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Lietuvos Diplomatinės Tarnybos ir VLIKO 
Delegacijos pasitarimų pranešimas

Savaitinė Politiniu įvykių Apžvalga
1052 m. liepos m. 21 - 24 

d d. Paryžiuje įvyko pasitari 
mai, kuriuose dalyvavo Lietu 
vos Diplomatijos Šefas Minis 
ten's S. Lozoraitis, Lietuvos 
Ministeris Londone p. B. K. 
Balutis, Dr. S. Bačkis-e. Lie
tuvos Atstovo p. Paryžiuje ir 
VLIKO Delegacija, kurią su
darė pp. J. Norkaitis, Dr. P. 
Karvelis T. Šidiškis ir Dr. 
Ivinskis.

Dipl. belas miu. Lozoraitis

asitarimuose buvo svarsty 
ti VLIKO ir Lietuvos Diploma 
turės Tarnybos bendradarbia 
vimo reikalai Susitarta, priim 
ti diplomatų pasiūlymą, kuriuo 
einant tas ii bendradarbiavi
mas vyks tariantis VLIKO 
Pirmininku su Lietuvos Diplo 
mafijos Šefu.

Platesnės Lietuvių Konfe
rencijos klausimu sutarta, kad 
tokia Konferencija yra reika
linga. Ją bendrai šauks Lietu 
vos Diplomatijos Šefas ir 
VLIKO Pirmininkas, susitarę 
dėl jos vietos, laiko, dalyvių 
ir darbotvarkės.
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Kaip matome iš pranešimo, 
šiuose pasitarimuose buvo 
atidėti į šalį klausimai del 
kurių yra nuomonių skirtu
mas, o pasirinktas praktiškas 
bendradarbiavimo kelias, di
plomatų Ir VLIKO (Vyriausio 
Liėtuvos Išlaisvinimo Komite 
to). Ir pirmiau abudu veiksni 
ai praktiškai bendradarbiavo. 
Nesklandumai pasireiškė tik 
«šefystės» klausimą iškėlus, 
del šefo kompetencijos. Bū 
tent, Lietuvos diplomatijos 
šefas ministeris. St. Lozorai
tis nori sau prisiskirti teisę 
skirti ir atleisti diplomatinių 
misijų tarnautojus, juos per
kelti, ir paskirti diplomatinių 
misijų šefus, su svetimomis 
valstybėmis palaikyti santy
kius tik per diplomatinį šefą. 
Žodžiu čia jau įeina, kaip 
diplomatų skyrimo ir atleidi
mo, užsienio reikalų ministé
rio ir prezidento teisės.

Čia ir pasireiškė skirtumas 
del šefystės tarp VLIKO ir 
min. Lozoraičio.

Min. Lozoraitis remiasi bu
vusio užsienio reikalų minis
tério Urbšio telegrama skiri
ančia jį diplomatijos šefu 
VLIKas sako, kad diplomati

jos šefystė nėra numatyta 
konstitucijoje. Antra, ministe 
rius. ar diplomatinius šefus 
skirti yra prezidento teisė. 
Teisiniu atžvilgiu šis paskyri 
mas neturi pagrindo.

Pagaliau del šefystės VLI
Kas paliko išsispręsti patiems 
pasiuntiniams. Pasiuntiniai pa 
tys turi nusistatyti kokias di
plomatines funkcijas diploma 
ti jos šefui perleidžia. Bet nie 
ku bildu negali jam perleisti 
to, ko patys neturi t.y. nei 
priskirti užsienio reikalų mi
nistério, nei prezidento funkci 
jų-

VLIK-as apjungdamas visas 
didžiąsias politines partijas 
ir kovos organizacijas, turė
damas kovojančios Lietuvos, 
iš anapus geležinės uždangos 
įgaliojimus, atstovauja ir kalba 
ir Lietuvių tautos vardu. Gi 
Lietuvos vyriausybei atstovau 
ja Lietuvos diplomatiniai pasi 
untiniai.

Apie priklausomybę vienų 
nuo kitų, kol nėra pripažintos 
tremtyje vyriausybės, nėra 
prasmės ginčytis. Abudu Jais 
vinimo veiksniai yra svarbūs 
ir reikalingi. Tiek diplomatini 
ai pasiuntiniaį tiek VLIK-as, 
kurio jokiu negalima lyginti 
su bet kuria eiline organiza
cija ar politine partija. Todėl 
tik tenka sveikinti diplomatų 
ir VLIK-o delegatų sutarimą 
praktišką bendradarbiavimą 
vykdinti per Diplomatijos Še 
fo ir VLIK-o Pirmininko pasi
tarimus (Žinoma, tik ne pagal 
«Eitos» rekomoneduotus Reu- 
tlingeno nesusitarimus).

Del pažiūrų skirtumo ncreik 
daryti tragiškų išvadų, kaip 
tūla spauda ir žmonės parti
nės propagandos sumetimais 
bandė daryti Visi piliečiai 
vienos nuomonės yra tik dik- 
tatūriniuos kraštuose, kur val
do nepatepti karalaičiai ir 
«neklystantys vadai». Politinis 
subrendimas reiškiasi pažiūrų 
skirtingumu, bet kartu turi 
būti surastas bendras žygis 
visiems bendrais reikalais. 
Šiuo atveju visus lietuvius 
jungia viena bendra idėja ir 
bendras uždavinys — Lietuvos 
išlaisvinimas.

Demokratinės grupės jau 
senai rado bendrą kelią. Sun
kiau yra prisiderinti tiems, 
kurie nėra išėję demokrati
nės gyvenimo mokyklos. Bet 
išmoks ir prisitaikys.

Tiek Lietuvos diplomatijoje, 
tiek VLJKe yra žmonės su 
didele patirtimi ir daugelis 
turi žymių nuopelnų Lietuvai. 
Jų patriotizmu tegali abejoti 
tik siauras partijos fanatikas. 
Lietuviai tiek esantys laisva
me pasaulyje, tiek anapus 
geležinės uždangos yra tikri, 
kad Lietuvos laisvinimo vado
vybė yra prityrusiose ir ge
rose rankose.

Javonis

— Buvo susirinkęs Angli
joj ministerių kabinetas svars 
lyti gauto iš Persijos praneši
mo apie to krašto vidaus po 
litinę padėtį. Padėtis esanti 
pavojinga, nes komunistai no 
rį nuversti Mossadeg vyriau
sybę. Esą sugauta ginklų kcn 
trabanda iš Rusijos siųstų ko 
munistų partijai.

Vašingtone nematyti didelės 
baimės del Persijos įvykių. 
Tikimasi, kad Mossa-iegh su
tvarkys ne vien komunistus, 
bet ir nacionalistus. Ameriko 
nai yra pasiruošę net duoti 
50 milijonų dolerių paskolą.

VIDURINIU RYTU SĄ
JUNGĄ.

Numatoma greitu laiku Vi
duržemio jūros apylinkėse 
valstybių atstovų Kipro salo
je susirinkimą, kurio tikslas 
bus suorganizuoti apsigynimo 
sąjungą panašią Nato ar An 
zus. Gal net ir Egiptas, nes 
vakarams su gen. Nagib len
gviau susikalbėti negu su Fa 
ruko vyriausybe.

— Prancūzijos pinigas, fran 
kas vėl pradėjo kristi. Žem
dirbių partija yra nepatenkin 
ta žema kviečių kaina. Prašo 
pakelti kainas 15 procentų. 
Priešingu atveju neparduos 
kviečių, bet šers gyvulius. 
Ekonominė padėtis yra rimta. 
Vyriausypė buvo prašiusi Ame 
rikos, kad ši duotų ginklų 
užsakymus prancūzų fabrikuo 
se, kad daugiau įeitų 
kraštan svetimos valiuotos. 
Amerikai atsisakius prašymą 
patenkinti prasidėjo didele 
spekuliacija, juodoj rinkoj ir 
dolerio kaina smarkiai pakilo.

— Ateinančią savaitę pra
sidės derybos tarp prancūzų 
ir vokiečių Saaro kraštui 
«euro pinti».

PABĖGO RUSŲ FUTBOLIS-
TA1?

Radio pranešimu iš rusų 
futbolo rinktinės dalyvavusios 
olimpiadoj Suomijoj,.trys lo
šikai pasprukę iš «rojaus* 
b orvegijon.

— KORĖJOJE. Jungtinių 
Tautų kariuomenes vadovybė 

Tavo patogiam namui trūksta tik

GERO ŽALETTIUVE 
©EILAIDEBIRCJ

kurią labai lengvai gali įsigyti pirkdamas 
loterijos bilietą tik u ž CR. $ 10,00 ši 
Geladeira yra nauja paaukuota General 

Motors do Brasil S. A
Ją pamatyti gali kiekvieną dieną 

. Vila Zelinoje.
Pelnas skiriamas klebonijos statybai.
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pranešė šiaurės korėjiečiams, 
kad bus subombarduotos 78 
vietovės. Gyventojams pataria 
ma tas vietas apleisti. , Šią 
savaitę buvo subombarduota 
komunistų kariuomenės gene 
ralinis štabas.

— Rusų okupuotoje Vokie
tijos zonoje, arti Wurtember 
go, praėjusią savaitę buvo 
susprogdintas ištisas traukinys 
vežęs sprogstamą medžiagą. 
Traukinio tarnautojai, vokie 
čiai ir rusai, taipgi žuvo.

— Iš Japonijos pranešama, 
kad yra išrasta mašina, kuri 
užrašinės, garsus, žodžius. 
Raštininkėms bei sekretorėms 
bus didelė konkurencija.

— Lėktuve skridusiame iš 
Brazilijos Londonan kaž kas 
suriko: «ugnis»! Keleiviai išsi 
gando. «Ugnis», dar pakartojo 
pora kartų. Tuomet vienas 
keleivių atsikėlęs atsiprašė 
bendrakeleivių paaiškinda
mas, kad yra papūgos darbas. 
Ji tik tą vieną žodį ir mokanti 
ištarti.

— Amerikos angliakasių 
sindikato vadovybė praneša, 
kad jų sutartis su anglių 
kasyklų savininkais baigiasi 
30 d. rugsėjo. Angliskasiai 
reikalaus pakelti atlyginimą 
tiek kiek buvo pakelta gele
žies fabrikų darbininkams 
Priešingu atveju išeitų strei 
kan 475 tūkstančiai angliaka 
šių.

— Lenkijos generalinis kon 
sulas Čikagoje protestuoda
mas prieš .naują Lenkijai ko 
munistų primestą konstituciją 
suvaržančią daugumai Lenki 
jos piliečių pilietinės laisves, 
atsisakė iš pareigų ir papra
šė Amerikos vyriausybės tei 
sės pasilikti Amerikoje kaipo 
politiniai! pabėgėliui.

ANZUS

Dar vienas naujas, keistas 
žodis nebeužtinkamas jokiame 
žodyne.

Šiomis dienomis Honolulo 
mieste. Ramiajame vandenyne 
yra susirinkę Amerikos. Aus
tralijos ir Naujosios z elan 
dijos užsienių reikalų r inis- 

teriai. Jie svarsto ir ieško 
priemonių kaip geriau apginti 
Ramiojo vandenyno tautų lais 
vę nuo komunizmo. Po pasi
tarimų nutarė sudaryti panašų 
organą į Šiaurės Atlanto paktą 
(NATO) iš Amerikos, Austra
lijos ir Naujos Zelandijos. 
Kad nereiktų kartoti visų 
trijų kraštų vardų, nauja Ra
miojo vandenyno sąjunga pa
vadinta ANZUS (A-Australija, 
ZN-Naujoji Zelandija, US-Ame 
ri ka)

Susirinkime buvo svarstyta 
ir bendra Ramiojo vandenyno 
politinė padėtis. Visi konsta
tavo gresianti komunizmo pa
vojų iš komunistines Kinijos. 
Buvo paliesta ir Korėjos pa
dėtis. Laukiama šiaurės korė
jiečių ir kiniečių aviacijos 
puolimo Greitu laiku svarbes 
nių įvykių Korejes fronte 
nelaukiama. Šitokia padėtis 
gali ilgokai trukti Sprendžia 
mo žodžio ir veiksmo nė. iš 
vienos pusės nelaukiama. Kuo 
tas delsimas pateisinamas, 
sunku išaiškinti.

Kalbėta ir Japonijos apgin- 
kląvimo reikalu. Australiečiai 
ir zelandiečiai prisibijo stai
gaus japonų apginklavimo, 
nes jų kaimynai, bet ameri
konai sako kad dabartinėse 
aplinkybės jų apginklavimas 
yra neišvengiamas.

— Amerikos metalurgijos 
darbininkų streiko pasekmės 
bus jaučiamos apie metus lai 
ko. Atsiliepė ir apsiginklavi
mo programai.

— Pietų Korėjoje įvykušino 
se prezidento rinkimuose lai
mėjo buvęs prezidentas Syng 
man Rhee. Viso balsavo 8 
milijonai korėjiečių.

Brazilijoje
—- Kuritybojc suimtas vie

nas bulgaras špionavęs rusų 
naudai. Buvo pasidirbęs ne
tikrus dokumentus braziliška 
pavarde.

STREIKAI RIO GRANDE DO 
SUL ESTADE.

Iš San^a Maria pranešama 
kad streikuoja geležinkelie
čiai ir tramvajų tarnautojai. 
Mieste susisiekimo priemonės 
neveikia, krautuvės uždarytos 
Mieste dižiuruoja ir tvarką 
palaiko kariuomenė. Trauki
nių judėjimas sutrukdytas. 
Kaikuriuose vietose suardyti 
geležinkelio bėgiai. Sulaikyti 
du traukiniai su galvijais Por 
to Alegre skerdykloms. Porto 
Alegre jaučiamas maisto pro 
dūktų trukūmas.

Geležies fabrikų darbinin
kai Porto Alegre mieste bai
gia tartis su savininkais ir 
grįš prie darbo.

Bet pradės streikuoti mies
(Pabaiga 6 pusi.)

Lietuvos nacionalinė
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— Kaip dabar atrodo Klai
pėdoje. Šiuo, metu Klaipėdos 
krašto vokiečiai mini Klai
pėdos miesto, pastatyto lietu 
v.iams pavergti vietoj senosi
os lietuviškosios Kląipėdęs', 
7,00 m. sukaktuves. Ne vienam 
įdomu žinoti, kaip šiuo metu 
vjskas a,t,rodp, Klaipėdoje prie 
dabartinių okupantų. Pasiekti 
s.ių Vakarus, žmonių teigimu, 
daugiau kąip, pusė visų Klai
pėdos miesto, gyventoju yr t 
jau svetimieji. Ypač dau g 
kariuomenės, tikrų aziatų. 
Prie Nemeržatos yra rusą 
stovykla. Neringą paversta 
tikrais karo medžiagų ir į ran, 
kių sandėliais - ten rodytis 
negali net komunistai be spe. 
cialaus Vilniaus MVD leidinio. 
Paprastai Klaipėdoj dienos 
nąetų eina pareigas apie 500. 
mj linini n,kų ir sargybinių. Lie
tuviai milicininkai gali būti 
tik iki vyr. leitenanto laipsnio, 
uniforma - mėlyna su sida
briniais ženkleliais (Vilniuj - 
mėlyna su raudonais apva
dais),. Be to, yra dar krimina 
li-nė policija, susisiekimo, 
politinė, kovai su spekulian
tais etc. Klaipėdos deputatai 
yra Paleckis ir Gibers. Bet 
Klaipėdos srities pirmininkai 
kaitaliojami labai dažnai. Par. 
tintai, bet kur atkeliavę, turi 
teisę j gerą butą darbą, o jei 
jo negauna, tai gerai aprūpi
nami ir be darbo, gali eiti į 
savas krautuves, kur yra vis 
ko ir prekės gaunamos pigi
au. Tuo tarpu lietuvis krau 
tuvės vedėjas, jei trūktų nors 
įr vieno kg cukraus, areštuo 
jamas. Tarp lietuvių kaime 
partinių bus gal kokie 2 3 pro 
centai, mieste - apie 10 pro
centų nors ir tai daugumas 
yra įsirašę greičiau dėl akių 
ar šiaip įvairiais sumetimais, 
kad butų palikti ramybėje. 
Okupantams priešingi ne ma 
žiau kaip 97 proc. visų gyven 
tojų. Partinių galia labai didę 

lė, jie vaikšto, apsiginklavę 
kaime. - su šautuvais, su in 
klu. nei dieną, nei nakti nesis 
girdami.

Jau ir kolchozininkai su 
žvejų artelių nariais pradėti 
mokyti rusų kalbos, kad galę 
tų «iš originalų skaityti Lėni 
no ir Stalino veikalus». Net 
ir vaikų darželiuose, mokoma: 
Stalinas, Leninas, - mūsų va
dai, pjautuvas ir kūjis - mūsų 
ženklai. Iš laivų kapitonų 
lietuvių nėra nė vieno; seni
au buvo du bet vienas buvo 
suimtas už «sabptažą,», o. kitas. 
(L. Kub,liekąs) vis tiek būtų 
neišvengęs tokio pat likimo, 
tad pabėgo j Švediją. J.ūros’ 
žvejų mokykloj paruošiami, 
kapitonai ir. jūripiųkai veik 
Vieni rusai. Klaipėdos uoste 
žvejybai naudojamų laivų 
priskaitoma apie 70, tolimąja! 
Žvejybai («íogeriai») - paimti 
iš vokiečių, reparacijų sąskai
ta. Jie karo metu ir vėl gali 
būti paversti kariniais laivais. 
Dabar - pagal planą - iš laivo, 
reikalaujama sugauti po 35 to, 
žuvų per mėnesį. Žvejo vidut. 
uždarbis po 250-400 rublių, 
O, paskoloms turi atiduoti ne. 
mažiau kaip vieno, mėnesio 
atlyginimą. Kaip visoj Lietu
voj, taip ir Klaipėdos krašte, 
turgams dienos nustatytos tik 
sekmadieniais. Pritrūkus cuk 
raus, kartais Klaipėdoj veiki 
antis saldainių fabrikas užda
romas net kelias savaites. 
Traukiniai ruožu Klaipėda - 
Telšiai - Šiauliai - Kaunas kur 
suoja tik vieną kartą per. pa 
rą. Dr. ’Tr.uk an as buvp tikrai 
nuteistas 15 metų, taip pat 
prof. Užpurvis. Išvežta ir Bor 
cherto žmona su sūnumi. 1948 
m. buvo, iškilmingai sutiktas 
transportas grįžusių iš Vokie 
tijps, Tr.akys kalbėjo net per. 
radiją, bet dabar apie grįžu
sius daugiau nieko negirdėti. 
Ir lietuviai mėgina kartais su 
vokiečiais pasiekti Vakavus, 
bet nesėkmingai. Pvz., lietu

MŪSŲ LIETUVĄ

vio diplomato giminaitė, gydy 
toja, sugauta be leidimo bė
gant į Vokietiją, pęrnai nusi
nuodijo. Jos gimjuės paskiau 
buvo pašalinti iš tarnybų. To, 
dėl nenuostabų, kad ir klaipė, 
diečiai, kaip ir visi lietuviai, 
per kiekvieną maldą prašo, 
kad tik greičiau, būtų išlaisvin 
ti.

Šiemet, kaip prisipažįsta ir 
pati «Sov. Litva,» Nr. 87/52, 
Klaipėdos mokytojų institute 
b,uvo suvaryti pasisakyti apie, 
pasirodžiusį rinkinį «Ameri
kos imperialistų nusikaltimai 
Lietuvos žemėje.» apie 200 
asmenų, kai kurie iš jų ten 
«asmeniškai pažinę, 1918-1923 
m. amerikiečių - anglų valdy 
m o priemones». Mitingą atida 
rė instituto dir. pav. Zakare
vičius, o vyr. lėkt. Skeivys 
pareiškė, kad «Atsakymai į 
darbo žmonių klausimus» (to, 
kiu vardu išleistas bolševiki

Puošnus fontanus Amerikos jaunimo padovapotas Jungtinėms 
Tautoms, New Yorke, ir įteiktas 24 birželio, septintų meti

nių, nuo pasirašymo S. Franciske kartos.

nis melų( rinkinys E.) aiškiai 
nušviečia jų «kruvinus nusi
kaltimus». Panašių «nusikalti 
mų» ir melų, kur baisiausiai 
dergiami Vakarai, prirašyta 
ir čekisto A. Guzevičiaųs 
naujame romane «Broliai», 
kuris sudaro «Kalvio Ignoto 
teisybės» tęsinį. Jame tiek 
pat tiesos, kiek ir bolševikų 
pasigyrimuose, kad pvz «1951 
m. filmas matė Lietuvoje 2 mi 
lijonai kolūkininkų»..

— Per Mažlietuvių Tarybos 
suvažiavimą buvo AB suruoš 
ta visą eilė transliacijų j oku 
puotą tėvynę. Gauta žinių, 
kad tos transliacijos Klaipė
doj, tiek Vilniuj ir Kaune 
taip pat girdimos ir kitos 
transliacijos. Per jas Lietuve 
j,e sužinota ir. apię pabėgu
sių į Švediją žvejų likimą.

— Kaip lietuvis išsprogdino 
sovietinį karo medžiagos trans

1952. m, rugpjūčio 9. d.

portą. Oprechto leidykla Zuri- 
•ciie išleido Elinbros Lipper 
knygą «ii metų Sovietų kalėji
muose ir stovyklose». Toji 
užsienio komunistė ir medikė, 
11 m. išbuvusi soviet, prievar
tos stovyklose, savo knygoj 
mini ir, lietuvius su kitais pa- 
baltiečiais, 1940 ir-45 m. de- 
p o r t u o ta i s į S i b i rą. D ą u g ū mas 
deportuotųjų dirbo Kolymos 
aukso ir rūdos kasyklose, kur. 
dėl baisių klimatinių ir darbo, 
sąlygų greitai žūdavo. Be vy
rų, ten buvo atgabenta ir ne
maža moterų. 1945 m. į Bu- 
cjita Nachodkos uostą buvo 
atgabenta daug lietuvių ir 
latvių, iš kur jie buvo toliau 
paskirstyti į Kolymos ir kitas! 
stovyklas. D,augumą jų suda
rė jaunimas, kuriems buvo 
pritaikytas «garsusis» par. 58 
p. 1 - t. y. už «bendradarbia-' 
vinių są priešu arba valstybės 
išdavimą» nuteisti 10 metų. 
Tarp j.ų buvo nemaža y alkų, 
rodos, tarnavusių vokiečių’ 
aviacijos daliniuose. Dalį su-
darė vad. «laisvieji- darbinin
kai», kurie, taip pat turėjo gy
venti stovyklose, tik buvo ge
riau apmokami negu privėrė, 
darbų stovyklose. Iš jų buvo 
sudaryti specialūs kontigen- 
tai», kurių dalis buvo palikta 
dirbti Buch.toj Nachodkoj. 1946 
m. pavasarį NKVD įsakė Bu- 
c.htą Nac.hodką išvalyti nuo 
«laisvų darbininkų». Po kiek' 
laiko į ją atvyko Sovietų 
okeanis laisvas «Dalstrou, tu
rėjęs plaukti į Magadaną. Į 
laivą buvo, prikrauta daug 
sprogstamosios medžiagos, rei 
kalingos aukso ir rūdos kasy
kloms, vėliau jin turėjo būti 
sukrauti ir darbo vergai. Pie
tų metu laivas su sprogstama 
medžiaga buvo iššprogdintas, 
laimei, į jį dar nebuvo suvaryti 
tremtiniai. 5 km spinduliu vis
kas buvo sunaikinta, kiek iš 
tikrųjų žuvo žmonių, nustatyti 
nebuvo galima. Šį išsprogdi
nimo aktą atliko vienas lietu
vis, dirbęs prie pakrovimo, 
bet ir jis žuvo drauge. Tik 
tiek žinoma, kad tai būta lie
tuvio darbo, nors kiti teigė jį 
buvus latvi. Po to buvo visi 
«laisvieji darpininka» suimti ir 
greičiausia išsiųsti į Kolymą. 
Pati Lipper, suimta 1937 m. 
Maskvoje, galiausiai įš Sibiro 
grįžo į Vokietiją 48 m. vasarą’

TRQPISKOS LIGOS
— Kaip Tamstos sveikata?
— Ačiū, laikausi gerui...
..... Besisveikinant lietuviš

kai.

Į. UŽSIGRŪDINIMAI, SKERS
VĖJAI, ŽYDINTIEJI PELĖ

SIAI IR- KITA kas.'
Veik ištisą Pietų Amerikos 

žemyną galim© priskirti prie 
tropiško klimato kraštų, kur 
ištisą metą vyrauja karštas 
oras, be to dažnai dar ir la
bai drėgnas. Kadangi šitoks 
klimatas mums yra neįprastas, 
,tai tenka jį persirgti, prie jo 
prisiderinti, kas toli gražu ne 
visiems pavykstą. Galimą ma
nyti, kad tik trečioji, arba net 
•ketvirtoji mūsiškių gėntkartė 
galų gale prisitaikins prie jo 
;ir taps tikrais šio krašto čia
buviais. Dar viena ir gal pati 
mėgiamiausia tropiško klimato 
ypatybė, tai staigus karštojo 
bei vėsaus oro kaitaliojimais», 
nuo keliasdešimts laipsnių 
karščio dienomis, ligi o, arba 
net 1-29 šalčio naktimis. Pa 
vyzdžiui šiemet S. Paulo mies 
te prieš mėnesį taip ir įvyko: 
tūlos mano gėlės vazonikuose 
jau kelis metus išlaikę čiony- 
ksčias «žiemas», šiemet nuša
lo, taip pat nušalo 
$arže gražiai pasinęšę agur 

kai. Pakenkė palmėms it ki
tiems jautresniems augalams. 
Buvo ir sušalusių. Galima įsi
vaizduoti, kaip veikia žmb 
gaus organizmą šitie klima
tiniai užgrūdinimai. Juk žmo
gus, tai ne geležis, kad jį kai
tinus būtų galima merkti į 
šaltą vandenį. Todėl nenuos
tabų, kad šitokių «užgrūdini- 
mų» laikotarpius masiniai ly
di gripai, slogos, gerklės bei 
ausų uždegimai, dantų gėlimai, 
plaučių bei bronchų ligos, reu 
matai ir t. t.
Jeigu oras esti vienodas, ar 
jis būtu šioks ar toks, karštas 
arba šaltas, kaip eskimų tė
vynėje, kur nors apie šiaurės 
polių, tai jis būtų mažiau, 
arba visai žmogui nekenks
mingas. Žinome, kad tropiškų 
klimato mes nepakeisime. Nuo 
jo tuo tarpu net ir pabėgti ne 
turime galios. Tačiau ką nors 
daryti reikia. O kovoti su 
šita negerove galime, nors ir 
labai yra sunku. Su šalčiu 
žymiai lengviau yra kovoti, 
kaip su karštu ir dar drėgnu 
oru: čia nei lengviausi rūbai, 
nei pagaliau Adomo bei ievos 
kostiumai nieko nepadės.

Visų pirma aš noriu atkreip 
ti dėmesį į skersvėjo žalin
gumą, ypač esant žmogui sų- 

prakąitayųgiąm- Net keista, 
kad čiabuviai visai nekreipia 
į skervėjį dėmelio irniękp 
nenusimano apie jo žalingumą. 
Nors po teisybei, jie taip ir 
nuprakaituoja, kaip mes. Čia 
turi reikšmės ir mitybos skir 
tingumai, bet apie tai kita 
proga. Škersvejp, kaipo nei
giamojo sveikatai faktų ne
pripažinimas nereiškia jo nu
galėjimo. -Juk čiabuviai ne
pripažįsta kenksmingumo už
teršto parazitais vandens,arba 
maisto, ’tačiau rezultatai sle
gianti. Aš įžvelgiu čia popu- 
liarizaciios higienos klausi
mais stoką, kas tik laikui 
bėgant, beraščių nuošimčiui 
mažėjant,galės būti pagerinta. 
Čia yra ateities ir didelių ga
limybių kraštas. Mūsiškiuose, 
bent tuo tarpu, kaip ir nėra 
beraščių ir jie tiek per spau
dą, tiek per draugijų gyveni
mą su pagrindiniais sveikatos 
reikalavimais turėtu, būti su
pažindinami. Imkime, kad ir 
vietinę statybą. Kadangi čia 
šalčių nėra, tai statant namą 
prieš akis pirmoje eilėje tu
rima pastogė, kuri apsaugotų 
nuo lietaus. Kai del vėju, 
kartais ir labai stiprių, tai 
rūpinamasi, kad jie tik namo 
nenupūstu, o kad jie švilpauja 
visuose kambariuose, mažai 
imama į galvą. Apie namo 
izoliavimą nuo karščių užmirš 
tarpa. Q namo pamatų izolia- 

yįmą ųųp drėgmės yisai neži
noma. .Kaipo šito pasėka po
dirvio drėgmė lipa sienomis 
ligi lubų, arba tiksliau sakant, 
ligi stogo, nes krašto gilumoje 
ir net priemiesčiuose visai 
lupų nededama. Tokiu būdu 
žydintieji pelėsiai ir gina šie 
iias; pelėsiai skverbiasi į spin
tas ir dėžes, pęlyja. viskas: 
rūbai, ayalipė ir įnaistas. Aiš
ku. pelyja ir žmogaus orga
nizmas. Tokie butai reuma
tams, džiovai ir panašioms li
goms tikri šiltadaržiai! Deja, 
per 5 metus aš kitokių butų 
nepatikau ir geręsniūpse ne
gyvenau. Nežinau kaip dan
goraižiuose, gal ten geriau, 
bet aš jų nemėgstu ir gyven
ti neketinu. Girdėjau iš kitų, 
kurie juose gyvena, art)a dir
ba, kad tenai tokį vėjai ir 
skersvėjai gaudosi, kad gy
ventojai amžinai slogų, chro
niškų gripų bei bronchitų 

■kamuojami. Tai tokie «civili
zacijos» patogumai

Mūsų tautiečiai, gal išskyrus 
vieną kitą (kalbu apie senes 
nius emigrantus) yra pasis
tatę namus, vietęmis net išti 
somis kolonijomis, kaip V. Ze 
lipa V. Belą, Mooęa, Anastą- 
cio, Penha ir t f... Tačiau 
atrodę, kad daugumą statėsi 
be plano ir bę kritiško vietos 
klimato sąlygų įvertinimo. Tie 
sa. tik pastarais metais jau ir 
šituoęę S. Paulą paprašei,uos(ę 

pradėjo reikalauti iš statytojų 
planų ir tūlų taisyklių bojimų. 
Nors kaip nuostabu, toli gra
žu ir dabar pagrindinių svei
katos taisyklių nėra paisoma. 
Lig šiol nėra kanalizacijos, 
bei vandentiekio. O ką jau 
bekalbėti apie priemones 
prieš tropiško klimato nege
roves? Čiabuviams tai gal ir. 
nėra svarbu. Tačiau jpes to
kiais nesame ir atrodo tokiais 
greit nebūsime.

Taigi bent ateityje statyda
mi namus kreipkime į tai dė
mesio, žiūrėkime, kad saulę 
juos kaitintų ir džiovintų (nes 
anot tos pasakos, kur neįeina 
saulė, ten įeina gydytojas...), 
kad būtų ventilatoriai, ir tai 
geriau lubose, o ne languose 
(išvengsime skersvėjų vagys
čių ir., dulkių); kad lubos ir 
jei galima sienos būtų izoliuo
tos nuo jkaitipimo; kad pama
tai griežtai būtų izoliuoti'nuo 
žęmėje esamps drėgmės. Ši
tuos ir panašius klausimus 
mums gali išaiškinti ir sutvar
kyti tik specialistai mūsų inži
nieriai bei teknikai. kurių 
ąčio Dieyui, bent S. Paulyję 
turim apsčiai. Yra jų net 
draugija susitvėrus. Kaip yisą 
tai įvyl.dinti, kokias medžia
gas panaudoti, ne mano da
lykas Tai statybininkų reika
lus. Aš- tik kaipo gydytojas,

(Pabaiga 3 pusi.)
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pusi. 3 MŪSŲ LIETUVA 1952 m. rugpjūčio 9 d.

Pasibaigė 15-ta pasaulinė 
olimpiada.

PIRMOJI VIETA TEKO Š. 
AMERIKAI. RUSIJA - AN

TRO I VIETOJ

Rugpjūčio mėn. 3 d. 19 vai, 
Suomijos sostinėje Helsinkyje 
grojant maršus ir įvairių tau 
tų himnus, puošiant stadioną 
67 tautų, dalyvaujančių olim
piadoje, vėliavoms, baigėsi 
didžioji sporto šventė, praėju 
si pakilioj nuotaikoj ir solida 
rumo ženkle. Suomių himno 
garsams aidint, kurį dainavo 
virš 60 tūkstančių minia, tnš 
tėjo stadionas. Visi skirstėsi
kupini gražių, niekad neuž
mirštamu prisiminimų. Pašau 
linės olimpiados ruošiamos 
kas ketvirti metai. Sekanti 
olimpiada bus Australijoj, 
Melbourne Mieste 1956 metais.

Sulig laimėjusiais taškais 
yra seknati eilė įvairių kraš 
tų sportininkų:

Š. Amerika 614;
Rusija 553;
Vengrija. 308;
Švedija 265;

. Vokietija 171;
Suomija 162;
Italija 158,
Prancūzija 156,
Čekoslovakija 131,
Anglija 117;
Australija 97;
Šveicarija 92.
Japonija 71,
P. Afrika 67,
Argentina 56,
Danija 48,
Norvegija 44.
Olandija 44,
Iranas 40.
Jamaika 39,
Belgija 37,
'Turkija 36,
Rumunija 31.
Brazilija ir Kanada 30;
Lenkija 26. ir t. t...
Amerika šioje olimpiadoje 

laimėjo 40 pirmų vietų, rusai
23, Brazilija vieną, pasta

tydama naują pasaulinį trišo- 
kio rekordą. Brazilijai teko 
dvidešimta vieta. Argentina 
pasirodė kiek geriau — še
šioliktoj vietoj. Čili tridešimts 
ketvirtoj.

KAIKURIE OLIMPIADOS PA
SIEKTI LAIMĖJIMAI

Čekoslovakijos atletas Zapo 
tek laimėjo tris pirmas vietas, 
kas yra pirmą kart įvykę 
olimpiadų istorijoje: Maratono 
bėgimą, 10.000 ir 5.000 metrų 
bėgimą. Maratono bėgimą nu-

(Tąsa iš 2 pusi.) 

dabodamas higienos reikala
vimus sakau, kas turi būt pa
daryta. O jeigu nepriimsite 
mano patarimų dėmesin, tai 
jau tuomet tikrai susidursite 
su mūsų profesija, ko prisi
laikydamas gerų leitnviškų 
papročių, aš jums linkėti ne
galiu.

P. S. Laikui ir aplinkybėms 
leidžiant, aš pasiryžęs tolimes 
niuose straipsniuose panagri
nėti ištisą eilę tropiškų kraštų 
ligų, kurių mūsų tėvynėje ne
žinojome Man rodos naudin
ga būtų susipažinti su visa 
virtine kenksmingų gyvių, —- 
vabalų, parazitų bei bakterijų, 
kurių tropiškame klimate yra 
gyva bala ir kurių nuodingas 
veikimas baigiasi žmogaus 
mirtimi, arba sukelia nelen
gvai pagydomas ligas.

Dr. Eliziejus Draugelis. 

bėgo per dvi valandas 23 mi
nutes ir 3 sekundes.’ Ameri
kietis Bob laimėjo dešimtko- 
vos nugalėtojo titulą. Italas 
Giuseppi Dordoni laimėjo 50 
klm ėjimo rekordą nueidamas 
per 4 vai. 28 minutes 7 sekun
des.

Šimto metrų bėgimą laimėjo 
amerikonas Remi gi no per 10,4 
sekundės. Taip ir 200 metrų 
nugalėtojas yra amerikonas 
Stanfield-20,7 sekundės.

400 metru nugalėtojas jamai 
kietis Rhodem nubėgo per 
45,9 sekundės. Tai naujas

Aukščiausias .pastatas Suomijos sostinėj — Helsinkyje, yra 
bokštas pastatytas olimpiados stadione turintis 72 met. aukščio 
Moderniškai įrengtas stadionas laipina 70 tūkstančių žiūro
vų. Stadionas pastatytas 1940 met., bet del suomių rusų ka

ro olimpiada neįvyko.

olimpinis ir pasaulinis rekor
das.

800 metrų nugalėtojas ame
rikietis Withfield per 1 minu
tę 49,2 sekundės.

1500 metrus nubėgo per 3 
minutes 45.2 sekundes luksem 
bųrgietis Bartel.

5 kilometrų bėgimą laimėjo 
Čekoslovakijos Zapo.tekper 
per 14 minučių 6,3 sekundės. 
Tas pats nugalėtojas yra de
šimties kilometru nėr 29 mi
nutes 32,8 sekundės.

11.0 metrų su kliūtimis — 
amerikonas Dillard per 13,7 
sekundės,

400 metrų su kliūtimis per 
50,8 sekundės amerikonas Mo
ore.

Šokime į aukšti pirmą vie 
tą laimėjo Walter Davis (JAV) 
iššokdamas 2 metru 4 centi
metrus.

Šuolį f tolį — 7 m. 53 cm. 
Biffle (JAV).

Trišokį laimėjo sampauli- 
nas Adhemar Ferreira daSil
va-16 metrų 22 cm.

Su kartimi į aukštį 4 m. 55 
cm. Richard (JAV).

Ieties metimą laimėjo Yung 
(JAV) numesdamas 73 metrus 
78 cm.

Diską numetė amerikietis 
Sim įneš 55 metrus 3 cm.

Rusijai daugiausia taškų 
laimėjo moterys lengvoje atle-' 
tikoje ir vyrai su akrobatika, 
imtynėmis, boksu ir pan ..

Krepšinio nugalėtoju, ne
pralaimėjus nė vienų rungty
nių liko Amerika. Toliau eina 
Rusija, Urugvajus, Argentina 
Čili, Brazilija.

Futbolą laimėjo vengrai. 
Antra vieta teko jugoslavams 
trečia Švedijai.

Sovietų Rusija, pirmą kart 
dalyvavo, nuo carų metų, olim 

piadoje. Jau pranešė, kad da 
lyvaus ir 1956 m. Deja, Pa
baltijo sportininkai kaimyni 
nėję valstybėje suruoštoje 
olimpiadoj negalėjo dalyvau
ti. Jie pavergti. Geriausias 
sportines pajėgas panaudojo 
maskolius plaktuko ir piautu 
vo pagerbimui. Reikia tikėtis 
kad per sekančią olimpiadą 
bus sulaužyta geležinė uždan 
ga ir . Baltijos tautoms bus 
laisvi vartai į tolimuosius ho
rizontus.

— JAV-se Akademinio 
Skautų Sambūrio nariai, su
sirinkę Į III akademinę sąjū
džio stovyklą lietuviškoj Ba- 
čiiino 'labor farmoj. atsiuntė 
ta proga VLIKo pirmininkui

M. Krupavičiui sveikinimą, ku 
riame pažymi, kad didžiai įver
ti n darni VlIKo pastangas Lie
tuvos išlaisvinimo darbe, linki 
jam ištvermės, o patys akade
mikų skautų vardu pareiškia, 
jog visomis išgalėmis rems 
VLIKo darbą, skirdami savo 
jėgas kenčiančiai Tėvynei. 
BLG Sienų Komisijos posėdy 
dalyvavo visi Pat. Grupės na
riai ir ekspertai prof. K. Pakš
tas su pik. J. Andrium Mini
moji Komisija ruošia Lietuvos 
žemėlapio klausimu Laisv. Eu
ropos Komitetui memorandu
mą. JAV-se turima žinių, kad 
po visų surinktų duomenų pa
ti J. Tautų Ekonominių ir So
cialinių Reikalų Taryba, iš
klausiusi savo trijų asmenų 
komiteto raportų, greičiausiai 
pati pasiūlys per ateinančią 
Jungt. Tautų visuotinę sesiją 
įrašyti į darbotvarkę Sovietų 
praktikuojamą jų pavergtuose 
kraštuose priverčiamojo dar
bo sistemą, genocidą ir depor
tacijas. JAV atstovų rūmų na
rys Mr. Murphy referavo tei
sinei komisijai ir net pasiūlė 
rezoliuciją, kad, atsižvelgiant 
į daugiau kaip 1 milijono 
JAV-se gyvenančių pabaltie- 
čių įsitikinimus ir nuotaikas, 
birželio 14-toji - pirmosioms 
deportacijoms prisiminti — 
būtų paskelbta visose JAV se. 
Pabaltiečių Genocido Diena, o 
JAV kongresas visų tų kanki
nių ir deportuotųjų į Sibirą 
atminimą pagerbtų tylos mi
nute.

—- Laisvųjų juristų kongre
sas Berlyne vyksta šio mėn. 
pabaigoje. Jame referatus 
skaityti numatyti Vykd. Tary 
bos narys doc. M. Brakas ir 
iš Amerikos atskridęs Dr. A. 
Trimakas. Kongrese iš lietu

Atsiųsta Paminėti.
«MEDINIS ARKLYS» Eric 

Williams. Iš anglų kalbos ver 
tė B. Aušrotas, vertimo ran
kraštį taisė ir spaudos priežiū 
rą atliko D. Penikas ir S. Ur 
bonas. Išleido «Karys» J.A.V. 
1952 m. Kaina 2 dol.

Antrojo pasaulinio karo lite 
ratūra gana skurdi. Be vieno 
kito nedidelės literatūrinės 
vertės bandymo jokio svares 
nio veika’o ligi šiol nesusilau 
kėme - veikalo, kuris bent iš 
tolo galėtų lygintis su E. M. 
Remarque plunksna. Mums 
atsiųstas paminėti ir pareceu 
zuoti «Kario» išleistas «Medi
nis arklys» nesudaro laimio 
gos išimties: tai tik eilinis ir 
gana lėkštas iš vienos vokie
čių Stalag Luft III belaisvių 
stovyklos trijų anglų pabėgi
mo aprašymas, padailintas ir 
pasaldintas, kad pasaulis ste
bėdamasis neatsistebėtų anglų 
Kariais i r j ų did vy r i š k u m u.

Mes esame kiek kitokios 
nuomenės. Mums atrodo, kad 
panūsto Sete Dedos pabėgi
mas iš Carandirft karkas im- 
pozantiškesnis ir pavojinges
nis.

Bendra šito žanro «veika
lų» yda yra ta, kad visuose 
stengiamasi ligi persistengimo 
padidinti pavojai, pertempti 
skaitytojo nervai, kad išėjęs 
iš tokių neįsivaizduojamų 
sunkenybių «herojus» būtų 
lygus Jupiteriui. Juo nykesni 
šešėliai, tuo aštresnė šviesa...

Paimkime tiktai vieną pa
vyzdį iš «Medinio arklio».

Pabėgę iš Stalag Luft III 
belaisvių stovyklos anglų 
didvyriai pasiekia Angliją. 
Pasiekia ją po daugybės nė 
paties Homero niekad nesap
nuotų nuotykių žemėse ir ant 
marių. Skęsta nenuskęsta, de 
ga nesudega.
Visi šitie pavojai — tai 
tik lašas jūroje prieš paskuti 
nį pavojų, kuris jų laukia 
pačioje Anglijoje. Niekaip 
neįtikina anglų karinės vado
vybės, kad jie - tai tie patys 
karininkai, pakliuvę vokieči
ams ir pabėgę iš Stalag Luft 
III. Taip ir virpa skaitytojo 

vių dar dalyvauja Dr. J. Sa
kalauskas. kongresas pasista 
tęs sau tikslu įrodyti, kad 
sovietinė sistema prieštarau
ja Jungt. Tautų paskelbtai 
deklaracijai apie žmogaus tei 
sės.

— Kas dvi savaitės prie 
Pietų Vokietijos radijofono 
Stuttgarto ruošiamuose įvai
rių bolševikų pavergtų tautų 
veiksnių diskusijose birželio 
4 d. įdomią paskaitą skaitė 
estų pulk. L. Jacobsonas apie 
estijos sovietinimą, pateikda
mas vertingos medžiagos, kaip 
Sovietai stengiasi ekonomiš
kai išnaudoti kraštą. Birželio 
14 d ukrainiečių redakt“ Ko- 
torovič kalbėjo apie Ukrainos 
išsilaisvinimo sąjūdį. Šioji pas 
kaita sukėlė gyvų diskusijų, 
per kurias posėdy dalyvavę 
įvairių pažiūrų ukrainiečiai 
dėstė savo pažiūras apie Uk
rainos ateitį. Liepos 16 d pas 
kaitą skaitė vokiečių Munche 
no un-to prof. G. Fischer te
ma: «Vokietijos Rytų zonos 
ekonominė struktūra — įspė
jimas ir drauge įpareigoji
mas Vakarams». Iš visos ei 
lės įdomių faktų, liečiančių 

kinkos, kad šitie simpatiški 
didvyriai nebūtų grąžinti at
gal į ... Trečiąjį Reichą!

Bloga atestacija anglams. 
Ir tu, glūpas skaitytojau, tikėk, 
jei pagali, kad Anglijos kari
nė vadovybė neturi priemonių 
nustatyti savo karininkų - ir 
dargi lokių didvyrių - tapaty 
bei!!!

— Durniun darbs - nusispio 
vęs tartų žemaitis.

Vertimo kalba, nors Peniko 
su Urbonu taisyta, tokia pat 
medinė kaip tas arklys. Tai 
pažodžiui išverstas angliškas 
tekstas. Lietuviški žodžiai, 
anglų sintaksė. Keli pavyzdži 
ai:
«Zigmantas, kuris turėjo tar
nybą ant tiltelio», «Jie išgirdo 
žema balsa», «Per turėtą susi 
rėmimą» (Lietuvoj karvė ture 
davo veršiuką), «Jie tol nesi
jautė laisvi, kol nepakeitė», 
«Trys su puse metų» ir t. 
t. ir tt.

Arba va, kaip lietuviškai 
reikia supažindinti du nepažis 
tami asmens:

— Tai yra Andrė - pasakė 
Raoul.

Kas bent kiek nusivokia, 
niekad nepavartos tų puikių 
angliškų «'Tai yra», o sakys 
tiesiai: «Ponas Bezmėnas, 
panelė Pipiraitė».

Ką Penikas su Urbonu tai
sė, taip ir palieka mįslė.

Kokį tikslą' turėjo «Karys», 
nežinome. Prieš Lietuvos par 
tizanų žygius blunka visi an
gliški mediniai ir kitokį arkli 
ai. «Karys» greičiau pasidžiau 
gia svetimais didvyriais, ne 
brolių lietuvių nemariais žygi 
ais, kuriuos skelbti pasauliui, 
rodos, turėtų būti jo pirmoji 
ir tiesioginė pareiga.

Galgi nepatogu «Kario» 
lašeivoms, per žaliąją siene
lę išdOmusiems iš gimtosios 
pastogės, ir svetimijoj besidai 
rautiems naujos trijų kuni
gaikščių seklyčios, propaguo 
ti Lietuvoj pasilikusių miško 
brolių žygiai. Koks nesusipra 
telis galėtų imtis nemalonių 
palyginimų...

daugiausia sovietinės zonos 
įmones, paaiškėjo, kad zona 
yra smarkiai sovietinama ir, 
įjungta į visos Sov. Sąjungos 
ūkinę sistemą, daugeliu atž
vilgiu nebesiskiria nuo ūki
nės struktūros okup. Pabalti- 
jos kraštuoee ir tikrose sovie 
tinėse respublikose. Minimo
siose diskusijose paskutiniu 
laiku dalyvauja taip pat pa
baltiečių atstovai: latvių min. 
R. Liopinš ir A. Šildė, estų 
pulk. Jacobsonas, o iš lietu
vių Dr P. Karvelis, prof. Z. 
Ivinskis ir doc. M. Brakas.

SKAITYK IR PLATINK
«mūsų Lietuva»
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Lietuvos praeities dokumentai

IŠGELBĖTAS KRYŽIUOČIŲ
ORDINO ARCHYVAS PER
VESTAS Į MIKROFILMAS

vius ir Lietuvą. Kryžiuočių 
veikla buvo gana plati ir lietė 
ne tik Prūsų Lietuvą, senųjų 
prūsų sritis, ne tik Žemaitiją, 
Kuršą ir Livoniją, bet ir kitus

kraštus bei įvykius. Vieni do 
kumentai mus liečia tiesiogi
niai, kiti netiesioginiai. Bet 
visa ordino veikla įsipynusi, 
kad visas archyvas mus do
mina vienokiu ar kitokiu po
žiūriu.

Ordinę archyvas apima

ONA SADAUSKAITĖ.

Mes prie žiedo.

«Draugas» rašo, kad tūks
tančiai dokumentų, liečiančių 
Liietuvos valstybės kūrimąsi, 
didžiųjų Lietuvos kunigaikš
čių laikus lietuvių ,ir senųjų 
prūsų kovas su kryžiuočias, 
yra dabar jau mikrofilmuoti 
ir lengviau bus prieinami vi
sų tautų mokslininkams istori 
kams.

Tie dokumentai — tai dalis 
didžiulio vokiečių riterių ordi 
no (Deutscher Ritterorden) 
archyvo, susidedančio net iš 
1,300,000 archyvarinių pusią 
pių. Tas archyvas kartu su 
kitais rytų praeitį liečiančiais 
dokumentais Vokietijos federa 
linés vyrausybės lėšomis nu 
trauktas ant mažučių 32 mili
metrų pločio filmų. Kadangi 
tai yra mikrofilmus, tai viskas 
sutilpo į 415 filmų, _behdro 
20,750 metrų ilgio, 
mo darbas užtruko 
tus.

Žinoma, ne visas 
čių archyvas liečia tik lietu-

, bendro
Filmavi- 

visus me-

kryžių o-

’ Mes
Mes
Mes
Ar pasieksim, ko siekiam, kaži?...

prie žiedo, visi prie to žiedo, 
drugeliai, tie trapūs maži.... 
gyvenimo sūkury riedam —

Neregys vaikas, graikas mokosi Brailio sistema geogi fijos 
specialiai paruoštų akliems globų pagalba. Jungtinė Tautos 
turi specialius fondus karo našlaičiams remti ir globoti. Į 
šį fondą moka visos Jung. Tautos, išskiriant tik sov Rusiją.

LIETUVIU S-GA BRAZILIJOJE

gana platų laikotarpį: maž
daug nuo 1196 mt. iki ordino 
persiorganizavimo j pasaulie

Mes kaip žiedas dangaus išdabintas, 
Mes tos rasos šviesių rytmečių. 
Nebskrajojam aukštuos labirintuos — 
Mes drugeliai sparnelių skaisčių....

prie žiedo, visi prie to žiedo! 
prie žiedo — gražaus dievaži!

Mes
Mes
Aš prie žiedo — ir Tu prie to žiedo, 
O tas žiedas — nuskęs pamaži...

tišką hercogystę 1525 mt. Bet 
yra nufilmuota ir daug doku
mentų iš vėlesnių laikų.

Lietuviams ir bendrai baltie 
čių istorikams bus dar daug 
darbo, kol ir šį vokiečių or 
dino archyvą pakankamai 
išnarplios Tačiau prieinamu 
mas prie to archyvo dabar gal 
būt bus lengvesnis. Tam tikrų 
padidinamųjų lempų pagalba 
mikrofilmas galima lengvai 
išskaityti ir be filmų padidini 
mo Žinoma, nuo svarbesnių 
archyvo puslapių teks imti ir 
kopijas.

š. m. rugpjūčio men. 16 d., Rua Lituania 67, ruošia 
šeimyninį šokiu VaKARĄ su programa.

Pakvietimus galima įsigyti pas valdybos, narius.
Lietuviškas bufetas — šoktai iki 4 vai. ryto.

Pr aižia 20 v> I

Industria e Comercio de Calçados

SPECIALYBĖ BATŲ: vyrams, moterims, 
panelėms, futbolistams, vaikams...
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Metalo Išdirbinių «Industria Strazdas»
atlieka įvairius geležies bei metalo išd’rbinius, kaip 
šaltkalvystės, galvanizavimo ugnimi, liejimas, varžtų 

bei kablių dokalkom* eternitiu ir brazilitui.

Fabrikas: Rua Feliciano Bicudo, 28 - Skersgatvis iš 
Rua Ibitirama V. Prudente.

Raštinė: Rua do Carmo, 138-3.° S/306-Fone 33-3865 
São Paulo
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Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai
Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas 
skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary
mas, kriminalinė ir darbo teisė.

D.irbinmkams patarimai veltui.
Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai. 

ir nuo 16,30 iki .19 vai.

Rui Roberto Simonsen. 13 -- 3° — salas 306 - 310 
(Senoji rua do Carmo ir kampas P ęa Clovis Bevilaqua) 

São Paulo
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— Londonas. Pasibaigus tri
jų Lietuvos Pasiuntinių pasi
kalbėjimams, Ministeris P. 
Žadeikis liepos 7 dieną išskri
do atgal į Amerikos Jungtinės 
Valstybes. Diplomatijos Šefas 
S. Lozoraitis Paliko dar kurį 
laiką Londone, norėdamas 
aplankyti kai kuriuos lietuvius 
bei svetimųjų valstybių veiks
nius. Liepos mėnesį 10 dieną 
jis buvo pakviestas pusry
čiams pas Lenkijos Vyriausv- 
bės Londoue užsienio reikalų 
minister} Sokolowski, kur su
sitiko su kitais diplomatais. 
Vėliau atsilankė pas Lenkijos 
Prezidentą Aleksandrą Zales
ki, su kuriuo pasikalbėjimus, 
mum? rūpimais klausimais, 
užtruko pusantros valandos. 
Ministeris kalbėjosi ir su an
glų valdžios žmonėmis. Be to 
kartu su Ministeriu Balučiu 
p. Lozoraitis apsilankė Lietu
vių Namuose, kur susirinku
siems lietuviams padarė pla
tesnį pranešimą apie Lietuvos 
Pasiuntinių nasitarimą ir apie 
Baltijos Valstybių diplomatų 
konferenciją. Grįždamas į Ro
mą Diplomatijos Šefas žada 
sustoti Paryžiuje, kur kartu 
su Min. Balučiu susitiks su 
VLIKo žmonėmis.

š Rytu zonos bėga kas 
galėdamas. Bėga net jų «darbo 
didvyriai», už pasižymėjimus 
apdovanoti «tautinėmis pre
mijomis», kurias ne vienas, 
kaip kad Bunos fabrikų po 
Lotinos didžiausių šiandien 
Rytų zonoj, viens iš vadovų, 
Dr. Johnes, net panaudoja 
pabėgimui bolševikų skirtas 
už pasižymėjimą premijas Bet 
taip pabėgo ne jis vienas, 
pabėgo ir vyr. inž. Heydenas, 
apdovanotas «aktyvisto» pre
mija, ir inž. Gaydoula, pasekęs 
savo šefo inž. Bechtoldo pė
domis, ir «Stalino premijos 
laureatas» inž Beliwinkeíis, 
ir žymus kaučuko tyrinėtojas 
Dr. Fischeris ir visa eilė kitų.

Sau PauloRua Javaes, 719

Jprindys & €ia
i- A R D U O D A

Lietuvi,
Ar jau įsigijai 1952 metų 
Kalendorių — Metraštį?

Įsigyti galima «Mūsų Lietu
vos» Redakcijoj Av. Zelina 

706. ir kioskuose.

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS, 
balso grynumas, skambumas

Sprindys &, Čia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, prieinamiausiomis kainomis. 

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

Madeiras do Brasil

PERES & PRANAS LTDA.
Importação — Exportação

Raštinė: - Av. Churchill, 94 - 11.o and. - sala 1110 
Rio de Janeiro - Fones: 52-0229 e 32-6265

Em Minas Gerais:
Peres à Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia, 71 

..other Peres de Resende - São Pedro dos Ferros .
Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas
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BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO
J. L. Galinskaš Lida.
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BALDŲ 
DR. GIACAGLJNI, 4/.P/A.4
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PRAÇA SAO JOSÉ, 1 — V. ZELINA — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 
įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 
fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 
ISSIMOKÊJIMUI.
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Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos

MEKANIKOS DIRBTUVE
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 

vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms, 
langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės 
durys ir vartai, banguotos skardos durys 
pagal mąstą.

Gaminami žibintuvai įvai
riausių tipų. Daromi įvairių 
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais ir 

išsimokėtinai.

JONAS VARNAUSKAS & FILHOS
Telefonas (recados) 3-0710

Rua 12 N.o 39 — Vila Zelina 
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos) 
Caixa Postal 4118 — São Paulo

gí’-’'>unuini<iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiununiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiuiiiiiHiiiiiiiiiiimiiiiuiiiiiiiiiiiiiH:iiiiiiiii»ii»iiiiiiiiniiHiiuHii»iniiiuiiiiiiiiiiiii|,| !|illllll;lll,imilIW|IU||.||l^

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 275 — 7 AND. — SALA 73 |
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO
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ĮKURTA 1890 METAIS
Išpildo meniškai įvairius foto darbus. Specialybė padidini

mams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais 
dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT
Priimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos
RUA SÃO CAETANO, 447 —TEL. 4-5576 — SÂO PAULO

Produto da COMPANHIA PROGP'SSO NACIONAL - Rua José Paulino, 717 - Fone 51-7277 - São Paulo

ČRasliC EJirbtUVé ir Laboratorio

ALGIRDAI II ID IG A
RUA BENJAMIN CONSTANT, 103 — São Caetano do Sul

SKUBIAI REIKALINGI į me 
kanikos dirbtuvę šaltkalviai - 
(sereleiro) atlyginimas geras 
kreiptis: Av. Zelina, 714 - fun 
dos.
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(AJAI
JÃC JOIKGIE

- PRENGIA VYRUS NUO GALVOS IKI KOJŲ

Batai, skrybėlės, marškiniai, kaklaraiščiai, kojinės, lietsargiai. 
Taip pat batukai moterims ir vaikams.

Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu.

IS FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

JORGE

Rua São Caetano, 526
Fone 35-3260

VIENINTELIAI ATSTOVAI 
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

MATELIONIS
KRAUTUVĖS:

☆ Rua São Caetano, 510

São Paulo

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

IIIQ/M1Ã1DLTBA.
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite, ir visa

dos naudokite!
RUA DINO BUENO, 795 a 835 Caixa Postai 3967 
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223 S Ã O PAULO >03 - CAHr
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

— Liet. Kat. šv. Juozapo 
Vyrų Brolijos eilinis susirin
kimas buvo gyvas. įvairus ir 
turiningas. Dalyvavo beveik 
visi nariai. Dienotvarkėje be 
paskaitos «Lietuvos ateitis», 
kurią skaitė Dr. EI. Draugelis, 
buvo dar nagrinėjami Brolijos 
vidaus reikalai. Po gausių 
diskusijų nutarta susirinkimus 
dar pagyvinti. Nutarta pačius 
Brolijos narius aktyvia u įtrauk 
ti į susirinkimų programos 
išpildymą. Bus įterpiama ir 
meninės programos. Susirinki 
mai bus pradedami malda ir 
baigiami giesme Marija, Mari 
ja, kuri pavergtoje Lietuvoje 
yra virtusi antruoju himnu.

K.oresp.

— Praėjusios savaitės pa
baigoje ir šios pradžioje São 
Pauly lankėsi iš l-tio de danei 
ro «Dainavos» Draugijos pir
mininkas donas Malaiška. 
Aplankė «M.L.» ir kitus savo 
priet°lius. Į São Paulo atvyko 
su Orquestra Simfonica Bra
sileira, kuriame p. d. Malaiš
ka groja.

— Rugpjūčio mėn. 3 d. pa

(Pabaiga iš 1 pusi.)

to uosto 2000 darbininkų. Taip 
pat miesto tramvajų tarnau
tojai prašo 40 procentų pake! 
ti atlygi.omą. Priešingu atveju 
streikuos.

— Opozicijos atstovai rei
kalauja, k id bot paskelbti 
viešai raportas komisijos pas
kirtos ištirti Banco do Brasil 
stovį. Spauda rašo, kad banko 
pinigai buvo naudojami priva
čių asmenų naudai. 

vakare iš Pernambuco atskri 
do «M.L» bendradarbis Ed. 
Girčis. Rugpjūčio mėn 4 d. 
išskrido į Rio de Janeiro.

Spaliaus mėn. E. Girčis da
lyvaus Rio de Janeiro žurnalis 
tų ruošiamoj ekskursijoj į 
Amapa teritoriją, į kur šian
dien daug nuotykių ieškotojų 
keliauja aukso parsivežti. Li 
gi Manaus skris lėktuvu, o iš 
ten Amazonės upe laivais. 
Įš kelionės pasižadėjo parašy 
ti «M.L.»

— Moterystės luoman ruo
šiasi Martynas Jurkonis su 
Otilia Anlonoviė.

— Lietuviai tėvai nepamirš 
kite, kad lietuvių kalbos pa
mokos Vila Zelinoj seselių 
pranciskiečių mokykloj būna 
pirmadieniais, trečiadieniais 
ir penktadieniais nuo 17 ligi 
18 vai. Patikrinkite, ar jūsų 
vaikai reguliariai lanko lietu
vių kalbos pamokas.

— Lietuviu moksleivių susi
rinkimas šaukiamas šį sek
madienį, rugpjūčio mėn. 10 J., 
tuoj po 8:30 vai. mišių moky
klos patalpose.

- Liet. Kat. Bendruomenės 
choras baigia ruošti naujas 
keturiais balsais. įšpūdingas 
šv. Pranciškaus d** Witt mi
šias. kurias pirmą kart giedos 
ateinančio mėn. pirmą sekma
dienį.

— Kitą sekmadienį Gremio 
S. Miguel ruošia išvažiavimą 
į Guarapirangą.

— Vera Andrašunas. gyve
nanti Amerikoje, 231 Woods
tock ave, Putnam Conn. USA, 
paieško savo pusbrolio Povilo

Limbos gyvenančio São Pau
lo estade.

— Vila Zelinoje mirė Alek 
sandra Skalandienė 62 m. am 
žiaus. Paliko nuliūdusį vyrą 
sūnų, marčią ir anūkus.

— Ateinantį šeštadienį, rug 
piūčio mėn. 16 d. Lietuvių 
S ga Brazilijoje ruošia vakarą.

PAŠTO DĖŽUTĖ

Ev. Bukaičiui, L Guzikaus 
kui, Ant. Lazdauskui, K. Če- 
markai, M. Lauponaičiui, J. 
Armonaičiui, VI. Abraitienei, 
EL Labuckaitei, J. Bliujui.

- Išnuomuojamos naujos, 
švarios patalpos — armaze
nas (7x7), Roseiras ir Rio do 
Peixe (buvusios 14-tos) gatvių 
kampe, 48 nr. V; Belą. Bet ko
kiam bizniui puiki vieta. In
formacijos vietoje bet kurią 
valandą.

Nuvykę į Santos, Praia José Menino 
neužmiršk pasinaudoti šeimyniniu ::
Pensionu «Sete de Setembro»

■ ■ ■■
:: Virtuvė pirmos rūšies. "Užkandžiai duodami ::
jį bet kuriuo metu y

Pensiono savininkas LILIAN KOTCHENKO

H RUA SANTA CATARINA, 22 - SANTOS JOSÉ MENINO ;;

FONE 4-3570■ ■
ii") 'iii

Prieš pora mėnesių Santa- 
Casa ligoninėje mirė Bronius 
Norušys, visą laiką dirbęs 
kaipo pardavėjas. Velionis 
yra kilęs iš Pajavonio kaimo 
ir valse., Vilakviškio apskr. 
Giminių Brazilijoje neturėjo.

Vieton «rojaus» - kalėjimas.
Pereitų metų pabaigoj i po 

ra Brazilijon lietuvių už ko
munizmą buvo deportuoti į 
kilimo vietas, šių metų pra
džioje komunistų «aktyvistas» 
Juozas Donkus išUrūgvajaus 
savo noru grįžo «išlaisvinton» 
Lietuvon. Bet neišėjo kaipsva 
jojo. Petras Putaitis ištrem
tas iš Brazilijos dejuoja Len 
ki joj, kur dirba sunkius dar
bus. J. Donkui buvo leista 
apsigyventi Šiauliuose, bet 
ten gana greitai buvo nuteis 
tas trejiems metams kalėti. 
Giminėms ar pažįstamiems 
vežtus laiškus čekistai jau ant 
rubežiaus atėmė. Linkėtina ir 
kitiems «rojaus» garbintojams 
nuvažiuoti ir pamatyti masko 
liaus primestą vergiją. Deja, 
visi kurie į ten patenka, turi 
atsisakyti bet kokios vilties 
grįžti į laisvą pasaulį.

•/

— Dienraštyje «Drauge» 
rašoma, kad São Pauly KU1 t 
ir Savišalpos Bendruomenė 
«Lituania» gegužės 25 d. ati
darė liaudies universitetą. 
Linkėtina, kad tai įvyktų ne 
tik popieryje, bet ir prakti
koje.

— Rio de Janeire Liet Kult. 
Draugija «Dainava» 2 d. rug
pjūčio suruošė vakarą. Pla
čiau kitame nr.

— O Orientador 26 nr. rašo, 
kad Vila Zelinoj ir V. Beloj 
koks pustuzinis prasigėrusių 
lietuvių dar vis tebesiverčia 
komunistine propaganda. At
kreipia lietuvių dėmesį į Ma
tulevičių, V. Beloj, Primavera 
gatvėj turintį barą-. Jis plati 
nąs komunistinės propagan
dos atsišaukimus. O Jonas 
Plentas arba Polenta, gyvenąs 
V. Zelinoj rašąs ant sienos 
įvairius komunistinius šūkius.

- ADELĖ KATAUSK1ENÊ 
gyv. S. Miguel Paulista prašo 
ma atsilankyti «Mūsų Lietu
vos» redakcijon arba praneš
ti pilną savo adresą.

— Praėjusiame «M. L.» nr. 
patalpintas straipsnis apie 
lietuvių sportininkų veikimo 
atgaivinimą rado gyvo atgar
sio. Daug kas, ypač sportiniu 
kai — veteranai, tuo reikalu 
yra susidomėję.

— Sutvirtinimu sakramen
tas Vjla ZelinoR parapijoj bus 
teikiamas rugsėjo m. 28 d. Iš 
anksto reikia užsiregistruoti 
klebonijoje.

PAIEŠKOMI:

1. Pocius Mykolas, kilęs iš 
Šiaulių m..

2 Tumonis Vincas, kilęs iš 
Rokiškio m.,

3. Tumonis Pranas, kilęs iš 
Rokiškio m.,

4. Petkevičiai Antanas ir 
Adafina ir

5. Stankunavičiai Kazys' ir 
Veronika.

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai prašomi 
atsiliepti į:

Consulado da Lituania
Rua Jaguaribe. 477 São Paulo.

iliiiliišiiliilliilliiiliilhiiliilliiliiiliitiliiiiiilhilliiiiiilliiliiilliilhilliilliilliilliilliilliilhilliilliilliilliilliilliilliilliilliilliilliilliilhilliitliilliilliilliilliilliilii?

Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contrafos na Junta Comercial 
Distratos na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Alvarás diversos 
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes

Dėmesio! Dėmesio!

Visi i “‘Lituania’* ruošiama Vakara
& , «

= HORÁRIO das 8 às 19 horas. =
§l||ll||ll||ll||lt||ll||)1||ll||ll||ll|lll|lll||ll||l.||H||H||ll||ll||lt||ll||ll||n||ll|tll||lt||ll||H||l'l|ll||ll||ll||ll||ll(|H||ll||ll||ll||ll||ll||ll||IH|ll||ll||lll|ll||ll||ll||lt||ll|H

Kuriame bus suvaidinta LYDINIO 3 veiksmų drama «REPLĖSE».
Režisuoja: Juozas Keineža.
Vaidina žinomi kolonijos artistai: Ona Zagorskaitė, Stasė Kamantauskaitė. Aldona 

Palionytė, Petras Brasas, Adomas Bučinskas, Antanas Rudys, Ferdinandas Feiferis, 
Liudas Bendoraitis Adolfas Eringis, Jonas Bajorinas ir Bronius Guiga.

Vakaras įvyks 1950 m. rugpiúcio mėn. 30 d. São Caetano Sporto Klubo salėje 
Rua Perella 153. (São Caetane).

Salė Randasi labai lengvai pasiekiamoje vietoje iš visų miesto kvartalų.
Pakvietimai gaunami: Vila Zelinoje - «M. L» redadeijoje ir tautiečių Mečislovo, 

Vyto, Aleksandro ir Juliaus barose. Vila Peloje - Masiulio barė Rua Ceclames 103.
Juozo Karpavičiaue siuvykloje Av. São João 233, pas «Lituania» vsldybos narius ir 

platintojus.
Šokiai iki 4 vai. ryto, grojant geram orkestrui.

Oficina de Modelos 
para fundição e 

Marcenaria!

PETRAS ŠIMONIS
BRAIŽYTOJAS — 

MODELIST A S
Įvairiausi modeliai ma 

šiitų lydinimui!
BALKONAI. VITRI
NOS IR KOMERCINIU 
ĮSTAIGŲ ĮRENGIMAI!

VISI KITI MEDŽIO 
DARBAI!

São Paulo, Vila Zelina 
Rua Venda Nova, 46 

Recados Telef. 3-0710
VILAALPINAAVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairiu, geležinių daiktu., indų bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai pas
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