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Ženevos konferencija 
baigėsi

Lapkričio mėn 16 d. baigė 
si tris savaites trukūsi ketu
rių didžiųjų valstybių užsie
nio reikalų ministerių konfe
rencija

Jos dienotvarkėje buvo įra 
šyta: Vokietijos suvienyjimas 
nusiginklavimas, artimesnis 
bendradarbiavimas Vakarų su 
bolševikais - rusais.

Konferencija baigėsi labai 
melancholiškai. Nė vienu kla 
usimu neprieita jokio susita
rimo.

Vokietijai suvienyti vakarų 
demokratijos siūlė laisvus rin 
kimus kontroliuojant tarptau
tinei komisijai. Rusai atmetė.

Jie sako, kad komunistų 
valdomoj Vokietijos daly taip 
gera gyventi, kad po balsavi 
mų ta gerovė gali dingti. Mas 
kva nori kad ne tik neutrali 
Vokietija liktų, kaip pavyzd
žiui Austrija, bent stengiasi 
Įpiršti tokią sistemą, kuri įga 
liūtų subolševikinti visą Voki 
etiją. Dar daugiau: Sovietai 
taip pat stengiasi išgauti iš 
Vakarų garantijas, kad taip 
pat būtų pripažinti jų ligšiolin 
iai užgrobimai Vidurio ir Rytų 
Europoje.

Pavergtos Europos Tautos 
(PET), kurios dirba svarbų ir 
reikšminga darbą, reaguoda
mos į kiekvieną svarbesni So 
vietų ar jų satelitų mėginimą 
kalbėli Rytų ir Vidurio Euro 
pos kraštų vardu, savo sesi
joje spalio mėn 17/18 d. pri
ėmė visą eilę reikšmingų re
zoliucijų, kuriomis ginamos 
pavergtųjų teisės.

— Lenkų egzilinė vyriausy 
bė Londone paskelbė memo
randumą. kuriuo pasiūlė su
kurti Rytų Europoje kitokią 
neutralią juostą, negu projek 
tuojama dabar. Į tą neutra
lią įeitų Estija, Latvija, Lietu
va, Lenkija, Čekoslovakija ir 
Rumunija. Lenkų memoran
dume pažymima, kad tokia 
neutrali juosta užtikrintų pas 
tovią taiką, pavergtos tautos 
atgautų savo nepriklausomy
bes, o Atlanto organizacija 
nebūtų paliesta. Lenkų Taut 
Vienybės Tarybos vardu me 
morandumas draugu su pare
iškimu, reikalaujant išlaisvin- 
li pavergtuosius Europos kraš 
tus, buvo paskelbti jos atsto
vų Ženevoje. Ir Jugoslavija 
pasisako už «svetimų įtakų» 
pašalinimą ir Rytų ir Vidurio 
Europos.

— Suomių spauda praneša, 
kad Sovietai ruošia atpiginti 
keliones į Sovietų Sąjungą. 
Turistai būsią įleidžiami net 
į centrinę Aziją, o nuo atei
nančių metų galėsią lankyti 
Pabaltijo valstybės. Dabar 
Pabaltijo valstybės nesą gali 
ma todėl, kad ten nesą tinka 
mų turistams priimti viešbu
čių. Sovietai tikisi, kad 1956 
m. liepos m. «Jnturist» Rygo 
je, Vilniuje ir Taline galės 
turėti jau savus viešbučius ir 
tuo būdu minimuose miestuo 
se priimti svetimšalius turis
tus.

— Sidnio mieste vyko Aus 
tralijos krepšinio pirmenybės 

. kuriose dalyvavo ir N. Zelau 
dijos rinktinė. Tarp žaidėjų 
buvo ir trys lietuviai: Petra
uskas, A. Ignatavičius, S. Dar 
ginavičiųs. Rinktinėse lietu
viai buvo pagrindiniai žaidė
jai.

— Okupuotoje Lietuvoje ar 
chitektus ruošia dvi aukštosi 
os mokyklos: Daolės Institu
tas Vilniuje ir Kauno Polite
chnikos institutas. Spalio m. 
14/16 d. d Vilniuje buvo su
šauktas «antrasis LTSR archi 
tektų suvažiavimas». Skelbi
ama, kad šiuo metu architek 
tų sąjungai priklauso 80 na
rių ir kandidatų.

Is lietuvių gyvenimo.
Vyriausio Lietuvos išlaisvi 

nimo komiteio pirm.M.Krupavi 
čius savo raštu lapkričio m. 
8 d pranešė Vlike dalyvau
jančių grupių atstovų pasita
rimo prezidiumo įgaliotuniui 
Dr. A. Trimakui, kad jis Vil
ko sesijoje Jungtinėse Ameri 
kos Valstybėse įteiks savo at 
sistatydinimą iš Vilko pirmi
ninko pareigų ir į tą vietą 
savo kandidatūros nestatys 
Prel. M Krupavičius dešimts 
metų yra išbuvęs Vliko pir
mininku.

— Lietuvių tautininkų są
junga pranešė savo atsto
vams Vlike, kad pasitraukia 
iš Vilko.

— Ryšium su keturių užsie 
nio reikalų ministerių konfe 
rencija į Ženevą informacini 
ais tikslais buvo nuvykęs Vii 
ko Vykdomosios Tarybos pir 
mininkas K. Žalkauskas. Taip 
pat ten buvo nuvykęs ir mi- 
nisteris Lozoraitis su Dr. Ge 
ručiu.

— Nuo gruodžio mėn 15 d. 
ligi sausio m. 15 d. Italijos 
katalikų akcijos iniciatyva, 
bendradarbiaujant Elta Press 
redaktoriui kun V. Mincevi
čiui, bus pravestas nuo gruo 
džio m. 15 d. maldos mėne- 
sis už persekiojamą Lietuvą 
ir jos išlaisvinimą iš komunis 
tų vergijos. Melsis visi Itali 
jos vaikai. Kiekvieną dieną 
kelių, provincijų vaikai, susi 
rinkę į bažnyčias, prašys Die 
vo malonių mūsų kankinamai 
tėvynei. Mėnesio laikotarpy 
je bus meldęsi visų Italijos 
provincijų vaikai. Šia proga 

Bendruomenės Choro Kvietimas
Maloniai kviečiame visus dainininkus, vyrus ir mo 

teris. dainavusius Bendruomenės Chore, arba ir kituose 
choruose, atvykti Į Bendruomenės Choro susirinkimą 
š/m. lapkričio mėn. 27 d., 12 vaL, V. Zelinoj pradžios 
mokyklos salėj. >

Bendruomenės Choras yra numatęs padidinti dai 
Dininkų skaičių, taippat jau yra organizuojamas Bendru
omenės vyru choras Maloniai kviečiame atvykti į šį 
susirinkimą ir niekad nedainavusius, bet turinčius ge
rus balsus ir gerą klausą.

Bendruomenės Choro Valdyba
----------------------------------------------------------------- J -----------------------------

!\..Mažvydo l

katalikų vaikų organizacijų 
laikraščiai pažadėjo įsidėti 
du kun. V. Mincevičiaus strai 
i snius apie Lietuvą

— Amerikoje, Čikagos mi
este, 1956 m. vasarą ruošia
ma didžiulė dainų šventė, į 
kurią suvažiuos dešimtys cho 
rų iš Amerikos ir Kanados. 
Tuo pačiu metu bus taip pat 
sušauktas ir lietuvių kultūri
nis kongresas, kuriame lietu 
viai intelektualai aptars ak
tualiausius lietuvių kultūri
nius reikalus.

— Prof. A. Paplauskas-Ra- 
mūnas pakeltas ordinariniumi 
profesoriumi į Kanados sosti
nės Ottawos universiteto pa- 
dagoginių mokslų katedros 
vedėju.

— Paryžiuje gyvenąs lietu 
vis dailininkas V. Kasiulis 
yra pakviestas nariu į garsią 
ją prancūzų “ua Gildė Inter 
nacionale pour la Gravure”. 
Šiai grafikų organizacijai pri 
klauso tik 30 pasaulio geriau 
šių grafikų, o Kasiulis yra į 
ją įėjęs pirmasis lietuvis.

Perversmas be Kraujo 
praliejimo Brazilijoje

Lapkričio mėn. 11d. buvęs 
krašto apsaugos ministeris 
Teixeira Lott užėmė prezi
dentūrą Carlos Luz, seimo 
pirmininkas, prez. Café Fi
lho susirgus buvo perėmęs 
prezidento pareigas, pasislė
pė karo laive. Aviacija ir 
jūrų laivynas buvo prieš per 
versmą, nors konkrečiu veik 
smų padėčiai atstatyti nesiė
mė. Taip pat buvo prieš ne 
maža kariuomenės daliniu pro 
vincijoje. Prasidėjo derybos 
su opozicija. Galutinai, kad 
išvengti kraujo praliejimo, vi 
si ieškojo būdų įteisinti įvy
kusį faktą. Prez. Carlos Luz 
atsisakė parlamento pirminiu

PRANEŠNIMAS.

Šiuo pranešama, kad nuo 
š/m. lapkričio mėn. 19 d. 
Konsulato raštinę persikelia 
į kitą vietą, t a i y r a: Rua 
Dom José de Barros, 168 — 
5o andar, conj. 53.

Be to, pažymima, kad prie 
mimo valandos Konsulate Jie 
ka tos pačios, būtent: kiekvie 
ną dieną, išskyrus sekmadie
nius, nuo 9 iki 11 va). — 

ko pareigų. Visi kariuome
nės daliniai pasidavė naujai 
vyriausybei. Prezidentu ge
nerolas Lott parinko senato
rių Nereu Ramos, kuris ir u- 
žėmė tas pareigas parlamen
to daugumai pritariant.

Buvo pakeisti visi ministe 
riai ir kiti atsakomingi valdi
ninkai bei kariuomenės didės 
nių dalinių vadovybė.

Kodėl buvo ivykdintas 
perversmas?

Pirmomis dienomis buvo ne 
aišku. Tiesioginė priežastis 
buvusi pulkininkas Juracy Ma 
mede Jis laidojant generolą 
Canrobert Pereitą, pasakė po 
litinę kalbą pabrėždamas de
mokratijos Brazilijoje nepajė 
gumą. Karo ministeris Teixei 
ra Lott prašė prezidento, Ca- 
fė Filho, vėliau Carlos Luz, 
kad pulkininkas už nedraus
mingumą (kariškiams negali
ma veltis politikon) būt nuba 
ustas. Bet prez. Carlos Luz 
atsiklausęs kitu suinteresuotų 
nuomonės nerado reikalo 
pulk. J. Mamede bausti. Tu
omet krašto apsaugos ministe 
ris Teixeira Lott pareiškė at 
sistatydinąs. Prezidentas at
sistatydinimą priėmė, ir tuoj 
paskyrė naują ginkluotoms 
pajėgoms ministerį.

Atsistatydinęs ministeris 
gen. Teixeira Lott grįžo į 
Vila Militar, kur pasitaręs su 
kitais ginklo draugais ir kaip 
pareiškė, kad prez. Carlos 
Luz užgavęs karių garbę ir 
drausmę, nusprendė nušalinti 
prezidentą Tai buvo pati ar 
timiausia priežastis. Bet pati 
svarbiausia šio veiksmo prie 
žastis buvo politinio pobūd
žio.

Kaip jau visiems yra žino 
ma, yra didelė opozicija prieš 
išrinktą prežidentą Juscelino 
Kubitschek ir vice preziden
tą João Goulart. Opozicija 
daro pastangų, kad jų išrinki 
mas būt nepripažintas. Ėjo 
gandai, jei ir teismas jų iš
rinkimą pripažintų teisėtu, 
tai kariuomenė jų neprieisi
anti užimt pareigų. Atrodo 
kad gen. Lott buvo kitokio 
nusistatymo ir nieko prieš 
neturi prieš J. Kubitschek. 
Pašalindamas prez. Carlos 
Luz manė tuo pačiu būdu ap 
ginsiąs konstituciją. Prieš 
naują valdžią griežtoj 
opozicijoje pasiliko UDN.

Nors visam krašte ramu, 
bet politinė padėtis dar nėra 
išaiškėjus. Tai matyti iš karš 
tų, net su incidentais, ginčų 
parlamente.

Café Filho gris i pre 
zidentúra?

Opozicija daro spaudimą, 
kad Café Filho, sustiprėjus 
sveikatai perimtų prezidento 
pareigas. Kaip pasielgs pats 
Café Filho nieko nėra pareiš 
kęs. Kaikurie net spėlioja, 
kad dar net šią savaitę perims 
prezidento pareigas. Café 
Filho grįždamas į preziden
tus, beabejo norės reabili
tuoti buvusius savo bendra
darbius ministerius. Tuomet

gen. Teixeira Lott pervers
mas netektų reikšmės. Yra 
ir priešinininkų prieš Café 
Filho grįžimą į prezidentus.

ARGENTINOJE
Kariuomenei spaudžiant Jai 

kinasis prezidentas gen. Lo- 
nardi atsistatydino. Jo vietą 
užėmė kitas generolas Aram 
burū. Prezidentų pasikeitimo 
priežastis buvo nesutarimas 
del vedamos politikos linijos. 
Būk tai generolas Lonardi sa 
vo bendradarbiais buvo pasik 
vietęs nacionalistus katalikus. 
O kariuomenė ir politinės par 
tijos norinčios, kad vyriausy 
bė būtų liberališka.

Argentinos vyriausybes su 
sikirtimas su peronistais
Generalinė darbo konfede- 

cija Argentinoje paskelbė 
streiką. Vyriausybė laikyda 
ma streiką nelegaliu, užėmė 
darbo konfederacijos patal
pos.

Streikas daugiau pavyko 
pravesti provincijoje. Bue
nos Aires beveik nejaučiama 
streiko. Bendrai streiką rel 
kia laikyti nepavykusiu.

— Brazilijos spauda rašo, 
kad Café Filho surįžti vald
žion gali susidaryti sunkumų, 
nes dalis kariuomenės nela
bai juo pasitiki.

— Brazilijos vyriausybė už 
draudė įvežti luksusinius au
tomobilius. Tai yra tokius 
kurių kaina prašoksta tris 
tūkstančius dolerių.

— Pasklidę gandai, kad del 
susidėjusių aplinkybių, nepa
reiškęs solidarumo gen. Tei
xeira Lott, São Paulo guber
natorius Janio Quadros atsis
tatydinsiąs, arba bus privers
tas atsistatydinti. Bet šitie 
gandai nepasitvirtino. Guber 
natorius ir toliau pasiliks savo 
pareigose.

— Kariškiai areštuoti per
versmo metu ir po pervers
mo, (Brazilijoj) paleisti lais
vėn.

— Japonai S. Pauly statys 
ginklų fabriką.

— Rio de Janeiro estade, 
Campos apylinkėse bus stato 
mas didelis celulozos ir po
pieriaus fabrikas.

— Netolimoj ateityje Angli 
jos ministeris pirmininkas An 
thony Eden vyks Vašingto- 
nan tartis su prez. Eisenho
wer tarptautinės politikos rei 
kalais, kuri sąryšyje su ne pa 
vykusia Ženevos konferencija 
yra labai neaiškiame stovyje.

GERA PROGA PIRKTI 
KEPYKLA

su didele apyvarta. Parduo 
dama sveikatos sumetimais. 
Taip pat gali būti dalininku. 
Smulkesnes informacijas gali 
ma sužinoti pas Karolę Pažė 
raitę, V. Zelinoje, arba pas 
savininką Edvardą Pažėrą, 
Caieiras miestelyje, Av. Crew 
ciuma, 170.
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Visame Sibire Randa ištremtų
Musų Tautiečių

K A PASAKOJA PALEISTIEJI I VAKARUS VOKIEČIU 
KARO BELAISVIAI

(Tąsa)

Mordovijos stovyklose dau
giausia yra ukrainiečių, ant
roj vietoj eina lietuviai, pas
kum latviai ir kitos tautybės. 
Didesni lietuvių transportai į 
Mordovijos stovyklas buvo at 
gabenti 1953 metais — daugi 
ausia jaunesnio amžiaus abie 
jų lyčių musų tautiečių, tarp 
kurių buvo nemaža ir nepilna 
mečių Vienoje iš jų sėdėjęs 
ir nepilnametis Kęstutis Bar 
tašką, kurį pernai paleidę. 
Bet dar tebebūdamas stovyk 
loję jis gavo žinių, kad iš
tremtos i Sibirą sesuo ir mo 
tina. Vienoje iš Mordovijos 
stovyklų iki 1953 m buvo lai 
komas ir buv. teisingumo min 
St. Šilingas, kuris laikėsi la
bai gerai ir fiziškai nepalū
žo. Vėliau buvo perkeltas ki 
tur. Mordovijoje esama apie 
20 stovyklų, kuriose laikomi 
musų tautiečiai. Daugiausia 
jiems tenka dirbti prie med
žio darbų, siuvyklose, plyti
nėse ir kitur. Įvairiose Mor 
(iovijos stovyklose laikomi: 
apie 50 m. amžiaus tauragiš
kis Antanas Butkus, apie 30 
m. amžiaus Alfonsas Bučins
kas. kauniškis Juozas Malina 
uskas, Petras Petruškevičius, 
Kauno šv. Antano bažnyčios 
klebonas knn. Želvys ir kt.

Karagandos moterų stovy
klose kiekvienoje vis rasime 
po 120-130 lietuvaičių Dau
giausia - tai vis jaunos mo
terys ar merginos, apkaltin
tos ir nuteistos už ryšių pala 
ikymą su partizanais ar va
rymą antibolševikinė* propa
gandos. Žinomus pavardės ka 
uniškių Balčiūnienės ir Krikš 
čiūnienės. Paleistieji teigia, 
kad moterų darbo vergų sto
vyklose iš visu pabaltiečių 
moterų ar mergaičių daugiau 
šia randama lietuvių, mažiau 
latvių, o visai maža esčių. Iš 
Sibiro j Klaipėdą paleista Mė 
ta Vytienė Ji turėjo dirbti 
iki 1952 m Kamčatkoje, o vė 
liau Vorkutoje. Į Vokietiją 
jos neišleido, nors čia turi 
seserį Spassko stovykloje, 
apie 40 km. nuo Karagandos 
esama nemaža lietuvių mote
rų, kurių daugumą sudaro 
mergaitės, teturinčios vos per 

20 metų. Visos neprarandan 
čios nuotaikos, švenčiančios 
tautines šventes, dainuojanči 
os lietuviškas dainas, labai 
gražiai sugyvenančios Spass 
ko rajone laikytų vyrų mity
ba buvusi prastesnė, todėl iki 
1950 m. labai daug jų mirę, 
tarp jų ir lietuvių. Moterų 
stovykloje mirimai nebuvo 
žymūs. Pervi Uralsko stovy 
kloję, kuri yra netoli Sverd- 
lovsko, pastaruoju metu tebu 
vę keli lietuviai, iš kurių du 
š/m. rudeniop paleisti ar per 
kelti į kurią kitą stovyklą. 
Pervi Uralsko stovyklų imtini 
ai dirbę daugiausia prie sta
tybos darbų.

Grįžusieji ar grąžintieji lie 
tuviai kariai, dalyvavę batnli 
jonuose ar policijoje, taip pat 
patekę bolševikams po kapi
tuliacijos Kuršo žiede, buvo 
nuteisti 25 metams, daugiau
sia buvo sutelkti prie Baika- 
lo-Taišeto miškų stovyklose. 
Ten buvo priskirti prie miš
ku kirtimo darbų. Tokių sto 
vykių ten yra 33.

Buvęs Laisvosios Lietuvos žvejų uostas, Klaipėdoje.

Lietuvių yra net ir Karočat 
koje Šiaip Kmačatkos pri
verčiamojo darbo stovyklose 
vyrauja suomiai ir suomės. 
Lietuvių ten mažesnis skaiči
us negu Vorkutoje, Intoje ar 
Mordovijos stovyklose.

Grįžęs į Vokietiją 35 m. 
Helmutas Otto papasakojo, 
kaip jis turėjo keliaut; net 
18.000 km. kol pateko į Fried 
landą, 5 metus jam teko dirb 
ti aukso kasyklose Kolymoje. 
Paties geležinkelio linijos ga 
le Buchtavinove yra pereina 
moji stovykla, skirta Kolymos 
kasykloms. Jis su 6.000 kitų 
suimtųjų buvo pristatyti į Ma 
gadaną srities svarbiausią cen 
trą. Indigirkos ūpe šiaurėje 
ir Magadaną jungia 1.800 km. 
ilgio autostrada. Kolyma iki 
1953 m. priklausė tiesiai sovi 
etinei vidaus reik lų ministe 
rijai, bet po Stalino mirties 
buvo sudaryta civilinė admi
nistracija, kurios priežiūroj 
gyvenimo sąlygos «laisvai Į- 
kurdintiesiems» ir net belais
viam šiek tiek pagerėjo. Ko 
lymos srityje randama apsči
ai volframo, aukso ir kobalto. 
Argakolos aukso kasykloje, 
maždaug 800 km. Į šiaurę 
nuo Magadano, šalia kasyklų 
įtaisytoje stovykloje Helmu
tas Otto dirbo kaip vieninte
lis vokietis tarp lietuvių, lat-

Benys Rutkúnas

KAD GALĖČIAU
Virva kirbinės gervių į šiaurę
iš šalies tolimos.
Kad galėčiau, su paukščiais pakilęs, 
nuplasnoti namo!

Skubat, lekiat, skrajūnai lakieji, 
į gimtuosius namus
Vai, kada audrų vėjas svaigusis 
man pavasariu laisvės pames?

Aš nuvytau, nei putinas šalty, 
be namų šilimos — —
Kad galėčiau tuos kainos nukelti — 
aš sugrįžčiau namo!

Sukas dulkės — viesulas kelias 
panemunių kaimuos, — 
brolio žirgas pakaustytas žvengia 
neramus. — —

Traukia virtines gervių gimtinėn 
iš šalies svetimos.
Kad galėčiau, paukščiu pasikėlęs, 
nuplasnoti namo!

vių, estų, rusų, ukrainiečių ir 
kitų. Maistas buvo menkas. 
Brigadai buvo skirta per die 
na «išdirbio norma» — suras 
ti 1 kg aukso.

Vienas Pabaltijo vokietis 
konvertitas, grįžęs į Vokieti
ją su kitais karo belaisviais, • 
pargabeno stulą, pasiūtą trem 
tinio lietuvio vyskupo, kurią 
tas įteikęs kaip dovaną Voki 
etijos katalikams. Stulą gra
žiais lietuviškais ornamentais 
papuošė vienoje Uralo stovy 
kloję laikytos lietuvaitės. Mi 
nimąją stulą parvežusį Pabal 
tijo vokietį apkrikštijo 1953 
m. Didįjį penktadienį slova
kas jėzuitas. Dovanų jam bu 
vo Įteiktas iš konservų dėžu 
tės padarytas nedidelis kryže 
lis, kurį jis turi pasikabinęs 
ant kaklo ir taip ji išsaugojo 
per visokias kontroles, rašo 
vokiečių «Deutsches Volks 
blatt» Bamberge leidžiamas 
«Heinríchsbla:t», rašydamas 
apie lietuvio tremtinio vysku 
po iš tolimojo Uralo darbo 
vergų stovyklos dovaną Voki

(tąsa 3 pusi.)

J. A CRONIN

IRLAN DIJOS GĖLĖ
Vertė H. Mošinskienė

Praeitą vasarą aš buvau Ir 
landijoje- žaliame, mylimame 
krašte. Buvau pasiruošęs ma 
žai kelionei, kuri mane visa
da. jaudina, dalinai verčiamas 
pareigos, dalinai to reikalavo 
mano širdis.

Prieš daugelį metų būdamas 
jaunas gydytojas, aš buvau 
atvykęs į Dubliną atlikti prak 
tikos kurso. visi man nuro
dyti pacientai gyveno vargiu 
pjausime miesto kvartale, ir 
čia, toje skurdžioje kaimynys 
tėję, belankydamas ligonius, 
pirmą kartą sutikau Rožę Du 
n e gan.

Aš dažnai ją sutikdavau 
Louąhran gatvėje, kai ji su 
kūdikiu ant rankų nešdavosi 
vandens iš viešojo šulinio.

Kūdikis buvo devynių mė
nesių amžiaus, mažas, bet 
sunkus sutvėrimėlis, kurį jį 
prisirišdavo suplėšyta skara 
prie savo liekno kūnelio. Ro 
žė buvo maždaug keturiolik
tos metų. Rimtame veidely

je jos tamsiai mėlynos akys 
atrodė nepaprastai didelės Ki 
ti trys vaikai, tarp penkerių 
ir devynerių metų amžiaus, 
sekdavo paskui įsikabinę į 
jos sijonėli, ir pirmą žvilgsnį 
metus, galima, buvo spręsti iš 
veidų bruožų panašumo ir ru 
dų plaukų, kad jie visi buvo 
Donegan giminės.

Prieštaravimai tarp vargin
gai purvinos aplinkos ir jos 
nenugąsdinamai skaidraus žvil 
gsnio, sukėlė manyje smalsu
mą ta ypatinga maža būtybė. 
Mūsų pažintis prasidėjo kai 
aš ją pasveikinau «labu rytu» 
ir po poros dienų ji man at
sakė nedrąsia šypsena.

Palengva, nes jos santūru 
mas buvo sunkiai nugalimas 
man pasisekė Įsigyti jos pasi 
tikėjimą.

Tada aš sužinojau kad Ro
žė, jos try s jaunesni broliukai 
ir mažasis Michaelis, prieš 
aštuonerius mėnesius neteko 
motinos Jie su savo tėvu 

Danny Danegan. vieno namo 
pusrūsy, Laughran gatvėje, 
kuri buvo gyventojais perpil 
dyta, tarsi triušių narvas. 
Danny dirbo laivų dirbtuvėse 
Tai buvo silpnas, bet labai 
gerbs širdies žmogus. Savo 
laiko ir pinigų didesnę dalį 
praleisdavo pakenčiamai ir 
pilnas geriausių noru gretima 
me bare. Todėl Rožei teko 
perimti visą gyvenimo našta 
ant savo pečių. Ji šeiminio 
kavo, užlaikė švariai ir 
tvarkingai patalpas, susitvar 
kvdavo su nenuorama tėvu 
gelbėjo jo uždarbio likučius- 
virė ir prižiūrėjo vaikus. Ji 
mylėjo juos visus visa širdi
mi, bet prie mažojo Michae 
lio ji buvo aistringai prisiri
šusi, labiau kaip prie visų ki 
tų. Kai saulėtais popiečiais 
išeidavo su juo į parką, ji 
sverdėdavo nuo sunkios naš
tos bet tai jos neįveikdavo 
Niekas jos neįveikdavo Kiek 
vieną kartą, kai aš ją maty
davau einančią purvinu grin 
diniu tarp beisitumdančių žmo 
nių. ar tai pas mėsininką ga 
liuką kumpio išsiderėti, ar 
tai pas kepeją dar vieno duo 
nos kepalo skolon išsiprašyti 

aš visada naujai stebėdavau
si jo* ramiu paprastumu. Ji 
visiškai nebuvo akla tam var 
gui. kurį matė aplink save. 
Ji turėjo didmiesčio varguo
menės vaiko elementarinį pa 
žininią, savaiminį, nesibridan 
tį pažinimą gyvenimo tamsios 
pusės jungiamą su šventu ne 
kaltumu. Šitose didelėse mąs 
tančiose akyse, nešvariame 
veidelyje atsisipindėjo jos kar 
tus patyrimas. Bet dar dau
giau, kaip tai, jose buvo neiš 
semiamos meilės šaltinis.

Pirmykštis mano smalsumas 
tuo kūdikiu palengva perėjo 
i užuojautą. Aš jaučiau, kad 
turiu Rožei kuo nors padėti. 
Ir kada atsitiktinai sužino
jau jos gimtadienio datą, lie 
piau vienai rūbų krautuvei 
pasiųsti jai drabužių pakietą 
Malonu buvo Įsivaizduoti ją 
šilta vilnone suknele, stipri
ais batukais ir kojinėmis, vis 
ką gražiai priderinta.

Pora dienų aš nepasirod- 
žiau, bet juokiausi pats sau- 
patenkintas, išsivaiduodamas 
ją išdidžiai einančią sekma
dienį Į bažnyčią, pasipuošu
sią ir žengiančią per bažny
čią girgždančiais batukais.

Bet kada sekantį pirmadie
nį ją pamačiau, mano nusivy 
limui, ji tebebuvo apsirengu
si savo skudurų suknyte ir 
skarmalu, kuriuo mažasis Mi 
chaelis buvo pririštas.

— «Kurgi yra nauji daiktai 
— sušukau jai. Ji paraudo 
iki plaukų šaknų. O įai bu
vote jūs — «pasakė ji ir va
landėlę nepažvelgdama į ma 
ne kukliai tęsė: Aš juos užs- 
tačiau. Namuose nieko nebe 
buvo, o Michaelis turėjo gau 
ti jam skirtą pieną.»

Žiūrėjau Į ją tylėdamas ir 
supratau, kad ji visada pasi 
aukos ir viską, ką ji turėtų, 
atiduos savo mylimam broliu 
kui. Ji atrodė tokia gležna, 
kad man vėl jos pagailo. Se 
kančią dieną aš nuėjau pas 
kunigą Walsch. kurio parapi 
jai priklausė Laughran gatvė.

Jo veidas nušvito kai aš 
pradėjau kalbėti apie Rožę 
ir išdėsčius mano prašymą, 
jis valandėlei susimąstė ir pri 
tariamai palingavo galva. 
«Jūs turėsite’ldaug vargo ligi 
ją perkalbėsite. Jis nusišyp
sojo abejojančiai lydėdamas 
mane prie durų. Ji yra idea 
Ii maža motina. Tas instink.
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etijos katalikams, pažymi, jog 
minimoji stula buvo pašven
tinta Vorkutoje. Ją paleista
sis vokietis pargabeno įsisiu
vęs į savo «vatinką». Dabar 
ji laikoma Kdelno arkivysku 
po kard. Fringso žinioje.

Mūsų tautiečiai, išgabenti į 
tremtį Sibire ar kitur Sov. 
Sąjungoje, daugiausia telkia
mi Vorkutos rajone, Krasno
jarsko srity, prie Baikalo, Ka 
ragandoj ir kitur. Grįžusiųjų 
teigimu, lietuviai tiek Vorku
toje, tiek kitur yra gerai su
siorganizavę, turi savo vado
vybę, renka aukas, o kai ku 
rie iš «laisvai gyvenančių», 
šiek tiek užsidirbę, iš gauto 
jo uždarbio net siunčia namo 
į Lietuvą, ypač kolchozuose 
vargstantiems artimiesiems. 
Pvz. vienoje stovykloje 10 
musų tautiečių serga džiova 
— tai likusieji lietuviai, surin 
kę reikalingas aukas, arba ši 
aip maistu ir drabužiais jiems 
visokiais būdais padeda ir 
jais pasirūpina. Apskritai, Ii 
etuviai Sibiro tremtyje šiuo 
atžvilgiu žymiai pralenkia mū 
sų tautiečius laisvajame paša 
ulyje, kuriems turėtų būti tie 
siog gėda, kaip jie menkai 
prisimena kitus savo tautos 
brolius, reikahngus jų pagal
bos, arba per maža paremia 
pačią laisvinimo akcija.

Parvykęs į Vokietiją VilH 
Kiti, kurį laiką dirbęs Vokie 
čių pasiuntinybėje Kaune o 
karo metais komisariate ir 
\ ilniuje nuteistas 1952 m., pa 
pasakojo, kad tuo metu Vilui 
aus kalėjime sėdėjo 16 mirti 
mi nubaustų lietuvių. Du iš 
jų buvo išvesti ir sušaudyti, 
o kitiems 14 — mirties baus
mė pakeista kalėjimu iki 25 
metų. Lukiškių kalėjime lai
kytas Kaune gerai žinomas 
buhalteris Šimkus, labai reli
gingas žmogus, kuris ■ buvo nu 
baustas 25 metams tik už tai 
kad eubolševikėjusiam Jur
barko «kunigui», atkritusiam 
nuo Romos Katalikų Bažnyči 
os, parašė laišką, jį kritikuo
damas. Minimasis «koegzis
tencijos» su bolševizmu šali- 
tfinkas ekskunigis tą laišką 
įdavė bolševikų saugumui - 
ir už tai Šimkus buvo nubaus 
tas 25 metais.

Grįžusieji vokiečių karo be 
laisviai pasakoja, kad 1953 
m. pirmieji streikai vykę Ka
ragandoje, paskum Norilske 
ir galop Vorkutoje. Norilske 
sukilo tiek vyrai, tiek mote

rys. Tačiau moterys nepakla 
usė NKVD bei administraci
jos gražių žodžių ir nėjo į 
darbą, varomos, moterų sto
vykloje susiėmė lankomis ir 
taip organizuotai stengėsi pri 
ešintis sargybiniai įsiveržė 
į vidų, tai moterys buvo pra
dėtos daužyti lazdomis ir ša
utuvų buožėmis Toms, kuri 
os paklausys administracijos 
buvo žadama paleisti. Mote 
rys betgi parodė net didesnį 
pasipriešinimą už vyrus. Te 
isme streiko dalyvės už «vais 
tybinio turto žalojimą» buvo 
nuteistos nuo 1 iki 1 1/2 me 
tų. (B. D.)

— JAV respublikonų vadui 
senate W Knowlandui primi 
nus. Pabaltijo byla vėl buvo 
plačiau minima didžiosios 
Amerikos spaudos. Pabaltijo 
tautų tragedija ir šiandien 
sudaro ryškiausią sovietinės 
tiranijos pavyzdį, šiltai Know 
lando pasiūlymą, kad Pabalti 
jo reikalus Junt. Tautos spręs 
tų dar šioje sesijoje, sutiko 
ir kitataučiu spauda. Štai vo 
kiečių “Industrie Kurier” ta 
proga pastebi, kad Knowlan 
do siūlymui vargu kas gali 
iš esmės priešintis. Jei jau 
buvo sutikta Junt Tautoso 

apsvarsyti Alžyro klausimą, 
kuris jau daugiau kaip 100 
metų priklauso Prancūzijai 
ir sudaro «Afrikinę Prancūzi 
jai», tai tuo labiau J. Tauto
se reiktų svarstyti Pabaltijo 
kraštų bylą. Pabaltiečiai ir 
kitos pavergtosios tautos nuo 
Afrikos tautų nebent tik tuo 
skiriasi, jog pačios negali 
viešai brabilti ir pareikšti sa 
vo valios, kaip norėtų nepri 
klausomai tvarkytis, pasiebi 
laikraštis Tas pats senato
rius Knowlandas dar kartą 
patikino, kad Amerika neiš
duos pavergtųjų ir nepatikės 
Kremliaus gražiais žodžiais 
Pavergtieji gali būti tikri, kad 
JAV niekad su Sovietais ne
susitars, jei Sovietai neiš 
sinešdins iš R.»tų Europos, 
tam skaičiuje ir iš Pabaltijo 
valstybių.

— “The New York Times” 
paskelbė New Yorko teisėjo 
pensininko J. Paken laišką, 
kuriame jis reikalauja, kad 
Jnngt. Tautos svarstytų skau 
du Pabaltijo valstybių likimą. 
Taip pat “The Dedroit News” 
“The Dedroit Free Press” 

skatina JAV vyriausybę kelti 
Pabaltijo pavergimo klausimą 
Notre Dame, Illinois, jaunimo 
laikraštis “The Catholic Boy” 
paskelbė laiškų konkursą, ku

J. Augustaitytė - Vaičiūnienė

ATĖJO ŽIEMA
Atėjo žiema taip balta, kaip jaunoji, 
Su debesiu gyvu baltųjų žiedų, 
Bet tu jai užvėręs duris bejūmoji: 
Ak, Dieve! kodėl ji sutikt taip skaudu. . .

Pro langą, sidabro gėlėms iškaišta,
Nei saulės, nei žvaigždžių daugiau nematai. . . 
Ir sveikini vakarą, laidodama rytą,
Kaip svečią nemeilų, nekantriai šaltai. . .

O tavo pasaulis iš kalnų ir klonių 
Prie degančio krosnies išblėso sapnų. .. 
Parklydės šešėlis saulėtų klajonių. 
Niūniuoja — nulaužtais sparnais pareinu.

Nutilusių smuikų aidai šilkastygiai 
Dar virpa nutraukti kampeliuos sielos. 
O dienos, kaip gulbės padangėmis lygiai 
Plasnoja pabūgę baltosios tylos...

Ir žiūrai, kaip krosnyje gęsta žarijos, 
Dainuoji — atėjo jinai nelaukta. . 
Už durų šešėliai, languose lelijos. . . 
Ir viena raukšle turtingesnė kakta.

riame antrą vietą laimėjo 
amerikietis Billy Cragg, apra 
šęs, kaip grupė lietuvių par 
tizanų iš anapus geležinės 
uždangos 1948 m. atnešė po 
piežiui «lietuvių tautos pagal 
bos šauksmą». Angliškai iš
leistoje Robert A. Graham 
brošiūroje «Tylos Bažnyčia» 
daug duota medžiagos taip 
pat apie Pabaltijo kraštus ir 
juose vykdomą tikinčiųjų per 
sekiojimą. Leidinio pradžio 
je cituojamas taip pat Lietu 
vos partizanų ryšininkų atga 
bentas Lietuvos tikinčiųjų 
laiškas šv. Tėvui.

— ? merikiečių spauda pla 
čiai rašo apie geriausią ame 
rikiečių komandą, Brooklyno 
Dorgers Klubą, šiemet laimė 
jusį beisbolo čempionatą. Per 
runglynes lemiamą vaidmenį 
suvaidino Amerikos lietuvis 
J. Eoderis, dabar laikomas 
geriausiu beisbolo žaidėju pa 
šaulyje “Life” žurnalas rug 
tynėms aprašyti ir komandos 
gyvenimui pailiustruoti pasky 
rė net 7 puslapius.

tas užpilde jos visą gyveni
mą».

Pasikeitęs laiškais po savai 
tės, pasiryžimo pilnas nuėjau 
į Laughran gatvę. Vaikai sė 
dėjo aplink stalą, tuo tarpu 
Rožė, rūpesčio suraukšlėta 
kakta, riekė duonos likučius. 
«Rožyte», pradėjau, tu dabar 
turėsi išvažiuoti».

Ji pažvelgė nesuprasdama 
ir nubraukė nuo susirūpinusi 
os kakto plaukų pluoštus

— «Pas mano draugus į 
Galway» — tęsiau ryžtingai 
toliau». Vienam mėnesiui į 
kaimą, kur iu nieko neveiksi 
tik lesinsi vištas bėgiosi lau
kais ir gersi pieno kiek tik 
panorėsi. Džiaugsmu nušvito 
jos veidas, bet greitai vėl ap 
temo. Ji pakratė neigiamai 
galvą

— «Ne. aš turiu rūpintis va 
ikais ir tėvu».

— «Viskas yra sutarta. Ja 
is pasirūpins seselės. Tu pri 
valai tai padaryt, Rožyte, ki
taip, tu palūši.*

— «Aš negaliu, pertrauke 
ji » «Aš negaliu palikti maži 
ūko.»

— «Po šimts pypkių, tai - 
tu gali jį drauge pasiimti.»

Jos akys spindėjo stebuklin 
ga šviesa. Jos spindėjo dar 
šviesiau, kai mes po to patai 
piuome ją ir jos augintinį į 
traukinį. Kol ėmė riedėti va 
gono ratai, ji supo savo bro 
liuką ant liesų kelių ir šnabž 
dėjo jam į ausį: «Karvės 
Michaelį». . .

Iš mūsų draugų gautos ge 
ros naujienos. Rožė gerai 
sustiprėjo. Jos pačios rašyti 
pilni klaidų atvirlaiškiai alsa 
vo laime, kurios ji niekaua 
gyvenime nebuvo pažinusi ir 
baigėsi visada pranešimu pil 
nu susižavėjimo kaimo gyve 
nimo nauda Michaeliui.

Prabėgo mėnuo Jo pabai
goje įvyko tarsi bombos spro 
girnas. Carrolls panorėjo įsū
nyti Michaelį. Jie buvo jau 
metuose ir liko pasiturintys 
bevaikiai. Jie labai pamilo 
mažiuką ir žadėjo duoti daug 
daugiau galimybių, kaip kad 
jis turėtų.

Dawny tas pasiūlymas atro 
dė «pasakiškas» Bet Rožytė 
irgi turėjo tarti savo nuomo 
nę ir jai buvo paliktas galuti 
nis sprendimas.

Niekas iš mūsų nežinojo, 
kaip buvo pareikštas tas spren 

dimas ir taikomas jai, kokia 
buvo jo kaina Ji pagaliau 
viena grįžo namo.

Ji džiaugėsi vėl pamačiusi 
kitus broliukus ir tėvą, bet 
visą kelią nuo stoties ji sėdė 
jo tyli, savyje susimąsčiusi 
kaip skausmingoje svajonėje 
paskendusi. Namuose, ji vėl 
save nugalėjo ir vėl paėmė 
vadžias į savo rankas. Ji 
buvo dar 'sąžiningesnė kaip 
ankščiau. Jos įkalbėtas Dan 
ny irsi vieną dieną susitvar 
kė. Žinoma tai negalima bu 
vo jam patikėti ilgainiui, bet 
tik tuo laiku, kai išbuvo blai 
vns išsilaikė savo tarnyboje, 
Rožė galėjo išpirkti visus 
užstatytus namų daiktus ir jų 
rūsys įgavo vėl gyvenamą 
vaizdą.

Kaikuriais šeštadieniais jai 
pavykdavo net Įmesti pora ši 
lingu dežutėn nuo arbatos, 
kuri stovėjo ant židinio kraš 
to

Nežiūrint viso to. vieną po 
pietį užėjęs jos aplankyti, ra 
dan Rožytę sėdinčią prie vir 
tuvės stalo ir gailiai verkian 
čią. "kylėdamas paėmiau jos 
ranką ir ilgai laikiau savoje.

—- «Aš žinau, tai yra jo ge 

rovei», atsiduso ji ir drąsiai 
nusišluostė akis. «Aš neno
riu jam pastoli kelio».

Laikas nuo laiko ateidavo 
žinios apie mažiuko vystimą- 
si Jo nauji tėvai negailėjo 
jokių pastangų, kad jį pada
rytų laimingą. J i e kalbėjo 
apie jį, kaip apie nuosavą 
vaiką.

Bet vieną rylą atėjo baisus 
laiškas. Michaelis susirgo pla 
učių uždegimu. Išblyškusiais 
skruostais ir suspaustomis lū 
pomis Rožė sėdėjo ir žvelgė 
į laišką. Po to ji priėjo sus
tingusiai išsitiesusi prie arba 
tos dėžutės ant židinio ir at
siskaitė pinigus traukinio bi
lietui.

— «Aš važiuoju pas jį.*
Visokius patarimus ji sku

biai atmetė į šalį. Argi jie 
nežinojo, kad ji gali viską su 
mažiuku padaryti? Ak, ji ga 
Ii privesti jį šj tą suvalgyti? 
Jei jis karščiuoja ir spiriasi, 
įkalbėti jį vaistų išgerti? - Ta 
ip, ji gali jį net užmigdyti, tu 
ri tik jam kaktą paglostyti. . .

Ryžtingu veidu ji susiruošė 
kelionei, susitarė su kaimyne 
kad ši pasirūpins vaikais ir 
išvažiavo į stotį.

Tą patį vakarą, nežiūrint 
visu prieštaravimų, ji perėmė 
Michaelio globą. Jis sirgb la 
bai sunkiai. Dažnai, kai Ro
žytė stebėjo jo alsavimą, jos 
veide pasirodydavo neišsako 
mas išgąstis. Blogiausia—ko 
sulys. Apkabinusi pečius, ne 
bijodama užsikrėsti, paremda 
vo jį, kol konvulsijos atsileis 
davo. Ji atsidavė jam dieną 
ir naktį, iki visiško išsekimo.

Pagaliau krizė praėjo, jai 
pasakė, kad Michaelis pasvei 
ko Rožytė atsikėlė iš savo 
vietos prie lovos svaigdama 
ir suspaudė kaktą rankomis. 
«Dabar aš galiu pailsėti». Ji 
blyškiai nusišypsojo. «Man 
taip baisiai galvą skauda».

Ji ušikrėtė nuo Michaelio. 
Bet liga apėmė ne plaučius. Į 
vyko daug blogiau. Bacilos 
pateko į smegenis iššaukda- 
mos uždegimą Ir Rožytė ne 
beafgavo sąmonės. Jai suė
jo kaip tik keturiolika metų.

Praeitą vasarą kaimo kapi
nėse pūtė malonus vakarų vė 
jas atnešdamas iš įlankos dur 
pių dūmų kvapą, kuris tarsi 
Irlandijos atodusys ir siela. 
Joki vainikai nepuošė žalio 

(pabaiga 4 pusi.)
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pusi. 4

Užbaigėme mokslo 
metus

Š/m. lapkričio mėn. 14 d. 
Įvykę egzaminai lietuvių kai 
bos lankytojams gimnazijoje, 
parodė 6 mėn. darbo rezulta
tus. Mokslo metų pradžioje 
buvo Įsirašę 25 mokiniai. Pa
mokų lankytojai buvo neregu 
liarūs: dalis ateidavo, dalis 
ne. Laikui degant radosi pas 
tovi lankytojų grupė, ją suda 
rė 17 mokinių. Iš jų 16-ka 
laikė egzaminus: Dalia Valei 
kaitė, Gražina Gudavičiūtė, 
Giedrė Valeikaitė, Irena Jur
gelevičiūtė, Julija Jurgelevi
čiūtė, Liucija Juodelytė, Li- 
ūda Mošinskytė, Nijole Vinkš 
naitytė, Silvija Boguslauskai- 
tė, Albinas Seliokas, Jurgis 
Mošinskis, Laimutis Dovydai
tis, Pranas Šukys, Romas Do 
vydaitis, Vincas Bilevičius, 
Antanas Zabiela. Egzaminų 
komisiją sudarė mokytoja H. 
Mošinskienė ir kun J. Šeške 
vičius. Geriausiu lietuvių kai 
bos mokėjimu pasižymėjo La 
imutis Dovydaitis, o daugiau
sia pažangos ir stropumo pa
rodė Liucija Juodelytė Nijo 
lė Vinkšnaitytė aržymėtina, 
kaipo pastoviausia lietuvių k. 
pamokų lankytoja praleidusi 
tik vieną pamoką ir tai dėl 
svarbios priežasties. Šie trys 
mokiniai yra tikrai užtarnavę 
premijų!

Lietuvių k. pamokos v>ko 
nemokamai gimnazijoje tris 
kartus į savaitę. Buvo aiški 
narna gramatika, Lietuvos is
torija ir literatūra.

Mokytoja
H. Mošinskienė

— Kubos delegatas J. Tau 
tose Portuondo yra gavęs la 
bai daug laiškų tiek iš betų 
vių tiek iš kitų pabaltiečių 
ir pabėgėlių už jų reikalų gy 
nima tarptautinėje arenoje. 
Jis savo Įsitikinimų nėra pa 
keitęs ir dabar ir pasiryžęs 
tiesos reikalui patarnauti ta i p 
pat ateityje. Apie jį šiltai at 
siliepia visų tautų pabėgėlių 
spauda.

— Lietuvos Valstiečių Liau 
dininkų Sąjungos centro ko
mitetas š/m. birželio 2 4 d. 
buvo suruošęs įspūdinga Dr. 
K. Griniaus, buv. Respublikos 
Prezidento, minėjimą. Tarp 
tautinė Valstiečių Sąjunga 
(1 PU) savo dukumentų serijo 
je Nr. 11 išleido angliškai ta 
proga paskleistą medžiagą ir 
per mi«ėji ną pasakytąsias 
A. Devenienės atidaromąją 
kalbą, taip pat min. Žadeikio 
(šį perskaitė gen. kons. J. 
Budrys), J. Audėno, Dr. J.
Pajaujo pareiškimus, atsiųs-
tus sveikinimus ir reikšmin
gas Dr, K. Griniaus gyveni 
mo datas. Įvado žodį para
šė H. Blazas. Leidinys ilius 
truotas.

Naujas išradimas: pamidorų 
milteliai

Netolimoje ateityje šeiminiu 
kės vieton pamidorų sulčių 
pirks pamidorų miltelių mai- 

(pabaiga iš 3 pusi.)

pailgo kupsto, bet aš pastebė 
jau pusiau paslėptą žolėje 
maža erškėčio ataugą, kurio 
spygliuotos šakelės viršūnėje 
buvo išsiskleidęs vienintelis 
baltas laukinės rožės žiedas.

Ir staiga už pilkų debesų 
pasirodė saulė ir apšvietė vi 
su savo spindėjimu baltą gė 
lę ir maža baltą lentelę, k-uri 
oje buvo jos vardas.

Salius, kuriuos atskiedus van
deniu gausius augštos rūšies 
sultys. Tą surado JAV Agri 
kultūros departamentas drau 
ge su Chain Belt Co (Milwau 
kee). Tą naują išradimą ypač 
norima panaudoti kariuomen. 
nes pamidorų miltelius nerei 
kia laikvti šaldytuve ir šių 
svoris yra labai nedidelis — 
patogus transportui.

Kodėl keičia spalva ir krin 
ta lapai

Mokslinis žurnalas “Scien
ce Digest” rašo, kad kai tik 
rudenį pasidaro ilgesnės ir 
šaltos naktys, medis nutrau
kia maisto tiekimą lapams. 
Nebetekus maistingų dalių la 
puošė išnyksta ir ta žalioji 
medžiaga, kuri padeda che
miškai maistą skaidyti. La
pai tada pagelsta, paraudo
nuoja pasidaro purpuriniai. 
Jų nebeėda nei gyvuliai, nes 
jie nebeturi maistingųjų dalių 
kaip seniau. Tos gelsvos 
spalvos lapuose buvo visą 
laiką, tik jos buvo nustelbi
amos gausios žaliosios. Kei 
čiantis lapų s aivai, ties ga
lu stiebelio, kuriuo lapas lai
kosi prie medžio, išauga kor 
kinis sluogsnis, kurs skyla — 
viena jo pusė pasilieka prie 
medžio, kita — nukrinta su 
lapu.

MOKSLEIVIU ATEITININKU SPAUDOS STALAS 
NAUJAI GAVO sias knygas

Kun. St. Yla /«Sveika Marija» /maldaknygė/ — loo cr. 
'Lev. Kazimieras /kapucinas/ Atlaidų Šaltinis/ maldaknyee 

« » « stambiomis raidėms - 175 <*.
« » » » pauksuota — ?()(i v

Kun. P. Kirvelaitis «Aušros Žvaigždė» maldaknygė
« jaunimui» nuo 50 iki pagal viršelius. 125 c 

A Baronas «Sodas už horizonto» (romanas) 125 <•
Alė Rūta «Trumpa diena» (premijuotas romanas) - 20(1 c 
K un Rimšelis MIC. «Tėvas Pijus» (dvasinis skaitymas/ 100 e. 
A Maceina «Saulės Giesmė» — 250 c-

Spaudos stalas veikia kas sekmadienį prie Vii Zelim>- 
bažnyčios.

Jei kas orėtų knygas gauti paštu užsakymu- ir pinigus u
M. A Spaudos Stalas, Caixa Postal 4i 'aul<>

Klaipėda —- uosto vaizdas

MŪSŲ LIETUVA

AK YRA TENAI" TOLYJE PRANYKUS" 
NEMATYTO GROŽIO KENČIANTI ŠALIS..

GINTARO PLAUKAI, O LIKIMAS NYKUS 
IR AKIU MĖLYNĖJ ŠIRDGĖLA GILI.

SjX TU NUPLAUK TENAI, BALTAS DEBESĖLI,
< VISO MANO SKAUSMO IR PASIILGIMO

KRIKSTOLINIU AŠARŲ LAŠUS PABERK.

KUR GI TU PLAUKI, RAITAS DEBESĖLI, 
ŽYDROJE MĖLYNĖJ ČAIŽOMAS ČlURUUl 
AK, KAIP GERA TAU! VIRPULIUOJA MĖLIS 
IR NEVARŽO NIEKAS LAISVĖS IR KEL1LU.

IR NUPLAUSKl JAI LIŪDESĮ. NUO GYMIO 
IR. PAGUOSKI JA., BALTAS DEBESĖLI,’. 

ÃG PRAEIS TOS AUDROS,MYLIMA, 
NEVERK.

Andriaus \alucko romą 
m» Nemuno Sūnūs pirmoji da 
lis jau knygų rinkoje. Vei
kalas išleis'as imties autoriaus 
turi 280 pusi . papuoštas dail. 
\ Dociati viršeliu ir aplan

ku. kurio viduje reikšmingas 
Rū o n r > > I io paveikslas. Au- 
t u-oif. ivgiu. ramiu stiliumi, 
be gausiu puoš enų ar strai 
psniii. bet su nemažo vaizbų 
mn piešia Lietuvos kaimo 
buitį: du broliu gyvena tėve 
gerai pastatytame ūkyje. Vy 
resnysis — Bronius — veda 
turtingą ir dailią ūkininkaitę 
Eleną. Po smagiu vestuvių 
Bronius paskęsta ūkio darbu 
o<e Nuotaika nejaučia lau 
kiamo dėmesio Prasideda 
jos suartėjimas su vyro jaune 
sniu broliu Viktoru. Atei >•< 
ūkio krizė. Suvalkijos ūki in 
kai pradeda maištauti. Įvyks
ta kruvinų susirėmimų s 1 po 
licija Į sąmyšius Įsimaišo ir 
Bronius.

Vienu metu jis pastebi, kad 
jo žmonos romanas su jau
nesniu broliu jau nuėjęs per 
toli ir atmokėjęs jam dalį iš
varo iš namų. Brolis Jurbir 
ke nusisamdo restoraną ir at 
sigabena nuo Broniaus pabė 
gusią Eliutę. Bronius tai gi 
liai pergyvena. Eilutės moti
na nuduoda mirtinai susirgu 
šią, parsikviečia dukterį ir 
ją grąžina Broniui. Viktoras

1955 m. lapkričio 19 i.

nusiminime ima girtauti. Me 
ta Jurbarką ir persikelia'utė 
viškės miesteli, toliau^yesda 
mas netvarkingą gyvenimą.

Vienas gobšas jį įsivilioja į 
mišką ir nužudo, pagrobda
mas pinigus. Įtarimas krinta 
Broniaus pusėn. Jis negali 
paaiškinti, kur buvo nužudy
mo naktį, nes dalyvavo suki
lusių ūkininką žygiuose ir ne 
nori draugų išduoti. Bronius 
pergyvena sunkias valandas 
kalėjime, kol sugaunamas ti
krasis kaltininkas. Bronius i- 
šeina iš kalėjimo ir abudu su 
Eliute tvirtai pasižada toliau 
saugotis bet kokių klystkelių.

Šitokioje fabuloje išsivysto 
gana įdomi intrygą, aprašomi 
Lietuvos kaimo papročiai ir 
darbai. Veikalas darosi kiek 
sausesnis, kai kalėjime ima
ma skirstyti į rūšis nusikaltę 
liūs, spręsti nusikalsimų prie 
žastis. Vienoj kitoj vietoj šal 
čiau atsiliepiama apie Bažny 
čią ar jos atstovus, nors reli 
gija pripažįstama, kaip teigia 
mas veiksnys kovoje prieš 
nusikaltimus ir pačiuose apra 
šomuose Lietuvos kaimo žmo 
nėse daug religinio jausmo.

DAUGELIS MERGINU NORI 
PATEKTI Į PRINCO HARE

MĄ

- Turtingas 38 metų arabų 
princas Ezzat Gaefer, valdo
vas Kuweii krašto, paskelbė 
norįs vesti europietę ar ame 
rikietę merginą, kuri sutiktų 
gyventi hareme, vaikščioti 
pridengus veidą ir būti viena 
iš kelių jo žmonų.

Nespėjo toks garsinimas pa 
sirodyti. kai bematant atsira 
do šimtai kandidačių Viena 
jauna aktorė iš Toronto pa
reiškė, jog haremo gyveni
mas ją labai viliojus. Besi
ruošdama vaidinti orientališ- 
ką filmą, toji aktorė aplan
kiusi arabų kraštus ir turė
jusi progos susipažinti su ha 
rėmais.

Taigi ir ji pasiuntė tam 
princui savo fotografiją ir su 
tikimą tekėti už jo...

• — Protestantų išleistas sta 
tistinfų davinių rinkinys: „Ye 
arbo ok of American Chur 
ches”, skelbia, kad praeitais 
met. JA V katalikai paaugo 2,9 
proc , o protestantai — 2,3 
proc. Katalikų JAV-se yra 
32.403.332. Didžiausia protes 
tautų grupė JAV-se yra me
todistai ir jų yra 9.202.728, 
po jų — Pietų Baptistai su 
8.163.562 nariais. Visi protes 
tantai drauge turi 57.124.142 
narių. Žydų JAV-se yra 
5 500.000, rytų ortodoksų 2.024. 
18. Maldos namų JAV-se yra 
330 056, įvairių tautybių dva
sininkų — 213,167.

-- Visam pasauly yra 90 565 
kino teatrai. Paskirose vals 
tyhėse jų y r a: Sov. S-goje 
26 000, JAV 18.192. Vokietijų 
je — 6.174, Anglijoje — 5 008 
Italijoje — 4.500, Ispanijoje
— 3.500, P i e t u Amerikoje 
5174, Tolimuose Rytuose ir 
vandenynų salose 5-835.
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"j REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO “į' 
Į J. L. GalinsKas Ltda.

y B A LiD Ų SANDĖLĮ.
AV. l)R. UIACAGL1N1, 71-C — V. ALPINA.
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MIELI LIETUVIAI!

Artinantis maudymosi sezo 
nui ir esant laisvų kambarių 
kviečiame visus atvykstan
čius i Santos poilsiui apsisto 
ti pas Steponaičius. Galima 
gauti, kambarį su maistu ir be 
maisto. Privažiavimas automo 
biliu labai patogus, gatvė 
naujai išgrįsta.
Adresas: Rua Godofredo Fra
ga, 173 — Jose Menino

Kiekvieną sekmadieni prie 
bažnyčios pas spaudos piuiin 
toją B. Šimkų galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

^COMPÃNÍIW UNIÃO DOS REFINAWU^
O TAI SKANI KAVA

Industria e Comercio de Calcados
4»

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

— LAPOS lietuviams prune 
šame, kad Lapos lietuviai ga 
Ii atsiimti laikraščius St. Sal 
džio krautuvėje, Rua Clemen 
te Alvares, 137.

SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIETUVA»

Rua Javaės, 719 - São Paulo

MEKANIKOS DIRBTUVE
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 

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

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

išsimokėtinai

LEONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

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

Nori būti žemės savininku?
Mato Grosso estadas tai duoda geriausios progos. 

Čia lengvai gali įsigyti daržus arba ūkius. Įsigyk 
šiandien, nes rytoj žemės vertė jau bus daug didesnė.

Prašymus žemei Įsigyti reikia rašyti estado valdžiai. 
Šitai Tamstai siúl^

Imobįlkna Alto do Guapcré Ūda.
Cuiabá, Mato Grosso - Centralinė raštinė: Cx. Postai 98 

Painformuojame ir per laiškus.

ALBERTAS PAVILAYIČIUS
teisinis patarėjas prie advokato 

RUY DE MELO PEREIRA

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, dokumen 
tų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kili darbai.
Raštinė: R.ia Senador Feijo, 17t> 5-and. saía 52Ü 
Rezidencija: Rua Itaqueri, 431 São Paulo

. mvnr—I ■■■■I   innyw.rw.rT, i. i r.'n-nr.i i n  T~Tf~rT~-TfflllfW i ... ■ ■■i..,^jnnwiirr—mr

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

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

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.
GAMINIŲ PLATINI OJAI

IRMÃO J CAIRKIIEKÍ ™
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimą Į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite. Įsitikinkite ir visa

dos naudokite !
PTTfl HTN0 RTTRNOj 7QU 0 335 PnsfcM -5QR7

TELEFONES ; 51=4019 e 51=2223 S Ã O PAULO
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AV. ZELINA, 706 — CAlXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

— Š/m. lapkričio mėn. 10 d. 
įvyko São Paulo Lietuvių 
Bendruomenės Organizacinio 
Komiteto posėdis, kuriame bu 
vo svarstomas Bendruomenės 
steigimo darbo planas ir jo 
vykdymas. Nuspręsta sudary 
ti darbo vykdymui Komisijas: 
1-ji įstatų Komisija, kuri pa
ruoš įstatų projektą, 2-ji Rin 
kimine Romisija, kurios uždą 
vinys yra sudaryti dalyvau
jančių rinkimuose sarašą, ren 
kamųjų sąrašą ir balsavimo 
priemonių bei patalpų parū- 
pinimas, 3-ji Propagandos Ko 
misija, kurios pareiga infor
muoti per spaudą apie SPLBO 
Komiteto veiksmus ir atkreip 
ti lietuviškos visuomenės dė
mesį į šios naujai steigiamos 
bendruomenės svarbą, 4 - j i 
Finansų Komisija. Į virš mi
nėtas komisijas bus kviečia
mi asmenys, kurie savo gera 
valia prisidėtų prie šio svar
baus projekto įgyvendinimo 
ir kuriems rupi lietuviškas vi 
suomenės vieningumas.

DĖMĖSIO JAUNIMO 
BIČIULIAMS!

Lietuviško Jaunimo Bičiu
lių (buv. Organizatorių) susi
rinkimas įvyks lapkričio m. 
27 d. 15 vai. V. Zelinos moky 
klos patalpose. Maloniai kvi 
ečiami dalyvauti.

L. O. Valdyba

— Šio mėn. 11 d. vakare 
įvyko lietuviškos mokyklos 
Tėvų Komiteto ir mokytojų 
posėdis, kuriame buvo svars 
tomas mokslo metų užbaigi
mas. Ta proga bus suruošta 
šventė, geri ir pažangūs mo
kiniai bus apdovanoti premi
jomis. Vaikučių tėvai ir lie

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.

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISSIMOKEJIMUI.

t..

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.
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j IRMÃOS BAUŽYS J
Registrado no C. Ri C. sob o n.° 551 =?

I Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo g 
f Aberturas de firmas 
g Encerramentos de firmas 
| Transferencias de firmas 
f Contraí na Junta Comercial 
g Diskai na Junta Comercial 
3 Escritas Fiscais 
g Escritas Comerciais 
J HORÁRIO das 8

tuviškoji visuomenė kviečia
ma remti lietuviškos mokyk- 
klos iniciatorius, prisidedant 
prie šios gražios šventės įvy 
kdymo.

VASAROS STOVYKLOS JAU 
NIMU1 IR VAIKAMS

Jau yra susitarta dėl patai 
pų vasaros stovykloms. Sto
vyklavietė randasi ant grąžą 
us jūros kranto «Suarão». 
Stovyklaujama bus nuo sausio 
15 iki 30. Pirmoji savaitė skir 
ta jaunimui, antroji vaikams, 
Maistas ir viešbutis parai ka 
inuos 70 cr. Į stovyklas kvi 
ečiami lietuviukai iš visos 
Brazilijos.

Bus šauni proga susipažin
ti su lietuvišku jaunimu, pasi 
mokyti kalbos, dainų, žaidimų 
išgirsti vieną kitą žodį apie 
tėvų žemę Lietuvą, pasimau
dyti jūroje, sustiprėti dvasia 
ir kūnu.

Tikimasi, kad tėvai, kurie 
brangina lietuviškumą suda
rys materialines sąlygas sa
vo vaikams šia lietuviškų nu 
otaikų stovykla pasinaudoti.

Registruotis prašoma iš an 
ksto. Toliau gyvenantieji ga 
Ii rašyti laišku:

Kun. J. Šeškevičius 
Caixa Postai 4118 

São Paulo

PAREMKIME LIETUVIŠKĄ 
MOKYKLĄ

Metai slenka į galą Netru 
kus ir lietuviška mokykla ba 
igs sėkmingus mokslo metus. 
Mokslo metų užbaigos proga 
sausio 8 dieną mtkykla orga 
nizuoja viso S. Paulio LIETU 
V1Ų VAIKŲ ŠVENTE. 9 vai 
pamaldos ir 3 vai. p. p. gim-

g

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Alvarás diversos
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes 
às 19 horas.

Šį šeštadienį V. Zelinoje sumaino žiedus Renato Mendo 
su Elena Matuzonyte. Jaunoji yra L. K. Bendruomenės uoli 
ir stipri choristė, šiais metais choro valdybos vice-pirminin- 
kė. Jaunasis yra artimas lietuvių draugas, visuomet dalyva 
uja lietuviškuose parengimuose.

Jaunoji nenutrauks ryšių su choru. Kol sąlygos leis da 
lyvaus, o vėliau pasiliks choro rėmėja.

Jauniesiems linkime saulėtu gyvenimo dienų.

nazijos salėje programa. Kur 
jaunieji žiūrovai turės progos 
pamatyti dviejų veiksmų ka
lėdinį vaidinimą su Kalėdų 
seneliu, angeliukais, sniegulė 
mis, nykštukais, dėde šalčiu 
ir kitais pasakų pasaulio gy
ventojais. Ta pačia proga 
bus įteikos premijos darbštes 
niem ir stropesniems mokini 
ams. Kalėdų senelio dovanų 
gaus visi atsilankusieji. Vai
kams įėjimas į salę nemoka 
mas, vyresniems platinami 
pakvietimai, tuo norima šutei 
kti šiek tiek pajamų lietuvis 
kai mokyklai Nors mokyto 
jai dirba grynai iš pasišventi 
mo, negaudami jokio atlygini 
mo. bet mokykla vistiek turi 
išlaidų.

Kai Tamsta sutiksi platinto 
ją. neatstumk jį lengva ranka 
ir neatsisakyk savo skatiku 
paremti lietuvišką mokyklą.

Pakvietimus galima gauti, 
pas kunigus, nas seselę Kris 
tinąi Šv. Juozapo Mokykloje, 
pas mokytojas(us). tėvų komi 
teto narius, p p Šukių krau
tuvėje, p p. Valeikų kepyklo 
je ir pas kitus platintojus.

ATEITININKŲ TĖVŲ 
SUSIRINKIMAS

Sekmadienį 4 vai. p p. Šv. 
Juozapo mokykloje šaukiama 
ateitininkų tėvų susirinkimas. 
Visi tėveliai ir mamytės pra
šomi atsilankyti.

— Lapkričio 27 dieną 2 vai 
p. p. Mokykloje prie Bažny
čios šaukiamas pasitarimas 
spaudos platinimo reikalu. Or 
ganizacijos prašomos atsiūsti 
atstovus. Kviečiami dalyvau 
ti, kurie sutiktų savo darbu 
prisidėti prie spaudos platini 
mo.

— J. E São Paulo kardino 
las - arkivyskupas Dora Car 
los V. Motta seselių gimnazi
jos abiturientams gruodžio 
mėn. 20 d. laikys mišias V. 
Zelinoje.

■— Praėjusį sekmadienį V. 
Zelinoj gimnazijos salėje, abi 
turientai pastatė ©neretą 
«Normandijos Varpai». Suvai 
dino puikiai, be priekaištų. 
Pranas Nanartenis scenoje 

Vakaras - Koncertas
L. Sąjunga Brazilijoje ruošia linksma šeimyninį Ba 

lių su žymiais artistais ir labai įdomia menine progra
ma Loterija su turtingais išlošimais. Bufetas turtingas 
valgiais ir gėrimais pigiomis kainomis. Po programos 
puikiam orkestrui griežiant, šokiai iki 4 vai. ryto

Bilietus į vakarą ir staliukams, galima gauti pas 
visus L Sąjungos narius Prie įėjimo bilietai nebus par 
davinéjami, tad prašoma apsirūpinti iš anksto.

L. Sąjunga laukia visų, kas tik nori gražiai pašilių 
ksminti, Dariaus ir Girėno salėje Mokoje šeštadieny, la 
pkričio mėn. 26 d. 20 vai.

jautėsi laisvai, kaip senas ar 
tįstas. R. Levickaitė i r M. 
Laučiutė gerai vaioino ir vy
kusiai dainavo solo partijas. 
Pedro Uzum buvo tikras šyks 
tuolio tipas. Simpatingai atli 
ko rolę José Xeres. Ypatin 
go dėmėsi vartas dainavimas 
trimis balsais. Su tokia tokia 
medžiaga, balsų keitimosi lai 
kotarpy, nėra langva dirbti. 
O vis dėlto seselė M. Dolo- 
gerai paruošė. Choras skam 
bėjo puikiai. Žmonių buvo 
pilna salė. Įdėtas darbas bu 
vo apvainikuotas gražiu pasi 
sekimu.

NETIKĖTA MIRTIS

A "Į A Leonas Damauskas

Trijų savaičių laikotarpi 
Varnauskų šeimą mirtis aplan 
kė du kartu Prieš dvideši
mts dienų mirė Jonas Varna 
uskas, o lapkričio mėn. 13 d. 
Leonas Varnauskas (sunūs) 
42 m. amžiaus Nors jau ku
ris laikas sirginėjo, bet mir
tis buvo netikėta. Liūdesy 
paliko žmoną Mariją, dukre
les Valeriją ir Elzą, mažą su 
nelį Klaudijų, motiną, seseris 
brolį ir daug giminių. Palai
dotas Quarta Parada kapuose.

Septintos dienos mišios-eg- 
zekvijos bus šį šeštadienį, 19 
d. lapkričio 8:20 vai. V. Zeli
noje.

— AguaRaza lietuviams pa 
maldos šį sekmadienį bus 
10 vai.

— Liet- Kat. Moterų Drau
gijos susirinkimas šį sekma
dienį šaukiamas pusiau penk 
tą valandą, V. Zelinoje.

— L. K. Bendruomenės cho 
ro pikninkas į Praia Grande 
visais atžvilgiais pavyko. Vi 
si gerai pasimaudė, linksmai 
pažaidė, padainavo ir laimin
gai sugrįžo į namus.

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA i
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viduryje, 
«Žiniose» straipsnelyje «Ar 
tai tiesa, ar gandai», palieči
au Lietuvių S-gos Brazilijoje 
tolimesnės egzistencijos klau 
simą sąryšyje su pasklidusi
ais gandais apie užsimojimus 
paversti ją į ‘’limitada” akci 
nę bendrovę, ir pareiškiau 
savo nuomonę kad LSB turi 
pasilikti kaip kultūrinė orga 
nizacija, ir kad jos paverti
mas į «limitada» būtų jos tur 
to susidėjimas į kelių asme
nų kišenę.. .

Netrukus, LSB narių susi
rinkime buvo pakištas įstatų 
keitimo sumanymas. Bet del 
atsargumo nariai jį atmetė. 
Sumanymo autoriai labai užsi 
gavo! Į tariamųjų jų nelai
mės kaltininkų skaičių pate
kau ir aš.

Kitą savaitę, kaip jų pyk
čio rezultatas, «Žiniose» tilpo 
Kaltinamasis aktas man, ku
riame slapukais pasivertę įsi 
žeidusieji, puola mane kodėl 
aš kišuosi į LSB reikalus? 
Greta atsako. Žinoma, kerta 
man iš peties už visokias 
«nedorybes» -- kaip Mairo
nio mokyklos pardavimą, LSB 
pinigų pasisavimą ir 1.1.

Pagaliau grasina teismu, ži 
nomą, kad tylėčiau ir nedrums 
čiau jų planų. Buvau linkęs 
neatsakyti-ir su slapukais, t. 
y. su žmonėmis neatsakingais 
už savo žodžius neiti į ginčus. 
Bet praėjusią savaitę «Žinio 
se» ir «Mūsų Lietuvoje» bu 
vo paskelbtas LSB valdybos 
«kvietimas» man atsiskaityti!...

Todėl esu priverstas prašy 
ti šių laikraščių redaktorių 
paskelbti šį pareiškimą,

Aš kaip pilietis, Al. Bagdo 
nas, jokio LSB turto neparda 
viau. Mairon’o mokyklą par 
davė LSB Valdyba pagal jos 
nutarimą (Žiur. protokolų kny 
gas).

Kol gautieji pinigai buvo 
laikomi mano sąskaitoje, LSB 
juos turėjo, o šiandien, kaip 
teigia net Valdybos nariai, 
jau neturi.

Kas už juos turės atsakyti 
teisme, tai jau ne mano rei
kalas, o narių. Tik teismas 
padėjęs visus dokumentus 
ant stalo ir sušaukęs dar gy
vus liudininkus, galėtų pasa
kyti. kas ir kuo nusikaltęs? ..

LSB pinigai būva padėti 
mano sąskaiton todėl, kad pa 
čios Sąjungos einamoji sus
kaite, tai. yra įvairūs jos for
malumai buvo keičiami Tai 
puikiai žino visi tada buvę 
LSB Valdybos nariai.

Pervedus LSB pinigus iš 
mano sąskaitos į jos pačios 
sąskaitą, aš prašiau tuometi
nę LSB Valdybą patiekti man 
sąskaitą Ir pasiimti nuošim
čius, kuriuos ji būtų gavusi 
laikydama savoj sąskaitoj. 
Bet inkasanto su kvitu nesu 
laukiau ir iki šios dienos.

Turint galvoje viską kas 
anksčiau pasakyta, man labai 
keista, kodėl dabartinė LSB 
Valdyba, ir tiktai dabar, vie
ton, kad parašius ir pasiuntus 
man kvitą, kelia «audrą van
dens šaukšte».

Nejaugi užmyniau «katinui» 
ant uodegos?.. .

Dėlto ir kaikurie gandai, a 
trodo, kad jau nebe gandai. 
Baigdamas galiu pastebėti, 
kad. tik pasitikėjimas p. Kon
sulu, t y LSB garbės pirmi
ninku, dar ramina LSB narius 
ir visą mūsų koloniją, nes jis 
dar turi jėgų sulaikyti išsišo
kėlius nuo Sąjungai pavojin
gų avantiūrų. . .

Bet turi budėti ir LSB nari 
ai, nes juridiniai imant, tik 
jie yra atsakomįngi už LSB 
likimą.

SIUVĖJAS 
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