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Kolonializmas Turi Baigtis ir Prie Baltijos 
Jūros Į

JOHN KENNEDY NAUJAS AMERIKOS 
PREZIDENTAS

Kolonializmo klausimas 
Jungtinėse Tautose ir apskri 
tai tarptautinėje arenoje pas 
taruoju metu yra tiek dažnai 
keliamas ir aptariamas, kad 
jis įgauna pirmaeilį aktualu
mą Tai žymiai padeda judin 
ti ir sovietinio kolonializmo 
Pabaltijyje problemą. Ji jau 
neišeina iš diskusijų.

Jungtinėms Tautoms tebe- 
posėdžiaujant. Pavergtųjų Tau 
tų Seimo plenumas spalio 24 
d vėl buvo susirinkęs posė
džiui, kuriame be Vengrijos 
sukilimo minėjimo kolonializ 
mo klausimas buvo centrinis 
darbotvarkės punktas. Lietu
vos delegacijos ir PET Seimo 
pirmininkas V. Sidzikauskas 
išsamioje kalboje iškėlė Krem 
liaus dviveidiškumą, kai iš vię 
nos pusės kalbama apie kolo 
nijinių tautų išlaisvinimą, o 
iš kitos pusės ne.n.orima gir 
dėti apie Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos išlaisvinimą iš soyietį 
nio kolonijinio statuso Kalbė 
tojas pacitavo sovietinės kons 
titucijos paragrafą (15-jį), pa
gal kurį, kaip sovietiniai va 
dai mėgsta aiškinti, «kiękvie 
na mūsų penkiolikos respubli 
kų turi teisę palikti sąjungo
je ar ją apleisti, jei ji to no 
ri» (Chruščiovas i960 m. rug 
sėjo 23 d. New Yorke), tuo 
tarpu praktikoje jokia respu
blika negali nė drįsti išsilais 
vinti iš Sovietų Sąjungos. Nes 
pagal konstitucijos 14-jį strai 
psnį visa valstybės galia yra 
atiduota centro valdžiai (Mask 
vai), o 133-sis straipsnis nu 
mato, kad «valstybės valdžios 
ar galios pažeidimas yra bau 
džiamas visu įstatymų griež
tumu, kaip pats šlykščiausias 
nusikaltimas. O kai Amerikos 
žurnalistas 1936 metais Stali
no paklausė, ar iš tikrųjų so 
vietinės respublikos gali išei 
ti iš Sovietų Sąjungos, jis tie 
šiai atsakęs: «Lai tik pabando!»

Toliau Sidzikauskas primi
nė, kad beveik visų laisvųjų 
valstybių vyriausybės atsisa
kė pripažinti sovietinį smur 
tą Lietuvoje ir kitose Pabalti 
jo šalyse ir tebepripažįstatei 
sėtos ir laisvos Lietuvos vy
riausybės paskirtus diploma
tinius ir konsulatinius atsto
vus. Tokia padėtis yra padrą 
sinimas mums ir kartu svar
bus vilties šaltinis, kad mūsų 
valstybės ir vėl bus laisvos 
ir nepriklausomos pareiškė 
kalbėtojas. Savo kalbos an
troje dalyje palietė plačiau 
teisinę ir politinę visų paverg 
tųjų tautų padėti Vidurio ir 
Rytų Europoje ir baigė: «So

vietinio kolonijalizmo Centro 
ir Rytų Europoje panaikini
mas yra ir bus pagrindinė tai 
kos įgyvendinimo ir išlaiky
mo sąlyga».

Pavergtųjų Tautų reika'avimai 
Jungtinėms Tautoms

PET Seimas pasiuntė lais
viesiems Jungtinių Tautų na
riams tokius reikalavimus ko 
lonializmo klausimu: 1) Pat
virtinti kiekvienai valstybei 
ir tautai nenusavinimą teisę 
be jokio išorinio įsikišimo ar 
spaudimo lai vai nuspręsti sa 
vj likimą, savo valdymosi for 
mą ir savo tarptautinius ry
šius. 2) Kiekvieną bet kurios 
valstybės ar tautos pajungi
mą — nepaisant kokio pavi
dalo tas pajungimas būtų — 
kitos valstybės valiai dekla
ruoti tautų apsisprendimo vi
suotinio principo pažeidimu, 
kurio pašalinimą reikia iaiky 
ti teisingu rūpesčiu 3) Kvies 
ti panaikinti visas kolonijinio' 
viešpatavimo ir vienos vals
tybės ar tautos pajungimo ar 
priklausomybės kitai formas, 
vistiek po kokia legalumo 
skraiste tokie santykiai būtų 
slepiami ir kokia bebūtų jų is 
torinė kilmė. 4; Nutarti, kad 
vienintelė tikra priemonė vals 
tybės ar tautos apsisprendimo 
teisei vykdyti yra laisvi rin
kimai, Jungtinėms Tautoms 
prižiūrint. 5) Įsakmiai reika
laujama. kad Jungtinės Tau
tos nubartų, jog aukščiau mi
nėti principai taikinti Albani 
jai Čekoslovakijai, Estijai, 
Latvijai, Lietuvai. Lenkijai, 
Bulgarijai, Rumunijai ir Ven 
grijai. — Be šių reikalavimų, 
Jungtinėms Tautoms įteiktas 
dar ir platesnis memorandu
mas rūpimais pavergtųjų tau 
tų klausimais Lygiu laiku bom 
barduoja Jungtines Tautas so 
vietinio kolonializmo klausi
mais Lietuvos ir ki ų paverg 
tųjų tautų laisvinimo veiks
niai Šios tautos pasauliui ne
davė ramybės ir neduos tol, 
kol pasaulio sąžinė bus išju
dinta imtis priemonių didžio
sioms neteisybėms išlyginti, 
tautoms grąžinti laisvę.

----—----

— Italijoje provincijų ir 
valsčių rinkimuose daugiau 
šia balsų surinko krikščionys 
demokratai.

— Greiti laiku gydytojai 
galės naudotis transistoriniais 
mediciniškais įrankiais kurių 
dalis pacientai galės praryti 
ir taip bus galima sėkmingiau 
tirti trūkumus jų viduriuose.

Lapkričio m. 8 d Šiaurės 
Amerika rinko naują prezi
dentą Abudu kandidatai, Ni
xon ir Kennedy stiprūs ener 
gingi. populiarūs. Kam nusi 
šypsos laimė sunku iš anks
to buvo spręsti Galimybės be 
veik abiem buvo lygios. Ka
dangi respublikonai du kaHu 
iš eilės buvo laimėję ir aštuo 
nis metus kraštą valdę tai pa 
prastai žmonės naujus veidus 
nori matyti prie valstybės vai 
ro Šita aplinkybė vienas an 
tras neapgalvotas ir miniai ne 
palankus išsireiškimas rinki 
minės propagandos metu, ats 
tumė tam tikrą rinkikų dalį 
nuo Nixoho.

Kennedy nemaža balsų pra 
metė vien tik dėl to, kad jis 
yra katalikas Be to dar Ken 
nedy politiniai priešai visur 
skelbė, kad jis neturįs politi
nio patyrimo. Kennedy rinki 
mus laimėjo, bet mažu skir
tumu.

Náújás prèzid e n aš parta 
mente ir senate turės dangų 
mą Prez Kennedy turi 43 m. 
amžiaus, kilęs Bostono Mass, 
apylinkės baigęs garsųjį Har 
ward universitetą Antrojo pa 
saulinio karo metu buvo ja
ponų fronte kruzadoriaus ka 
pitonu, kurį japonai susprogo 
dino ir su visa savo įgula iš 
buvo 18 vai v ndenyje Ken 
nedy yra didelės kultūros žmo 
gus. Yra parašęs knygų, ku
rias kritikai labai gerai ver
tino Yra didelės energijos, 
stiprios valios, ryžtinga asme 
nybė

Amerikos istorijoje. pirmą 
kartą katalikas yra preziden
tu išrinktas.

Kokia bus naujo preziden

Gomulkos Lenkija Galutinai Atsisako Vilniaus Krašto 
RAPECKIO NUOMONĖ APIE LENKIJOS LIETUVIUS

Vienintelė lietuvaitė kores
pondentė, akredituota Jungti 
nėse Tautose. Salomėja Narkė 
liūnaitė. per pasikalbėjimą su 
Lenkijos vadu Gomulka New 
Yorke pastatė jam tokį klausi
mą: “Kokia yra Jūsų nuomo 

Š m. lapkričio mėn. 27 d V Anastazijaus Dr. Basanavi 
čiaus vardo lietuvių mokyklos Globėjai ruošia linksmą

ŠOKIU VAKARA
Gros geras orkestras Puikus ir skanus lietuviškas bu 

tetas Pradžia 20 vai. (8 vai. vakaro)
Pakvietimus iš anksto galima įsigyti pas M-los globėjų 

valdybos narius ir pas J Karpavičių, Av. São João 
(prieš eentralinį paštą).

Nepraleiskite progos prieš Adventą gerai pasilinksminti.
VALDYBA

to politika? Sprendžiant iš 
kalbų pasakytų rinkiminės 
propagandos metu, užsienio 
politika, tiek Kennedy, tiek 
Nixono beveik ta pati. Ir ben 
drai Amerikos užsienio poli
tikoje abidvi partijos, demo- 
krotai ir respublikonai. eina 
išvien Užsienio politiką pa
diktuoja, laiko įvykiai, kurių 
didelės daugumos iš anksto 
sunku pramatyti Todėl užsie 
nio politika bus tęsinys da 
bartioės politikos. Tikį Pietų 
Ameriką žada daugiau dėme 
šio kreipti1 ir su Kuba susi
tvarkyti. Kennedy būdamas do 
mokratų partijos atstovas,dar 
bo žmonės, liaudis susilauks 
palankesnių įstatymų negu 
kad prie respublikonų būt 
buvę .

Kaip užsienis reagavo?

Visa Pietų Amerika su di
deliu pasįtenkimu sutikę Ken 
ųędy Jąijnp.ėii'iĮįą. Yra rimto pa. 
grin do laukti, kad Kennedy 
su Pietų Amerika tikrai arti 
mus ir nuoširdžius santykius 
įstengs užmegsti ir visus lig 
šiol esančius nesklandumus 
ir priešišką nusistatymą pa- 
šalinti Europa tiek vieno, tiek 
kito kandidato laimėjimą būt 
vienodai sveikinus, kaip da 
bar sveikina,*neš žino kad 
pakeisti užsienio politikos li
niją, gyvenamojo momento są 
lygose yra neįmanoma

Maskva sutiko abejingai. 
Nei vienas nei antras nepri 
taria imperialis iaei Kremliaus 
politikai Kennedy ir Nixon 
yra pareiškę rinkiminės pro 
pagandos metu, kad jie rūpia 
sis pavergtų kraštų išlaisvi 
nimu.

nė dėl sienų su Lietuva?”
Į tai Gomulka atskė, kad, 

savaime aišku, Lenkijos da 
bartinės sienos esančios ga
lutinės, tarpfeautinėm's sutar- 
t mis patvirtintos. Gomulka 
dar pareiškė, kad ir Lenkijos 

vakarinės sienos esančios 
galutinės.

Lie uvaitė. korespondentė 
turėjo progos pasikalkėti ir 
su Lenkijos užsienio reikalų 
minister]u Adomu Rapackhn 
kuris labai palankiai atsiliepė 
Suvalkijoje gyvenančius lie
tuvius, užimą aukštus postus 
Lenkijos įstaigose Tarp kitko 
minėjo lietuvį Drūtą, kuris 
šešerius metus išbuvęs Len
kijos diplomatiniu atstovu Ro
moje. o dabar esąs Lenkijos, 
užsienio reikalų ministerijos 
vakarų skyriaus vedėju. Lie
tuvis Žemaitis, buvęs Lenki
jos pramonės ministeris. da
bar esąs Lenkijos planavimo 
komisijos pirmminkas.

— Prof. Steponas Kolupaila, 
žinomas mūsų mokslininkas 
ir Notre Dame Universiteto 
profesorius, savo universiteti
nės vadovybės buvo neseniai 
komandiruotas į pasaulinį hi
drologų suvąžiavimą — konfe
renciją Glasgowo mieste. Ško
tijoje Kelionė pavyko gerai
— iš bąw Yorko į Glasgowa 
nuskrido tik per 6 valandas. 
Atgal skrido pro Grenlandiją, 
aukštai virš debesų; kelionė 
užtruko 7 valandas. Konferen- 
vadovybė pagerbė mūsų mo
kslininką, pakviesdama jį pir 
mininkauti dviems iš septynių 
posėdžių Prof , S. Kolupailos 
pirmininkavimas, sprendžiant 
svarbius šios mokslo srities 
klausimus, buvo labai sėk
mingas. Profesorius čia skaitė 
ir savo paties paruoštą mo
kslinį pranešimą - referatą
— "Significance of a Compo
nent Runner for the Current
— meter Method of Flow 
Measurement in Closed Con 
duits“. Šis referatas jau prieš 
suvažiavimą buvo išleistas 
atskiru leidiniu, o taip pat 
atspausdintas suvažiavimo 
darbuose. Suvažiavimo metu 
paaiškėjo, kad senieji mūsų 
profesoriaus mokslo draugai 
Europoje, su kurias jis seniau 
susitikdavo iš Lietuvos lan
kydamas hidrologines konfe
rencijas, jo nėra pamiršę ir 
labai nuoširdžiai laukia pasi
rodant iš spaudos jo didžiu
lio (apie 1,000 puslapių) vei
kalo I o jo tomo, kuris atei- 
načių metų bėgyje bus išspa
usdintas. Prie jo dabar pro
fesorius labai įtemptai dirba' 
rinkdamas medžiagą iš savo 
specialybės — hidr. bibliogra 
fija, apie trisdešimčia kalbų. 
Šiuo reikalu veda labai pla
čią korespondenciją su beveik 
Visų pasaulio kraštų moksli
ninkais. Tai bus Lietuvos mo 
kslininko stambus indėlis į 
pasaulinį mokslą, kokio ligi 
šiol nėra, rodosi, įdėjęs kuris 
kitas musų mokslininkas.

1
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Technika Susirūpinimą įvarančiu Problemų 
Išsprendimui

Ar magiškas receptas, apie 
kuri anksčiau rašėme, nepa
gydo visų susirūpinimų? Ži 
noma, kad ne! Todėl dabar 
norime Jus aprūpinti tam ti
krais būdais arba techniko
mis. kaip išrišti įvairias susi 
rūpinimą įvarančias proble
mų rūšis, kad jais «neapsirg 
tute».

Kartą apie tai kalbėjau su 
jau dabar mirusiu Columbia 
Koledžio ir Universiteto de
kanu Herbertu E. Hawkes. Jis 
yra padėjęs porai šimtų tūks 
tančių studentų išspręsti jų su 
sirūpinimą keliančias proble
mas. Jis man sakė:

— Konfuzija neaiškybė yra 
pagrindinė susirūpinimų prie 
žastis. Pusė griaužiančių su
sirūpinimų visame pasaulyje 
atsiranda dėl to. kad žmonės 
daro sprendimus be tinkamo 
pažinimo pagrindų, kuriais re 
miasi jų apsisprendimas. Už 
tat aš, jei turiu išspręsti ko
kią sunkenybę, sakysime, iki 
antradienio, nė nebandau jos 
spręsti arba dėl jos jaudintis, 
bet rūpinuosi gauti visus da
vinius apie šią problemą .. An 
tradieni jau pati problema iš 
sisprendžia.

— Taip, manau, jog neme
luodamas galiu tvirtinti, kad 
mano gyvenimas buvo beveik 
laisvas nuo susirūpinimų. Ti
kiu - jei žmogus skiria rei
kiamą laiką surinkimui visų 
objektyvių ir bešališkų davi 
nių paprastai visi jo susirūpi 
nimai išnyksta pažinimo švie 
soje!

Taigi, pirmas iš pagrindinių 
žingsnių susirūpinimą įvaran
čios problemos išsprendime, 
arba pirma taisyklė yra gau 
ti davinius, bet tikrus, beša
liškus. O tai nėra taip leng 
va. Mat, mes, kaip tie medžio 
kliniai šunys, lekiame pagal 
davinius ir mintis, kurie pa 

tvirtina mūsų pusę, mūsų 
veiksmus ir galvojimus Kas 
priešinga, mums atrodo netei 
sybė, ir mes į pyktį varo.

Bešališkumui išlaikyti gali 
padėti įsivaizdavimas, kada 
aš esu trečias asmuo, visai 
neįpainiotas į šią .sunkybę; ar 
ba kad esu advokatas, turįs 
ginti priešingą pusę Po to 
jau matosi tokiais atvejais, 
kad teisybė randasi kur 
tai viduryje tarp dviejų kraš 
tutinumų.

Žinoma, kad ir surinktume 
visus galimus pasaulyje davi 
nius, nieko tai mums nepa
dės jei jų neišnagrinėsime, 
neinterpretuosime ar neišaiš
kinsime. Taigi antroji taisy
klė — nagrinėti davinius.

Po skaudžios patirties esu 
priėjęs išvados daug leng 
viau nagrinėti davinius, jei 
jie yra užrašyti. Jau vien 
pats užrašymas yra reikalas 
aiškiai išdėstyti, labai pade
da prieiti prie teisingos išva 
dos. Anot Charles Kettering: 
gerai pastatytas klausimas 
jau yra pusiau išspręstas klau 
simas.

Tai savaime veda į trečią 
galvojimo žingsnį, trečią tai
syklę - padaryti sprendimą 
ir pagal tą nutarimą veikti. 
Jei nepaversime į veiksmą, 
davinių rinkimas ir jų nagri
nėjimas nieko mums nepadės 
bus tik energijos išeikvojimas.

Už tat kartą priėjus gerai 
apgalvoti ir po pagrįsto nutari 
mo, reikia veikti. Nė nesusto 
ki prie naujų galvojimų, svars 
tymų. Nepradėk) svyruoti dve 
joti! Abejonės gimdo vis nau 
jas abejones. Nežvelki atgal 
per petį!

Pašalina 5G% versle
Kaip pagalbinė technika, 

pašalinanti 50% susirūpinimą 
įvarančių problemų versle, pa

Romualdas Kisielius

jNaktiá &4nt jNemano
Ten. kur naktis apgaubus žemę 
Bežadžio liūdesio skara, 
Ten tyliai Nemunas sruvena, 
Ten spindi ašara tyra..

Jau gęsta viltys paskutinės
Šešėliuose naujų dienų
Oi. kur tos naktys sidabrinės, 
Nusėtos tūkstančio žvaigždžių!

Taip viskas dingo, kaip svajonėj, 
Taip viskas dingo, kaip sapne.
Tik žėrintys padangių kloniai 
Dar skęsta Nemuno dugne...

dės sekants būdas, nors Jūs 
greičiausiai ir nesate biznio 
žmogus Ją man papasakojo 
Leonas Shimkin. vienos iš di 
džiausiu J.A V se knygų lei
dyklos Simon and Schuster, 
Rockefeller Center New York 
vyr administratorius ir bend 
rininkas:

Per 18 metų praleisdavau 
beveik pusę savo darbo die
nos pasitarimuose su bendra- 
darb ari svarstant įvairias pro 
blemas Darysim tai ar r ėda 
rysime ir kaip darysime? Sė
dėdavo foteliuose, atsikėlę pa 
vaikščiodavome po salę nėr 
vuodavomės ir kalbėdavome 
šimtus kartų apie tą patį rei
kalą Vakarais jausdavosi vi
sai išsemtas. Maniau, kad taip 
reikės daryti visą gyvenimą. 
Ir jei kas man būtų tvirtinęs 
kad galima sutaupyti tris ket 
virčius laiko ir nervų, būčiau 
tokį išvadinęs neatsakingu ne 
išmanėliu.

Tačiau nusibodus pats įsi
galvojęs sudariau planą, ku

ris to pasiekė Juo naudojuo 
si jau 8 metai Daro jis tikrus 
stebuklus, kas liečia mano 
darbo našumą, sveikatą ir lai 
mę! Atrodo, kažkas magiška. 
O tačiau tai yra labai papras 
ta, kaip ir magų triūkai, jei 
žinai sekretą.

Štai sekretas’ Pirmiausia su 
stabdžiau tuos ilgus pasitari
mus su leidyklos bendradar
biais Paskui nustačiau naują 
formą: visi, kurie turėjo į ma 
ne kreiptis su kokia proble
ma, privalėjo prieš tai pasi
puošti ir man palikt; raštišką 
memorandumą, atsakantį į 
šiuos keturius klausimus:

1. Kas yra ta pro
blema? (Anksčiau mes pra 
leisdavome valandas ir valan 
das, nei vienas nežinodamas, 
kame konkrečiai yra tikroji 
sunkenybė).

2. Kokios yra šios 
problemo s priežastys?

3. Kurios galimy
bės yra problemos 

išs p r e n d i m u i? (Seniau 
vienas iš tarnautojų pasiūly
davo kurią galimybę? Kitas 
tuoj ją kritikuodavo. Visi karš 
čiuodavomės. Dažnai baigda
vome nieko nenutarę)

4. Kurią galimybę 
Jūs siūlote?

Dabar mano tarnautojai re 
tai beateina pas mane su sa
vo problemomis. Kodėl? To
dėl, kad turėdami raštiškai at 
sakyti į tuos klausimus, pri 
valo dalyką iš pagrindų išstu 
dijuoti. Po to trijuose iš ketu 
rių atvejų patys aiškiai mato 
išsprendimo geriausią galimy 
bę. O jei kada ir reikalingas 
pasitarimas, tai man užtenka 
trečdalio ankstyvesnio laiko; 
nes viskas yra paruošta klau 
simo išsprendimui. Visa atlie 
karna laiką ir energiją galiu 
panaudoti tiesioginei veiklai, 
kad musų leidyklą gerai 
veiktų.

Padvigubino įplaukas

Vienas mano draugų, Frank 
Bettger, žymi figūra J A.V-se 
draudimo srityje, naudodama 
sis panašiu metodu, išsigelbė 
jo nuo susirūpinimų ir be
veik padvigubino savo įplau- 
kas. Jis man kartą pasako
josi:

— Kai prieš daugel metų 
pradėjau pardavinėti draudi
mo polisus, turėjau begalo 
daug entuziasmo, ir šis dar
bas man labai patiko. Bet kaž 
kas įvyko. Tiek netekau ūpo, 
kad pradėjau niekinti savo 
užsiėmimą. Galvojau jį net 
visiškai mesti. Tačiau vieną 
Šeštadienio rytą atsisėdau ir 
nutariau ieškoti mano susirū 
pinimo šaknų.

Pirmiausia savęs klausiat: 
Kas yra mano problema? — 
Mano prolema buvo tame, 
kad negaudavau pakankamai 
įp aukų, nes turėdavau lanky 
ti apsidrausti raginamus as
menis daugel kartų, Galvoji-

(pabaiga 3 pusi.)

Ha Ina Didžiulyte - Mošinskienė

Lapkričio preliudija
Gena vėjas sausus, pageltu 

sius žemėtus lapus Sunkio
je, lietumi pritvinkusioje pa 
dangėje sukasi varnos verian 
čiai kranksėdamos Pilki dir 
venai, tarsi be išra škos vei 
dai kantriai tyli Linkčioja 
sausi stagarėliai kažkada spal 
vingų gėlių. Vėjas sausais 
pirštais sudraskė «bobų vasa 
ros» pasidriekusius voratink
lius ir jie glaudžias sunkia ra 
sa apkrauti prie pajuodusios 
rugienos.

Viskas liko nykiai pilka Kas 
kur beįmanydamas ieškosi 
užuovėjos. Veltui žvilgsnis 
klaidžioja pilka erdve, veltui 
laukia pragiedrulių.

Parudavusioje pievoje vaikš 
to vienas vienintelis gandras. 
Jis stipsena raudonomis kojo 
mis, linkčioja ilgu smailiu sna 
pu, bet nieko neranda. Atsi
geria iš klano neįprastai šal 
to vandens ir jo visos plunks 

os pašiūra

Mato jį žmonės, mato vai
kai Niekas apie tai nekalba, 
bet kiekvienas jaučia ką tai 
labui nemaloniai slegiančio, 
lyg sunkią nuodėmę paslėptą 
sąžinėje. Kodėl? - Juk malo
nu turėti vasaros šauklį savo 
pievose! Tačiau visi žino kad 
jis skirtas mirčiai Jis liko 
kaip priekaištas lengvo būdo 
žmogui.

Neseniai buvo vasara ir gan 
drai išsivedė savo jauniklius 
iš lizdų. Jie be baimės brai 
džiojo sodriose pievose ieško 
darni sau maisto, bandydami 
savo sparnų jėgas Ir staiga 
nežinia iš kur pasigirdo dus
lus trenksmas. Gandrai savai
me pakiio į žydrias aukšty
bes, nuplasnodami tolyn. Tik 
vienas jų bėgo lanka temo- 
damas vienu sparnu, kitas ka 
bojo nuleistas, kaip didžiulė 
vėduoklė Iš po jo čiurleno 
kraujo srovelė

Gandras pabėgėjo iki miško 

ir nutūpė kimsinėje Pakėlęs 
galvą jis dairėsi aplinkui Bu 
vo visiškai tylu. Paukščiai iš 
gąsdinti šūvio išsislapstė Jis 
liko vienas su savo skausmu 
šone ir klaikia instinktyvia 
baime. Niekas jo neieškojo.

Slinko dienos, naktys ir vėl 
dienos vis trumpesnės, vis šal 
tesnės Sužeistas paukštis iš
stovėdavo pamiškės krumokš 
niuose ilgas valandas Alkis 
temdė jo žvilgsnį Pavakariais 
išeidavo į pievas numalšinti 
troškulį Atsigaiv nęs vėl stip 
seno į krūmus. Čia jis jautė 
si saugiai nieko nematyda
mas.

Vieną saulėtą dieną jis pas 
tebėjo savo draugus, brolius 
ir seseris, susirinkusius pla
čioje lankoje Atskubėjo pas 
juos. Tuštėjo laukai ir paukš 
čiai būriavosi tolimai kelio
nei į užjūrius Gandrai paki 
lę suko ramiai ratus dangu
je, tarsi rašydami magiškąjį 
atsisveikinimo žodį Norėjo 
ir jis pakilti, bet dešinysis 
sparnas nekilo, neplasnojo. 
\ eltui jis mojo sveikuoju 

sparnu, bėgo, tiesė kaklą, pa 
kilti nepajėgė. Jis sustojo, pa 
šiaušė plunksnas ir susimąstė.

Dar kartą nusileido gandrų 
giminė. Jie išdidžiai stipčio. 
jo aplink savo draugą, karts 
nuo karto įgnybdami sužeis
tojo plunksnas, žiūrėdami į jį 
savo apskritomis akutėmis? 
purtydami juodomis uodego
mis. lyg pasipiktinimą reikš
dami. Ir staiga jie visi paki
lo, visi iki vieno, išsirikiavo 
ištiesdami ilgus kaklus ir ko
jas, ir išnyko gęsiančioje dan 
gaus žaroje.

Pakėlęs snapą aukštyn kaž 
ką kiegėdamas, sužeistasis Ii 
ko vienas

Praskrido gervės, žąsys, an 
čių ir kregždžių pulkai Nu 
klykė pempės. Tik jis liko vi 
sų užmirštas niekam nereika 
lingas, laukti mirties.

Vieną šaltą rytą žmonės 
ruošėsi bažnyčion.

Moterys, ilgais rožančiais 
apvyniojusios maldaknyges, 
įspraudusios rūfeos šakelę tarp 
pageltusių lapelių, sunkią ska 

rą užsimetusios ant pečių, sė 
dosi ratuosua. Prunkštė įkin 
kyti arkliai.Č ebatuoti vyrai 
baigė degti pypkes. «Visų 
Šventųjų» — kartojo kaimynai 
palikdami vaikus ir- paliegė 
liūs namuose. «Visų Šventųjų» 
švilpė vėjas šiurendamas silps 
tančio paukščio plunksnas. 
Ošė pušys ir skarotos eglės 
kartojo Šventųjų vardus.

Vienr je trobelėje spinksė- 
jo žvakelė ties šventojo Pa
trono paveikslu. Prie mažyčio 
lango kvadratėlio sėdėjo vai 
kutis prispaudęs nosytę prie 
šalto stiklo. — «Močiute, ko
dėl anas gandras paliko neiš 
skridęs?-' — klausinėjo, sene 
lės.

— «Nes jį sužeidė pikto žmo 
gaus ranka,» — atsakė močiu 
tė geltonplaukiu! vaikaičiui.

— «Pikto žmogaus ranka?...» 
— kartojo vaikaitis. Jo žo
džiai susiliejo su žvakelės 
mirgėjimu ir Šventojo veidas 
rėmuose pasirodė rimtas ir 
griežtas. Vaikiškos akutės bai 
mės pilnos skubiai nuo jo nu
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Jurbarkas Buvo Garsus Savo Pilim ir Uos
tu prie Nemuno

Stipri pilis ir Svarbus 
Prekybos Centras

Jurbarkas, Raseinių apskri 
ties miestelis yra toje vieto
je, kur į Nemuną įteka upės 
Mituva ir Imsrė. Per 1940 me 
tų gyventojų surašinėjimą, 
Jurbarke buvo 5 400 gyven
tojų.

Pagal Lietuvos metraštį, Jur 
barko įsikūrimas rišasi su le
gendinio kunigaikščio Pale
mono laikmečiu, bet tam nė
ra istorinių juodymų Yra ži
noma, kad Mindaugui dovano 
jus žemaičius Kryžiuočių Or
dinui, Livonijos ir Prūsų mag 
natai 1259 metais pastatė Ge- 
orgemburgo (Jurbarko) pilį.

(pabaiga iš 2 pusi,) 

mas apie tais vizitais praran 
damą laiką buvo priežastis 
mano depresijos, nepasiten
kinimo.

Vėl savęs klausiau: Kurins 
Yra galimybės mano proble
mos išsprendimui? - Tai rei 
kalavo nagrinėjimo mano kli
entūros sudėties išsitraukiau 
paskutinių 12 mėnesių klien
tų sąrašus. Studijavau juos. 
Įvyko tikras Amerikos atra
dimas: 70% mano klientų ap
sidraudė per pirmą apsilanky 
mą 23% per antrą ir tik 7% 
po trečio ar net kelinto ap
lankymo. Tai jie suėdė i usę 
mano laiko ir davė tik 7% 
įplaukų!

Atsakymas buvo aiškus: at 
sisak'yti nuo trečio vizitavimo 
ir eit lankyti naujų klientų. 
— To atidengimo imdavos bu 
vo beveik neįtikimos. Greitu 
laiku pakėliau kiekvieno vizi 
to įplaukas nuo 2,80 dolerių 
iki $ 4,27.

Ar negalite ir Jūs pritai
kinti šiuos klausimus šios 
technikos savo verslo ir šiaip 
problemas spręsti? — Tvirti
nu iš naujo — galite taip sa 
vo susirūpinimus sumažinti 
50%!

Dale Carnegie

sigrežė.
Ramus lietutis purkšnojo 

ant pilkų dirvonų, miško ir 
pievos Bejėgiai įtraukęs gū
žį gandras tupėjo kimsynėje. 
Staiga jis pajuto šilimą, grįž
tančias jėgas... ištiesė spar
nus...

— «Močiutė sakė, pikto žmo 
giius ranka jį sužeidė...» — 
balkšva galvutė palinko ties 
mirštančio paukščio sparnais.

Vėjas įtūžusiai draskė de
besis ir gainiojo sutemas pa 
kampiais. Šviesios akutės sken 
do ašarose, ir trukčiojo vai
kiški peleliai. — «Kodėl gan 
dras mirė?...»

Močiutė niūniavo tylią lop 
šinę glostydama švelnius vai 
kaičio plaukučius. O lapkri
čio vėjas vis kartojo: «Kodėl 
žmogus gali ir verkti ir žu
dyti?»...

Prie šios pilies sienų 1382 m, 
kovėsi Kęstučio kariuomenė, 
o 1384 metais Vytautas Didy 
sis, pabėgdamas iš Vokiečių 
Ordino, pilį sunaikino. Kry. 
žiuočiai 1387 m Georgenbur- 
go pilį vėl atstatė ir apvedė 
mūrine siena, bet Vytautas 
1403 metais ją ir vėl paėmė. 
1422 metų taikos sutartimi su 
Ordinu. Jurbarko sritis buvo 
pripažinta Lietuvai.

Žygimantas Augustas, ban
dydamas sukelti lėšų karui 
su Livonija, 1561 metais Jur
barką ir artimas vietoves už 
30 000 talerių užstatė Prūsų 
hercogui Albre.chtui bet 1568 
m. paskola buvo grąžinta ir 
Jurbarkas vėl tapo svarbus 
Lietuvos prekybos centras ir 
muitų rinkimų punktas

Beauganti Jurbarko vietovė 
1611 metais gavo Magcebur 
go miesto teises ir trijų bal 
tų lelijų raudoname dugne 
herbą.

Po trečio Lietuvos padali
nimo Jurbarkas buvo patekęs 
grafui Platonui Zubovui, bet 
1840 metais vėl tapo rusų vai 
džios nuosavybe, kol 1846 m. 
imperatorius Mikalojus 1 Jur 
barką atidavė kunigaikščiui 
Vasiičikevui, kurio įpėdiniai 
majoratinį Jurbarko vardą iš 
laikė iki nepriklausomos Lie 
tu vos laikų.

Pagrindinius dvaro rūmus 
1915 metais vokiečiai sudegi 
no. Nepriklausomybės metu 
dvaro rūmų šalutiniuose pas
tatuose buvo įsikūrusi lietu
vių gimnazija, nuošalesnėje 
parko vietoje savo dirbtuves 
turėjo žymus skulptorius V. 
Grybas

Iš Jurbarko ir jo artimų 
apylinkių yra kilęs nemažas 
skaičius mūsų menininkų ir 
kultūrininkų: poetas Jurgis 
Baltrušaitis aktorius • režisie 
rius Kastantas Glinskis, daini 
ninkai Antanas ir Stasys So
deikos, solistas - muzikas VIa 
das Baltrušaitis, choro diri
gentas S.epas Sodeika, koin 
pozitorius Antanas Pocius, A- 
merikos lietuvių scenos vei 
kėjos Petronėlė Petravičiūtė 
• Miller ir Juzė Gulbinienė, 
pedagogas ir vaikams rašyto 
jas A. Giedraitis, prof Iz. ir 
A. Tamošaičiai, dr. K. Ambro 
zait s ir kt.

Sandara

DAUGIAUSIA MIRČIŲ DĖL 
ŠIRDIES

Iš visų, mirusių Chicagoje, 
net 58,16 procento žmonių mi 
rė dėl širdies ligų. Statistika 
iš oficialių šaltinių, apima 
ma 1958 metus Tais metais 
Chicagoje mirė 42.439 žmonės, 
iš jų 24 686 mirė širdies ligo 
mis Širdies ligos sudaro pro 
blema., tačiau, kaip praneša 
Draugija Kovai su Širdies Li 
gomis, 1957 metais amerikie-

Romualdas Kisielius

Davasario Ugnys
Gyvybės rankos paliečia laukus, 
Ir jie žaliuoja, bunda, žydi..

— Pavasari! Pavasari — šaukiu.
— Ii kur imi gaivinančios jėgos.

Kuri iš miego prikelia 
Pasaulį didį?

Upėje saulė tirpdo jau ledus.
O medyje paukštelis linksmas
Čiulba, klega

— Pavasari! Pavasari! — šaukiu.
- Kiek džiaugsmo atneši tu mums, 

Tavo gaivinanti ugnis
Visur liepsnoja, dega!...

čiai kramtomai gumai išleido 
išleido net $290.732,000 dau
giau negu širdies ir kraujo 
indų ligų tyrinėjimams.

— Henry Cabot Lodge, kai 
bedamas Chicagoje. pareiškė 
nenurimsiąs. kol vengrams ne 
bus sudarysos sąlygos patiems 
spręsti savo likimą Jis taip
gi pa eiškė jog jungtinėse 
Tautose turėtų būti panaudo 
ta kiekviena proga iškelti sun 
kų Jungt Tautų čarterio lau 
žymą sovietų daliniams užpuo 
lant Vengriją. Jis kalbėjo 
Roosevelt Aukšt. Mokyklos 
patalpose, minint Vengrijos 
revoliucijos sukaktį

RUSŲ TANKAI NETOLI J XV 
LAIVYNO BAZES KUBOJE

Tarp 30 40 didelit} rusų tau 
kų yra pozicijoje kelios my 
lios nuo Jungtinių Amerikos 
Valstybių laivyno oazės Guan 
tariamoje, laukdami ženklo 
pulti bazę Tai atskleidė prieš 
Castro kovojančių kubiečių 
vadas Miami mieste

Pranoisco Uaįigas kontrare 
voliucinio kubiečių išlaišdni 
rao sąjungos vadas pranešė, 
jog tankai esą paslėpti miš
kuose netoli San Luis miesto.

AFRIKAI REIKIA DARBI 
NiNKŲ

Tarptautinės darbo įstaigos 
direktorius David A. Morse 
pareiškė, jog atsilikusioms. \ 
vilizacijoje Afrikos tautoms 
reikia mažiausiai vienas mili 
jonas išlavin-ų darbininkų 
ekonominio gyvenimo page
rinimui.

ŠILKES GAUDYTI - PELN1N 
GAS DARBAS

Silkes gaudyti labai pelnin 
gas darbas Anglai kasmet 
silkių sugauna apie 9 0 mili
jonų prancūzai 450 mil. ame 
rikiečiai 489 mik, vokiečiai 
ir švedai daugiau kai pusan
tro tūkstančio milijonų Pa
vyzdžiui, ' ien tik švedų mies 
telio Gamer festo gyventojai 
sugauna kasmet 7 milijonus 
silkių.

IR TOKIŲ ŽUVŲ YRA

Yra žuvų kurios minta tik 
mėsa. Jos ėda įvairius jūrų 

gyvulius, vaba'us ir žuvis. 
Viena iš tokių žuvis, vadina
ma «žuvininku», taip susiran 
da maisto lenda i dumb’ą o 
laukan iškiša tik ūsus Kitos 
žuvys, matydamos krutančius 
ūsus mano, kad tai koks va 
baias plaukia artyn ir įkliū
va «žuvininkui» į žiotį.

IŠ KUR DYKUMŲ GYVIAI 
IMĄ VANDENį?

Pasirodo, kad daugelis dy 
kūmų gyvių ypač Saharos, 
visai negeria ir pasitenkina 
tuo vandeniu kuris yra ma
iste Prie tokių galima pris
kirti vabzižialesius paukščius 
ir roplius, nes jų maistas 
yra gana vandeningas Be to, 
roplių oda yra labai stora .ir 
sausa nepraleidžianti vandens 
garų, todėl ropliai labai tau
piai sunaudoja vandenį. Tą 
patį galima pasakyti ir apie 
paukščius kurie, kaip žinoma, 
aplamai, iie-išlapina ir net 
neturi šlapimo pūslės o jų 
organizmo vanduo, paiekęs į 
storąją žarną, rezorbuojasi, ir 
žymi jo dalis patenka vėl į kū 
no apykaita. Pavyzdžiui kad 
kai kurie paukščiai gali per
skristi per ųaharą ir keletą 
savaičių apsieiti be vandens. 
O Karo-Kumo paukščiai iš 
keblios padėtis išsisuka savo
tišku būdu Štai, kad ir smilt- 
vištės, gyvendamos visai sau
soje vietoje, ir be to smėlin
gose. atsigerti kasdien skren
da už 80-90 mylių ir kartais 
daugiau, o būdamos ištver
mingos ir greiti lakūnai tiek 
kelio nukeliauja maždaug per 
valandą.

ŠNIPAI RINKO MEDŽIAGĄ 
CHICAGOS... BOMBARDAVI

MUI

Washingtone areštuoti du 
komunistai, nusikaltę špiona
žu Jie rinko Chicagos planus, 
miesto nuotraukas, darytas iš 
oro galimam Chicagos bom
bardavimui Apie tai pranešė 
teisingumo ministeris (gen. 
prokuroras) W P Rogers ir 
FBI direktorius Edgar Hoover 
Areštuotieji šnipai yra Igor 
Jakovievič Melech, 47 m., 
rusas, tarnavęs rusų atstovy
bėje prie Jungtinių Tautų, ir 
Willie Hirsch, 52 m., Vokieti
joje gimęs mediciniškų spa

usdinių iliustratorius. Abudu 
jie bus atgabenti į Chicagą ir 
čia teisiami.

EALFAS IR VAISTŲ SIUN
TOS

Nuo š. m rugsėjo 15 d. vais 
tų siuntos j Lietuvą ar SSSR 
sumažėjo. Mat, dabar į kiek
vieną siuntą reikia dėti for
malius, Lietuvoj duotus . ir 
antspauduotus receptus. Tais 
tų siuntinių užsakytojai dabar 
turi prisiimti ir riziką bei 
nuostolį, jei vaistai nebus per 
geležinę sieną įleisti ir bus 
grąžinti. Balfas vaistus tik 
superka ir išsiunčia. Jokių 
garantijų dėl vaisių įteikimo 
negali duoti ir neduoda, ta
čiau prašantiems vaistus iš
siųsti mielai patarnauja ir 
stengiasi kuo pigiau vaistus 
nupirkti

AŠARINU DUJŲ ŽALA

Ašarinių dujų yra per 20 
rūšių Ašarinėmis dujomis 
vadinama todėl, kad jos sk- 
loisdamosi sukelia ašarojimą 
tik tuo atveju kai jų ore ma
ža Nuo didesnio kiekio įvy
ksta bendras kūno apnuodijj- 
mas. Gali kilti mintis, kad šitos 
grupės dujų vartojimas yra 
labai žmoniškas ginklas. Ta
čiau taip nėra. Iš tikrųjų aša
rinės dujos sukelia tokių 
sunkių akiu uždegimų, kurie 
dažniausiai baigiasi apakimu.

SUSIRŪPINO KUBOS 
KATALIKAI

Havana Kuba. — Katalikų 
Bažnyčia telkia jėgas prieš' 
Fidel Castro revoliucinės vy
riausybės planą vaikus, nue 
6 iki 15 metų, padaryti beveik 
valstybės nuosavybe: norima 
vaikus atimti iš tėvų.

Fidel Castro įveda Sovietų 
Sąjungos švietimo ir auklėji
mo sistema

AUSŲ LIGA

Ausų ligomis sergant, be
veik visada silpnėja klausa, 
silpna klausa gyviausiai atsi
liepia į mokymosi sėkmingu
mą ir, apskritai, į visą vaiko 
proto vystymąsi.

— Vokiečių kariniai dali
niai įvažiavo į Prancūziją ne 
kaip priešai, bet kaip sąjun
gininkai, kurie bus mankština 
mi prancūzų žemėje Prancū 
zija savo žemėje davė bazes 
manštinti vokk čių karinius 
dalinius.

ATVYKO IŠ LIETUVOS 
REGINA GAIGALIENĖ

Chicaga — Spalio 30 d. į 
Chicagą iš Lietuvos atvyko 
Regina Gaigalienė su dukra 
Gražina pas savo vyrą Praną 
Gaigalą Už šeimos atkvieti- 
mą Gaigalas yra dėkingas vi 
ce prez Nixon, kuriam pernai 
vykstant į Maskvą buvo pra
šęs pasirūpinti jo šeimos rei 
kalais Šeimos atkvietimu Gai 
galas rūpinosi jau pora metų 
ir tik- dabar tegalėjo žmoną ir 
dukrą atkviesti, Lietuvoje 
Gaigalienė dirbo Kaune So
dybos bendrovėje, gi dukra 
Gražina studijavo.
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São Paule

NUGALĖKIME
Bronius Zumeris

iš knygos «Gyvenimo Keliu»

(tąsa)

Mes neturime teisės skųs
tis, kad savo tikslui pasiekti 
neturime galimybių. Galimy
bių ir progų užtenka visada. 
Tik mokėkime jas išnaudoti

stoti prieš dideles. Būsime už 
grūdinti ir nebijosime.

Kas nugali šios dienos smul 
kias kliūtis ir nepalieka jas 
rytojui, tas užsitarnauja lai 
mėjimą rytdienai.

Ne pačios kliūtys yra bai

KVIETIMAS

D. G. p. p.......................................................................

MALONIAI kviečiame dalyvauli
ATEITININKŲ AUKSINIO JUBILIEJAUS MINĖJIME 

1960. m, Gruodžio 18 d. 15 vai
Teatre Arthur Azevedo (Av. Pais de Barros rMoóca) 
Programoje: A Gyvieji paveikslai iš Ateitininkų 

Istorijos.
ir surasti

Būkime pasiryžę, o tada su
sios bet pasiryžimas jas nu
galėti

B Trijų veiksmų F Strolios operetė 
“RŪTŲ DARŽELIS”

rasime daug ką atlikti ir ant 
smailiausios kalno viršūnės

Ne pati landynė bet įėji
mas į landynę yra baisus.

S Paulo Moksleiviai Ateitininkai

S. J. Mokyklą lankančių 
jų skaičius didėja. Sen- 
malūniečiai At kų Jubilie 
jaus minėjime pastatys 
keletą gyvų paveikslų.

— Šį sekmadienį tuoj 
pó lietuviškų pamaldų 
BOM RETIRE bus jauni
mo susirinkimas. Visas 
jaunimas kviečiamas da
lyvauti.

— Tautų Parko jauni
mas šį sekmadienį ren
kasi į p p. Buragų namus 
dainavimo repeticijai. Su

Toje vietoje, kur šiandien 
esame, yra geriausia galimy
bė pasiekto tai. ką norime.

Lietuvių poetas Jurgis Bal 
trušaitis rašo:

Yr’ žiežirbų tamsos rate,— 
Yr’ laisvės kalinio kiaute, — 
Yr’ lobio elgetos turte —

Kada prie Graikijos ar juo
si persai, mažos graikų ka 
riucmenės vadas Leonidas 
paklausė savo karšus: «Kas 
abejoja, kad mes persus nu
galėsime?» Kone pusė karių, 
pamatę artėjant milžinišką 
persų kariuomenę, suabejojo. 
Leonidas juos visus paleido 
eiti namo. Netrukus jis vėl 
kreipėsi į likusius karius — 
kas nesutinka su besąlygine 
mirtimi kovos lauke. Atsirado 
ir tokių. Leonidas ir juos pa 
leido Toliau žygiuojant karš 
tą dieną pro mažą kalnų upe 
lį, ištroškę kariai be tvarkos 
puolė gerti vandens. Tik ma 
ža dalis pasiliko stovėti ri
kiuotėje ir klausė vado įsaky 
mo Leonidas paliko geriau 
čius karius prie upės, o pats 
su drausmingaisiais nužygia 
vo pasitikti persų, tardamas: 
«Su šitais kariais aš nugalė 
siu». Mūšyje žuvo Leonidas 
ir v si jo narsieji kariai, bet 
Graikija buvo išgelbėta,

Su šitais kariais aš nugalė 
siu!

Leonidas nugalėjo persus, 
o mes būkime pasiryžėliai nu 
galėti ne persus, bet milžiniš 
ką kariuom-nę nepasisekimų, 
puolančių mus gyvenime iš 
visų pusių

Nugalėkime.

Pasiryžimą nugalėti pradė
kime ne Kada nors, bet šian 
dien. Tuojau pat. Kasdieny
bėje y ja tiek daug smulkme
nų, kurias neatidėliodami nu
galime — tai reiškia, jog mes 
žengiame prie tikro nugalėji
mo. J eiga šiandien nugalime 
kasdienines smulkias kliūtis, 
tai rytoj būsime užgrūdinti

Mums kartais yra sunku ti
kėti, kad visa tai galėjo pada 
ryti žmogus. Heroiškų žygių 
ir nuveiktų kliūčių aprašymų 
mes randame daugiausia tada 
kai žmogus karo ar gamtos 
katastrofų metu neturi kito 
pasirinkimo Tuo metu jis ga 
Ii padaryti neįtikėtinus daly
kus Tas rodo, kad žmoguje 
glūdi nepaprastos jėgos, tik
tai mes jų kasd'ieniniame gy 
venime nepastebime ir neiš
keltame. Save dvasioje, mes 
esame milžinai tai milžinas 
dažnai būna supančiotas silp
nybėmis, kurias mes turime 
ir galime nugalėti,

Dažnai galbūt pakylame nu 
galėti savo silpnybes. Tačiau 
vos pakilę krintame po pir
ma kliūtimi ir pripažįstame 
nugalėti Su pirmu nepasise
kimu daugiau nesiryžtame. 
Šitokiu būdu užuot nugalėję, 
pasiliekame kasdieninėje bū
klėje.

O. S. Marden sako: «Jeigu 
yra kas nors niekinga pasau
lyje. tai toks žmogus kuris 
y a padėjęs savo ginklus, ku
ris meta savo darbą ir sako: 
«Aš ^negaliu». «Tai neturi ver 
tės’, «Pasaulis yra nusistatęs 
prieš mane», «Aš pakliuvau 
nelaimėn».

Nėra jėgos, kuri padėtų to
kiam žmogui Jis yra žuvęs. 
Tačiau mes norime gyventi. 
Mes norime siekti ir laimėti; 
laimėti ir nugalėti

Nuoalėkime.

<Xo nori? Visa tai yra tavo, 
visi keliai yra atviri prieš ta
ve, teisybės saulė šviečia, tai 
gi negaišk, neklausk, bet tik 
būk ramus ir pasitikėk». (O. 
S Marden)

Kai keliosi stebuklingas 
gegužės rytmetys, dažnai dan 
gaus mėlynės pakraštį den
gia debesys Tačiau rytmetys 
kel asi Jis nepaiso debesies 
niūrumo.

Debesys traukiasi ir savo

-44- 4» 44- -4» -44- 44- 4» 4» 4» 44- 0444» 44- 44- 44- 4» 4<

DAJAia
Žalios bangos krantą plovė, 
Žalios bangos švokštė.
T en ant marių krašto stovi. 
Gintariniai bokštai

Į padanges bokštai stiepias, 
Kur jinai gyvena 
Šlama vasaros ir liepos 
Karalaitei mano.

• i

Ten rytais ir rasos gailios
Jai kas rytas juokias. 
Buvo tokia mano meilė, - 
Karalaitė tokia.

Ten ir jojo, ir važiavo,
Ir laivai ten plaukė, 
Aš ten jos ir meilės savo 
Užu vartų laukiau.

Ėjo kart?ą. Pažai dailiai 
Šermuonėlius nešė.
Taip aš laukiau — jos ir meilės, 
Kaip pavargęs grašio

Tarė: — Nužengiau nuo sosto.
Taip tavęs pagailo! - 
Ritos ašara per skruostą, 
Ir pradingo kailiuos.

Pažai žengiančiai į kalną 
Šermuonėlius nešė - • 
Liko vienas mano delne 
Jos varinis grašis

— «Darželis» pastatyme. Pir 
moji repe’icija šį sekmadie
nį 9 va! Buragų namuose.

— Vila Zelinos pačius jau
nuosius ateitininkus tautinių 
šokių mokys Nijolė Vinkšnai 

niurumu išryškina rytmečio 
spindulio skaidrumą!

Jaunuoli! Dievas. Tėvynė 
ir gyvenimas šaukia:

Nugalėk!

Jonas Aistis

tytė ir Edmundas Žalandaus- 
kas.

— Vila Anastazijos ateiti
ninkų susirinkime buvo susi
tarta dėl programos Jubilie
jui. Mergaitės išmoks naują 
šokį «Lpnelį» ir giedos «Nuliu 
do kapais apsiklojus tėvy
nė» Tautinius šokius mokys 
Genovaitė Svinkūnaitė. Repe 
trcija šeštadienį.

Į Seno Malūno lietuvišką 
mokyklą šeštadieniais nuva 
žiuoja tėvas Petras paugintis

dainomis jaunimas daly
vaus AteRininkų Jubilie 

jaus minėjime.

— Praeitą sekmadienį Par
que das Nações įvykusiame 
tėvų ir vaikų susirinkime da 
lyvavo gražus dalyvių skai
čius. Buvo sutarta apylinkės 
vaikus stengtis palaikyti lie
tuviškoje draugystėje ir jung 
ti į lietuvišką darbą. P Stoč- 
kienė sutiko vaikus mokyti 
tautinių šokių, su kuriais jie 
pasirodys Operetėje «Rūtelių 
Darželis».

- Ateitininkų choro repe
ticija šeštadienį 6 vai. ir sek 
madienį po 9 vai Šv. Mišių. 
Tautinių šokių repeticija vyks 
tvarka, kurią paskelbė šokių 
vadovai.

— 9 lapkričio buvo pasku
tinė šių metų lietuvių kalbos 
pamoka mokiniams lankan
tiems seselių Pranciškiečių 
gimnaziją Nuolatiniai klasės 
mokytojai p. H Mošinskienei 
susirgus paskutiniu laiku ją 
pavadavo kun. J. Šeškevičius. 
Iki paskutiniai pamokai ištvė 
rė 12 mokinių. Mokiniai bū
tie pastoviai keli metai iš ei 
lės lanko pamokas yra gerai 
pramokę kalbą ne tik žodžiu, 
bet ir raštu.

— Nėra reikaligesnio moks 
lo kaip žmonių pažinimas.

Lubbock

— Moters papuošalas — tai 
mažiau kalbėti.

Demokritas

— Vyrai savo tarpe gali 
skirtis kaip dangus ir žemė, 
bet moterys, jų geriausioji 
nuo bloginusiosios, skirsis 
kaip dangus nuo pragaro:

Tennyson

— Žmogus pilnas savęs yra 
visada tuščias

G. Regismansêt.
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i960 m. lapkričio 12 d. MUSŲ LIETUVA 5 pusi.

NATŪRALIZACIJOS DOKUMENTUS

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

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

Vincai Po vilą J Tdãbelij
LIETUVIS ADVOKATAS

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo, 
kreipkitės į savo tautietį

RAŠTINĖ REZIDENCIJA:
Rua Boa Vista, 133 „ n,Tirr. R- Abauna, 36

O. L jA U/^xJ
5° andar - sala 11 Moinho Velho,

Fone 63-6273

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiame aprangą, maistą, medžiagas, me 
gztfnius, 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 pas:

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

PRANAS & CIA. LTDA

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA 
LENDORIUS

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

Utinga 17,GO vai,
Trečią:
Agua Rasa 8 vai.
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa lí $al , 
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,

Dovanos Giminėms
Įvairiausios angliškos me 

džiagos. (Yra virš 1000 pavyz 
džių!) Balai, 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 «

Jbt. Ataria de Uranęa Camargo,
kuris nesenai atidarė savo konsultoriją Vila Žolinoje 

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

Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.0 - sala 904 — Pone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: « C A BIUN A »

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČ1US 
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš A v. Zelina, 595)

VIENrNTT”JAI ATSTOVAI GARSIOJO1 VANDENS LINDO? A

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRÓN vyriškų rūbų

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

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

IRMÃW C A KKIIEB IĮ it,.
Lindoya vanduo yrr acudi žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

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

SÃO PAULOCaixa Postal 3967

AunBttflrttSiaDft iwiniinirti.mi<iini)ttiiUhniimifliittb«itfiiffl:tHi«i'm m m iiim m m u u n t» u e h. ii iii m m m m u w 

Í ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» į 

f IRMÃOS BAUŽYS Į 
g R«gl»tF«de n» Cl R! Cl »ob a n.» 551 =■

« Pęa. S. José Campos. 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo | 
S Telefone 63-6OO5 ė

- @1 MHSSa- - • • *

j PREKYBOS NAMAI SPRINDYS & ČIA. (
f Aberturas de firmas
J Encerramentos de firmas
I Transferencias de firmas 
ê Gontrat. na Junta Comercial 
į Dis^at. na Junta Comercial 
g Escritas Fiscais 
i Escritas Comerciais nu
I HORÁRIO das
e

d
Contratos de locação 5
Cartas de Fiança |
Requerimentos |
Balanços I
Alvarás diversos‘ 1
Seguros de Fogo e
Seguros de acidentes ?

s
8 ãs 19 horas.' |

s 
wwiwiaiiiiinitiiiwiüiw «vtBvg iin

i Pęa. S. jose dos Campos, 1 ■ V. Zelina - Telefonas 63-5915 I 
i; Qelezies išdirbiniai ir dažai viskas elektros h
ii ireng.imui namu reikmenS. ir žaislai, įį

Įi įvairiausios dovanos visoms proaoms, h

EJCRITORIÇ j

JSÍaàcimento

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

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

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

Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas 
Av. Zelina. 831 — Vila Zelina — Tel. 63-7140 - 8. Paulo

*>4^»o^n»oa»<Ma»ocamx>cra»<?«»<>«esa»<xEai»<p«aB8M>«a».o<Ha>-<>-aBgBMA

Skaitykite «Músu Lietuva» 
f

" Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių
2 krautuvė tiktai oas
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AV. ZELINÁ, 515 — C/'iXA POSTAL, 4118 — SAO PAULO

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTI

— P V. SIDZIKAUSKAS, di 
plomatas ir visuomenininkas, 
Europos Laisvės Komiteto pir 
mininkas ir Pavergtųjų Euro
pos Tautų Seimo narys, pabai 
goję šio mėnesio atvyks Pie
tų Amerikon Yra pakviestas 
į Pietų Amerikos Lietuvių Kon 
gresą įvyksiantį gruodžio mėn 
3-5 dienomis Buenos Airese. 
Pakeliui į Argentiną sustos 
ir Brazilijoje. Į S. Paulo at
skris 25 d lapkričio ir užtruks 
apie tris ar'keturias dienas. 
Šiuo reikalu p Al. Polišaitis 
Lietuvos Konsulas São Pauly 
lapkričio m. 7 d. buvo sušau 
kęs organizacijų pirmininkų 
pasitarimą Svečio programo 
je yra numatyta aplankyti di 
džioji brazilų spauda, susitik 
ti su įtakingesniais politikais 
lapkričio m 26 d. vakare pri 
ėmimas pas Lietuvos Konsu 
lą, lapkričio mėn. 27 d. (sek
madienį), 14,30 vai, Vi!a Ze
linoje gimnazijos salėje, pra
nešimas lietuvių visuomenei 
apie Lietuvos laisvinimo dar 
l>o eigą ir bendrai apie tarp
tautinę politinę padėtį. Prane 
Šimas bus įdomus, nes svečias 
arti visų, lietuviškų ir tarptau 
tinės politikos reikalų stovi

Lietuviška visuomenė yra 
kviečiama gausiai atvykti pa 
siklausyti visiems įdomaus 
pranešimo.

Iš São Paulo vyks į Rio de 
Janeiro ir gal būt į Braziliją. 
Bet jau ten svečiui progrartą 
karijokai pramatys.

LAIKRAŠČIO PRENUMERA
TĄ APSIMOKĖJO

. Garbės prenumeratą KUN.

Aleksas Kalinauskas
' Advokatas
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.

Residencia: Raštinė:
R. Joaquim Piza, 204 R 15 de Novembro. 244

É 4 o - Sala 7- Tel. 37 0324

Lietuviškas Grožio Salonas .

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.

« V E N U S »

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

'/ÁNTANC PAVILCNIC
Manufatura íe «Botões Estreia»

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

Kf©r.lJA"
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 Misiukaitę - 
——- Rua d a Graça, 381 — casa 6 — Bom R etiro ------

F JAKUBAUSKAS 1.000 cr , 
A VOVERIÜNAS 1 000 cr., 
ALBINAS VALANČIUS 1.000 
cr., P V. Bareišis 500 cr., Pra 
nas Pauksnis 400 cr., Jonas 
Vorošiia 500 cr.

— Agua Raza apylinkės gy 
ventojams laikraštį į namus 
pristatys Pranas Leita Pasta 
ruosius du metu laikraščio iš 
dalinimu rūpinosi Ignas Juk
nevičius, už tai jam «ML.» 
administracija reiškia nuošir 
džią padėką.

— Sekančių metų «Mūsų 
Lietuvos» prenumerata 500 
cr. Visi nauji prenumeratoriai 
užsisakę laikraštį sekantiems 
metams gaus jį nuo užsisaky 
mo dienos.

— Parapijos padėkos šven 
tė labai gražiai praėjo, Šv. 
Mišias aukojo klebonas prel. 
P. Ragažinskas. Po pietų į 
salę susirinko gražus būrys 
parapijiečių Programą daino 
mis išpildė vaikų k’intetas, so 
listai k lietuviškosĄnokyklos 
choras, parengti mokytojos 
M. Kindurienės, «Audėjėlę» pa 
šoko mokyklos mokinės pa 
rengtos mokytojos Valeikie
nės ir jaunieji ateitininkai pa 
rengti jų globėjos p Vinkš- 
naitienės pašoko «Kubilą». Ga 
liausiai Moksleiviai AteitinJn 
kai suvaidino istorinį vaidini 
mą «Nuplyšę puspadžiai» iš 
klebonijos statybos vajaus 
laikų

Programos metu kalbėjo 
prel Ragažinskas. Aisa pro
grama buvo gerai paruošta 
ir svečiai buvo ja labai paten 

kinti. Programai baigiantis 
kun Šeškevičius supažindino 
susirinkusius su planu staty- 
ti Jaunimo Namus ir parapi
jiečiai pažadėjo savo paramą 
Po to sekė šeimininkių rūpės 
tingai parengtos vaišės, Pasi 
vaišinę, padainavę, gerai nu
siteikę dalyviai skirstėsi na
mučių Parapijos kunigai dar 
karta dėkoja visiems gerada 
riams ir visiems, kurie prisi
dėjo prie šventės parengimo: 
mokytojoms, šeimininkėms ir 
programos išpildytojams.

PIRMAS PRENUMERA
TORIUS

Pirmasis sekantiems me
tams garbės prenumeratą at 
naujino ir sumokėjo 1 000 cr. 
PETRAS VYTAUTAS BAREI. 
ŠIS, antrasis JONAS KALVAI 
TIS 1 0 0 cr «M.L» sekan
tiems metams užsisakė Pra
nas Leita 200 cr . Liudė Zuc- 
cato 250 Cr Zosė Mikalkėnie 
500 cr.. Konstancija Pavi 
lonienė 600 cr.. Klemas Bag
donas 500 cr., Antanas Gols- 
kis 500 cr . Stasys Tarvydis 
500 cr . laikraštį užsisakė Pra 
nas Raulušaitis. Mikalina Sta 
sionis. Emilija Gudonis, Vin
cas ir Bronius Navickai, L 
Špuras, A. Greičius, Jonas 
Andriūnas Ant. Greičius. J. 
Burba. M. Lašaitienė, J. Kva 
radėjus

Iš viso Agua aza yra 23 
skaitytojai.

■ /

— Laiškai; E Antanaitienei, 
Anai Vasiliauskas, J. Rinkevi 
čiui. P. Šukiui, P. Zagorskie- 
nei. J Gudanavičiui, Janetei 
Paukštytei. J Seliokui V. Pau 
lôff. J. Masiuliui, Alt Guigai, 
St Jurgelevičiui. R. Dovydai 
čiui.

— E. Pagodinienė, gyvenan 
ti Kaune ieško savo sūnaus 
Rafailo Paged no, gimusio 
1907 m, išvykusio iš Kauno 
Brazilijon 1927 m , gyvenęs 
São Pauly ir čia vedęs Ieško 
masis arba apie jį turintieji 
žinių prašomi pranešti prel. 
P. Ragažinskui, Vila Zelinoje.

— NORBERTAS STASIULIO 
N IS ir ŠEIMA praneša ir kvie 
čia į trisdešimtos dienos mi 
šias egzekvijas už A A. BRU 
NĄ STA SI U L ONIENE, kurios 
bus 12 d. lapkričio, šį šeš
tadienį 3 4al, Vila Zelinoje.

FOTO BORIS

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

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

— Gruodžio mėn. 4 d. šau
kiamas lietuvių krepšininkų 
ir kitų sportininkų susirinki
mą . Daugiau bus parašyta sé 
kančiame «M.L» numeryje.

— Liet. Kat. Bendruomenės 
choras savo posėdyje lapkri
čio m 10 d nutarė, dėl susi 
dėjusių aplinkybių, choro me 
tinę šventę švęsti 15 d. sau
sio 1261 m. Ateinančiais me
tais sueis 25 metai kai buvo 
pradėtas organkzuotiLiet. Kat. 
Bendruomenės choras. Ši su
kaktis bus atatinkamai atžy
mėta.

Sekantis choro va'dybos po 
sėdįs šaukiamas 22 d lapkri
čio 20 vai., klebonijoje.

BRAZILIJOJE
Vyriausybė imasi griežtų prie 

monių prieš streikus

Streikas yra jau paskutinė 
darbininko priemonė savo tei 
sems apginti ir atlyginimui 
pakelti

Viskas yra tvarkoje, kol į 
streikus neivelia politikos. O 
kai jau įsibrauna vienos ar 
kitos spalvos politikierius, ku 
riam rūpi ne darbininko, bet 
partijos reikalai,, tad daugiau 
šia darbininkas nukenčia

Šiuo metu Brazilijoje vyks 
ta visa eilė streikų. Nepaslap 
tis, tai jau yra viešai žinoma 
kad prie šių streikų yra savo 
prikišę komunistai, kurie ins 
trukcijas gauna iš Sovietų Ru 
sijos pasiuntinybės Urugvajų 
je. Streikuojančius nori 
panaudoti panašių tendencijų 
Brazilijos politinės partijos. 
Politikieriai mėgina įkalbėti 
darbininkams, kad nereikia 
susitarti ir streiko nutraukti, 
bet priešingai, visame krašte 
sukelti generalinį streiką. Po 
litikieriai nori, kad streikuotų 
ir t?ie, kuriems prašytas atly 
ginimas yra pakeltas. Šitas 
planas yra komunistų, kad 
per streikus krašte betvarkę 
sukelti.

Valdžia krašte anarkijai įsi 
galėti negali leisti Todėl yra 
pasiryžusi imtis griežtų prie
monių tvarkai atstatyti. Jei 
bus reikalo ir parlamentas 
pritars, tai net apgulos (be
veik tas pat kaip ir karo sto 
vis) stovį paskelbti.

Jau ir dabar geležinkelių ir 
uostu darbininkams yra pas-

kelbta, jeigiM^M^MlW 
dien (10 d. lapkričio) darban, 
tai bus traukiamas atsakomy 
bėn ir atleidžiamas iš darbo 
be jokių teisių į atlyginimą, 
įstatymais pramatytą.

Kad reikalas yra rimtas ro 
do ir tai, kad respublikos pre 
zidentas nakties metu sušau 
kė nepaprastą posėdį ministe 
rių kabineto, parlamento frak 
ei jų vadų pasitarimą.

Sąryšyje su šia padėtimi iš 
užsienio žada grįžti išrinktas 
Guanabaros gubernatorius Gar 
los Lacerda. Pats respublikos 
prezidentas per užsienio rei
kalų ministeriją painformavo 
šių metu esanti Portugalijoje 
savo įpėdinį Janio Quadros.

São Paulo mieste ir prie
miesčiuose buvo sustabdyta 
tik Santos Jundiai geležinke
lio linija. Visos kitos, stipriai 
policijos saugojamos, veikia. 
Dalis Santos Jūnd ai linijos 
darbininkų darban grįžo

Sindikatai trečiadienio nak 
tį nutarė streiką tęsti ir eiti 
prie generalinio streiko šukė 
limo. Šios savaitės pabaiga 
bus lemiama Kai šis laikraš 
čio numeris bus mielo skaity 
tojo rankose, padėtis gal būt 
bus pasikeitusi.

REIKALINGA

Pagyvenusi MOTERIS NA
MŲ RUOŠOS DARBAMS ŠEI
MOJE, užmiestyje. Skalbimui 
yra skalbiamoji mašina. Atly
ginimas sulig susitarimo.

Daugiau informacijų šiuo 
adresu: Praça São Jose dos 
Campos, 3. Vj Zelinoje.

Albino Vasiliausko
Rūbu Siuvykla

Rua Arouche, 126, 
1.0 andar, sala 7.

Sąžiningas stropus dar 
bas ir greitas patar

navimas.

«MUSŲ LIETUVĄ» GALIMA 
UŽSISAKYTI

Ir prenumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

Stasio Saldžio krautuvėje. 
Rua Clemente Alvares, 137, 
Lapa.

Kun. J. Šeškevičius V. Želi 
nos klebonijoje,

B Šukevičius (spaustuvėje) 
Av. Zelina, 515.

J. Baužys Rua Manaias, 21.
P.P. Remenčius, Praça Car 

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

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

Juozas Matelionis, Rua la- 
tai, 26, Casa Verde,
Tėvą P. Daugintį S.J prie S. 

Gonęalo bažnyčios, Pr. João 
Mendes,

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

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

VI. Pupienį, Rua Lituania 
67, Mooca,

B. Tubelį ir Kučinską, Mo) 
nho Velho.

St. Jurevičių ir Stočkų Par 
que das Nações.
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