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VII METAI

Prancūzijos parlamen 
tas patvirtino Londo

no nutarimus.
Europos vienybei įgyven

dinti nugalėta paskutinė kliu 
tis-Prancūzijos parlamentas, 
didele balsų dauguma. 350 
prieš 115, patvirtino Londono 
konferencijos, kurioje dalyva 
vo devynių valstybių atsto
vai, nutarimus. Prieš balsavo 
komunistai ir dalis degaulistų.

Tarp Londono konferenci
jos nutarimų reikšmingiausias 
yra Vokietijos apginklavi
mas ir jos priėmimas į Įvairias 
Europos sąjungas, kaip Šiau 
rėš Atlanto S ga ir kitas Šis 
įvykis yru didelis demokrati
jų parlamentas. Ir šis laimėji 
mas pasiek':.s ne diktatūra, 
kaip kad daro Maskva su sa 
vo satelitais, diktuodama ji
ems vidaus ir užsienio politi
kos klausimais, bet laisvu ap 
sisprendimū. išeinunat iš gy
venamojo im mento reikalavi 
mų. O gyvenamasis momen
tas kaip tik reikalauja, kad 
norint, atsispirti prieš komuniz 
mo antplūdi ir laisvo pasaulio 
išsaugojimų nuo vergijos, rei 
kia eiti visiems išvien prieš 
bendra priešą. Laisvasis pa
saulis p'ijmo ir įsitikino,' kad 
visų krnšt laisvei gręsia pa 
vofus iš komunizmo pusės, 
todėl nei. l eipdami dėmesio Į 
kaikurimm ginčytinus tarpusa 
vio klausimus, prieš bendrą 
pavojų vis: vieningai stoja ko 
voti.

O rusai neriasi is 
kailio

Maskvos agentams pavyko 
sukliudyti Europos gynimo 
bendruomenės planus užtvir
tinti Prancūzijos parlamente. 
Jie tikėjosi, kad tas pat atsi 
tiks ir Londono konferencijos 
nutarimais. Deja, šiuo kart jie 
smarkia; apsiriko Prancūzai 
ranka numojo į jų siūlymus 
rinktis į visokias konferenci
jas ir vėl pradėti iš naujo 
dainą be galo. Visi gerai ži
no. kad rusų konferencijos 
yra siūlomos tik laikui delsti 
ir Europos vienybei skaldyti. 
Todėl nei Molotovo atsišauki 
mas Vokietijoj, nei Višinskio 
Jungtinių Tautų organizaci
joj nerado jokio atgarsio. 
Laisvas pasaulis nuėjo savo 
keliu. Ir prieš Azijos barbarų 
jėga pastatys laisvojo pašau 
lio jėgą. Kremliaus politikai 
pasauly je skaitosi tik su jėga.

Vokiečiu savanoriai 
stoja armijon.

Iš Vokietijos pranešama, 
kad jau arti dviejų šimtų tūks 
tančiu vokiečių užsirašė sava 
noriais stoti į naujai organi
zuojamą Vokietijos armiją. 
Vokiečiu armija pradžioj si
eks tik 500 tūkstančių, 12 di
vizijų karių.

Lietuvos likimas suristas 
su Vokietips likimu.

Politiniai stebėtojai mano, 

kad Lietuvos ir bendrai Pa
baltijo likimo klausimas bus 
iškeltas į tarptautinę areną 
kai bus sprendžiamos Vokie
tijos sienos Rytuose, Vokieti
ją suvienijus. Dabartinės Vo
kietijos sienos yra nenatūra 
lios. Jos ilgam laikui negalės 
pasilikti. Iškils ir Rytprūsių 
likimo klausimas. Kai Vokieti 
ja stovės ant stipresnių kojų, 
ji šituos klausimus iškels. Tuo 
met turės būt pajudinti ir Pa 
baltijo reikalai. Lietuva ir ki 
ti kraštai atgaus nepriklauso 
mybę tiktai sugriuvus bolše
vizmui Rusijoj, arba karo at 
veju. Jei Rusijoj evoliucijos 
keliu eis režimo pasikeitimas, 
anie Pabaltijos išsilaisvinimą 
nebus nė kalbos, nes tiek ru 
sas komunistas, tiek monar- 
chistas neatsisakys skanaus 
grobio -. pavergtų kraštų.

Šiandien yra daug rusų pa 
bėgusių nuo komunistinio si
aubo Jie nepakenčia komu
nistinės santvarkos. Bet jie 
jokiu būdu nesmerkia Krem
liaus imperialistinės politikos 
santykiuose su kaimynnais. 
Jie širdyje džiaugiasi naujų 
žemių prijungimu prie Rusi
jos, nes jie žino, kad komuniz 
mas kaip nacizmas nebus am 
žini. Be ginkluoto konflikto 
neatgaus pavergti kraštai lais 
vės. T ip pat yra aišku, kad 
vadinamieji didieji neis kari
auti nei del Pabaltijo, nei del 
Lenkijos Jie tada išeis ka
rau, ir skelbs, kad tai yra 
šventas karas, jei jie patys 
bus griebiami už gerklės, kai 
Vašingtonu’, Londonui. Pary- 
žiu j bus pavojus. O tas susi 
kirtimas yra neišvengiamas. 
Jis gali būt atidėtas kuriam 
laikui, bet ne pašalintas. Ka 
ras yra tik pasekmė visos ei 
lės vykstančių įvykių. Rusija 
ruošiasi karui. Net laikraščiuo 
se buvo fotografijų rodančių 
rusų pradžios mokyklos mo
kinius aprengtus karine uni
forma. Rusijoj dabar viešpa
tauja ne taikos, bet militariz 
mo dvasia. Tiek militarizmas 
tiek imperializmas yra aklos 
ir nesulaikomos jėgos. Jų to
kia prigimtis, kad turi arba 
veržtis pirmyn, arba žūti. Ryš 
kiausi pavyzdžiai fašizmo ir 
nacizmo. Dabar Rusija yra 
apsėsta militarizmo ir impe
rializmo svaigulio. Ir ši akla 
jėga į kur nors- kurį momen 
tą veršis ir išprovokuos kara. 
Karai taip lengvai neįvyksta 
yra visa eilė priežasčių, ku
rios juos prirengia Tų prie 
žasčių šiandien yra visa eilė, 
kurios ruošia naują karą.

Maskvos projektas Vokieti
jai suvienyti.

Dabar Europoj eina už Vo 
kietija. Kas turės savo pusė
je vakarų Vokietiją, to įtako
je bus ir visa, vakartį Europa. 
Todėl nenuostabu, kad iš a- 
biejų frontu, demokratinio ir 
komunistinio rodo taip didelio 
susirūpinimo Vokietijos atei
timi.

Rusai siūlo atitraukti visas 
okupacines kariuomenes iš 
abiejų Vokietijų ir leisti lais
vai susitart rytų Vokietijai su 
Vakarine. Amerika ir Angli
ja nesutinka su šiais planais. 
Ir štai delko. Vakarų Vokie

tija be civilinės policijos ne
turi jokios kariuomenės, gi 
komunistinėj Vokietijoj, po šy 
du liaudies policijos yra su
mobilizuota ir paruošta regu
liari kariuomenė. Vakarie
čiams atitraukus savo karino 
menę iš Vokietijos, ilgai ne
trukus, vakarine Vokietija 
tuoj būt okupuota komunisti
nės Vokietijos kariuomenės. 
Arba prasidėtų tarp rytinės ir 
vakarinės Vokietijos karas, 
kitais žodžiais sakant, Europo 
je pasikartotų Korėjos ir Indo 
Kinijos istorija. Rusams abu 
atvejai, okupacija ir karas 
yra pageidaujami. Del šios 
priežasties nei Amerikos, nei 
Anglijos tam tikras divizijų 
skaičius dar ilgam laikui, lig 
gi grės pavojus saugumui, 
pasiliks Europoje >is Maskvos 
projektas net nesvarstomas 
vakaruose.

Lietuvos atstovybės reikalai 
prie Bonnos vyriausybės

Spaudoje jau nekartą buvo 
rašyta. Vak. Vokietijos vyri
ausybė sutinka pripažinti Lie 
tu vos atstovybę. Tuo reikalu 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas darė reikalin 
gus žygius, buvo susitarta, 
Bet nežinia kokiais sumeti
mais tučtuojau Bonhon nosis 
kubino p. Lozoraitis ir diplo
matų vardu pasiūlė savo ats
tovą. Spaudoje teko skaityti, 
kad buvęs Vokietijoj Lietu
vos atstovas K. Škirpa yra 
pasiuntęs atatinkamus pareiš
kimus, kad jis turi teisės Lie 
tavą atstovauti prie Vokieti
jos vyriausybės. Po visų 
šitokių pareiškimų Vokietijos 
vyriausybė nutarė nepriimti 
Lietuvos atstovo, kol VLIkas 
ir diplomatai tarp savęs ne
susitars ir raštu nepristatys 
bendro kandidato.

Turėti savo atstovybę prie 
Vokietijos vyriausybės yra 
be galo svarbu. Su Vokietija 
ateityje reiks turėti daug rei
kalų. Deja, mūsų diplomatai 
savo ambicijas parodė ne tik 
plačiai lietuviškai visuomenei, 
bet ir svetimiesiems.

Labai gaila, kad šiuo tragiš 
ku Lietuvai momentu’ net to 
kiais gyvybiniais klausimais 
nesusitaria.

Lietuviškos visuomenės 
akys nukreiptos į diplomatus 
ir veiksnius. Veltui kalbos 
apie vienybę, jei viršūnėse 
nėra vienybės.

De Gaulle tarėsi su Men
des France

Pran cūzi jos pol i ti n i uose 
sluokšniuose sukėlė susidome 
jimo ministério pirmininko 
Mendes Frasee pasikalbėjimas 
su De Gaulle, kuris lig šiol 
visą laiką buvo opozicijoje. 
Kalbėjosi užsienio politikos 
klausimais. Lig šiol De Gaulle 
nenorėjo nieko žinoti apie 
Europos bendrą kariuomenę, 
bendrą apsigynimą. Visus me 
gino įtikinti, kad tik prancū
zų išmintingiausi generolai ir 
narsiausi kareiviai. Tačiau gy 
venirao įvykių eiga diktuoja 
ką kita. Ir De Gaulle, atrodo, 
persvaršto savo užimtą pozi-

Ruoškis iš anksto į L. K. Bendruomenės choro

spaliaus mėn. 30 d. Vila Zelinoj gimnazijos salėj.
Programoj įdomi 4 veiksmų drama «VALKATA», geras 

orkestras, staliukai, bufetas.

Vašingtone prez. Eisenhower pasirišo- tymą sumažinantį 
suvaržymus atominės energijos srityje Šalia prezidento par
lamento atstovas Sterling Cole. Naujas įstatymas leidžia pri
vačioms kompanijoms naudoti atomii ę energiją taikos reika 
larns. Trip pat galima pa-ikeisti su kiiomis tautomis naujais 
laimėjimais atominės energijos srityje Amerikos mokyklose 
yra kursas apie atominę energiją, kur supažūidinami mokini 
ai su praktišku šios energijos panaudoiimu Šiandien atomi
nė energija yra tokia pat naujenybė, kaip prieš 30 metų ra

dio bangos.

ciją ir daro reikalingas išva 
das. Pasilikimas užsispyrusio 
je opozicijoje gali labai suma 
žinti generolo orumą.

BrazãSüoje

Dar nesuskaitė balsu.

Šie rinkimai S. Paulo estade 
yra ir keisčiausi iš visų. Pir 
ma, kad balsus skaitė, skaitė 
ir nuskaitė. Vienas laikraštis, 
ar partija paduoda vienokius 
skaičius, kita kitokius. Net 
priėjo prie to, kad tiek radio 
tiek laikraščiai buvo sustoję 
skelbti rinkimų davinius, o 
laukė rinkiminio tribunolo ofi 
cialaus pranešimo. Tribūnolas 
skaito labai lėtai. Gi tiek Ja 
nio Qmdros, tiek Adhemar de 
Barros jau švenčia pergalę. 
Kuris išeis laimėtoju, ir tai 
labai mažu rezultatu, tikrai 
nežinia.

Vienas įdomus faktas šiuo
se rinkimuose, taip pat praė 
jusiuose nrefeito rinkimuose, 
kad rinkikai balsavo ne už 
partijas, bet už kandidatus. 
Partijų reikšmė praėjusių ir 
šių metų balsavimuose buvo 
labai menka. Praėjusiais me
tais aštuonių partijų koalicija 
šKandalingai prakišo prieš 
Jânio Quadros. Šiais metais 
beveik toks at skaičii s. dar 
gubernatoriui aktyviai remiant 
išstatė kandidatu Prestes Maia. 
Rinkikai daugomoje balsavo 
už opoziciją. Ir vienas iš opo 
zocijos užims Campos Elizeos.

Partijų įtaka, taip vadinamų
jų didžiųjų, beveik nesijau
tė. Liaudis balsavo kaip pati
ko. Vieną kandidatą ėmė iš 
vieno sąrašo, kito. Šie faktai 
rodo, kad Brazilija dar nėra 
pribrendusi demokratinei san 
tvarkai.

Ką gi laukti iš plačiųjų 
masių, kad ir parlamentų ats 
tovų nemaža dalis kas kiek
vienais rinkimais prisisega vis 
kitos partijos ženklelį.

Svetimu kapitalu įsileidimas 
Brazilijon.

Finansų ministerijoj yra bai 
giami paruošti projektai del 
svetimo kapitalo panaudojimo 
Brazilijoje. Sulig ministerijos 
numatomais planais svetimša
lių kapitalas manoma panau 
doti susisiekimo tobulinimui, 
eiektros jėgainių statybai, že
mės ūkiui. y

Žiauri lėktuvo nelaimėr ■
Spaliaus mėn. 10 d. apie 11 

vai. iš Sáo Paulo civilinės a- 
viacijos aeroporto, Santanoj, 
pakilo vienas civilinis lėktu
vas su penkiais keleiviais, 
visi draugai, skristi į Praia 
Grande pažuvauti. Atskridus 
ligi São Bernardo nuo kai 
nu miglos apdengė padangę. 
Taip pat spėjama, kad lėktu
vo motoras nenormaliai dirbo. 
Matyt skridusieji norėjo grįž
ti į aerodromą. Bet nelaimei, 
lėktuvas krito ir užsidegė. 
Visi jame buvusieji keleiviai 
sudegė.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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pari. 2 mūsų Lietuva 1964 m. spalio 16 d

Kiek Lietuvoje Areštuota ir ištremta Žmonių 
1945 - 1951 m. bėgyje.

DUOMENYS, GAUTI IŠ GRĮŽUSIUJU APKLAUSINĖJIMO

(TĄSA)

(Bus Daugiau)

Pašaltuonis Raseiniai 12 98 0
Slabada Raseiniai 12 93 0 • -
Beržyčiai Raseiniai 12 99 3 9
Pakantai Raseiniai 5 40 0 -
Kaimelė Raseiniai 13 118 5 15
Padubysis Raseiniai 2 65 10 30
Šukiškiai Raseiniai 7 74 1 3
Papušinis Šilava 11 77 3 9
Reksčiai Šilava 16 10 L 0 -
Palukniai Šilava 3 19 0 -
Baltmiškis Šilava 11 94 1 3
Kadylai Šilava 6 67 3 9
Žilaičiai Tytavėnai 19 141 3 9
Paraskalnis Tytuvėnai 4 28 8 24
Sujainiai Viduklė 12 118 0 -
Kapliai Viduklė r 45 0 -
Azerai Viduklė 17 115 5 15
Jariškiai Viduklė 1 40 0 -
Užumedis Viduklė 22 114 6 i8
Paalsiai Viduklė 28 159 4 12
Galkaičiai Viduklė 8 58 8 24
Latakai Viduklė 15 111 5 15

5.079 636

Šeinių a p s k r i t i 8

Gumbeliai Rudamina 7 91 0 -
Babrai Šventežeris 31 223 8 24

314 24

Šakių a p s k r i t i s

Ruckai Bubleliai 6 60 2 6
Gelgaudiškis Geldgaudiškis 7 695 30 90
Andrijauskai Jankai 6 • 48 1 3
Kuras Lekėčiai 81 527 10 30
Karkazai Plokščiai 17 100 20 to
Skaisgiriai Sintautai 27 231 3 9
Starkai Sintautai 14 97 1 3
Žaltynė Sintautai 10 88 3 9
Panavis Slavikai 27 188 2 6

2.«3-1 216

Šiaulių apsk r i t i s

Lepšiai Gruzdžiai 16 111 0 -
Beržėnai Gruzdžiai 43 225 4 12
Žiogai Gruzdžiai 24 121 0 ->
Dražeikiai Joniškis 27 172 0 -
Vaišnoriai Kriukai 18 104 5 15
Diolaukė Kurta venai 18 102 0 -
Joniškaičiai Lygumai 28 189 0 -

Paulius Stelingis

Lopšinė
Tyliai tyliai pulkite, žvaigždės,
Ir, naktie, akimis angelų
Taip nežvelk tu į manąją laimę, 
Nepažadinki jos iš sapnų.

Tyliai tyliai pulkite, žvaigždės, 
Debesėliai, sparnais angelų 
Neužstokit manosios jūs laimės, 
Noužtemdykit josios sapnų.

Tyliai tyliai supkites, bangos,
Nesiliekit iš marių gelmių, 
Tesapnuoja pavasario dangų 
Ir žvaigždes akimis angelų.

Tyliai tyliai pulkite, žvaigždės,
Debesėliai, sparnais angelų,
Neužstokit manosios jus laimės, 
Neužstokite josios sapnų.

«Aidai» 1

Kaip Dabar Atrodo 
Baltijos Pamariais
Į Friedlando pereinamąją 

stovyklą prie Gottingedo Vak. 
Vokietijoje atovykusi iš Kara 
liaučiaus viena rytprūsė vokie 
tė papasakojo, kad Karaliau
čiuje beliko jau vos 21 vokie 
tis. Dar pora dienų prieš jai 
išvažiuojant prie vienos krau 
tu vės prieš ją uždarant sto
vėjo 120 žmonių uodega. Iš 
gautosios 300 rublių mėnesi
nės algos, mokomos jai už 
darbus prie statybos, neužte
ko nusipirkti nei būtiniausių 
reikmių. Teatrus ir Kinus dėl 
per brangių kainų tegali lan
kyti tik rusų kariukai ir val
dininkai. Likusios nesugriau
tos Karaliaučiaus bažnyčios, 
kaip praneša «Pressedinst 
der Heimatvėrtriebenen» Nr. 
39/54, yra visos uždarytos 
arba paverstos javų sandėli
ais. Sembų krašte dalyje ūki
ninkų sodybų yra įsikūrę So
vietų jūrininkai. Heiligen Kre
uz bažnytkaimio bažnyčia sto 
vi tuščia. Joje neseniai buvo 
.taisytas arklių tvartas.

Minimoji Rytprūsių vokietė, 

užaugusi Kuršių pamary, bu
vo 1945 m. deportuota į Ru
siją ir turėjo ten dirbti įvai
riose stovyklose, kol 1951 m. 
buvo atleista vėl atgal į Ryt
prūsius. Tai reiškė didolę iš
imtį, nes Rytprūsių vokiečiai, 
už ką nors deportuoti į Rusi 
ją, atleisti iš darbo vergų sto 
vykių, paprastai negrąžinami 
į savo tėviškes, bet apgyven
dinami kur nors skirtoje Gu 
dijos dalyje. Grįžusi, Rytprū
siuose rado labai liūdną vaiz 
dą. Daug kur laukai tiesiog 
dirvonuoja, pievos apaugu
sios švendrėmis ir žolėmis.

Rytprūsių vokiečių pabėgė
lių organas «Das Ostpreussen 
blatt» per kelis numerius ats 
paudė kilusio iš Šarkuvos, 
Kuršių Neringoje, vokiečio K. 
Girnaus įspūdžius. Jis po ne
paprastai nuotykingų ir skau
džių išgyvenimų neseniai bu
vo atleistas į Vokietijos Ryti
nę zoną, iš kur persikėlė į 
Vak. Vokietiją. Girnaus pareiš 
kimu, žemės ūkis Rytprūi-iuo 
se, kadaise garsėjusiuose kaip 
vokiečių javų aruodas, atrodo 
labai skurdžiai. Į kolchozus 
suvarytiems valstiečiams mo
kama už darbadienį nuo I iki 
4 sv. rugių. Pagrindini, mė
nesinis atlyginimas kolchozo 
nariams - 30 rb mėnesiui. Ta 
čiau už ankstyvųjų bulvių kg 
Karaliaučiuje tenkai mokėti 
iki 8 rb o pieno, dažniausiai 
atskiesto, litras vasarą kaštuo 
ja 2,50 rb. ir žiemą iki 4. 
Kolchozinkai atrodo kaip tik 
ri skarmaliai. Sembų krašte 
dirbama tik kpkia ketvirta da 
lis visos žemės. Kolchozų gyv- 
ulia s įly-e tik vian a 1 i ir 
oda. Kadangi neužtenka paša 
re, tai karvės jau vasario 
mėnesį išvaromos i laukus, 
kur jos graužia medžių žie
ves ir samanas.

Nemuno žemupyje ir pačio 
je deltoje toli gražu nėra tų 
«pasiekimų», kuriais giriasi 
b Iševikinė spauda ir radijai. 
1946 m. tarp Rusnės ir Gilijos 
prie Kaukėnų vanduo pralau
žė pylimą ir užliejo kraštą. 
Net moterys turėjo nešti pin
tinėmis jam sutaisyti žemes. 
Briedžiai buvo iššaudyti 1946 
metais, kada atsibasči-usios 

(Pabaiga 3 pusi)

*
Kaip jie mus sušaudė

Pulk. J.

(Tąsa)

Nors grindis plauti, einant ka 
Įėjimo taisyklėmis, turėtume 
tik vieną kartą į savaitę, bet 
mes plauname jas kasdien 
prieš pietus. Tokiu būdu pa
šaliname visas dulkes, kurios 
daugiausia krinta iš mūsų čiu 
žinių. Tuo tikslu kasdien ki
ekvienas iš eilės einame tvark 
dario ir vieno pavaduotojo 
pareigas. Tvarkdarys turi 
grindis išplauti, rytą, po pie
tų ir vakare, prieš gulant, iš 
šluoti jas, ruošos metu išneš
ti ir išvalyti «parašę», pri
pilti vandens baką ir atnešti 
į kamerą... Nemanyk, ponas 
pulkininke darbo yra. Šestadie 
niais perdėm visas grindis 
plauname - ir po čiužiniais. 
Taip pat nuvalome sienas, Jan 
gą ir duris. Svarbiausia - la
bai reikia žiūrėti, kad utėlių 
neįsiveistų, nes tuojau visi už 
sikrėstume. Kai tik pas kurį 
nors kiek utėlių pasirodo, 
tuojau mes jas išrenkant ir 
išmušam, kad jos nespėtų į 
baltinius kiaušinėlių pridėti. 
Viršutiniuose drabužiuose jos 
nemėgsta gyventi, tik baltini
uose. Ša..., pulkininke, tyliau... 
čia yra vienas asmuo, kurį as

Petruitis

žinau dar iš šimtas dešimto
sios kameros. Jo reikia trupu 
tį vengti kalbose, nes mes įta 
riame, kad jis galįs praneši 
nėti. Nors mes jo nebijome, 
bet... - pagaliau pašnabždėjo 
man į ausį majoras Lionginas.

NAUJIEJI DRAUGAI

Tikrai tas mūsų Lionginas, 
ners ir nedidukas, bet labai 
gyvas, nuoširdus ir labai rū 
pestingas žmogus. Jis ne tik 
savimi, bet ir kitais labai rū 
pinasi, kad visiems būtų gera. 
Be to, jis grynas dorovingu
mo ir religingumo pavyzdys. 
Jis mūsų kameroje buvo se 
niausiąs kalinys - devintą mė 
nesį bebaigiąs sėdėti: buvo 
suimtas už tai, kad jis buvo 
karininkas ir šaulių kuopos 
vadas. Nusikaltimas sovietų 
atžvilgiu labai didelis, nes, so 
vietams atėjus į Lietuvą, šau 
liai ir policija pirmiausia bu 
vo nuginkluoti, ir jų vadai į 
kalėjimą suvaryti ir baudžia
mi pagal 58 str.

Lionginas man papasakojo, 
kaip jis buvo tardomas, mu
šamas ir spardomas, daugiau 
šia gavęs mušti už tai, kad 
nenorėjęs pasirašyti savo pa 

rodymo, kuris buvo netaip 
užrašytas, kaip jis sakęs. Pir 
majam savo parodyme, ne
paisydamas mušimo ir keiki
mo, jis nepasirašęs, bet pri
vertęs tardytoją perrašyti jo 
parodymą. Dar jis man papa 
šakojo, kaip jis sėdėjęs šim 
tas dešimtoj kameroj drauge 
su daktaru L. Bistru, M. Lip 
čium, gen. Kurkausku ir ki
tais. Sakė, kad su Dr. Bistru 
tardytojai mandagiai elgęsi, 
bet M. Lipčių kankinę neduo 
darni jam miegoti. Pirmiausia 
jį kankinę, liepdami stovėti 
stačiam, pakui buvęs kėdėje 
pasodintas, tarp pažasčių pa 
kišti popieriukai, kurie, užmi 
gus, galėjo iškristi. Rankas 
turėjęs laikyti atkištas pir
myn ir koja# ant žemės lai
kyti suglaustas - tokioj pade 
tyje turėjęs sėdėti ištisas 36 
valandas. Sargybiniai pasi
keisdami budėję prie jo su 
atkištais revolveriais, kad jis 
nekrutėtų ir nesnaustų. Už ką 
Lipčių taip kankino, man ne 
teko sužinoti.

Lionginą* piktinosi net ir 
dėl kalėjimo administracijos 
apsileidimo ir netvarkingumo, 
kad ji leidžianti išdavinėti 
valdinius daiktus be parašu, 
be sąrašų ir dėl to gali būti 
įvairių «vagysčių»...

Antras senas mano pažįsta
mas Petras, žemaitis nuo Gar 
gždų, taip pat senas kalinys, 

kaip ir Lionginas, atkeltas iš 
Marijampolės kalėjimo. Nors 
silpnos sveikatos žmogus, bet 
labai rimtas draugas nelaimė 
je. Sykiu su juo galime sutik 
ti keliauti sunkiausią kelionę, 
jis niekad nepaliktų savo ke 
lionės draugo. Nepaprastai 
geros širdies žmogus, bet ne 
mėgstąs daug kalbėti, ypač 
apie save, o taip pat ką nors 
peikti. Nusiskųsti kuo nors 
taip pat jis nebuvo pratęs: 
jei kas jam nepatikdavo, tai 
tik iš jo veido išraiškos ga
lėdavai suprasti. Nepaisant to, 
kad jam be paliovos dantis 
skaudėdavo ir jokiu būdu ne
prisiprašė gydytojo, jis niekad 
neparodė blogos nuotaikos ir 
stengėsi kuriuo nors būdu ne 
jučiomis kitiems ją pataisyti. 
Tai taurus, bet plataus masto 
vyras. Jis kaltinamas tuo, kad 
valdininku tarnavo policijoj 
ir buvo atiduodamas teisman 
pagal tą patį 58 str.

Trečias mano geras pažįs
tamas — Vladas. Nors ir ne
seniai suimtas kalinys, bet jis 
buvo centrinė mūsų kameros 
figūra, apie kurią mes visi 
spietėmės, nes jis daugiausia 
turėjo žinių iš laisvės, plačiai 
mums nušvietė, ką daro* bol
ševikai ir kaip jie pas mus 
elgiasi, kokia dabartinė tarp
tautinė padėtis. Be to, jis, kaip 
gabus juristas, davė mums 
daug gerų patarimų, kaip mes 

turime laikytis tardymų metu 
kas galima sakyti ir ko nega 
Įima. Labai linksmas vyras, 
nepaprastai gražų skambų 
balsą turįs ir be galo daug 
lietuviškų dainų mokąs. Todėl 
mes tyliai, kad prižiūrėtojai 
neišgirstų, jo vedami, dainuo 
davom ir šventas giesmes gie 
dodavom taip,kad kaijiuriems 
mūsų ir ašaros po truputį by 
rėdavo... Daugiausia jis mus 
prijuokindavo, kai, kalbėda 
mas lietuviškai žydišku žar
gonu, pamėgdžiodavo žydą. 
Jam pasiutusiai sekėsi vaidin 
ti žydą. Jis mus ir «džiu-dži- 
tsu» mokė, nors ir jo paties 
buvo keli šonkauliai sutriuš
kinti dar jam kavalerijoj tar
naujant leitinanto laipsniu. O 
jau ginčytis su juo kokiu nors 
klasimu — nė nebandyk: vi
sada jis tave patupdys į kun 
taplį: nepaprastai lanksčius 
smegenis ir liaunų liežuvį tu
rėjo. Jis buvo kaltinamas tuo 
Kad buvo valdininkas, pagal 
58 str., vadinasi, kontrrevoliu 
cininkas.

Ketvirtas senas kalinys — 
Juozas, ūkininko sūnus iš Ta 
uragės, devyniolikos metų 
vaikinas. Labai malonus, ge
ras vaikas, tik nepaprastai 
užsispyręs ir niekam nenusi
lenkiąs. Jis, tur būt, buvo vie 
nas pirmųjų NKVD aukų Lie 
tuvoje.

(B. D.)
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Siūlo sudaryti Rytprú 
sii| protektorato?

Vokiečių spaudoj pasirodė 
žinių, kad kai kurių vokiečių 
ir lenkų tremtinių veikėjų 
reiškiama nuomonė, jog rei
kėtų vokiečiams ir lenkams 
susitarti dėl Rytprūsių ir juos 
pasidalyti, už tai lenkai grą
žintų vokiečiams kai kurias 
jų dabar Vakaruose laikinai 
okupuotas vokiečių sritis. 
Apie tokį galimumą «išparce 
liuoti» Rytprūsius pasisakė 
vokiečių žurnalas «Zeitwen- 
de» ir kt. Vokiečių pabėgė
lių laikraštis «Yolksbote» Nr. 
39 (1954-9-25) paskelbė žinią, 
kad panašių planų, kaip atei
tyje turėtų būti išspręstas Ryt 
prūsių likimas, turi taip pat 
Sovietai ir komunistinė len
kų vyriausybė. «Volksbote» 
pranešimu, šiemet nuo rug
pjūčio 24 iki 28 d. Allenstei- 
ne, lenkų administruojamoj 
pietinėj Rytprūsių daly, vyko 
abiejų Rytprūsių dalių admi
nistracijos atstovų pasitarimai 
kuriuose dalyvavo po 5Sovie 
tų ir lenkų delegatus. Minimo 
ji konferencija buvusi sukvies 
ta Varšuvos vyriausybės ini
ciatyva. Lenkams rūpi iš Ryt 
prūsių vėl padaryti grūdų 
aruodą, koks jis yra buvęs 
ten prieš karą. Ssvietai, išlau 
kę 6 savaites, galiausiai pa
reiškė sutinką su tokia kon
ferencija ir jai vadovauti pa
siuntė savo spec, ambasado
rių Rentkiną. Šis konferenci
joj pareiškė, kad jo vyriausy 
bė, nuodugniai ištyrusi lenku 
planą, bent sutiks su pasiūly
mais. kaip reikėtų «vieningai» 
pasiekti didesnio žemės ūkio 
produktyvumo.

Savo vyriausybės pavedimu 
lenkų valstybės s4k reto ri r s 
Gloskevičius pasiūlė lenkams 
ir Sovietams apsvarstyti pla
ną, kuriuo iš Rytprūsių (vadi 
naši, tiek lenkų, tiek rusų ad 
ministruojamų sričių) būtų 
sudarytas tam tikros, rūšies 
protektoratas Tada būtų pa
naikinta abi dalis skirianti 
siena, kuri, lenkų įsitikinimu, 
smarkiai trukdanti Rytprūsius 
atstatyti ir kelti jų žemės ū- 
kio produktyvumą. Tokio ben 
dro lenkų ir Sovietų protekto 
rato vyriausybė turėtų būti 
Karaliaučiuje, o jo teritorinį 
saugumą turėtų garantuoti 
bendra kariuomenė. «Volksbo 
te» žiniomis, galutinai Rytprū 
siu būsimasis statutas būsiąs 
apspręstas ateinančių metų 
sausio mėne-'į. Nauja adminis 
tracinė konferencija Rytprū
sių reikalais numatyta sušauk 
ti Dancige. Iš bolševikinės 
lenkų spaudos paniški, kad 
Sovietai į šios rūšies pianus 
nežiūri jau taip entuziastiškai. 
Tačiau Rytprūsių ūkio smuki 
mas verčia ir juos imtis ko
kių nors reikalingų žygiu nro 
duktyvumui kelti, nes ligi šiol 
tėra pasiekta vos 65% prieš
karinio žemės ūkio pajėgumo. 
O ir Maskva supranta, jog ge 
rai suorganizuota administra
cija galėtų ir vėl iš Rytprū
sių padaryti žymų grūdų aruo 
dą.

(Pabaiga iš 2 pusi.)

rusu medžiotojų komandos iš 
pyškino viską, kit tik pasiekė 
jų šūviai. Tačiau Girnas sa
kosi iš vienos moters girdė
jęs. kad šių metu žiema, vėl 
buvo pasirodę 2 briedžiai.

Kas nauja - tai kad siena 
tarp lenkų administruojamos 
Rytprūsių pietinės dalies ir 
rusų - šiaurinės stipriai sau
gojama. Tuo tarpu jos tarp 
Kaliningrado srilios ir Lietu-

Kotryna Grigaitytė

Du Žiburėliai
Čia ties mano veidu 
dvi širdelės plaka, 
žvaigždėms nubarstysiu 
aš sapne joms taką.

Aš prie kelio pienė, 
aš čia žemėj svečias, 
kai šalna be laiko, 
trapius žiedus krečia.

Kuo ilgiau su jumis, 
kuo ilgiau pabūti, 
juk mirtis nebaigia 
niekad savo pjūtį.

Drauge mano mielas, 
ramini ir guodi, 
sakai šitie metai 
nušluos buitį juodą.

Debesys padangėj 
šviesus baltapūkiai, 
mums du žiburėlai 
švies tie Du mažučiai.

vos, kurios Klaipėdos kraštas 
sudaro integralinę dalį, jau 
niekas nebesaugoja. Gyvento 
jai gali nekliudomi vykt1 į 
Karaliaučių iš Klaipėdos kraš 
to ir kitur Lietuvoje ir jame 
parduoti savo žemės ūkio ga 
mlnius. O dar prieš porą me 
tų, norint iš Klaipėdos krašto 
nuvykti į Karaliaučių, reikė
jo specialių leidimų. Dabar 
šitas patvarkymas jau esąs 
panaikintas. Gimus papas$iko 
jo. kaip bolševikai siautėjo 
1945 metais Šarkuvoje. Ten 
tik vasario 4 d buvo išžudy
ta 36 gyventojai, o Seidlerio 
būste pats komisaras nušovė 
8 Apie moterų prievartavimą 
netenka nė aiškinti. Veltui 
mongolai ir ukrainiečiai mė
gino kai kurias iš ju apginti. 
Blogiu tįsi pasirodę gudai. 
Tiek jam, tiek kitiems suim
tiesiems vokiečiams Lietuvoj 
ūkininkai parode labai daug 
širdies ir suteikė žymią para 
mą. Jie atnešdavo suimtie
siems ar karo belaisviams 
kiaušinių, pieno, duonos ir 
mėsos ir nesibijodavo pareikš 
ti savo užuojautą. Tačiau 
neilgai trukus ir iš pačių lie
tuvių buvo atimtu viskas, ką 
jie turėjo. Girnos sumini kai 
kuriuos vokiečius, dabar gy
venančius ar tik ne Vak. Vo
kietijoje, kurie labai bjauriai 
elgėsi su savo tautiečiais bol 
ševikų okupacijoje: juos įda
vinėjo bolševikų milicijai, 
skundė, net išgalvodavo pra- 
manyių kaltinimų.

Klaipėdos uostas

Gyvatės Nesą Laime
Paskutinis Londono poniu

čių išsigalvojimas atrodo keis 
tokas, bet duoda uždr-bti Pe
ru valstybėje skurdžiai gyve 
nantiems indėnams. Jų apy
linkėse pilna nenuodingų 
gražių gyvatukų Vienas, gu
dresnis už Londono moteris, 
pradėjo gyvates gaudyti ir 
eksportuoti į Angliją, parda
vinėdamas šliužą po sterlingą. 
Idėja apsimokėjo visu šimtu 
procentų. Ponios perka ir ne 
šiojasi rankinukuose amuletų 
vietoje. Parduodamasis gyva
tukas įpakuotas j atskirą dė- 
žutą su visomis garantijomis 
ir nurodymais: «Šį gyvulėlį 
laikykite rankinukyje. jis ne
pavojingas ir jaukus. Išgirdęs 
jūsų balsą atsilieps Maitinti la 
bai paprastai - per dieną sušer 
site kelias muses ir duokite 
gerti pieno. Šios gyvatės yra 
labai simpatiškos ir mėgsta 
gerą draugystę, be to, jų di
džiausioji savybė - atitolina 
visokius vagis ir saugo jus 
nuo ligų».

«Darbininkas»

— 1954 m. birželio 15 d. 
deportacijas minint Bonnoje, 
Baltu Tarybos buvo nusistaty 
ta eiti prie Vokiečių - Baltų 
Bičiulių Draugijos steigimo. 
Parengiamieji darbai žymia 
dalimi jau buvo atlikti. Galu

tinai įstatams paruošti š. m. 
birželio 15 d. buvo sudaryta 
komisija, j kurią iš estų įėjo 
jų centrinio komiteto Vokie
tijoje pirmininkas pulk. J. Cli. 
Stockeby, iš latvių - tarybos 
Vokietijoje pirmininkas A. 
Šildė, iš lietuvių - Vok etijos 
LB pirmininkas Pr. Zunde, 
Baltų Tarybos- Dr. P. Karve
lis, iš vokiečiu pusės - adv. 
Grūnbaum. Toji komisija tu
rėjo 3 posėdžius, paskutini - 
Mannheime. Įstatai yra jau 
galutinai paruošti. Pati drau
gija pavadinta «Baltische Ge
sellschaft in Deutschaland». 
Ji susidės iš trijų sekcijų: 
vokiečių- estų, vokiečių latvių 
ir vokiečių lietuvių Sekcijų 
delegatai ir valdybos sudarys 
visuotinį steigiamosios drau
gijos susirinkimą. Jai vado
vauja 2 pirmininkai, vienas 
vokietis ir baltas. Vokiečių - 
latvių sekcija jau sudaryta. 
Jos pirmininku pakviestas 
prof. Ipsen. Lietuvių ir estų 
sekcijos bus baigtos organ! 
zuoti spalio mėn Paskum 
apie lapkričio vidurį numaty
tas iškilmingas draugijos iriau 
guravimas. Ta proga ruošia
ma spaudos konferencija.

Lietuvių visuomenė Vokietijo 
je kviečiama stoti draugijos 
nariais ir siūlyti kandidatus į 
draugiją bei jos pirmininkus. 
Siūlyti Vokietijos krašto val
dybos pirmininko vardu. Lat
vių sekcijos steigime, kuris 
įvyko Augsburge, dalyvavo 
URT valdytojas Dr. P. Karve 
lis ir Vokietijos LB pirm. Pr. 
Zua iė. Dr. P. Karvelis pasvei 

DĖMESIO!
Asmenys norintieji išvykti CANADON kreipiasi tuo rei
kalu pas Įgaliotinį p MELDUTĮ LAUPINA1TĮ, kuris tar
pininkauja legaliam dokumentų sutvarkyme laike 12 mė 
nešiu, už tą laikotarpį išduodamas raštišką garantiją. 
Kreiptis: Pirmadieniais ir Penktadieniais nuo 10 iki 12

RUA CONCEIÇÃO, 134-2 Sala 222 - Telef. 35-9953

Šeštadieniais ir Sekmadieniais jo namų raštinėje Rua 
Projetada. 9 - Vila Primavera - Estrada Sapopemba.
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Sergi? Kreipkis į

Dr. Samuel Lewkowicz
Studijavęs ir baigęs medicinos mokslus Paryžiaus (Sor- 
bonos) universitete ir Brazilijoj, Ligoninės Rotschild, 

Paryžiuje, gydytojas.

Konsultorija mieste, R. Ribeiro de Lima 454 Tel. 34-7803 
Rešidencija, Rua Prates, 125 Apt. 701 Tel. 36-8469.
Kalba lenkiškai, rusiškai, prancūziškai, vokiškai.

kino VLIKo ir Baltų Tarybos 
vardu, palinkėdamas sėkmės 
ir nurodydamas, kad šios są
jungos įsteigimas yra gražus 
bendradarbiavimo europine 
dvasia pavyzdys.

— Tarptautinei Teisių Ko
misijai vėl norint pateikti pa
vergtosioms tautoms nepalan
kų Nusikaltimų Kodekso pro
jektą svarstyti dabartinei 
Jungt. Tautų visuotinei sesi
jai, ALT Vykd. Komitetas tuo 
reikalu pasiuntė telegramas 
JAV valst sekret. J F. Dul
les, nuolatiniam JAV atstovui 
prie Jungt-. Tautų H. C. Lod
ge, senata užs. reik, komite
to pirmininkui A. Willey, ab e 
jų partijų vadams ir kitiems 
žymiems pareigūnams. Iš 
Valst. Dep-to buvo gautas 
palankus atsakymas su paža 
du atkreipti rimtą dėmesį į 
ALT argumentus. Bijomasi, 
kad, praėjus dabartiniam pro 
jektui, pvz. nebūtu uždrausta 
siųsti transliacijas per Am. 
Balsą ir kt. radijus į payerg 
tuosius kraštus, JAV nebūtų 
įpareigotos sustabdyti bet ku 
rios tautos tremtinių veiklą, 
kuria siekiama išlaisvinti jų 
tėvynę, etc. Tikimasi, kad, 
svarstant sį klauimą iš naujo 
Jungt. Tautų sesijoje, paverg 
tųjų kraštų laisvin mo veiks 
niams žalingi nuostatai iš su 
darytojo projekto bus išbrauk 
ti pakeisti tinkamesniais.

— Pavergtųjų Europos tau
tų seimo pirmieji posėdžiai 
vyko JAV - se New Yorke, 
priešais Jungtines Tautas. 
Dalyvavo 9 tautų delagacijos 
po 16 žmonių, ir kiekviena tau 
t.vbė galėjo dar pasikviesti 
po 5 svečius. Ateity posėdžiuo 
se dalyvaus ir jugoslavai. Ki
ti pilnaties posėdžiai nnmaty 
ti spalio 22 d , o per tą laiką 
įvairius k’a išimus diskutuos ir 
pranešimus paruoš komisijos 
ir pakomisės.

VLIKas savo š. m. rugpjū
čio mėn. 11 - 13 d. posėdyje 
nutarė paprašyti LLK pirmi
ninką V. Sidzikauską, kad 
sudarytų lietuvių delegaciją. 
Joje dalyvavo visi LLK nariai
ir pakviesti prel. J. Balkūnas, 
A Devenienė. Dr. D. Krivic
kas, Pi Mink imas, V. Rastenis, 
Dr. J. Repečka. K. Siliūnas ir 
Dr. Viliamas. Delegacijos pir 
mininkas- v. Sidzikaukas, ku 
ris su lenku St Barbonskiu 
yra ypač daug prisidėjęs prie 
šios pavergtųjų tautų sąjun
gos suorganizavimo. Svečiais 
bnvos pakviesti prof. J. Ka
minskas. Dr. Vinikas, prof. J. 
Brazaitis, LAICo dir. Mi Kižy 
tė ir V. Abraitis.
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Cheminio ir atominio ginklo grėsmė
JONAS MIŠKINIS

Pirmojo Pasaulinio karo me 
tu atsirado cheminis ginklas, 
kuris plačiai bu vo naudojamas. 
1915 m- balandžiomėn. 22 d. 
4 valandą vokiečiai puolė są 
jungininkus nuodingosiomis 
dujomis, panaudodami chlorą. 
Tas nelauktas su tokiais gin
ki i; puolimas padarė labai 
daug žalos: apie 20,000 karių 
buvo išvasti iš rikuotės, o iš 
jų daugiau kaip 5,000 liko 
mirtinai apnuodyti. Apie 6 
mylių fronto baras liko atvi
ras. Tačiau ir patys vokiečiai 
nebesitikėjo tokio pasisekimo 
ir savo pergalės nebuvo pa
siruošę išnaudoti. Todėl sąjun 
gininkai vėl atstatė fronte sa 
vo senąją padėtį. Šitas pavyz 
dys vaizdžiai rodo, kad, neti
kėta nuodingųjų dujų ataka 
gali padaryti didelių n uosto 
lių.

Dar vienas būdingas pavyz 
dys. Ano karo metu rusų ka
riuomenės vienas Sibiro šau
lių pulkas Karpatuose dėl ne 
tikėtos priešo dujų atakos per 
20 minučių nebeteko 90% sa 
vo sudėties, iš 4,000 žmonių 
žuvo apie 3,600.

Taigi pirmojo Pasaulinio ka 
ro metu cheminis ginklas pa
sidarė baisiu. Todėl mokslinio 
kai laužė galvas ir dėjo visas 
pastangas kaip tą baisųjį gin

---------------------------- ----------- ----------------------- —?

Reikalingas advokatas byloms vesti? ?

Nieko nelaukdamas kreipkis į ?

Advokcda Decio Farias
Raštinė: R. Santa Teresa, 28, 6-to and. salas 604 ir 605. \ 

{kampas Praça da Sé) Fone: 35-8240 ir 82-0064 \

Geriausias būdas sutaupyti šiais nepastoviais laikais yra 
dėti pinigą į nejudamą nuosavybę. Ilgai sau galvos 
Besukdamas įsigyk PIGIA KAINA, vos Cr$ 20,00 už me 
trą žemės, ILGAM ISSlMOKÈJlMül, 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 daržinikys- 
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

klą neutralizuoti — padaryti 
nežalingu ir kaip nuo jo apsi 
saugoti. Pagaliau po didelių 
pastangų ir ilgoka buvo išras 
tos apsisaujimui priemonės ir 
tobulai pagamintos dujokau
kės.

Iki didžiojo karo nuodingo 
sios medžiagos platesniajai vi 
suomenei mažai buvo težino
mos. Bet karo metu, visoms 
kariaujančioms valstybėms 
pradėjus vartoti nuodingąsias 
medžiagas kap ginklą kovoti, 
buvo verčiama joms domėtis 
ir platesnei visuomenei. Juo 
labiau toks domėjimasis pra 
sidėjo prieš antrąjį Pasaulinį 
karą, nes visi manė, kad bū
simuose karuose nuodingosios 
medžiagos gali būti plačiai 
vartojamos ir prieš civilius 
gyventojus. Todėl visų buvo 
stengiamasi pasiruošti pavo
jui ir organizuojama civilių 
gyventojų priešcheminė ap
sauga.

Prasidėjus antrajam Pasau
liniam karui, pasaulis baimi
nosi cheminio ginklo, bet ne
tikėtai susilaukė atominės bom 
bos. Numestoji atominė bom
ba Japonijoje sukrėtė visą pa 
šaulį. Juk ne kas kitas, o tik 
atominis ginklas privertė Įsiū 
bavusį karą baigti. Po karo 
atominių ginklų gaminimas
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1. Prie Panamos kanalo Pacifik^ vndenyno vandene paviršius 18 centimetrų yra aukštes
nis negu prie Atlante vienuolikos mėnesių laiko ar y. Tiktai vasario mėn. abi. j vande
nynų paviršius vienodo auasciu. oiu uelj gurno priežastys yra vėjai, srovės ir kiti gam
tos reiškiniai.

2. Šangajaus policijos arkyvai konstatuoja, kad Chou En Lai, dabartinis komunistinės Kini
jos ministeris pirmininkas, 1931 metais policijos buvo ieškomas už tvykdintą žmogžudys
tę. Jis yra atsakomingas už nužudymą vienos šeimos, viso 11 asmenų.

3. Pirmasis garsiakalbis buvo vartojamas Aleksandro Didžiojo prieš 2300 metų. Šiuo garsia 
kalbiu galėdavo perduoti kariuomenei įsakymus 20 klm. nuotolyje.

vykdomas pilnu tempu.
Vieni mokslininkai gaminda 

mi atominius ginklus stengia
si juos tobulinti, o kiti dau
giausia kelia klausimą ir jieš 
ko priemonių kaip žmogui ap 
sisaugoti nuo atominių ginklų 
sprogimo padarinių. Vadinasi 
visa eilė mokslininkų jieško 
būdu ir priemonių, kuriomis 
įgalintų žmones apsisaugoti 
savo gyvybę įvykus atominės 
bombos sprogimui.

ATOMINIS KARŠTIS - PA
VOJINGAS GYVYBEI

Vienas mokslininkas prof. 
K. Buettner nustatė, kad žino 
gus iki 200 Celcijaus laipsnių 
išorinį karštį gali pakelti, bet 
labai trumpai Jo manymu, to 
kį karštį žmogus gali pakelti 
2 3 minutes ir jo organizmui 
nebus padarvta ypatingos ža
los. Buettner sako, atominio 
puolimo atveju nemaža žmo
nių, patekę karščio bangoa, 
dar turėtų iki trijų minučių 
laiko bandyti is to karščio 
pasprukti ir jo organizmas 
nuo karščio per tokį laiką ne 
nukentėtų.

Jis tvirtina, kad atominės 
bombos sprogimo sukeltas kar 
štiš esąs beveik dvidešimt 
kartų stipresnis, kokį žmo
gaus organizmas gali be ža
los pakelti tris minutes, nes 
pirmoji po atominės bombos 
sprogimo karščio banga sie
kianti iki 4,000 laipsnių. Ta
čiau ji trunka tik dalį sekun
dės. Prie tokio karščio nebū
tų ir laiko žmogui pagalvoti 
apie jieškojimą apsaugos prie 
ruonių Bet anot jo tvirtinimo, 
jei žmogus bus apsaugotas 
nuo pirmosios didžiojo karš
čio akimirką trunkančio karš 
čio bangos ir jis nebus pate
kęs atominės bombos sprogi
mo centran — kiekvienu at
veju yra galimybė bandyti iš 
naudoti per trijų minučių lai
ką ir bandyti pabėgti iš su
kelto karščio zonos.

BALTOJI SPALVA ATSPARI 
ATOMINIAM KARŠČIUI

Prof. Buettnes savo tyrimo 
rezultatais įrodinėją, jog bal
taodžiai lengviau pakelia di 
delį karštį, negu tamsiaodžiai. 
Jis savo bandymus atliko su

baltomis ir juodomis kiaulė
mis. Jis įsitikino, kad baltos 
kiaulės žymiai lengviau per- 
uešą 400 laipsnių išorinį karš 
ti negu juodos. Išeitų, jog pas 
laptis glūdi baltos spalvos sa 
vybėje. Vadinasi, balta spal
va kaip tik turi savybę 
savyj sugerti išorinį karštį. 
Iš to galima daryti išvadą,

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

niiiihiihiiiiiiiiiih ni>m<iiiiiiiiiuiiniiihiitoN«iM>*hiiiiilti mmiiiNi'ihHbiiiiiniiiiiilliilliiHiillimiiHi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiimimiifliiti:iaiitniiii

Nori patogioj, gražioj vietoj, pamary — Praia Grande 
įsigyti žemės sklypą?

Neužmiršk apsilankyti Suarão.

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

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

Daugiau informacijų «Mūsų Lietuvos redakcijoje

kad dėl minimų priežasčių 
balta oda savo baltumu nuo 
savęs skaido karštį, gi tamsi 
(juoda) karštį savyje įtraukia. 
Jo bandymai su juodomis 
ir baltomis kiaulėmis pasiro
dė, kad 40% baltųjų kiaulių 
atominį karštį apie 200 laips
nių trumpam laikui pakelia, 

(pabaiga 6 pusi.)

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

Ivano «Rojus»
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Sprindis & Čia Industria e Comercio de Calçados
PARDUODA

SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIETUVA»

Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai

JARDIM RIVIERA

MEKANIKOS DIRBTUVE

«SS

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

Rua Roberto Simonsen, 13 -- 3° — salas 306 - 3l0 
(Senoji rua do Carmo ir kampas P-ęa Clovis Bevilaqua) 

São Paulo

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

Gaminami žibintuvai Įvai
riausių tipų. Daromi įvairiu 
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynus ir 

išsimokėtinai.

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

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

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui
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Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas 
skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary
mas, kriminalinė ir darbo teisė.

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

ir nuo 16,30 iki 19 vai.
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Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai pas

šs
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VILA ALPINA

IKMA€J CAEKIEKI

PJ

VIENINTELIAI ATSTOVAI 
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y. A

Lbndoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puiki} veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra 
balsiai pripažinę. Pabandykite. įsitikinkite ir 

dos naudokite!

iRBina sacnuunM 
m■ tiaiiaa»

Aiva’A»1

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINI OJAI

LEONAS VAOAUSKAS
Telefonas (recados) d-ln()7

Rua 12 N.o 39 — Vila Zelina 
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos) 

São Paulo

RUA BARÃO DE ITAPETIN INGA, 2773 — 4 AND. — SAL/- 2
TEL. 34-7482 - SaO P4JL
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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
I iimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos 

„A SÃO CAETANO, 447 —TEL. 4-5576 — SÃO PAULO

Rua Javaés, 719 São Paulo

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

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

Santo Amaro apylinkėje - nuosta
baus grožio gamta sveikas klimatas, tik už 
18 klm. nuo Praça da Sé, geras kelias, tarp 
dviejų pžerų. Puiki proga dabar įsigyti žemės 
sklypą su mažu įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimiz 
— 100 mėnesių.

Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį įgalio
tinį šias žemes pardavinėti mūsų tautietį Kaži KmiliausJĄ, 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.

č s
AVENIDA DR. GIACAGLINl, 34-C

i • J.1.’*'** Oi ‘ PTT R niKfn RTTPMrV 7Q.R r, R.RS 
TELnFONESs 3M019 e 5D2223

Çnivn PnRtol ,QQfi7

vien- 
visa-
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— Spaliaus mèn. 23 d. lai
vu Argentina grįžta iš Kana 
dos Regina ir Algirdas Kut- 
kai nuolatiniam apsigyveni
mui São Paulo mieste.

— Spaliaus mèn. 8 d., pa
keliui iš Buenos Aires į Ro
mą, kun. V. Palubinskas M. L 
C. aplankė Vila Zelinos kle
boną kun. P. Ragažinską ir 
seselių pranciškiečių vienuo
lyną. Kun. V. Palubinskas, 
dar mažas su tėvais nuvyko 
Argentinon. Mokėsi Argenti
noj, įstojo į Tėvų Marijonų 
vienuolyną, filosofiją ir teolo 
giją studijavo Romoje. Šiais 
metais buvo įšventintas į ku
nigus, rugpjūčio mėn. Buenos- 
Aires lietuvių bažnyčioje lai 
kė pirmas šv. mišias. Studi
joms pagilinti dar grįžta Ro
mon. Baigęs mokslus grįš dar 
buotis į Bueaos Aires.

— Rio de Janeire gyvenan 
tis inž. Boleckis gavo visas 
laivų statybos inžinieriaus 
teises - Carteira de Engenhei 
r© Naval diplomado» ir dirba 
valdiškoj firmoj, Cia Nacio
nal Costeira.

— Šį sekmadienį 15 vai. se 
sėlių gimnazijos salėje baleto 
mokinių spektaklis, vadovau
jant prof. Maria Carmen Bran 
dão. Pelnas skiriamas gimna 
zijos reikalams. Pakvietimus 
galima įsigyti vienuolyne iš 
anksto. Prie įėjimo nebus ga 
Įima gauti pakvietimų.

— Liet. Kat. Moterų Draugi 
jos susirinkimas šaukiamas 
šį sekmadienį 17 vai.. Visos 
draugijos narės ir prijaučian 
čios prašomos dalyvauti.

— Spaliaus mėn. 9 d. Mo
koje buvo suruoštas Lietuvos 
Parodos Komiteto vakaras. 
Meninėj programoj buvo so
listas Laurinaitis, bet neatvy
ko. L. K. Bendruomenės cho 
ristės EI. Matuzonytė, Eug. 
Lukoševičiųtė, B. Narbutytė, 
EI. Šimonytė, Al. Balionytė 
sudainavo liaudies dainą Auš 
relė ir Šimkaus Plaukia sau 
laivelis. Vyrai - V. Tatarū- 
nas, A. Jušinskas, Al. Bogus- 
lauskas ir J. Gaigalas - sūdai 
navo J. Kuprevičiaus Oną. J. 
Gaigalas solo, Rei Nago.

Dainininkai ir dainininkės 
sudainavo gerai, Publika pra 
šė kartoti. Piano mokinės Irę 
nė Adamavičiūte ir Bronė 
Jarmalavičiūte paskambino 
vengrų šokį nr. 5.

Seselių prančiškiečių gim
nazijos mokinės, vadovaujant 
prof. Jazmine Buron pašoko 
įdomų baletu «Penkios pašau 
lio dalys». Ypatingai buvo įsi 
gyvenus į savo rolę Viktorija 
Stankevičiūtė.

Meninė programa baigta 
tautiniais šokiais, Kalveliu ir 
Viliotiniu. J. Veliapolskis 
Viliotinį tikrai artistiškai su
šoko. Programa trumpoka ir 
daugelio jau girdėta ir maty
ta.

Publikos į vakarą atsilankė, 
vis tik mažokai. Vakaro ren
gimo komisija nepasistengė 
pakvietimus išplantinti. Didės 
nę dalį gražino. O mūsų pu
blika yra taip išlepinta, jeigu 
nenuši pakvietimą į namus, 
tai netik neatsilankys 
į vakarą, bet dar užsirūstins, 
kad buvo užmiršta. Kitados 
būdavo kitaip. Vakarų ar mi
nėjimų metu salės netalpin
davo susirinkusiu. Išgirsti lie
tuviškas žodis, pamatyti lie
tuviškas vaidinimas sukelda-

— Rio de Janeire 14 d. rugpjūčio m. pas J. Adomavičių 
sampauliškių draugų grupė atvykusį pasveikinti sidabrinio 
jubilėjaus vedybinio gyvenimo proga.

Stovi: Mario Ranieri, K. Bacevičius, Migel, B. Adomavičius, 
L. Adomavičius, solenizantas J. Adomavičius, Br. Šukevičius, 
V. Jasiulionis, Almino Almeida ir v. Alionis.
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Registrado no C. R« C. sob o n.« 551

Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelína - S. Paula

vo entuziasmą. Gyvenimas 
keičiasi. Kai apsidairai mū
sų vakaruose ir parengimuo 
se, tai vis tie patys veidai. 
Kur kiti, kurių yra keletą 
tūkstančių?

PAMATYSIME «VALKATĄ»

L. K. Bendruomenės choras 
spaliaus mėn 30 Vila Zelino- 
je, gimnazijos salėje, ruošia
mame vakare suvaidins ketu
rių veiksmų jaudinančią dra
mą «Valkata». Veikalo turinys 
įdomus, gyvenimiškas, pilnas 
tragiškų ir komiškų momentų, 
jaudinąs žiūrėtojus. Reikia 
tikėtis, kad lietuviška visuo 
menė gausiai atsilankys, nes 
nuo praeitų metų rugsėjo 
mėn. «Dvylika brolių juodvar 
nias laksčiusių» pastatymo 
nebuvo pastatyto rimtesnio 
veikalo.

IR MOTERYS VAIDINS.

L. K. Moterų Draugija spa 
liaus mėn. 13 d. Vila Žolinoje 
gimnazijos salėje ruošia va 
karą. Programoj įdomus vai 
dinimas. Moteriškas roles vai 
dins narės. Problema su vy 
riškomis. Reiks arba skolintis 
vyrų drabužius arba kviestis 
vyrus talkon...

vičiūtės - Plauskienės, gyve
nančių Sranton Pa., mieste, 
Amerikoje.

— Redakcijai atsiųsta pa
minėti Juozo Kralikausko Ur 
viniai Žmonės, kur vaizduoja 
tamsą Kanados anglių kasy
klose ir bendrai angliaksių 
gyvenimą. Kaina 2,75 dol. Iš 
leMo Lietuviškos Knygos Klu 
bes Čikagoj.

— Pakvietimų į Bendruo 
menės choro vakarą ir stalių 
kus galima gauti V. Zelinoje 
Vyto Tijūnėlio bare, pas cho 
ristus ir klebonijoje.

— Spaliaus mėn 8 d. mirė 
Antanas Lašinskas, 43 m.am 
žiaus, gyvenęs Mokoje. Jau 
senokai sirginėjo ir paskiau 
metu buvo operuotas. Nuliu 
gimė paliko žmoną Elzbietą, 
dukterį Pauliną ir daug gimi 
nių Palai datas Quarta Parada 
kapuose.

LAIŠKAI

1. Aid. Masytei
2. A. Antanaitytei
3. A. Lazdauskui
4. H. Valavičiui
5. J. Bliujui

LIETUVOS NACIONALINE 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

- Sp 
V. Zelino 
nį bus e 
tos dienos ūz a.A. Juozo l\a
z i evičiaus vėlę. gyv. Lapo 
je, rua Catão 1070.

— Liet, s-ga Brazilijoj yra 
nutarusi suruošti vakarą lap
kričio mėn. 27 d.

— Lietuvių prietelius Dr. 
João Baptista Ramos per 
P.T.B. sarašą yra išrinktas į 
federalinį parlamentą. Nema
ža balsų gavo V. Zelinoj ir 
apylinkėse.

— Prof. José Ferreira Car 
rato yra vienas S. Paulo paro 
dos komiteto direktorių.

(pabaiga iš 4 pusi.)

gi juodųjų—tik 10% tą patį, 
karštį atlaikė.

Tarp kitko prof Buettner 
pažymi, kad a:ominės bombos 
sprogimas, patekusiam žmo
gui į sukelto karščio ir radi
jo aktyvių spindulių lauką 
maža bepali^xa vilčių išsigel 
bėti Tačiai turint galvoje tai, 
kad radijo aktyvieji spinduliai 
neapima tokio ploto, kaip karš 
tis. ir no taip greit išplin , 
todėl galima prieiti išvados, 
jog po atominio sprogimo ne 
maža žmonių galėtų išsaugo
ti nvn gyvybes, jei. jie, pa- 
•ina :d)dami tų trumpų trijų 
m uučių, spruktų slėptis nuo 
karščio.

Jis mano, kad balta paklo
dė gali kiek prisidėti prie 
apsaugos. O aliumininis dra
bužis beveik kiekvieną įga
lintų pabėgti iš gyvybei pavo 
jingo atominio lauko.

Draugas.

Kiekvieną sekmadienį prie 
bažnyčios "pas spaudos platin 
tojų B. Šimkų galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų bei laikraščių.

YYYYYV TKnfYYYYYYrYYYYYYYYYYYYYYnrrrYYY AAAAÀA UlAAAAÀÀÀÀAAAÂAAAAAÂAAÂAAAAAAA

Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contrat. na Junta Comercial 
Dis^at. na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

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

HORÁRIO das 8 às 19 horas.

— Juozas Bartkevičius, gy 
venantis Vila Beloje, rua Ci- 
clames 70, paieško savo sese 
rų Ievos Bartkevičiūtės - Man 
kevičienės ir Martos Bartke-

— PIRMAS PAVASARINIS 
PIKNIKAS yra numatytas lap 
kričio mėn. 21 d. į Santo4, pa 
marin. Tą dieną rezervuokit 
jau iš anksto piknikui.

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 OFICIALI JOS. Kreiptis žodžiu 

arba raštu informacijų į
IMOBILIARIA ALTO DO GUAPORÉ LTDA.

Edifício L A. P. C. - sala 3 - Caixa Postai 98.
Estado de Mato Grosso Cuiabá į
__________________________;Į

MIELI LIETUVIAI!

Artinantis maudymosi sezo 
nui ir esant laisvų kambarių 
kviečiame visus atvykstan
čius i Santos poilsiui apsisto 
ti pas Steponaičius. Galima 
gauti kam bari su maistu ir b@ 
maisto. Privažiavimas autom© 
biliu labai patogus, gatvė 
naujai išgrįsta.
Adresas: Rua Godofredo Fra
ga, 173 — Jose Menino
YYYYYYY1 
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- VILA BELOJE «Mūsų 
Lietuvą» galima gauti Kaz
lausko restorane, Verbenas ir 
Saudades gatvių kampas.

PARDUODAMAS NAMAS,

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.

■

z--- -—■— ------------------------- --- ----- “v

©tntistas
Clínica Dentária Popular

“£ão Judas <adra”
DIRETOR: Dr. Augusto Ribeiro Leite 

Praça Sâo José, 8 - salas 3 e 5 
Vila Zelina

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações
DIURNA E NOTURNA

2 kambarių virtuves W. C. 
šulnys puiki vieta bizniui 
kampinis sklypas 310 m. kv; 
Bairo do Limão Vila Prade 
Rua Maria Liza Ciqueira N.° 8 
kaina pigi. Dėl informacijų 
kreiptis pas. K. Norkaitį V. 
Zelina Rua Rio do Peixe, 63.

REIK MOTORO?

Jį pirksi pigiai, 3 h. p., mo- 
nofazinį. Taip pat parduoda
ma mašina, serra de fita.

Kaina prieinama.
Kreiptis šiuo adresu: 

Rua São Luiz de Paraitinga 
(senoji Rua 13) nr. 243, Quin
ta da Paineira.
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