių paminklų že
mėlapis. Žinomas jau iš pri 
eškarioių laikų archeologė 
P. Tarasenka yra paruošęs 
ir įteikęs leidyklai knygą 
apie L žnemunės piliakalnius.

Ir I enki jos archeologai 
intensyvia tyrinėja Suvalkų 
krašto praeitį ypač tąją jos 
dalį, kuri dabar yra lenkų 
valdoma Tyrinėjimams vado
vaująs Valstybinis archeolo
gijos muziejus Varšuvoje, 
o ekspedicijose dalyyaują ir 
Olštyno, Balstogės, Suvalkų 
bei kitų muziejų archeologai. 
Didelis dėmesys kreipiamas 
į III - VII amžiaus pilkapius 
Suvalkų apskrityje, kai kur 
atkasti labai turtingi to meto 
aristokratijos kapai. Ir švedų 
mokslininkų grupė pasirinko 
savo tvrinėjimams kaip tik 
š ą Lenkijos valdomą Suvalkų 
dalį. Kita vertus, lenkų mo
kslininkai gyvai domisi ir 
Lietuves ribose esančia Su
valkų teritorija 1957 58 me
tais j Lietuvą buvo atvykę 
l žnemunio krašto tyrinėti 
lenkų archeologai J Antonie-

1960 m gruodžio 10 1

vičius, J Jaskanis M Okuli
čius. Lietuvos ir Lenkijos ar 
cceologai pasikeičia savo 
srities literatūra ir tyrinėjimų 
vaisiais «Rocznik Olsztynski» 
Olštyno metraštis) 1960 me

tais įsidėjo P Tarasenkos 
straipsnį apie Užnemunio 
piliakalnius.

r
Ikšiolinių Suvalkų krašto 

tyrinėjimų duomenis «Litera 
tūra ir menas» suveda į toki
as išvadas: «Kairiajame Ne
muno krante tarp Alytaus ir 
Kauno esantys archeologiniai 
paminklai rodo kad čia abie
juose Nemuno krantuose gy
veno ne jotvingiai o lietuvių 
gentys Šiaurinės dalies da 
lies - dabartinių Kauno, Ša
kių. Kazlų Rudos rajonų - 
gyventojai savo kultūra buvo 
artimesni Nevėžio žemupio 
ir dešiniojo Nemuno kranto 
gyventojams, negu jotvingia
ms ».

MULKINA GY . ENTOJi S DĖL 
NAUJOS RUBL'O VERTĖS

Maskvai paskelbus, kad 
nuo sausio 1 dienos 10 senųjų 
rublių sudedami į 1 rublį, 
o neseniai paskelbus, kad nuo 
tos pačios dienos nustatomas 
naujas rublio kursas santy
kyje. su doleriu, visam pašau 
liui buvo aišku, kad čia ne
galima kalbėti apie ruplio 
užvertinimą, o tik apie jo 
nuvertinimą ( Senuoju kursu 
už dolerį buvo skaičiuojama 
4 rubliai tad naujais rublia s 
turėtų būti 40 kapeikų už 
dolerį, bet kursas nustatytas 
90 kapeikų, vadinasi už dole 
rį bus skaičiuojama daugiau 
negu iki sausio .1 dienos'*. 
Nepaisant to Vilniaus radijas 
ir -Tiesa» nesiliauja mulkinę 
gyventojus, kad rublis esąs 
«užvertintas». Bet ir minėtas 
nuvertinimas rublio realybės 
neparodo < Juodoje biržoje» 
Lietuvoje (tokios 'biržos vei 
kia visuose komunistiniuose 
kraštuose) už dolerį faktinai 
mokama iki .0 bortų daugiau 
negu yra oficialus kursas 
Kai nuo sausio 1 dienos rt- 
blis ir oficialiai bus nuvertin
tas, vargų tas « neoficialus » 
kursas pagerės.

«LIETUVA» KURSUOS VIDUR
ŽEMIO IR JUODOJE JUROJE 

^Vokietijos sovietinėje zo
noje neseniai pastatytas ke
leivinis turistinis laivas, kuris 
gavo vardą «Lietuva». Jame 
yra 340 vietų Laivas lapkričio 
viduryje išplaukė j Odesą. 
Jis pastoviai kursuosiąs Juo
dojoje ir Viduržemio jūrose. 
Laivo kapitonas esąs S. Don- 
dva. Vilniečių grupė aplan
kiusi laivą, kai j s buvo Ry
goje, ir pažadėjusi laive jre- 
bibliotekėlę su lietuvių klasi
kų veikalais, be to, žadėjusi 
parūpinti lietuvių dailininkų 
paveikslų laivo pa aipoms 
papuošti.
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PROF. PRANO DOVYDAIČIO 
NUOPELNAI ATEITININKIJAI

Paremkime Jaunimo Pastangas Moraliai ir Materialiai, 
Gruodžio 18 Visi Iki Vieno Dalyvaukime Ateitininku

Druska, ištirpdama vande
nyje. žūsta? Ji esminiai ne
kinta BeŲ vanduo, sutirpdęs 
druską. Įgauna kitų savybių 
Taip ir Dovydaitis Nors jis 
susiliedavo su savo vienmin
čiais bet visuomet pasilikda
vo įdėjinis titnagas ir veiks
minis variklis. Jis, nejučio
mis, sugebėdavo jaunuome
nės pasąmonėje sudaryti in
telektinius priimtuvus kurie 
jau vėliau sugebėdavo pagau 
ti ir jliepsninti idėjinio titna
go išskeliamas kibirkštis. 
«Dovydaitis — ateitininkijos 
š rdis», sako A. Maceina. Aš 
nežinau ar Dovydaitis ar ki
tas kas parašė žodžius;

«Tai kelkis! Ateiki pas mus. 
Linksminkis su mumis, kovok 
su mumis už mūsų šv. Bažny 
čią ir savo asmenišką laimę. 
Mes laukiame Tavęs. Stok į 
mūsų eiles» (Ateitis psl. 2^6, 
1911 J.

O metais vėliau didelė jau 
nuomeuės dalis gieda:

«Kas gi ten aukso spindu
lius beria.

Kuo taip nušvito rytai 
x ateities?

Širdys it rasą gaivinančią 
A geria,

Sieloj tvirtybė ir gale vilties 
Tilkit, nutilkit, kurie prieš 

Dievybę 
Bandėt kovoti viešai ar 

slaptai.
Mūsų idėjos — tikybos

JUBILIEJINIS SUSITELKI
MAS

Ateitininkų Jubiliejaus išva 
karėse t y gruodžio 17 dieną 
(šeštadienĮ, 6 vai 30 min va
karo) bus ateitininkų susitel
kimas, kurj praves svečias iš 
Rio kanauninkas Zenonas Ig
natavičius. 7 vai. Šv Mišios 
Rarotos ir Bendra dalyvių Ko 
munija. 'Po pamaldų Agapė 
Šv Juozapo mokykloje Susi
telkime. Pamaldose ir Agapė 
je kviečiami dalyvau i visi mo 
keleiviai ateitininkei, jų tėve 
liai ateitininkai sendraugiai 
ir visi ankščiau praklausę 
moksleiviams ateitininkams

— Laimutis Dovydatis rūpi 
naši valdžios įstaigose Atei 
tininkų Jubiliejaus minėjimui 
leidimais

brangybė 
Mokslo, dorumo, tautos

reikalai...
Stokime crąsus į kovą 

garbingą
Dirbkim — krutėkime dėl 

Lietuvos».
(Ateitis psl. 239. 912)

Kaip «širdys, it rasą gaivi
nančią geria», taip jaunuome 
nės sąmonė gėrė ateitininki
jos idėjas Tik spėjo praeiti 
metai, kiti, ateitininkų kuopos 
buvo visose Lietuvos moky
klose, 1915 1918 m Rusijos 
tremtyje jų buvo virš 1500, 
o 1925 —5 400 «Ateities” skai 
tytojų buvo 194 0 m. apie 
11 000.

Faktai ir skaičiai Įsakmiai 
parodo kad 1910 m. Louvai- 
ne, Belgijoje susidaręs atei
tininkų organizacijos galvinis 
vienetas buvo tiek dinamiš
kas. neišsekantis ir negęstan 
tis, kad jo nenužudė du pašau 
liniai khrai, kelerios n ūsų tė 
vynės okupacijos, dešimtme- 
tinė tremtis. Valdybos, vado
vybės nariai keitėsi, bet pa
grindinės idėjos gyveno, gai 
vino, Įkvėpdavo naujas kar
tas naujus asmenis už jas 
melstis, už jas aukotis, už jas 
kovoti

Ateitininkų Federacija vie
nintelė lietuvių jaunuomenės 
organizacija sulaukus? savo 
penkiasdešimtojo gimtadie
nio.

— Jeronimas Bliujus «Tūtų 
darželio” operetei padarė lie 
tuvišką gryčią kryžių ir klėtį.

— Adv. Vincas Tūbelis atei 
tininkų istorijos paveiksluose 
vaidins P^aną Dovydaitį. Edu 
ardaš Jakštas Klieriką Jurgu 
ti ir neto dar iš Seno Malūno 
dalyvaus Kazimieras Toleikis 
ir kiti.

— Iš Tautų Parko gyvuose 
paveiksluose dalyvaus A. Griš 
konis. V. Girčius, A Skliutas 
ir E. Jurevičius

— Šį šeštadienį ir sekma
dienį bus paskutinės opere 
tės ‘Rūtų darželio” repetici
jos Vi i da'yviai privalo į re 
peticijas atvykti Repeticija 
šeš adienį 13 vai Eekmadie 
nį po 9 vai, pamaldų ir 14 vai.

Jubiliejaus Minėjime
Minėjimas ivyfcs teatre «Arthur Azevedo», Av. Pais de Barros 

Mokoje. 3 vai. po pietų?
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S. Neris

BALTAS TAKELIS
Žiūrės ten mama pro langelį, 
Kai vakaras pievoj garuos — 
O paruge baltas takelis 
Ilgai akyse tavaruos

Tai krimsies kam tuomet bareisi...
Paguosti tat ęs negaliu-
Juk aš niekados nepareisiu 
Pro paruges — baltu kelio.

- Edmundui Zalandauskui 
susirgus Jaunučius Mikitą mo 
kiną ALBINAS SELIOKAS

Didžiausia tautinių šokių 
grupė yramažieji. kuriuos ruo 
šia Nijolė Vinkšnaitytė jie 
šoks Rugučius net 13 porų.

— Ateitininkų Jubiliejinės 
Pamaldos už gyvus ir miru
sius įvyks gruodžio 18 dieną 
9 vai. Vila Zelinos Bažnyčio 
je Ateitininkų Choras giedos 
Bruno Markaičio mišias jau
niesiems Pamokslą sakys Lie 
tuvių Misijonierių Brazilijoje 
Direktorius Kan Z. IGNATA 
VIČIU.S iš Rio de Janeiro.

— VLSI. KU'IE RŪPINASI 
KAD LIETUVIŠKAS DARBAS 
MŪSŲ KOLONIJOJE NESUS 
TOIŲ. BET JAUNIMAS Jį 
PRATESTŲĮSEKANČIAS KAR 
TAS. REMIA ORGANIZUOTO 
jaunamo p astangas ir da 
LYVAUJA ATEITININKŲ JU- 
BIL'EJ NIAM MINĖJIME.

— Minėjimas įvyks Teatre 
«Arthur Azevedo» Avenida 
l ais de Barros 955. Mooca, 
15 val. 1960 metais gruodžio 
18 d.

— JEI DAUGIAU TOKIŲ 
BUTŲ JAUN MO NAMAI 
GREIT IŠAUGTŲ

KAZIMIERAS IR ONA AU- 
SENKA! įsigydami pakvieti
mą į Jubiliejaus Minėjimą pa 
aukojo 2.00C cr. Jaunimas už 

stambią auką nuoširdžiai dė
koja

— Lietuviška mokykla bai 
gia mokslo metus su trim kla 
sėm, nors mokinių skaičius 
ypač vyresniuose skyriuose 
egzaminams prasidėjus gero 
kai sumažėjo Gimnazijos lie 
tuvių kalbos klasė darbą bai 
gė ankščiau

- Šiuo metu visose São 
Paulo mokyklose vxksta bai
giamieji egzaminai Vjga eilė 
lietuviukų šiemet baigs vidų 
rinį mokslą ir gaus brandos 
atestatą Nemaža dalis ryžta
si stoti į Universitetus.

— Tautų Parke mažųjų šo
kių repeticijos vyksta kasdien 
p p Stočkų namuose.

— Pakvietimų platintoja?, 
kurie turi garbės kvietimų ir 
nesitiki juos išplatinti, prašo 
mi gražinti.

— Visi, KURIE NORI DALY 
VAUri ATEITININKŲ JUBI 
LIEJAUS Minėjime ir Opere
tėje «Rūtų darželis» prašomi 
pakvietimus įsigyti iš aukite, 
prie įėjimo pakvietimai nebus 
platinami todėl negalima ti
kėtis jų ten gauti.

— 5 d gruo’žio posėdžia 
vo moksleivių fleitininkų vai 
dyba. aptarė minėjimo, aga 
pės ir kitus reikalus ir lb a 

rė L.K.B. Choro nariams pa 
kvietimus į šventės progra 
mą duoti nemokamai.

PAKVIETIMAI į OPERETĘ

Galima gauti: Vila Anasta
zijoje pas mokt, St Kubiliū
ną, Lapoję pas Saldžius, M o 
koje pas VI Pupienį, Senam 
Maiūne pas Tūbelius, Miesto 
Centre pas Remenčius ir tė
vą P. Dauginti, Agua, Raza 
pas Leitą, Tautų Parke pas 
p Stočkienę Bom Rebire pas 
Žanetę Petnytę, Vila Zelinoje 
Tijūnėlienę, Kleizienę, Tylai- 
tę, Robertą Girskų, Šukius, 
Dovydaičius, Bilevičius, Jur
gelevičiūtės. Jodelius, P Ma- 
kušką, Seliokus, P Satkūną, 
A Sėjūnaitę, p. Retokus, Ta
mošaičius, kun. J. Šeškevi
čių, K. Kaseliunienę M. Kin 
durienę, J, Baužį ir E. Kil- 
čiauskaitę.

ARTISTAS IR ŽMOGUS, TAI 
DU SKIRTINGI DALYKAI

Garsus tenoras Enrico Ca
ruso, sutikęs dainuoti per pie 
tus, kurių pelnas buvo skir
tas labdarybei, atvykęs į po 
kylį pateikė rengėjams uždai 
navimą $3 000 sąskaitą. Visi 
bilietai buvo išparduoti ir rea 
gėjams nieko neliko, kaip tik 
išmokėti prašomą honorarą.

Pietų metu Enrico Caruso 
įteikė organizacijos pirminio 
kui $10.003 čekį, sakydamas.

— Anksčiau dainininkas Ca 
ruso' gavo už dainavimą atly
ginimą Dabar Caruso — zmo 
gus prisideda su savo auka.

\ i-
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NATŪRALIZACIJOS DOKUMENTUS

Jums greitai, pigiai ir sąžiningai gali sudaryti ko
mercinė raštinė «LITUAN1CA» 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 inforniacijas žodžiu ir raštu.

geros žinios
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiama aprangą, 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 463 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

SKAUDA DANTĮ?
Nieko nelaukdamas kreiptis Į chirurgą dantistą

dbr. .Malio de Sranęa Camat^o,
kuris nesenai atidarė savo konsultoriją Vila Žolinoje 

RUA MANAIAS, 267, Priima: pirmadieniais, trečiadieniais 
ir penktadieniais nuo 8 vai. ryto ligo 10 vai. vakaro.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriški} rūbų

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

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir dar bo kokybe ir kaina

įHiiBi rtlilH,Hl IliiUliiii Si ill III III, n m ll iii h K. n u i. II c II UI I» » « »•;

i ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» t
í IRMÃOS BAUŽYS i
g Regletrado ne Oi W Cl eob o «.• 551 ĮT

• Pęa. S. José Campos, 8 S 
® Telefone

į Aberturas de firmas
1 Encerramentos de firmas 
f Transferencias de firmas 
« Contrai na Junta Comercial 
= Dis^at. na Junta Comercial 
į Escritas Fiscais
i Escritas Comerciais Uh
1 HORÁRIO das

/ 2 - V. Zelina - S. Paulo * 
63-6005 ?

_ __________________ 35

Contratos de locução S
Cartas de Fiança |
Requerimentos |
Balanços I
Alvarás diversos |
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes f

8 ás 19 horas. 2

LEJCR1TCK3O €€)^TAlElii_ 

-Naâcbnento

Irmãos Nascimento
REC. C.R C. SP. Nro 1.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines 
ir mdustrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

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

Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas 
A ' Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-7140 - B. kaulo

Skaitykite «Músu Lietuva»

5 pusi.MŪSŲ LIETUVA___________________________________

Vincai /Povilai Tjiibeiis
LIETUVIS ADVOKATAS

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo, 
kreipkitės į savo tautietį

RAŠTINĖ REZIDENCIJA:
Rua Boa Vista, 133 _ Abauna, 36Ò. r AULU
5° andar - sala 31 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.

PRANAS & CIA. LTDA

Utinga 17,00 vai ,
Trečią:
Agua Rasa 8 vai.
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa it vai ,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vat.,

\\

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.

Madeiras e m gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.0 - sala 904 — Bone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: «CABIUNA»

Rio de Janeiro
I Serraria < I T A> — Serra dos Aimorés — Município de
t Nanque - Estado de Minas Gerais

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

VIEjnyr^.IAI ATSTOVAI GAKSIOJO VANDENS LINDOTA

IKMÀCJ CARKIČKI
Lindoya vanduo yrr bernai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, H bWs.
įsitikinkite ir visados naudokite ! / M g 3 H

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

Caixa Postal 3967 SÃO PAULO

W ss s h n .....

ís:::::s:::ss88:íí s:::::::!::.*;;: im

Į PREKYBOS NAMAI SPRINDYS į CIA. Į 
f Pea. S. lose dos Campos, 1 - V. Zelina - Telefonas 63-5915 f 
įi Çeleziei išdirbiniai ir dažai viskas elektros ši 
y įrengimui namu reikmeni ir žaislai, p
g įvairiausios dovanai visoms progoms. g

i
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— Pajieško Anelės Kano- 
pienės ar jos dukters, atsiliep 
ti Antanas Adomonis Pupie
nis, Rua da Graça, 616, Bom 
Retiro, São Paulo.

— VARGŠŲ KASAI Kalėdų 
proga A. PAVILONIS PAAU
KOJO 2.000 cr., E. Š. 5 000 cr. 
Dievas teatlygina.

MOTERŲ SUSIRINKIMAS

Moterų Draugijos ir Maldos 
Apaštalavimo susirinkimai bus 
šj sekmadienį 4 vai p. p. šv. 
Juozapo mokykloje.

— Tėvas Daugintis S, J. 
perėmė iš p Kaseliūno radio 
valandėlę, kuri yra transliuo 
jama, kiekvieną sekmadienį 
i§ Radio stoties ’Cometa“ 2 
vai. p:p

Šį sekmadienį per radio 
girdėsite prof. Simono Sužie 
dėlio kalbą Ateitininkų Auksi 
nio Jubiliejaus proga.

— Sekančią savaitę Tėvas 
Daugintis laukys Bom Fetiro 
lietuvius ir paliks Kūčių plot 
kelius.

— AGR. AL BOGUSLA'JS- 
KAS, Brazilijos lietuvius ats 
tovavęs gruodžio m 3 5 d. 
Buenos Airese. Pirmame Pie 
tų Amerikos Lietuvių kongre 
se, savo įspūdžius iš kelio 
nės ir kongreso pasižadėjo 
parašyti «Mūsų Lietuvai». Bea 
drai kongresas buvo sėkmių 
gas ir praėjęs darbingoj nuo 
taikoje.

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis. doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas >r kiti darbai.

Raštinė:
R 15 de Novembro. 244
4 o - Sala 7- Tel. 37 0324

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204

Lietuviškas Grožio Salonas

«VENUS »
RUA GENERAL FLORES, 135 — BOM RETIRO

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

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

FOTO BORIS

daro fotokopijas: Modelo 19. metrikų ir įvairių kitų do
kumentų. Darbas atliekamas greitai. Taip pat patvirti
nama tabelione. 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.

— PREL K. MILIAUSKAS, 
prieš keletą savaičių susir
gęs, šiuo metu ilsisi vienoje 
sanatorijoje Santos mieste.

— Jonas Bendoraitis. 58 m 
amžiaus, lapkričio m. 2. d. 
vakare grįžęs iš darbo, nak
ties metu staigiai mirė Veli
onis Brazilijon su šeima at
vyko kaipo karo tremtinys. 
Prieš karą Bendoraičiai kurį 
laiką yra gyvenę Prancūzijo
je.

Nuliūdime paliko mylimą 
žmoną Uršulę, sūnų Liudą, 
marčią Emiliją, anukus Veli
onis, kaip ir visa šeima buvo 
susipratęs, praktikuojantis 
lietuvis katalikas, duosnus 
religiniams ir kultūriniams 
reikalams. Gaila, kad taip 
greit veteranų eilės retėja- 
Septintos dienos mišios egze
kvijos buvo 9 d. gruodžio 
Vila Zelinoje.

— Seselė M. Bernarda, gri;o 
džio m. 9 d. išskrido keletai 
mėnesių Amerikon, studijų 
reikalais.

— Laiškai: W. Urbanavi
čiui H Baužienei A Vasiliau 
skienei. A Lazdauskui ‘Mne 
monica’’, M Matelionytėi, A. 
GodŲauskieuei J Antanaičiui 
C irios Albertu Fernandes, H. 
Valavičiui, P. Šukiui.

— Liet. Kat. Bendruomenės 
choro valdyba gruodžio m. 7 
savo posėdyje svarstė choro 
šventės. įvyksiančios sausio 
m 15 d. programą. Šventėn 
yra kviečiami choristų tėvai,

Bendoraičių šeimai, liūdinčiai del
A. A. JONO BENDORAIČIO 

staigios mirties nuoširdžiai užjaučiame.
Jonas Sprindys ir Šeima

choro rėmėjai ir jaunimas no 
rįs įstoti į choro eiles.

PAJIEŠKOMAS

Feliksas Jurevičius, rašyti 
Otilio Chabonas Av. Presiden 
te Wilson, 118, (Hotel Brazil), 
SANTOS.

KALĖDINIAI SVEIKINIMAI.

Prekybininkai Pramoninin
kai, Laisvieji Profesininkai ir 
visi kiti pasveikinkite savo 
klientus, artimuosius ir drau
gus per laikraštį šv Kalėdų 
ir Naujų Metu proga.

Suteiksite jiems džiaugsmo, 
įsigysite jų palankumą, sau 
sutaupysite daug laiko ir ra
site naujų Jūsų gerbėju. «Mū 
su Lietuva» už maža at'ygi 
nimą, mielai Jums atliks šį 
patarnavimą. Kreiptis i lai 
kraščio administraciją, ar 
spaustuvės vedėją.

— Dar pri°š Kalėdas bus 
pradėtos krepšii io treniruo
tės. Lietuviškas jaunimas no 
ris išmokti žaisti krepšinį iš 
anksto privalo užsirašyti pas 
nrel P Ragažinką. Treniruo 
tems pasižadėjo vadovauti. 
Floresta krepšinio komandos 
treneris P. Genevičius ’š tų, 
kurie lankys reguliariai tre
niruotes, bus sudarvta lietu- 
vių krepšinio rinktinė Yra 
pramatyta padaryti irtolimes 
nių išvyki], kaip pav. Urug 
vajam Argentinon

— Elena Petraitienė. gyv. 
Rua Virgílio, staigiai mirė 4 
d. gruodžio. 63 m amžiaus 
Velionė priklauso senesnės 
kartos imigracijai ir Brazili
joje yra pargyvenus virš 30 
metų. Nuliūdime paliko sūnų 
Alfo są. marčią Domicėlę, du 
anūkus ir kitus gimines. Ve
lionė buvo Maldos Apaštala 
vimo ir Liet Kat. Moterų 
Draugijos narė.
."Septintos dienos egzekvijos 
Vila Zelinoje bus šeštadienį 
10 d gruodžio 7 vai.

(pabaiga iš 1 pusi.)

nei geležinkelių Neturėjo net 
savos sostinės. Tik dabar ji 
greitomis statoma, viduryje 
dykumos. Bet kraštas už tai 
turi milž niškus geležies ir 
kitokios rūdos sluoksnius. 
Nenuostabu, kad Mauretanija 
sukėlė kai kieno susidomė
jimą. Tuo tarpu, kai kitas 
Afrikos šalis paskelbus nepri- 
kla> somas visoje Afrikoje 
buvo reiškiamas visuotinas 
džiaugsmas Mauretanijos at
veju nėra taip. Pirmiausia 
Marokas, kuris net neturi 
bendrų sienų su Mauretanija, 
ėmė protestuoti, kad Prancū
zija nori kraštui duoti nepri- 
klaussmybę. Girdi Maureta
nija kažkokioje žiloje seno
vėje turėjusi ankštų ryšių su 
Maroku. Tikrovėje visus vi
lioja Mauretanijos žemės tur
tai. šiandien dar didžiumoje 
pridengti dykumų. Marokas 
reikalą perdavė net Jungti
nėms Tautoms spręsti bet pra 
laimėjo, nes daugumas vals
tybių pasisakė už Mauretani
jos nepriklausomybę ir prieš 
Maroko užgaidas Be to šiuo 
atveju dar daugiau kaip Kon 
go atveju išryškėjo, kad va
dinamas -afro aziatinis» blo
kas toli gražu nėra vienaly
tis. Ir to bloko atskirų valsty 
bių interesai yra susiskaldę- 
Sovietai jausdami, kad šia
me «biznyje> nieko negalės 
laimėti, laikėsi šiuo atveju 
nuošaliai.

Ma iretanijos klajokliai gali 
džiaugtis, kad gavo savo dy
kumos kraštui laisvę ir nepri 
klausomybę. Į jų nepriklauso 
mybės šventę buvo atvyku 
sios delegacijos iš daugiau 
kaip 30 kraštų. Gal vienas ki 
tas iš jų taja proga pagalvo
jo, kaip keistai š ų dienų pa 
saulis sutvarkytas, kad klajo 
kliai gauna valstybinę nepri
klausomybę o kultūringos ir 
civilizuotos tautos, kaip Lie
tuva Latvija ir Estija, vis 
dar tebelaikomos «vyresniojo 
brolio», Sovietų Sąjungos ver 
gijoje. Ar tokia pasaulio san 
tvarka yra teisinga? Ar j ne 

turi išauginti p’ktus diegus, 
kurie gali privesti prie nau 
jų karų ir katastrofų? Ar Jung 
tinės Tautos dar ilgai pakęs 
tokią padėtį?

Tačiau nėra taip, kad Pabal 
tijo tautos Mauretanijos kla
jokliams pavydėtų Priešin 
gai, mes nuoširdžiai sveiki 
name juos įgavus valstybinę 
laisvę ir nepriklausomybę. 
Tautų apsisprendimo dėsnis 
audringai įsigalėjo Afrikoje, 
Azijoje. Turės ateiti laikas, 
kad jis pasidarys veiksmin
gas ir prie Baltijos jūros.

AUSTRALŲ POLITIKAS SIŲ- 
LO PRIPAŽINTI PAVERGTŲ

JŲ KRAŠTŲ EGZILINES 
VYRIAUSYBES

Papildant ankstesnius pra
nešimus (žiūr. ‘Eltos Inf » 46 
nr ), pažymėtina, kad Melbo
urne, Australijoje, įvykusiame 
pabaltiečių ir kitų pavergtųjų 
tautų mitinge Dem. Darbo 
Partijos senatorius Mc Manus 
pabrėžė, jog chruščovinė 
koegzistencija nesulaikys pa
saulio nuo karo, o ekonomi
nių reikalų svarstymu taip 
pat ne galima pavergtųjų 
tautų klausimo sutvarkyti. 
Komunistai stengiasi įtikinėti 
pavergtųjų kraštų gyventojus, 
kad Vakarai pavergtąsias 
tautas jau yra užmiršę. Geri
ausias atsakymas, anot sena
toriaus Mc Manus, būtų: Pri 
pažinti komunistų pavergtųjų 
kraštų egzilines vyriausybes 
ir iš viso pereiti į ofenzyvinę 
politiką. Senatoriaus siūlymas 
buvo sutiktas dideliu mitingo 
3.000 dalyvių pritarimu Pri
tarė senatoriaus kalbai vėliau 
ir Australijos ministeris pir 
mininkas R. G, Menzies: Ne
reikėtų politikoje su Rytais 
trauktis iki tol, kad tarp So
vietų Rusijos ir Australijos 
nebeliktų laisvos šalies. Įdo 
mu ir tai. kad pats ministeris 
pirmininkas pritariamai plojo, 
kai mitinge buvo priimta re
zoliucija, kurioje australii vy 
riausybė prašoma tęsti savo 
pastangas pavergtųjų tautų 
laisvės kryptimi

«Eltos Informacijų» Austra
lijos korespondentas dar pra
neša, kad krašte esą tokių 
politinių srovių, kurios komu 
nistinio pavojaus dar nesu 
pranta ir lengvai pasiduoda 
komunist nei propagandai, ku 
ri ir Australijoje yra veikli. 
Kitais metais bus Australijos 
parlamento rinkimai. Bus įdo 
mu stebėti, į kurią pusę kryps 
gyventojų daugumos simpati
jos. Gretimoje Nauj Zelandi
joje neseniai įvykusius parl 
rinkimus kairieji pralaimėjo, 
o komunistai negavo nė vie
no atstovo.

i

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

ANTANO PA^ICMC
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.

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

J't) IF II J A'*'* <
Mokina kirpimo siuvimo, madų modę 
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 Misiukaitę - 
------- Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro -------

Albino Vasiliausko
Rūbu Siuvykla 

Rua Arouche, 126, 
1.0 andar, sala 7.

Sąžiningas stropus dar 
bas ir greitas patar

navimas.
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