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Pabaltijo Valstybių Sąjungai 
20 Metu

Šių metų rugsėjo 12 dieną 
sueina 20 metų, kai buvo su 
daryta Pabaltijo Valstybių 
Santarvė. Pati sutartis pasira 
šyta 1934 m. rugsėjo 12 d. Že 
nevoje ir vėliau buvo įregis 
truota Tautų Sąjungoje. Sutar 
timi buvo numatyta derinti 
tarpusavyje Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos užsienio politi
ką ir savitarpinę paramą di
plomatijos srityje. Maždaug 
kas pusmetį įvykdavo užsie
nio ministerių konferencijos 
- paeiliui Kaune, Rygoje ir 
Taline Tokių konferencijų 
įvyko 11. Paskutinė buvo 194Ò 
m kovo mėnesį, keletą mė
nesių prieš visišką °abaltijo 
kraštų okupaciją. Sovietai 
1940 m. birželio mėnesį. įteik 
darni ultimatumus Pabaltijo 
valstybėms, tvirtino, esą. tos 
valstybės sudariusios karinę 
sąjungą prieš Sovietus. Tai 
buvo melagingas tvirtinimas.

Jokių agresiniu tikslų prieš 
nieką Pabaltijo valstybės ne 
turėjo Pabaltijo valstybės, 
kaip žinoma, buvo brutaliau 
siu bfidu paaukotos sudarant 
1939 m. Ribbentropo-Molotovo 
slantą sutarti. Visi Sovietu 
tvirtinimai turėjo tikslą tik

Brazilijos finansų ministe- 
ris vyksta Amerikon

Iš Rio de Janeiro praneša
ma, kad vyksta Amerikon 
Brazilijos naujas finansų :ni- 
nisteris Gudin Kelionės tiks
las yra tartis kaip geriau ir 
greičiau išlyginti atsilikusią 
skolą ir prašyti naujos pas
kolos.

Brazilijos ekonominiai ir 
finansiniai reikalai nėra geri. 
Nors importas ir labai suvar
žytas, tačiau ir to neatsveria 
eksportas, kurio pagrindas 
yra kava.

Finansistai ir ekonomistai 
sako, kad Brazilijos tikini ir 
finansams sutvarkyti, pastatyt 
ant stiprių pamatų ir tuo pa
čiu pakelti pinigo vertę, atpi
ginti prekes, reikia didinti 
produkciją industrijos, pra
monės ir žemės ūkio, panau
dojant krašto žaliavas. Bet 
industrijai išvystyti reikia 
kapitalo, kuris tagali ateiti 
tik iš užsienio. Bet tas sveti
mas kapitalas bus produktin, 
gas, kai jis bus panaudotas 
privačios iniciatyvos.

Vyriausybė šia kryptimi jau 
daro reikalingus žygius, norė 
dama patraukti užsienių priva 
tų kapitalą, garantuodama jo 
saugumą, Rašyti ant sienų ir 
mitinguose rėkti kad «žibalas 
mūsų»-«petroleo nosso», ir 
kitais pigiais, demagogiškais 
Šukiais žaisti, padėties nepa
taisys. Reikia praktiškų žygių. 
Gyventi krašte, kuriame ir 
žemė ir požemyje yra daug 
turto ir jo nenaudoti, reiškia 
ir toliau skursti leisti dar že
miau pinigui kristi. Venezue- 
la'jsurado kelią į krašto eko
nomini stiprėjjmą. Ten atneš

pridengti ir nuslėpti tikrąją 
padėti. Po karo išėję aikštėn 
slaptieji dokumentai aiškiai 
rodo, kad Sovietai yra įvykdę 
agresiją prieš Pabaltijo vals 
ty bes.

Atsakingieji lietuvių, latvių 
ir estų laisvinimo veiksniai 
ir tų tautų plačioji visuome 
nė ir šiandien tebėra nuomo 
nės, jog reikia ir dabar, ir 
ateityje siekti kuo glaudesnio 
tu trijų tautų bendradarbiavi 
mo. Tąja kryptimi dirba Bal 
tu Taryba, kuri palaiko Pa
baltijo valstybių santarvės 
tradicijas Dar vokiečiu oku 
pači jos metu yra buvę bandy 
ta atgaivinti Pabaltijo Sanlar 
vę, tačiau nacių režimas, areš 
tai sutrukdė pradėtąjį darbą.

Nuo 1946 metų Baltų Tary 
ba be pertraukos toliau tęsia 
Baltijos vieningumo darbą. 
Beveik visi svarbesnieji poli 
tiniai žygiai yra atlikti ben
drai. Visame pasaulyje eina 
visur išvien ir be sunkumų 
sugeba suderinti savo politi
ka.

Tarpusavyje bendradarbiau 
ja taip pat ir trijų Pabaltijo 
valstybių diplomatai.

tas svetimų kompanijų kapi
talas turtina, žibalo pramo
nę išvystant ne tik kompa
nijas, bet ir kraštą, nės 
sulig susitarimo, dalis 
kompanijų pelno tenka 
valstybei. Paskutiniu metu pa 
sirodė labai praktiška ir Ar 
gentina įsileisdama svetimą 
kapitalą iš to krašto, Ameri
kos, prieš kurį savo laiku la 
bai triukšmavo. Realfis krašto 
reikalai, šaltas padėties aps
varstymas. privertė pakeisti 
savo taktiką su turtingu kai
mynu

Reikia tikėtis, kad ir nau
jai Brazilijos vyriausybei pa 
vyks rasti kelias Į ekonominį 
ir finansinį stiprėjimą.

Europos vienybei nauji 
keliai

Ši savaitė didelio politinio 
judėjimo savaitė Europoje 
Anglijos užsienio reikalų mi 
nisteris lankėsi aštuooiose Eu 
ropos sostinėse ištirti galimy 
bei sudaryti naują Europos 
sąjungą, kuri garantuotų Eu
ropai saugumą. Tokią garanti 
ją turėti patikrinti Europos 
Gynimo Bendruomenė. Bet 
prancūzai ją atm t ė.

Edenas lankėsi Belgijoj, 
Luksemburge, Olandijoje, Da 
nijoje, Vokietijoje. Italijoje ir 
paskiausiai Prancūzijoje. Vi
suose kraštuose, išskiriant 
Prancūziją, buvo nesunku su 
sitarti. Prancūzija vis bijo vo 
kiečių atsiginklavimo. Kai 
skaitytojas skaitys šias eilu
tes Prancūzija bus apsispren 
dus už ar prieš Europos vie 
nybę drauge su Vokietija. Jei 
tokia sąjunga bus neįmanoma, 
tai Amerika su Anglija suteiks 

visišką vakarų Vokietijai ne 
priklausomybę ir teisę apsi 
ginkluoti.

Šis Edeno vizitas nori pa
ruošti kelią ir «devynių» susi 
rinkimui, kuris dar šį mėnesį 
turės būt sušauktas.

Ir Jugoslavija Europos 
sajungon.

Į kuriamą Europos sąjungą 
norima įtraukti ir Jugoslavija, 
kas sudarytų tvirtą sieną pri 
eš Rusiją.

Foster Dulles Bonnoje
Amerikos užsienio reikalų 

ministeris Foster Dulles ne
lauktai atvyko vakarų Vokie 
tijon pasitarti su Vokietijos 
ministerių pirmininku Adenau 
erių. Be abejo buvo tariama 
sai panaikinti galutinai oku 
paciją ir Vokietijos apginkla
vimo reikalu.

Toks skubėjimas ka nors 
reiškia

Amerikos ir Europos politikų 
didelis judėjimas, visur važi
nėjimas ir noras skubiai rei
kalus tvarkyti ką nors reiškia. 
Gal yra skubus pasirengimas 
svarbiems įvykiams.

Kinijoj karas

nei užgęsta, nei plačiau įsi
liepsnoja. Nacionalistai vis 
dar tebebombarduoja Amoy 
salą ir netoli esančias komu 
nistinės Kinijos pakrantes. 
Paskutiniai pranešimai sako, 
kad komunistai traukia vis 
didesnes jėgas arčiau nacio 
nalistų laikomos salos.

SÃO PAULO STUDENTAI 
STREIKUOJA

Šios savaitės ketvirtadienį 
beveik visos S. Paulo estado 
aukštųjų mokyklų, universite 
tų studentai išėjo streikan so 
lidarizuodami su Sorocabos 
agranomijos akademijos ir 

Para Deputado Federal 
vote no

Dr. João Batista Ramos
Diretor da Radio Nacional de S. Paulo

Para Deputado Estadual
vote no

Enginheiro Dr. Arnulfo Pereira dos Santos
COMIÇÃO:
Casimiro Ambrozevičius
Dr. Luiz Rangel
Alfredo Terra de Souza
Marco Alcari 
Claudio Ranzini 
Roque Maloteste
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São Paulo ^politechnikos mo 
kyklos studentais, kurie kovo 
ja tiek už universiteto, tiek 
už studentų sambūriu autono 
miją. Sorocaboj reikalaujama, 
kad mokomasis personalas 
turėtų teisės išsirinkti moky 
klos direktorių. Politechnikos 
fakulteto sudentai reikalauja 
autonomijos studentų sambų 
riams.

Šis streikas truks ligi pir
madienio. Pirmadienį atatin
kamos įstaigos turi tarti savo 
žodį. Jei minėti reikalavimai 
nebus išpildyti, studentai to 
liau tęs streiką.

Viso streikuoja 14 tūkstan 
čių studentų.

Susirūpino tarptautinėmis 
krepšinio pirmenybėmis.
São Paulo miesto 400 metų 

sukaties proga buvo numa- 
t t d šiais metais spalio mene 
sį suruošti tarptautinį krepši
nio turnyrą, pirmenybes. Vie- 
ta-S. Paulo miestas. Tam tiks 
lui statomi nauji sporto rū
mai, Ibi’-apueros parke, kuri
ems duotas vardas Maracná. 
Jie sutalpins 33 tūkstančius 
žiūrėtojų.

Paskutinėmis dienomis atsi 
rado nonumatytų kliūčių. Pir 
ma jų kad buvo abejojama, ar 
laiku bus pastatyti sporto rū
mai. Bet gubernatoriui įsiki
šus, atrodo, kad pastatas lai
ku bus baigtas statyti.

Kita kliūtis, tai pinigai. Mi
ręs prez. Getulio Vargas olim 
piadai buvo pažadėjęs 10 mi
lijonų kruzeirų. Bet dabarti
nis, Cafė Filho, taupumo su
metimais, nubraukė numatytą 
pinigų sumą. Taigi olimpiados 
reikalai atsidūrė keblioje pa
dėtyje Bet S. Paulo sporto 
vadovybe surado išeitį. Rei
kalingą pinigų sumą stengia
si sukelti privačiu būdu ir 
tuo būdu pašalinti kliūtis olim 
piados ruošimui.

Tarp kitų pakviestų tautų 
dalyvaus ir Rusijos rinktinė, 
galimas daiktas su kokiais 
krepšininkais lietuviais, iš 
Lietuvos krepšinio^rinktinės.

Kai Rusijos rinktinė šiais . 

metais buvo nuvykusi Italijon, 
tai jų tarpe irgi keturi lietu
viai krepšininkai dalyvavo. 
Kaikurie Italijoj gyveną lieto 
viai norėjo su savo tautiečiais 
susitikti Deja, nepa
vyko. O jei priepuolamai ku
rio nors šį tą paklausdavo, 
tai tas nieko neatsakydavo 
ir pasiųsdavo su politruku 
kalbėtis.

Amerikos pozicija.

Amerikos laivyno septinto
ji eskvadra sustiprinta nau
jais vienetais, tebedožitiruo- 
ja Formozos sąsiauryje ir 
parengties stovyje.

Vykstančiuose susi rink imuo 
se prie Amoj salos Amerikos 
laivynas nedalyvauja, bet na 
cionalistams teikia visą rei
kalingą paramą ginklais,

Ką dat\ys, jei sala bus puo 
lama, kol kas neaišku.

Bet jei komunistai veržtųsi 
Formozon. laivynas nieko ne 
laukdamas stotų kovon.

Guamoy sala nėra labai 
svarbi nacionalistam ir kartu 
labai lengvai komunistams 
prieinama bombarduoti. Pa
trankos nuo kranto lengvai 
ją apšaudo. .Bet jos praradi
mas svarbus yra politiniu 
atžvilgiu. Nacionalistams jš» 
jos pasitraukus, atrodys, kad 
kur nori ten komunistai eina 
ir nugali. Tuomet kristų pa
sitikėjimas amerikonais tiek 
kiniečių, tiek kitų tautų tar-t 
pe. Taigi vien tik del savo 
sąjungininkų geros nuotaikos 
palaikymo, amerikonai yrąs 
suiteresuoti, kad nė žingsnis 
žemės komunistams nebūt 
užleistas. . į

Dr. Adhemar de Barros 
grasina kalėjimu.

Prieš Adhemar de Barros 
yra paduotas teisingumo įsiai . 
gorns skundas už neleistiną 
pasisavinimą, valdžios pini
gais pirktų, automobilių ir 
sunkvežimių. Tia automobiliai 
General Motors fabrike buvo 
užsakyti gubernatūros, būnant ? 
Adhemar de Barros gubena- įį 
toriumi, bet buvo įteikti pri- y 
vatiems asmenims. Adhmaras 
juos apmokėjimo estado pini- 
gaiš. Teismo įstaigos svarsto ( 
skundą ar jam duoti eigą, 
ar jį numarinti. Adhemaro | 
priešai rašo, kad jis turės, 
būt areštuotas dar prieš teis- 
mą už pasisavinimą va’.stybi- . 
nio turto. Kaip ten ištikrųjų 
bus. gal net šią savaitę paaiš 
kės. #

Jei Adhemarą jo politiniams i 
priešams pavyktų rinkimų i 
išvakarėse sukompromituoti, 
tai Adhemaro politinei karje
rai būt suduotas mirtinas 
smūgis.
Balsavimo keliu Adhemaras ’
vargu bus nugalėtas, Labai 
daug pritariančių turi provin
cijoje.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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V!ika Sudarančiu Šnipių Atstovu Pasitarimo
1954 m. gegužės 1 d. sutartu ir priimtu 

nutarimu tekstas.
(Tąsa)

Pagaliau nereikia pamiršti 
ir to, kad vienas kitas, pasa
kodamas, «persūdė», duoda
mas savo vaizduotei apie lie 
tuvių tautos naikinimą lais
vas vadžias. Taigi, išvadoje 
galima tvirtinti, kad masinių 
trėmimų aukščiau nusakyta 
prasme iki 1951 metų Lietu
voje buvo tik 1948 ir 1949 me 
tais, kas atitinka ir kitoms, 
mus anksčiau pasiekusioms, 
žinioms.
KAIP PRIEITA PRIE ŠIŲ 
SKAIČIŲ?

Remiantis 400 grįžusių iš 
Lietuvos vokiečių parodymais 
čia surašyti duomenys, kiek 
iš kurios vietovės, kur tiems 
liudininkams teko gyventi ar
ba kurias jie, gyyendami kai 
mynysiėje, gerai pažinojo, 
1945-1951 metų bėgyje yra su 
imta ar ištremta šeimų. įtrauk 
tos ir tos vietovės, iš kurių 
niekas nebuvo ištremtas ar 
suimtas. Grupuojant tuos duo 
menis stengtasi galimai prisi 
laikyti Lietuvos administraci 
nio paskirstymo apskritimis 
ir valsčiais, koks jis buvo iki 
1950 metų birželio mėn., nors 
keliais atvejais, neturim tiks 
lįų davinių apie valsčių ribas, 
teko įtraukti ir tokius valsči
us, kurie Lietuvoje pastaruo 
ju metu, dalinai dar prieš ru
sų okupaciją, buvo panaikin- 
t. Po vietovardžio sąraše ei
na tame kaime ar vietovėje 
buvusių ūkių skaičius pagal 
1923 metų surašymo duome
nis. Aišku, 1945-51 metais tas 
ūkių skaičius jau galėjo būti 
pasikeitęs. Jie tad čia patiek 
ti daugiau orientacijai ir toli 
mesnėms išvadoms įtakos ne 
turės. Sekančioje skiltyje nu 
rodyta bendras vietovės (kai 
mo, bažnytkaimio ar kit) gy 
ventojų skaičius 1948 metais. 
Nors ir čia išeita iš 1923 m. 
surašymo duomenų, bet įves 
t<>s nataisos atsižvelgiant į 
gyventojų prieauglį valsčiais 

pagal ankstyvesnius statisti
nius davinius ir 1944 metų 
gyventojų surašymą. Jei tuo 
būdu išvestas gyventojų skai 
čius, paskirai kurią nors vie 
tovę paėmus, tiksliai ir neati 
tiktų 1948 m. faktinąją padė
tį, tai bendras išvardintų vie 
tovių gyventojų skaičius pa
gal tikimybės dėsnius turėtų 
būti pakankamai realus.

Sekančioje skiltyje sužymė 
ta, kiek pūgai vokiečių sugrį 
želių parodymus iš atitinka
mos vietovės nuo antrosios 
Sovietų okupacijos pradžios 
iki jiems Lietuvą apleidžiant, 
t. y. iki 1951 m. gegužės mėn., 
buvo suimta ir ištremta šeimų. 

kremlius nori patikrinti taiką vakarams.

Tėnka tačiau pažymėti, kad 
eilėje atvejų daviniai apima 
trumpesnį laikotarpį, liudinin 
kui, pavyzdžiui, tebuvo žino
ma, kiek iš tos vietovės buvo 
ištremta ar nuimta asmenų 
tik nuo 1945-jų iki 1949-jų me 
tų, taip kad kaikuriose vieto 
vėse nurodytieji suimtųjų ir 
ištremtųjų skaičiai yra gal 
kiek mažesni, kaip kad tikru 
moję buvo. Skaičiai, kaip mi 
nėta, apima tiek ištremtuosius, 
tiek suimtuosius, nes parody
mus davę vokiečiai dažnai 
negalėdavo smulkiai paskirs
tyti, kiek kada buvo ištremta 
ir kiek suimta, o žinodavo 
tik bendrai vienos ar kitos 
vietovės nuostolius suimtais! 
ais ir ištremtaisiais. Nėra, bet 
gi, jokios abejonės, kad di
džiausią nuošimtį tame skai
čiuje sudaro 1948-jų ir 1949-jų 
metu masinių trėmimų aukos.

Pagal ištremtųjų ir areštuo 
tų šeimų skaičių paskutinėje

skiltyje išvestas, tam šeimų 
skaičiui atitinkantis, bendras 
asmenų skaičius. Vienai šei
mai vidutiniai skaityta 3 as
menys. Toks vidurkis parink
tas atsižvelgiant į įvairius 
faktorius. Pirmoje eilėje priim 
ta dėmesin pačių grįžusių vo 
kiečių liudininkų parodymai 
apie ištremtųjų šeimų sąstatą 
ir suimtuosius. Toliau atsiž
velgta į tai, kad kaikurie liu 
dininkai, nurodydami ištremtų 
ar suimtų šeimų skaičių, ti
krumoje turėjo galvoje aplin 
kybę, kad vietovėje buvę tiek 
ir tiek sodybų tuščių, gi vie 
noje sodyboje galėjo gyventi 
ir dažniausiai gyveno daugi
au šeimų, taigi ir daugiau šei 
mų galėjo būti ištremta. To
liau, trėmimai didžiąją dalimi 

IŠTREMTIEJI ATSKIROMIS VIETOVĖMIS:

Alytau R a p s k r i t i s

Vietovė Valsčius Ūkių Gyventojų Skaičius ištremtų
skaičius skaičius 1945-1951 m.

šeimų asmenų
Burokaraistėlė Daugai 11 75 5 15
Grikopėdis Jėznas 6 53 1 • 3
Pelekoniai Jėznas 52 404 7 35
Jonioniai Merkinė 43 267 4 12
Remeikiai Miroslavas 25 239 - -
Semeniškiai Miroslavas 22 191 1 3
Obei i ja Miroslavas 5 123 1 3
Dirvoniškiai Nemaniūnai 1 23 1 3
Pilvingiai Niedzingė 38 274 13 39
Komisaruvka Simnas 11 67 10 30
Kriukininkai Simnas 30 254 6 18
Gripiškės Stakliškiai 49 326 20 60

2.296 221

Biržų a p s k r i t i 8
Šlepsčiai Biržai 51 236 1 3
Počeraukštė Biržai 3 54 1 3
Peikstenai Biržai 8 64 1 3
Padegesiai Biržai 3 33 3 9

387 18

Kaune* a p s k r i t i s

Rokai A. Panemunė 82 641 50 150
Muniškiai Babtai 43 325 - -
1 ilova Čekiškė 30 226 -
Teklinava Čekiškė 2 19 2 6
DukeJiai Čekiškė 11 86 \ 2 6
M ii ei k i ai Čekiškė 5 96 15 45
Žardiškiai Čekiškė 22 220 - -
Butkiškė Čekiškė 11 96 10 30
Pajesis Garliava 4 460 1 3

(Bus Daugiau)

palietė ūkininkus, taigi žmo 
nių kategoriją, kurioje gaus 
au skaitlingesaių šeimų. Antrą 
vertus, turėta taip pat galvo
je, kad kaikuriems areštuotie 
siems ar tremiamųjų šeimų 
nariams, ypatingai jaunes
niesiems, pavykdavo pabėgti 
ar nuo trėmimų pasislėpti. 
Kaipo atskiros šeimos įtrauk
ti liudininkų parodymuose ir 
viengungiai tremtiniai. Visus 
tuos faktorius įvertinus, vidur 
kį 3 asmenys šeimos vienetui 
šiuo atveju tektų laikyti rea 
liu.

Taigi areštų ir trėmimų pa 
sekoje nuostoliai žmonėmis 
tose Lietuvos vietovėse, ku
riose liudininkai gyveno ir 
kurios jiems buvo gerai pa 
žįstamos, atrodytų šitaip:

Kaip jie mus sušaudė
Pulk. J. Petruitis

(Tąsa)

Ir vėl sapnas: rodos, Vilniuje, 
eidamas Katedros aikšte, prieš 
varpinės bokštą staiga sutikau 
a. a. mano žmoną, visiškai 
baltais vasariniais drabužiais 
apsirengusią. Nustebę sustojo 
me vienas prieš kitą. Ji taip 
liūdnai, priekaištingai, pilno
mis ašarų akimis žiūrėjo į 
mane, o aš jai pasakiau:

— Justina, jei tu mane pa
likai, aš nusižudysiu...

— Joneli, nedaryk to, pra 
ša u tave dėl vaikų... - tai pa 
sakius, ji tuojau išnyko ir ka 
tedra su varpinės bokštu.

Šiek tiek atsipeikėjęs, pa
sijutau begulįs tame pačiame 
karcerio pasienyie - šonas 
skaudėjo ir gerokai jau bu
vau sušalęs. Pašokęs iš guo
lio, pradėjau vaikščioti po ka 
merą ir melstis už Justiną ir 
Ju;zi Pasivaikščiojęs ir pa
simeldęs, pasijutau tiek sti
prus ir ištvermingas, kad net 
pradėjau šlykštėtis pirmykš- 
čia nusižudymo mintimi. Dar 
nerskaičiau įrašą sienoje: 
<Ke įtėk, sūnau, ir Dievas 
Kentėjo». Taip,peikia vyriš
kai kentėti. Reikia laukti, kol 
jie nužudys, bet pačiam žudy 

tis - ne. Ir a. a Juozas su 
Justina taip aiškiai įspėjo, 
kad to nedaryčiau. Pagamin
tąjį įrankį įkišau į kamašo 
auliuką, kad prižiūrėtojai be 
krėsdami neatrastų. Vėliau, 
jau kitose kamerose, tas prie 
taisas buvo mūsų naudojamas 
kitiems reikalams.

IEŠKAU BŪDU LENGVINTI 
GYVENIMĄ

Nusižudymo mintį išvariau 
iš savo galvos, apie mirtį ir 
jos paslaptį daugiau nebegal
vojau. Bet kur dabar padėti 
tą be galo prailgėsi laiką su 
prieblandžia elektros šviesa, 
kuri dieną naktį vis ta pati 
ir taip ji man įkyrėjo? Jei ne 
pelės, kurios visiškai su ma
nim susidraugavo ir .Dociaus 
dainos septynias dešimt ket
virtojoj kameroj, tikrai būtų 
galima iš proto išeiti. Reikia 
ką nors dirbti, kad tas be ga 
Io ilgas ir niūrias dienas su
trumpinčiau. Natariau pati
krinti savo atmintį. Ėmiausi 
savo smegenyse atgaivinti ru 
siškas Apuchtino «Pamišėlis» 
(Sumašedšij) eiles, kurias, 
jaunas būdamas, mintinai mo 
kėjau, o dabar buvau visiškai 

užmiršęs Eksperimentas labai 
gerai pavyko: iš lėto eilutė 
po eilutės, per poią dienų vi 
siškai jas atnaujinau savo gal 
voje ir galėjau deklamuok.

Pabaigęs su eilėmis, ėmiau 
si matematikos, kuriai labai 
esu dėkingas, kad ji man iš 
tikrųjų sutrumpino visą kar
ceryje buvimo laiką. Pradėjau 
nuo logaritmų. Iškėliau klau
simą, kokiu būdu Pševalskis 
sudarė penkiaženklių logarit 
mų lentelę Po kelių dienų 
darbo man visiškai paaiškėjo 
formulės, karių padedamas 
Pševalskis ir Haussas galėjo 
sudaryti tas lenteles. Čia di
džiausias buvo tas sunkumas, 
kad nebuvo nei kuo, nei ant 
ko rašyti - viskas reikia da
ryti mintinai, visi pažymėji
mai daryti savo galvoje. Ta
čiau laiko tam reikalui visiš 
kai pakako, nes darbas nes
kubus. Bet, beieškodamas tų 
formulių, atradau tokių nuos
tabių skaičiavimo reiškinių, 
kad man jokiu būdu ir šian
dien galvoje netelpa, jog ga 
lėtų žmogaus protas juos išaiš 
kinti, nes, mano manymu, tie 
reiškiniai nepasiduoda jokiam 
normaliam bei logiškam sam 
protavimui, būtent: mūsų de- 
šimtaino (arabų) skaičiavimo 
skaitmens iš eilės - 1, 2, 3... 
9, pakelti į penktą laipsnį, 
gautųjų skaičių gale duoda 
vėl tuos pačius eilinius skait 

menis 1. 2, 3. . 9. Niekaip ne 
galiu suprasti, ar tas arabas 
ar indas, kuris išrado dešim
tainį skaičiavimą, galvojo apie 
tai, ar jam tik taip atsitikti
nai išėjo Taip pat mane nūs 
tebino Pitagoru teorema (sta 
čiojo trikampio statmenų kva 
drato suma lygi įstrižainės 
kvadratui), kad tarp begalinės 
daugybės yra tik vienintelė 
figūra, kurią galima matuoti 
sveikais skaičiais, būtent: 
32 +42 = 2 . Tai vienintelis 
toks santykis. Be šių, radau 
dar ištisą eilę reiškinių,kurių 
negalėjau ir negaliu suprasti.

Tas darbas žymiai palengvi 
no mano gyvenimą karceryje: 
nors smegenys pavargdavo 
iki visiško apkvaitimo, bet 
laikas, šaltis ir palšos sienos 
su kreivomis durimis manęs 
tiek daug nebekankino.

PAMIŠĖLIAI

Vasario pabaigoje į Dociaus 
karcerį atvedė dar vieną la
bai triukšmaujantį pamišėlį, 
kuris nežmonišku balsu staug 
davo ir staugdavo, kol pails 
davo. Kad ir Dociui, senam 
septyniasdešimt ketvirtojo kar 
cerio gyventojui, matyt, jis 
labai nepatiko, nes ir jis lio 
vėsi dainavęs ir triukšmavęs.

Vieną kartą turėjau ska
naus juoko. Naujasis Dociaus 
draugas, nustojęs staugti, pa

klausė Docių:
— Kokia to prižiūrėtojo pa 

varde?
- O kam tau jo pavardė 

reikalinga, ką tu iš jos dary 
si? - visiškai autoritetingai 
klausimu į klausimą atsakė 
jam Docius.

Kaip girdėdavau, Docius jo 
kiu būdu negalėjo pakęsti, 
kad jo naujasis kaimynas ne 
vaikščioja į ruošą ir savo iš 
matas čia pat praryja. Todėl 
vieną sykį prie jų karcerio 
durų pasigirdo didžiausias 
triukšmas:

— Dociau, Dociau, ką tu 
ten darai?! - šaukė prižiūrėto 
jas į durų «vilkelį».

— Aš jam, rupūžei, snukį 
ištrinsiu, kad jis čia daugi
au... nebeėstų... Aš jį pamoky 
siu. Net koktu žiūrėti, ką jis 
čia dirba... - aiškinosi Docius 
ir toliau savo kaimyno snukį 
trindamas. - «Paškudnikas» - 
jis man visą kamerą užteršė...

Nežinia, kuo ta Dociaus pa 
moka jo kaimynui būtų baigų 
sis, jei nebūtų iš viršaus atė 
jęs kitas prižiūrėtojas, kuris, 
įėjęs į kamerą, gražiuoju Įti
kino Docių, jog tas jo kaimy 
nas nevertas, kad į jį būtu 
tepamos rankos. O tas jo kai 
mynas, matyti, nė kiek nesi
gynė, tik kriokė ir šniokštė.

(B. D.)
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Laiku Apsisprendė
į .Jjgšhssgi : 'I

Šios savaitės Londono dien 
raščiai rašo apie lietuvaitės - 
Lėnos B., ištekėjusios už an
glo Hegarthy, kelionę į Lie 
tuvą: Londonietė Lena Hegar 
thy š.m. liepos mėnesi, ga
vusi sovietinę vizą, iškeliavo 
esančių Lietuvoje giminių 
aplankyti.

Iš Rotterdamo uosto ji tu
rėjo išplaukti 4.000 tonų so
vietiniu laivu., Cooperatzia“. 
Nors ir prieš iškeliaujant tū
li jos pažįstami buvo ją pers 
pėję, tačiau Mrs. Lena B. ne 
paisė perspėjimų. Tik jau 
būdama sovietiniame laive, 
pripuolamai, išgirdusi iaivo 
kapitono pasikalbėjimą su ki
tu laivo pareigūnu, kad jai 
bus sunku grįžti D. Britanijon 
ir ji pateksianti į sovietų kon 
sentracijos stovyklą, keliauto 
ja, mokėdama rasų kalhą, 
suprato, kas jai gresia. Nuė
jusi nuo laivo, kreipėsi Rot- 
terdame į Britų Konsulatą, 
prašydama apsaugo* ir pagal 
bos. Konsulato lėšomis jį grį 
žo Auglijon, laimingai išven 
gusi sovietinės viešnagės 
malonumų. Keli Londono 
dienraščių ? korespondentai 
teiravosi Lietuvių Sąjungoje 
smulkesniu žinių apie šią lie
tuvaitę, paskutinę minutę lai
mingai išsprukusią iš., vaišin 
gų“ šeimininkų la vo. Gaila 
kad nežinant Mrs. Lenos pa
varų.ės. nebuvo galima nieko 
smulkiau apie ją patirti. 'Ti
kimės. kad veli.au sužinosime 
ir kiek plačiau apie šią lietu 
vaite, rizikavusią šiuo mėtų 
plaukti į ,.laisvą“ Lietuvą sa 
vo giminių aplankyti.

IŠVEŽIMAI VYKSTA NUOLA
TOS.

Per Vilniaus radiją rugpjū
čio 24 d paskelbta žinutė, 
kad per Vilniaus geležinke
lio stotį kasdien pravažiuoja 
ešalonai į Sibiro dirvonuojan 
čias žemes. Jie iš Lietuvos 
veža namus, įvairius įrengi
mus, miško medžiagą, kom
bainus, eunkvežimius ir že
mės ūkio mašinas. Kartu su 
mašinomis į Sibirą vyksta 
kombaininkai, šoferiai raecha 
nikai. Vakar, pažymi šis ra
dijas. iš Vilniaus stoties į Si
birą išvyko du ešaionai su 
kombąįnas-iš Šiaulių. Klaipė
dos ir kitų respublikos rajo
nų. Kartu su kombainais vy
ksta ir aptarnaujantis perso
nalas. Šiandien, priduria radi 
jas, iš Vilniaus į Vidurinę 
Aziją išvyko 70 automašinų 
kolona. Sekančią dieną radi
jas ankstyvesnį pranešima pa 
pildė, kad dauguma į Sibirą 
išvykstančiųjų esąs jaunimas 
ir kad vieno ešalono išlydėti 
atvykęs pavergtos Lietuvos 
sovchozinių ūkių ministério 
pavaduotojas draugas Sinič- 
Kinas. Dviejų išvykusių eša- 
lonų sudėtyje buvę daugiau, 
kaip 100 automašinų ir šofe
rių. Štai kokią paramą Rusi
ja teikia lietuvių tautai, grob
dama jos turtą ir tremdama 
lietuvius į Sibiro dirvonus. 
Vilniaus radijas jau rugpjū
čio 19 d. buvo pranešęs, kad 
' Kazachstaną ir kitas Sibiro 
sritis iš pavergtos Lietuvos 
išsiųsta lietuviu būriai: agro 
nomų, žemėtvardininkų, dir
vos tyrimo specialistų. Kad 
išvežimai . • vyksta nuolat, 
matosi ir iš paskiausio Vilni
aus radijo rugpiūčio 27 die
nos nranešimo: «Šiandien iš 
Vilniaus į Kazailhstaną išvy
ko nauja T. Lietuvos automo 
bilų transporto ir plentų mi
nisterijos darbuotojų grupė». 
Toji kolona išvyko į Akmolins 
ko sritį. Ministerija • gavusi 
pranešimą, ?kad iš anksčiau 
pasiųstų 180 sunkvežimių ko-

iš kur mes, lietuviai esame kilę?
Tas klausimas seniai yra 

aktualus. Jau daugiau kaip 
prieš 500 metų lenkų kroni- 
kininkaa Dlugošas yra užra- 
rašęs, jo, laikais paplitusią 
nuomonę, kad lietuviai esą 
kilę iš romėnų. Ryškus lietu
vių ir lotynu, kalbų panašu
mas sudarė pagrindą šiai te
orijai.

y- Me§ esame, iš romėnų 
kilę bajorai—dėstęs kunigai
kštis Vytautas Didysis vokie
čių imperatoriui Sigizmundui 
per" garsųjį Lucko susivažia
vimą 1429 metais.

— Nereikia mums lenkų 
herbų!—šaukė Radvilai, Asti- 
kai, Goštautai ir kiti 15-to 
amžiaus Lietuvos, didikai, aš
traus ginče su lenkais metų, 
grąžindami per Horodlės uni 
ją gautuosius bajorystės žen- 

lonos 150 nuvykę į Akmolins 
ko sritį, o 30 į Rustovką, Al
tajaus krašte.

Lietuvos Draugo Laidotuvės

Rugpjūčio 22 d Italijos lai 
kraščiai paminėjo VLIKo ir 
Vykdomosios Tarybos pirmi
ninkų užuojautos telegramą 
Italijos ministerial pirmininkui 
Scelbai «II Ponio» įsidėjo tą 
pačią dieną pirmoje vietoje 
Romos Lietuvių Bendruome
nės pirmininko užuojautos te 
legramos tekstą, kurioje, su
minėjęs. De Gasperio simpa
tijas lietuviu tautai ir jo ko
vą už pavergtųjų laisvę ir 
Europos vienybę, išreiškė gi 
lią užuojautą Italijos lietuvių 
ir savo vardu.

Iškilmingose laidotuvėse, su 
ruoštoje Italijos valstybės, bu 
vo pakviestas dalyvauti ir 
kun. Mincevičius, kaip lietu
vių atstovas, kuriam bažny
čioje ir eisenoje buvo paskir
ta užsienių reikalu minister! 
jos protokolo šefo garbinga 
vieta tarp diplomatinio kor
puso ir abiejų Italijos parla
mento rūmų atstovų kartu su 
kitomis užsienio delegacijo
mis

Iškilmingose laidotuvėse da 
lyvavu 600.000 asmenų su lia 
lijos Resmblikos Prezidentu 
priešakyje. Vyriausybe, Parla 
meniu ir Senatu. Buvo a G to 
vaujamos 74 valstybės. Buvo 
nešama 7 000 vainiku, atsiustų 
iš viso asaulio ir Italijos Ši 
am didžiajam valstybininkui, 
tauriam katalikui ir italui nu 
silenkti atėjo net ir jo poli
tiniai priešai komunistai bet 
socialistai, pripažindami kar
tu su visa italų tauta, kad De 
Gasperio asmenyje Italija nra 
rado savo atnaujintoja ir did 
žiausią šių dienų valstybinin
ką.

Velionis daug kartų parodė 
dideliu simpatijų lietuvių tau 
tai tiek savo viešosiomis kai 
bomis, tiek privačiais pokal
biais, išreikšdamas savo viltį 
ir linkėjimą, kad lietuvių tau 
ta atgautų laisvę. Šių metu 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės proga savo lelegramo 
je Romos L. B. pirmininkui 
pažvmėjo «Jungiuosi prie Ju 
sų laisvės ir taikos vilčių». 
Šių metu birželio mėn. įvyku 
šiame Italijos kr. dem. kon
grese Neapolvje. pradėjus 
skaityti L. K. D. įgaliotinio 
Italijoj atsiųstą sveikinimo 
rasta kongresui. De Gasperis 
pats pirm 'sis. paskelbtas visų 
esančiųjų dalyvių, atsistojo ir 
išklausė sveikinimo stovėda 
mas. Tuo būdu pabrėžė savo 
pagarbą kenčiančiai Lietuvai 
ir lietuviams kovojantiems už 
jos laisvę: už tą laisvę, kuri
ai jis paaukojo visą savo gy 
venimą.

klus.
— Nereikia mums jų, mes 

turime savus, senesnius ir 
garbingesnius, nes mes esą 
me seni iš Romos atėję ba 
jorai!

Taip tvirtino lietuviai pa 
triotai prieš 500 metų, ginda 
mi savo garbę prieš niekinan 
čius juos lenkus. Jie ir bus 
sugalvoję iki šiai dienai išsi 
laikiusią legendą apie Pale 
moną, Romos didiką, pabėgu 
sį nuo žiauraus Nerono perse 
kiojimų ir drauge su palydo 
vais atplaukusį į Nemuno žio 
tis, atpsigyvenusį musų žemė 
je ir davusį pradžią Lietuvos 
valdovų giminei... Tada bus 
taip pat atsiradęs ir padavi 
mas apie Vilniaus įkūrimą. 
Geležinis vilkas, staugęs Ge 
dimino kalne, rodo aiškų no 
ra pabrėžti lietuvių giminys 
te su romėnais: didingąją Ro 
mą įkūrę Romulas ir Remas, 
vilkės išmaitinti...

Betgi negailestingasis moks 
las yra visiškai paneigęs ro- 

Ar ne didinga Lietuvos praeitis? Vytautas Didysis prie Juodųjų marių.

meniškąją mūsų kilmės teori 
ja. kuria taip ilgai didžiavosi 
mūsų senuoliai. Jis taip pat 
yra sugriovęs ir tvirtinimus, 
kad mes esame kilę iš graikų, 
hetitų, slavų ir net... semitų. 
Jis yra įrodęs, kad be pa
grindo kai kurie mūsų švie
suoliai dar ir dabar didžiuoja 
si indiškąja mūsų kilmės teo 
rija ir kad jie klaidingai dės 
to, jog mūsų kalba esanti ki 
lusi iš senos, senos literatūri 
nės indų tarmės - sanskrito... 
Visa tai yra atmesta.

Šiandien jau nebeabejoja
ma kad mes, lietuviai, ar, 
teisingiau sakant, mūsų prote 
viai — baltai — iš kurių atsi 
rado senovės prūsai, latviai 
ir lietuviai, kad mes esame 
kilę iš indoeuropiečių, iš ben 
droš protautos, kuri yra davu 
si pradžią daugumai Euro
pos tautų ir net kai kurioms 
Azijos tautoms. Senovės grai 
kai romėnai keltai germanai, 
slavai, baltai, o taip pat ir 
persai, indai ir kiti — visi 
yra vienos bendros indoeuro 
piečių kilmės.

Pagaliau šiandien ne tik lie 
tuvių, bet ir kitų tautų moks
lininkai spėja indoeuropiečių 
tėvynę buvus — net pačioje 
Lietuvoje!

Įdomūs keliai, kurie prive
dė prie šių išvadų. Tai dide

Balys Gaidžiūnas

Be Namu
O klydom klydom ant didžio kelio, 
Paklydom paukščiais dangaus mėlynėj.
Takuos takeliuos ramunės želia, 
Vaikai be vietos savoj tėvynėj.

O, želmenėli, ar tu žaliuosi? -
Svetimų rankų sėjamas grūdas!
Arimuos dainos liūdnai dainuosis -
Į arimėlį daug kraujo plūdo.

Ar begirgždėsi, kiemo svirtele,
Jei nėra sesių prie šulinėlio?
Ar bedainuosi, kai širdį gelia,
Jei tematyti tik debesėliai?

Kas eis palaistyt lelijos žiedą,
Kas pins vainiką nedėlios rytą?
Kodėl, paukšteliai, taip liūdnai giedat, 
Kodėl, šakelės medžių nuvytę?

O griaudžiai griaudžiai dainos dainuosis, 
Žels daug ramunių ant mūs takelių, 
Svetimoj žemėj vėjuos linguosim, 
Kol nesugrįšim į gimtą kelią.

lio mokslinio pasiruošimo rei 
kalingi, ilgi ir sudėtingi tyri 
Dėjimai, kurių net dalies neį 
manoma čia išvardinti. Pami 
nėšiu tik vieną ryškesnį mo 
mentą: Štai, senovės Graikijos 
rašytojas, gyvenęs penktame 
šimtmetyje prieš Kristaus gi 
mimą, istorijos tėvu vadina
mas, Herodotas, yra rašęs, 
kad Dniepro upė prasideda 
iš didžiulio, kaip marės, eže 
ro. Iki šiol tų Herodoto žo
džių visai nepaisyta, manyta, 
kad tai turtingosios senovės 
graikų vaizduotės padarinys. 
Kurgi, Dniepro augštupy juk 
jokio didelio ežero nėra... Bet 
gi mūsų laikais geologai yra 
nustatę, kad tikrai, seniai, 
kaip tik maždaug prieš 2 000 
metų, atseit Herodoto laikais, 
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Dniepro augštupy yra buvęs 
didelis ežeras, o garsiosios 
Pinsko—Minsko balos, tie mil 
žiniški samanomis apaugę 
plotai yra jo likutis, buvęs to 
ežero dugnas... Maža kas pa 
žista šį didelį nenaudingą 
plotą, per kurio vidurį, per 
500 mylių ilgumo, lėtai neša 
savo vandenis į Dnieprą jo 
intakas - Pripetė. Šios Pinsko 
— Pripetės balos yra pana
šios į Suvalkų Palias, į Že
maičių Kamanus.

Ir '<štai jomis susidomėta, 
imta tyrinėti. Išvados tikrai 
sensacingos: aplink tas balas, 
kadaise buvusį ežerą, ir gy
veno senu senovėje mūsų 
protėviai indoeuropiečiai.

Dalis jų nukeliavo į Aziją, 
(Pabaiga 4 pusi.)
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Ar ateity ilgiau gyvensim?
PRIKLAUSO NUO TO. AR MEDIKAM PAVYKS SUMAŽINTI 

ARTERIJŲ SUKALKĖJIMĄ — ARTERIOSKLEROZĖ?

Žmonės pasvajoja šiandien, 
kad ateiiy pasiseks išgyventi 
po šimtą ir daugiau metų vi- 
dutiniškai. Nurodo, kad jau 
dabar vidutiniškai žmogus il
giau išgyvena. Esą 1889 žmo 
gaus amžiaus vidurkis buvęs 
34 metai, 1911 jau 46.6 metai, 
o 1944 jau beveik 68,2. Jei 
tiip eis toliau, tai kodėl ne
patikėti, kad 19? metais žmo
gaus amžiaus vidurkis bus

- 100 metų.
Žmoguj pajauninti buvo ži

nomi įvairus mėginimai Štai 
nacho, Voronovo Dooplerio, 
Niehanso ir kt, kurie hormo
nais mėgino pagerinti žmo 
gaus kraują, sustiprinti krau
jo indus. Daugiau ir sveikes 
nio kraujo, daugiau deguo 
nies, geresnė apytaka-vis tai 
priklauso prie žmogaus «pa- 
jauninimo», tikriau sakant, 
gyvenimo jėgos sustiprinimo.

Paskutiniais metais daugiau 
dėmesio kreipiama į kraujo 
indų sieneles, jų tamprumą, 
lankstumą. O jom labiausiai 
kenkia arterijų sienose susi
renkančios kalkės.

1833 medikas Lobstein Stras 
burge pirmąsyk pavartojo žo 
dį arteriosklerozė, ir nuo to 
laiko tas susikalbėjimas bu 
vo laikomas natūraliu sena
tvės ženklu, žmogaus organiz 

Reikalingas advokatas byloms vesti?

Nieko nelaukdamas kreipkis Į 

Advokatą Decio Farias
Raštinė: R. Santa Teresa, 28, Q-to and. salas 604 ir 505. 

(kampas Praça da Sé) Fone: 35-8240 ir 32-0064

mo susidėvėjimu, kuris atei
na su senatve.

Naujas žingsnis buvo 1908 
Ignatovskio mėginimai su triu 
šiais. Jis dirbtiniu búdu grei
tino arterijų sukalkėjimą. Ir 
jau 1911 buvo aišku, kąd tą 
sukalkėjimą paskubina vadi 
namas cholesterinas, medžia
ga, panaši į riebalus.

Naują žingsnį padarė po 
antrojo pasaulinio karo Ame- 
kos medikai tyrinėtojai. Jie 
priėjo išvadą, kad sukalkėji- 
mas, arba arteriosklerozė, 
nėra tik sena vės reiškinys. 
Buvo ištirti 300 kare žuvusių 
amerikiečių lavonai, vyrai 
vidutiniškai apie 22 metų Ir 
buvo rasta, kad 77% >š .1’1 
turėjo jau stiprias sukalkėji- 
mo žymes širdies koronariuo 
se induose, susiklojusius cho
lesterino sluoksnius. Dėl to 
kovoti su arteriosklerozė da
rės aktualu ne tik sename, 
bet ir jauname amžiuje.

Daugiausia šiuose tyrinėji
muose pasireiškė profesorius 
J. W Gofman ir jo bendra
darbiai Berkeley universitete 
Kalifornijoje. Gofmanas pa
brėžė, kad arterijom sukal- 
kėj-int didelės reikmės turi 
cholesterine» ir riebalų gau
sumas. Jis išdirbo dietos sche 
mas, kaip reikia išvengti su-

kalkėjimo.
Tuo tarpu visi bandymai 

daromi su triušiais, vištom.
Dėl žmonių tiek nurodoma, 
kad nuo pasninkavimo, bada
vimo cholesterinas žmoguje 
mažta; kad ryžių dieta maži
na ne tik kraujo spaudimą, 
bet ir cholesterino kiekį; kad 
karo metais mirimų skaičius 
nuo koronarinės sklerozė bu 
vo sumažėjęs.

Artimesnė išvada lieka dar 
viena: cholesterino pavojus, 
taigi ir arteriosklerozė. nie
kur nėra tokia pavojinga kaip 
AmeriKoje. kur žmonės lin
kę persivalgyti.

Laisvės Atsišaukimai Kaune

Pavergtoje Lietuvoje laikas 
nuo laiko pasirodo atsišauki
mai, kviečią tautiečius nenus 
toti vilties, kad Lietuva vėl 
bus laisva.

Gautosiomis žiniomis, 1953 
m. per Visus Šventuosius 
(lapkr. 1 d. ) Kauno kapinė
se Dariaus ir Girėno pamin
klinio kapo rūsyje, buvo iš
tiesta Lietuvos trispalvė vė
liava ir aplinkui pribarstyta 
proklamacijų (spausdintų ir 
ranka rašytų), kurių turinys 
buvo maždaug toks% «Bran
gus broliai lietuviai! Šiandien 
patiesiame musų tautos vėlia 
vą prie Dariaus ir Girėno 
kapo, bet greit tikimės gale 
šią ją iškelti ir visoje laisvo
je Lietuvoje»-.

Prie kapo susirinko apie 
700 kauniečių, kurie stebėjo, 
kaip atvykę milicijos parei
gūnai nervinosi dėl šios tau
tinės manifestacijos ir grobs
tė proklamacijas. Budinga, 
kad milicininkai, prieš nuim
dami vėliavą, ilgai tarėsi, 
kaip tai įvykdyti, nes jie bi 
jojo, kad vėliava gali būti 
sujungta su sprogstamąja me 
džiaga.

APIE ALEKSOTO KLEBONO 
STANKEVIČIAUS MIRTĮ YRA 

TOKIU ŽINIŲ.

Bern. Brazdžionis

Anapus Atlanto
Anapus Atlanto magnolijos žydi.
Anapus Atlanto jas skina mirtis...
Ir blanksta ten žingsniai, tremty pasiklydę.
Ir gęsta kaip laužas visa praeitis.

Pavasario paukščiai, tai jūs į tėvynę, 
Tai jūs, grįždami už kalnų, vandenų. 
Man atnešei tolimą tėviškės žinią, 
Kančias ir maldas ant baltųjų sparnų.

Ir atgimė žydinčios vasarų šventės 
Varguos ir jaunystės dienų spinduliuos, 
Ir saulėio ežero žalios pakrantės 
Tik vien atminimu sopnuos teliūliuos.

Anapus Atlanto verks rankose vėjo 
Negyvos alyvos, pilki ajarai, 
Anapus Atlanto, krauju kur žydėjo, 
Kaip kraujas širdy skleisis rožių kerai.

Ir šauks ir netils su varputis Vabalninko 
Anųjų dienų atminimas ausys,
Ir eisi, kur vos,, nors bus marios aplinkui. 
Tie rožių kerai, tas namų ilgesys.

griovęs visas ramantiškas ir 
mūsų tautiniam išdidumui ma 
lanias teorijas. 'Tačiau jis 
yra iškėlęs tikrovę, kuri yra 
daug įdomesnė ir dar daugiau 
musų tautinę savigarbą ūgdan 
ti

Mes nesame kilę nei iš 
graikų, nei iš romėnų ar in 
dų, bet mes esame lygiai se 
ni, kaip, ir tos augštų senų 
kultūrų tautos, išriedėję iš 
bendro su jomis kamieno... 
Ir jeigu senoji graikų kalba 
šiandien jau yra mirusi, jeigu 
lotynų kalba dulkėmis apneš 
ta— vien mokslui ir bažny 
čiai tetarnauja, o sanskritą 
«supranta gal tik keliasdešimt 

gi 3^----

po visą žemės rutulį išmėty 
tų kalbininkų, —tai lietuvių 
kalba yra gyva! Lietuvių kai 
ba yra seniausioji iš gyvųjų 
Europos kalbų, ji yra turtinga, 
lanksti, ir kaip retai kuri ki 
ta kalba—tinkanti poezijai, 
švelniausios lyrikos jausmams 
reikšti... Ji yra išlaikiusi įdo 
mių ir senų kalbos lyčių, jos 
mokosi ir svetimi, dėsto ją 
daugely universitetų...

Mes nesame senieji Romos 
bajorai, kaip tuo tikėjo Vy 
tautas, Didysis, bet mes esa
me tauta, kuri seniausiai ir 
pastoviausiai iš visų Europos 
tautu savo žemėje gyvena.

Margutis

Geriausias būdas sutaupyti šiais nepastoviais laikais yra 
dėti pinigą j nejudamą nuosavybę. Ilgai sau galvos 
nesukdamas įsigyk PIGIA KAINA, vos Cr$ 20,00 už me 
trą žemės, ILGAM ISSlMOKĖJlMUl, dešimt pro 

centų įmokant užperkant, patogioj ir gražioj vietoj,

JARDIM DAS LAVRAS,
buvusioj fazendoj Lavras, vos už 9 kilometrų nuo Ribei 
rão Pires, prie Ouro Fino, arba už 16 nuo Suzano mies 
to. Sklypai įvairaus didumo, žemė tinkama daižinikys 
tei — chacara. Kreiptis vietoj pas savininką Balį Paber 
žį, arba Vila Zelinoj pas Vitą Tijūnėlį. Iš miesto eina 

autobusai Ouro Fino,pro pat minėtą nuosavybę.

Madeiras do Brasil

Kun. Stankevičius, buvęs 
tikybos dėstytojas,mokyklose,
1948 m. viena vakarą eidamas 
į namus, buvo rusų komunis
tų užpultas ir smarkiai sumuš 
tas. Ištisus metus išgulėjęs
1949 m pabaigoje mirė.

Inžinieriai yra g'eri 
žmonoms

Ilinois Technologijos insti- 
tas gavo 2.989 atsakymų iš 
savo buvusių studentų, išleis
tų 1929. 1934. 1939 ir 1949 
metais. Iš atsakymų į anke
tas patirta, jog 90 proc inži
nierių y-a vedę. ]š 1934 m. 
klasės tik vienas išsiskyręs, 
iš 1929 m. klasės tik 2 proc. 
vedusiųjų išsiskyrę ir nėra 
nei vieno divorso kitose dve
jose klasėse. (1929 ir 1949 m.). 
Tuo gi tarpu JAV-se kas ke
tvirta moterystė yra iširusi.

Buvusių auklėtinių direkto
rius E. Kujicek tvirtina, kad 
inžinieriai yra geri savo žmo 
noms; be kitų dalykų, užti
krindami finansinį saugumą, 
jie sėkmingai išlaiko moterys 
tės pastovumą

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 & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia, 71 

Jother Peres de Resende - São Pedro dos Feros
Amadeu Cesar Machado - Nanuque. Minas

(Pabaiga iš 3 pusi.)
i. 

dalis nuslinko į vakarus bet 
pietvakarius, apgyvendinda
mi didesnę Europos dalį o 
dalis paliko vietoje, ar ne 
daug nuo jos tenutolo. Prie 
pastarosios priklausome mes, 
lietuviai, ir iš dalies slavai, 
kurie tačiau daugiau nuo tos 
protėvynės yra nutolę. O mes 
tik pasistūmėjome iki Baltijos 
ir jau apie 4Ó00 metų gyvena 
me vietoje, Lietuvos žemelė
je-

Tuo būdu mokslas yra su-

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų roma

na «Nusidėjėlė» ir jos novelių rinkini «Didvyriu Žemė»? Jej 

ne - nieko nelaukdamas kreipkis į Mūsų Lietuvos» redakciją
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Nori patogioj, gražioj vietoj, pamary — Praia Grande 
įsigyti žemės sklypą?

Neužmiršk apsilankyti Suarão.

Ten yra elektra visose gatvėse įvestas vanduo. Yra viešbn 
tis, restoranas bažnyčia, mokykla. O svarbiausia, kad prie 
visų šių pagerinimų kaina pusiau mažesnė, negu kitų šalai 
esančių sklypų

ViaAnchieta — nauja autoestrada eina skersai Vila 
Suarão. Taip pat yra ir geležinkelio stotis

Daugiau informacijų «Mūsų Lietuvos redakcijoje
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Jprinc!ys & Čia Industria e Comercio de Calçados
PARDUODA

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

s

Nori, kad «Musų Lietu 
va» butų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

— Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto ar 
interioro.

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

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

"ii Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai JĮ nu nu
•m nu
Uįl Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas Un 
'Iii skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary- 
l'ii mas, kriminalinė ir darbo teisė. I!"
I'll Darbininkams patarimai veltui. hi!
nu - 'H'
™ Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai. ™ 
™ ir nuo 16,30 iki 19 vai. jj|j
fui nii
|||| Rua Roberto Simonsen, 13 -- 3.° — salas 306 - 310 
|||| (Senoji rua do Carmo ir kampas P-ęa Clovis Bevilaqua) I",'
mi são Paulo ;;;;
nu nu
Ml =

== ====== == == == == == == == == == == == == == == == == == == == SS

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

išsimokėtinai.

MEKANIKOS DIRBTUVE
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 

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

LEONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

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

Foto-Studija “BERNARDO”
ĮKURTA 1890 METAIS

Išpildo meniškai įvairius foto darbus. Specialybė padidini
mams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais 

dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT
Pritinami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos 
RJA SÃO CAETANO, 447 —TEL. 4-5576 — SÃO PAULO

ããaaSwSgMaBPwaBHiitUpgaBMBBMaaweaxgawBBBWWBBB^üByBaaaaBBBBaaBBBwweBBBBWBBBWowwg»»»»»»^*

SPECIALYBĖ BATŲ: vyrams, moterims, 
panelėms, futbolistams, vaikams...

Rua Javaės, 719 - São Paulo SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIETUVA»

JARDIM RIVIERA
Santo Amaro apylinkėje - nuėsta- 

baus grožio gamta sveikas klimatas, tik už \\ \ t
18 klm. nuo Praça da Sé, geras kelias, tarp yY
dviejų ežerų. Puiki proga dabar įsigyti žemės z/
sklypą su mažu įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu
— 100 mėnesių. \\

Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį įgalio- \d 
tinį šias žemes pardavinėti mūsų tautietį Kazį Kmiliauskį, rua , \ 
Benjamin Constante 23, 1-o andar sala 6. Fone: 34-5914. Šiokiadie
niais iki 17 vai. Sekamdieniais ir šventėmis 8-9 vai. ryto.

Suinteresuotus nuveža ir parveža. Iš Santo Amaro eina autobu 
sai Jardim Riviera. Iš Socorro galima nuplaukti laiveliais.

iiiiiiiHiiiiiiHiiiiiii.tiiiiiiiiiitiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|iiiiiii||ii||ii||ii||it||iiiiii||iiiiii||ii||ii||ni|ii|)ii||iii|ii|{ii||ii||ii||ii||nii  i||ii||iiiiiiiiii|iii||ii||ii||ii||iinii||i'iiii||ii||ii||iiiiii|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii)iiiniii<iiHiiiiiiiiiiuiiiijii

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

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

dos naudokite!

i Ii5 /MtÃ© JlT O A IS5 15IIII-1151 iTDA.

PIJĄ ŲTNQ RTIFNQj 7Q.R c «35 PnstoJ
TELEFONES s 3L4019 e 51*2223 S Ã O f Â U L "

:::::s8HBS!Ks:as!£:55!? sasr3:s23s:5!:«r!S85i:!5ísr5ssíSs;-5í;5?E5i;!:;g :í8?468s:ísmsí3 ssi ssss
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Is Lietuvos Parodos São Polyje eigos.
I - PARODOS DIŽURUOTUJU DĖMESIUI.

Tolimesnis dižuravimas Parodoj šiaip suskirstomas:

rugsėjo men. 21 d:
nuo 16 vai. iki 19 vai
nuo 19 vai. iki 23 vai 

rugsėjo mên. 22 d.:
nuo 16 vai. iki 19 vai
nuo 19 vai. iki 23 vai 

rugsėjo mėn. 23 d.:
nuo 16 vai. iki 19 vai.
nuo 19 vai. iki 23 vai. 

rugsėjo mėn 24 d.:
nuo 16 vai. iki 19 vai.
nuo 19 vai. iki 23 vai 

rugsėjo mėn. 25 d.:
nuo 14 vai. iki 19 vai.
nuo 19 vai. iki 23 vai. 

rugsėjo mėn. 26 d:
nuo 14 vai. iki 19 vai.
nuo 19 vai. iki 23 vai. 

rugsėjo mėn. 28 d :
nuo 16 vai. iki 19 vai.
nuo 19 vai. iki 23 vai. 

rugsėjo mėn. 29 d.:
L nuo 16 vai. iki 19 vai. 

nuo 19 vai iki 23 vai.
rugsėjo mėn. 30 d.:
J; nuo 16 vai. iki 19 vai.

nuo 19 vai. iki 23 vai. 
spalių mėn. 1 d.:

nuo 16 vai. iki 19 vai.
nuo 19 vai. iki 23 vai. 

spalių mėn. 2 d.:
nuo 14 vai. iki 19 vai.
nuo 19 vai. iki 23 vai. 

spalių mėn. 3 d :
nuo 14 vai. iki 19 vai.
nuo 19 vai. iki 23 vai. 

spalių mėn. 5 d :
nuo 16 vai. iki 19 vai.
nuo 19 vai. iki 23 vai.

Spa’ių mėn. 6 d :
nuo 16 vai. iki 19 vai. 
nuo 19 vai. iki 23 vai.

s?

PRAÇA SÃO 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

ISSIMOKEJIMUI.

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.
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Registrado no C. R. C. sob o n.o 551
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| Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo | 
f ~
I Aberturas de firmas 
| Encerramentos de firmas

Transferencias de firmas f Contrat. na Junta Comercial 
I Dis^àt. na Junta Comercial 
1 Escritas Fiscais f* Escritas Comerciais

Julija Šimonytė, o 
. Inž. Zenonus Bačelis,

Audra Antanaitytė, o
. Tomás Katafay,

Danielė Ruzgaitė, o
Stasys Remenčius,

Genovaitė Meidunaitė, o
Algirdas Buitvydas,

Danutė M^ Saukaitė, o
Alfonsas Žibąs,

Albina Ambrozevičienė, o
Juozas Januškis,

Ona Matelionytė, o
Juozas Karpavičius,

Marija Bumblienė, o 
Aleksandras Bumblis,

Eudokija PoliŠaitienė, o
Aleksandras Bagdonas,

Jadvyga Jakubaitiene, o
Jonas Širvidas,

Eugenija Kiibilíúniené, o
Vacys Putvinskas,

Ona Žibienė. o
José Matelionis,

Česlava Boguslauskienė, o
Mario Dantas,

Apolionija Deveikytė, o 
Juozas čiuvinskas,

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

BRANGUS TAUTIETI, nepamiršk, kàd š. m. spalių 
mėn. 9 d. 20 vai., rua Lituania, 67, Moóca, LIETUVOS 
PARODOS KOMITETAS ruošia didelį šeimyninį vakarą, 
kurio programą atliks mūsų kolonijos meninės pajėgos.

Po programos šokiai iki 4 vai. ryto, grojant puiki 
am orkestrui.

- Be to, atsimink, kad vakaro pelnas skiriamas Lie
tuvos Parodos reikalams, o jos pasisekimas, tai mūsų 
garbė. Tad, pats į jį atvyk ir kitą paragink eiti.

Parodos Komitetas

spalių mėn. 7 d.:
nuo 16 vai. iki 19 vai. Magdalena Vinkšnaitienė, o
nuo 19 vai. iki 23 vai. Petras Kalinauskas

spalių mėn. 8 d.:
nuo 16 vai. iki 19 vai Audra Antanaitytė, o
nuo 19 vai. iki 23 vai. Tomas Katafay

São Paulo, 1954 m. rugsėjo mėn. 14 d. Nr. 1130 - 1162/21.

Konsulas A. Polišaitis 
Lietuvos Parodos Komiteto Pirmininkas

L. K. BENDRUOMENĖS CH«t- 
RO RĖMEĖJŲ SUVAŽIAVI

MAS

įvyko rugsėjo mėn. 11 d. 20 
vai., Vila Zelinoje, gimnazi
jos salėje.

Programoj buvo oficialioji, 
meninė dalis, bendros vaišės 
ir šokiai.

Suvažiavimą atidarė choro 
pirmininkas K. Ausenka pas
veikindamas suvažiavimo da
lyvius. Prezidiuman pakvietė 
Lietuvos konsulą Al. Polišaitį, 
kleboną kum P. Ragažinską, 
prof. A. Stoni, Šimonį, Al. 
Boguslauską, Alb, Ambraze
vičienę, M. Remencienę, cho
ro vedėją J. Antanaitį, Saha- 
to Ranieri.

Apie choro veikimą kalbė
jo Al. Boguslauskas. Apie iž
do stovį pranešė choro iždi

S

— Jeigu Tamsta jau naturalizavais! Brazilijoje, tai
gi, jeigu jau esi Brazilijos pilietis. Tamstai turi būt leis
ta naudotis ir visomis šios šalies piliečių teisėmis. Prie
šingu atveju, kuo skirsies Tamsta nuo tų, kurie piliety
bės nepriėmė?

— Bet Tamstai neleidžiama įsigyti Petrolio nei Si- 
derurgikos akcijų. Tamsta negali būti kaikurių Įstaigų 
vedėju, negali būti atsakomingasis laikraščio leidėjas 
nei atsakomingasis redaktorius. Reiškia. Tamsta esi pi
lietis, kurio teisės susiaurintos.

— Sąjūdžiui už pilietinių teisių sulyginimą vadovauja 
Gedimino Ordino kavalierius Dr. A. Fėlmanas. čia natų 
ralizuotas išeivis iš Lietuvos ir kandidatas j S. Paulio 
valstybės seimo atstovus.

— Kiekvienu atveju, kada jauti, kad Tamstos tei
sės pažeistos, kreipkis į Dr. A. Felmaną /Rua Cons. 
Crispiniano, 20. 8° and., e/811-814/, įsijunk į bendrą na- 
turalizuotųjų sąjūdį ir gink savo teises.

Geros žemės - pigia kaina

MATO GROSSO ESTADE.

Turime pardavimui geriausios rūšies žemių, tinkamų 
dideliems ir mažiems ūkiams - fazendoms ir sitiams. 
Nuosavybė yra estado valdžios su visomis pirkėjams 
garantijomis.

Persiunčiame pirkimo prašymus estado valdžiai - tar
pininkaujame. KAINOS OF1ČIAL1JOS. Kreiptis žodžiu 

arba raštu informacijų į
IMOBILIARIA ALTO DO GUAPORÉ LTDA, 

Edifício I. A. P. C. - sala 3 Caixa Postai 98.
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ninkas P. Šimonis. Sveikini
mo žodį tarė Lietuvos konsu
las Al. Polišaitis, sveikinda
mas ir linkėdamas churui ir 
toliau sėkmingo darbo.

l'rof. A. Stonis kalbėjo apie 
reikalą puoselėti lietuviškos 
dainos meną.

Užbaigiamą oficialiomis da
lies žodį tarė, suvažiavimui 
pirmininkavęs kun. P. Raga- 
žinskas, kviesdamas visus 
remti ir palaikyti vienintelį 
Brazilijoj lietuviu chorą.

Meninė programa buvo įdo
mi ir įvairi. Buvo solo’.nu
merių (J. Gaigalas. V. Tąta- 
rūnas), kvartetų bendras cho 
ras, jumoro- kepletų ir gale, 
tautiniai šokiai.

Mininė programa del savo 
įvairumo, visus sudomino Pa- 
s baigus meninei programai 
choro rėmėjai ir choristai 

sėdo už skoningai papuoštų 
stalų, su skaniais valgiais ir 
gėrimais.

Vakarienės metu šiltą svei
kinimo žodį tarė prof. J. Fer 
reira Carrata, pasigėrėdamas 
choro nuveiksais darbais Vai 
šių metu skambėjo lietuviška 
daina. Šokių mėgėjai turėjo 
gražios progos pasišokti. Jau 
kioj, šeimyniškoj nuotaikoj 
nejučiomis praslinko keletą 
valandų. Tai buvo gražus lie 
tuviškos, viengos šeimos po
būvis.

Lauktina daugiau tokių kul 
tūringų parengimų.

— Liet. Kat. Moterų D-jos 
valdyba paskutimiame posėdų 
nutarė lapkričio mėn. 13 d. 
sės. Pranciškiečių salėje V. 
Zelinoj surengti vakarą su 
vaidinimais, šokiais, bufetu ir 
1.1., Paruošiamieji darbai jau 
pradėti.

PAIEŠKOJIMAS

Paieškomas Leonas Aidu- 
kas, kilęs iš Igliaukos km., 
Mariampolės spskr. ir gyve
nąs Brazilijoje nuo 1935 me
tu.

leškomosis arba žinantieji 
apie jį, prašomi atsiliepti: 
Consulado da Lituania, Rua 
Jagauribe, 477. São Paulo.

BENDRUOMENĖS CHORAS 
16 d. rugsėjo 1954 dainavo 
per televizijos stotį Tu py Ca
nal 3. Buvo išpildytas J. Straus 
so valsas «Žydrasis Dunojus», 
kartu su televizijos didžiuoju 
orkestru, susidedančiu iš 70 
orkestrantų Choro ir orkestro 
junginiui dirigavo televizijos 
maestro Rafaelo Puglieri.

Choras puikiai susiderino 
su orkestru ir koncerto išpil 
dymas pasiekė nepaprastai 
aukštą menišką lygį. Išvien
su tokiu dideliu orkestru Pen 
druomenės choras dainavo 
pirmą kartą. Koncerto mutu 
buvo rodoma per televizija 
įvairus Dunojaus v-iizd i, ba 
lėtas ir lietuvių choras n io , 
koncerto scenos, pakaitomis 
vieni ’po kitų.

Ši programa vadinasi «Mu
sica e Fantasia», kurios direk 
toriu-' Teofilo dę Barros ir 
pakvietė Bendruomenės cho 
ra užpildyti tą valandėle. Jis, 
rekomenduojant p. A. Žibui, 
apsilankė Choro rėmėjų baliu 
je lt d. rugsėjo m. ir nieko 
nelaukdamas, jau po keturių 
dienų paprašė chorą nuvykti 
į stotį, išpildyti programą. 
(Del tps/lpriežasties nebuvo 
galima ’apie šį koncertą iš an 
ksto' pranešti per spauda).

Televizijos pranešėjas prieš 
koncertą pagerbė lietuvių 
choro dalyvavimą tame kon 
certe ir po baigimo pasakė 
viešą padėkos žodį.

Visas koncertas buvo sto 
ties aparatais įgravuotas, ir 
prieš išvažiuojant namon, 
cho”as dar kartą išklausė iš 
įgrav^vimo savo pačių ką tik 
įdainuotą «Žydrąjį Dunojų».

Tai jau penktas choro pa 
sirodymas paskutinių dviejų 
mėnesių bėgyje, ir šis dabar 
televizijoje priklauso prie jo 
didžiųjų laimėjimų.
Linkime pasisekimo ateityje.

— Gudelevičių šeima pra
neša, kad už A.A. Motiejų Gu 
delevičių metinės mišios bus 
21 rugsėjo 7,30 vai. V. Zelinoje

— Rugsėjo mėn. 14 d. Vila 
Boloje mirė Rozalija Atmana- 
vičienė 80 m. amžiaus, kilusi 
iš Alytaus apylinkės. Septin
tos dienos mišios bus 21 d. 
rugsėjo 7 vai. V. Zelinoje.

SUSIRINKIMAI

Šį sekmadienį tuoj po 8:30..----------------------------——
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