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KULTŪRINĖS LENKTYNĖS SU ŠĖTONU mo“, t.y. siekiant šaltąjį karą tęsti kultūri- mėnulio nušaunančių raketų tobulumu, ag-

Pastarasis, 75-sis, Pavergtųjų Europos nėmis priemonėmis. Šios ofenzyvos tiesiogi
Tautų Seimo pilnaties posėdis spalio 22 d. nis uždavinys yra laisvųjų tautų moralinis,
po chrušciovo vizito
buvo skirtas trims, pavergtiesiems svar nusiginklavimas, skiepijant joms „norma
laus“ gyvenimo jausmą, iš antros pusės, so
New York — (LAIC). Jungtinių Ameri mes, amerikiečiai, per mažai padrąsiname biems, klausimams: 1) Rytų - Vakarų kul- vietų pavergtųjų tautų sudemoralizavimas,
i
tūriniams
mainams,
2)
Tremtinių
Metams
kos Valstybių spauda, rašydama apie pavergtuosius susilaukti laisvės, tačiau
nes joms komunistinio elito draugingi tar
Chruščiovo vizitą Amerikoje, plačiai pami nors nenustojome intereso į tuos pavergtuo ir 3) Pavergtųjų kraštų ūkio sovietinei in pusavio santykiai su laisvojo pasaulio elitu
nėjo ir Lietuvą. Štai jau rugsėjo 4 d. North- sius ir oficialiai nepripažįstame Lietuvos, tegracijai.
Rytų - Vakarų kultūrinių mainų klausi rodytų, kad tironai yra priimami į teisėtų
Central Louisiana Register, Alexandria, Latvijos ir kitų kraštų užėmimo.
mu
pranešimas Seimui jau buvo pateiktas vyriausybių šeimą. Kultūrinių mainų var
Louisiana, pamini 46-tą Lietuvių Vyčių sei Los Angeles Mirror News vedamajame
pernai
gruodžio mėn. posėdyje. Tąsyk klau žybose Vakarai galėtų turėti laimėjimo San
primenama,
kad
Sovietai
užsmaugė
Pabal

mo priimtą rezoliuciją Chruščiovo atsilan
simą
išdiskutavus,
pranešimas buvo grąžin są tik tuo atveju, jei šios varžybos eitų
kymo reikalu. Rezoliucija buvo pasiųsta tijo valstybių laisvę, kuri gyvavo 22 metus.
abiejose pusėse visiškos laisvės sąlygomis.
Žinomas žurnalistas George Sokolsky tas Kultūros Reikalų Komisijai kai ku-. Už bet kuriuos kultūrinių pasirodymų
JAV prezidentui.
riems
papildymams
ir
patikslinimams
pa

Rugsėjo 10 d. Westwood, Mass Press taip pat plačiai rašė apie Chruščiovo vizitą, daryti. Pastarajame Seimo pilnaties posė trumpalaikius pasisekimus (Rytų-Vakarų)
skelbia lietuvių organizacijų rezoliuciją, ku jo straipsnį spausdino 100 Amerikos laik dyje prof. A. Popos (Rumunija) praneši visuotinei kovai yra daug svarbiau išlaiky
rią Norwood, Mass., lietuvių organizacijos raščių. Savo straipsnyje jis taip pat primi mas buvo priimtas be diskusijų.
ti tautų moralę abiejose geležinės uždan
nė Lietuvą.
pasiuntė JAV vyriausybei.
Pranešimas išsamiai svarsto Rytų - Vaka gos pusėse“, baigia pranešimas.
News-Journal, Hamilton, Ohio, savo rug
Rugsėjo 11 d. John C. O‘Brien, rašyda sėjo 19 d. vedamajame „Deeds, not Words“ rų kultūrinių mainų abiejų pusių tikslus,
RAKETOS GEROS, BET AKĖČIOS
mas apie Chruščiovo vizitą Chicagos New daro kai kurias pastabas apie Chruščiovo organizaciją ir apimtį. Pranešimas aiškina
PRASTOS.
World, primena Amerikos lietuvius, kurie kalbą Jungtinėse Tautose, ir tarp kitko sa Rytų ir Vakarų principinius skirtumus dėl
Tuo metu, kai ir Lietuvoj leidžiamieji
kėlė balsą, kada Stalinas lietuvius, latvius ko, kad dėl kolonializmo Sovietų Sąjungą pačių kultūros vertybių ir jos uždavinių
laikraščiai buvo pilni pasididžiavimų iki
ir estus ir kitus trėmė Sibiran.
gali kaltinti Latvija, Lietuva ir Rytų Vo sampratos. Kai vienai pusei kultūrinė kury
ba
yra
laisvo
asmens
laisvas
apsisprendi

Rugsėjo 14 d. Louisville, Kentucky, Ti- kietija.
. mes vedamajame, liesdamas Chruščiovo vi
Sentinel, Ansonia, Conn., rugsėjo 21 d. mas, tai antrajai pusei ji tėra kompartijos
zitą, primena, kad Chicagos priemiesčiuo laidos straipsnyje — „Po aktoriaus kauke“ nustatytosios ir jos tikslams naudingos po
se važinėjo 150 automobilių ir 10 sunkve — rašant apie Chruščiovą sakoma, kad aiš litinės programos vykdymas kultūrinėmis
žimių, iš kurių buvo dalinami atsišaukimai, kus mėsininkas kalba, lyg jis būtų išlaisvin priemonėmis. Kai vienai pusei kultūriniai
o taip pat pažymi, kad tose demonstracijo tojas, kai tuo tarpu jis pavergė Estiją, Lat mainai yra kultūrinės kūrybos vertybėmisse dalyvavo ir lietuviai.
viją, Lietuvą, Lenkiją, Rumuniją, Bulgari laisvas apsikeitimas, tai antrajai jie tėra
sovietinio totalizmo politikos kompartijos MAROKE NEBUS AMERIKIEČIŲ BAZĖS
Tokias pat pastabas padarė ir Galesburg, ją ir kitas valstybes.
Ill., Register - Mail tą pačią dieną.
News, Athol, Mass., rugsėjo 21 d. The nustatytųjų uždavinių vykdymas kultūrinė
Amerikiečiai ligi šiol turėjo 3 oro bazes
Cleveland, Ohio, Press taip pat rugsėjo Friendship Drive straipsnyje rašo, kad Ru mis priemonėmis.
Pranešimas svarsto kultūrinių mainų so Maroke. Dabar jos panaikinamos, ir ati
14 d., rašydama, kaip turi būti sutiktas sijoje prasidėjo draugingumo su Amerika
Chruščiovas, sako, kad tarp kitų ir lietu propagandos savaitė. Kiekvienas amerikie vietinį iššūkį Vakarams ir Vakarų priemo traukiami kariniai daliniai.
Amerikiečių raketų Thor eskadronai su
viai turi savo specifinius jausmus Chruš tis gali pagalvoti, kad norima baigti šalta nes į tą iššūkį atsakyti. Savo išvadose pra
mažinami
iš 5 į 4 ir visi bus D. Britanijoje.
nešimas
sako:
„Visiems
yra
žinoma,
kad
so
čiovui.
sis karas, tačiau laikraštis primena Rytų
Žinomas žurnalistas Roscoe Drummond, ir Centro Europos valstybes, jų tarpe ir vietinio imperializmo galutinis tikslas nėra Jupiter raketų bazės bus Turkijoje ir Itapasikeitęs. Todėl aišku, kad ir pastarasis ■ lijoje.
rašydamas iš Washingtono rugsėjo 17 d., Lietuvą, kurios yra Rusijos prarytos.
peržvelgia Sovietų politiką nuo Lenino lai George Murray American, Chicago, III., sovietų entuziazmas dėl vadinamųjų „kul
kų ir sako, kad Stalino laikais Sovietai su savo rugsėjo 23 d. straipsnyje taip pat pri tūrinių mainų“, neišskiriant nė parlamen MILŽINIŠKOS SUMOS ERDVĖS
darė nepuolimo paktus su Lietuva, Latvija simena Pabaltijo valstybių užėmimą, jų tarų bei kitų aukštųjų politikų reciprocite- TYRIMAMS
tinių vizitų, yra ne kas kita, kaip dar vie Aukščiausioji taryba priėmė Sov. Sąjun
ir Estija ir vėliau priverstinai inkorporavo tarpe ir Lietuvą.
tuos kraštus į Sovietų Sąjungą. Drummond
Post and Times Star, Cincinnati, Ohio, nas elementas Maskvos naujojoj ofenzyvoj, gos biudžetą 1960 metams, kuriame nurnastraipsniai pasirodė daugelyje laikraščių vi rugsėjo 23 d. straipsnyje sako, kad Chruš siekti „visuotinės brolybės ir draugišku- tyta 32.600 milijonų rublių erdvės tyrimo
ir raketų tobulinimo reikalams.
same krašte.
čiovas San Francisco tarp kitko pareiškęs,
Padidintos kiek sumos ir kasdienio varto
Herald - Whig, Quincy, Ill., rugsėjo 17 d. jog jie, Sovietai, persiėmė Kristaus nuosta
jimo prekėms gaminti. ,
vedamajame nurodo, kad Chruščiovas bu tą — Meilę Artimui, čia laikraštis nurodo
NETIKĖTA STAIGMENA IŠ
Apie 40 procentų visų kapitalo investaci
vo priimtas šaltai, o todėl, kad amerikie Sovietų meilę, artimui, išvardina visas kai
VAŠINGTONO
jų skirta Sibirui ir-rytinėms krašto sritims
čiai negali užmiršti, ką Sovietai padarė mynines valstybes, kurias Sovietai paverVengrijoje, q taip Pat užėmė mažas valsty-fiė, tų valstybių tarpe minima ir Lietuva. JAV Atstovu Rūmų Komisija pasmerkė supramoninti.
J bes, jų tarpe ir Lietuvą.
Lietuvos vardą fr jos dabartine""padėtį
Chruščiovo veiklą
PADIRBTAIS PASAIS
Journal, Tupelo, Miss., rugsėjo 18 d. ve minėjo veik visi Amerikos laikraščiai. Ki
Pavergtųjų tautų darbuotojų veiklą
Italų policija sulaikė 300 indų, atplauku
damajame sako, kad pasaulis domisi, ko ti riet prisiminė Pavergtųjų Savaitę, kurią
nelieka be pasėkų
šių jų laivu, ir tik 195 teįsileido, nes kiti
nori Chruščiovas, čia pat spėja, kad jis no paskelbė Prezidentas. Chruščiovas kalbėjo,
įtariami atkeliavę padirbtais dokumentais.
ri paskirstyti Sovietų ir kitų įtaką pasau bet Amerikos spauda priminė Rytų ir Cent
(Elta) Praėjus vos kelioms savaitėms po
lyje. Tarp kito vedamajame sakoma, kad ro Europos padėtį, o kartu ir Lietuvą.
Chruščiovo viešnagės Amerikoje, JAV At VAKARIEČIŲ KONFERENCIJA
stovų Rūmų speciali komisija rieamerikinei GRUODŽIO MĖN.
veiklai tirti, nutarė ir paskelbė raportą, ku
riuo, remiantis liudininkais ir dokumeritaiš,". Prėa. Eisenhoweris spaudos konferencismerkiama Chruščiovo veikla Stalino lai’ joje pareiškė, kad Vakarų valstybės — D.
kais nerusų kraštuose, ypač Ukrainoje,. Britanija, Prancūzija ir V. Vokietija — yra
’ pasiruošusios vakariečių viršūninei konfe
Tarybinės spaudos ištraukos, kurios ma. Todėl jie davė garo, kad net grindys 1930-43 metais, kada bado it masinio žudy rencijai. Firma tik diplomatiniais keliais
mo
priemonėmis
buvo
išnaikinta
daug
Uk

aiškios ir be aiškinimų.
linko.
rainos gyventojų. Chruščiovo veidui ir veik bus atliktas paruošiamasis darbas.
Tuo metu pro užrakintas ir grūdais už lai išryškinti tai būdingi įrodymai.
Prez. de Gaulle prasitarė, kad jis esąs
Oi nelaimė, ką aš matau —
piltas bibliotekos duris prasispraudė Kny
• pasiruošęs gruodžio mėn. viduriui.
Ir
šiuo
ir
kitais
atvejais
aiškiai
pasiro

Širdį ver kaip yla:
ga.
dė, kiek svarbi ir prasminga yra lietuvių
Numylėtoj mano vietoj
Nutilo triukšmas, visi sužiuro į netikėtai ir kitų pavergtųjų tautų darbuotojų aiški-, PAKEITIMAI LENKIJOS VYRIAUSYBĖJ
Gyvena barzdyla.
pasirodžiusią draugę.
Iš Lenkijos vyriausybės pašalinti kai ku
namoji veikla. Nuolatinė VLIKo, ALTo,
A. Vienažindys
Ir, žinoma, kokia ji būtų knyga, jei kal LLK, PET, PLB, Diplm. T-bos ir kt. orga rie liberalesni ministerial. Jų vieton pa
bos nepasakytų. Taigi, aprimusioje salėje, nizacijų veikla atveria laisvajam pasauliui skirta net pora pasireiškusių stėlinistų.
PASAKA APIE VIENĄ KOLŪKIO
kreipdamasi į susirinkusius, tarė tokius
akis ir skatina jį apsiprasti su mintimi, :
PIRMININKĘ IR GRŪDŲ SANDĖLĮ — žodžius:
kad be Pabaltijo ir kitų pavergtųjų tautų HIMMLERIO PATARIMAI DE GAULLE
. KLUBĄ - SKAITYKLĄ
— Gerbiamoji pirmininke! Gerbiamieji išlaisvinimo negali būti jokios pastovios tai
Prez. de Gaulle dabar išspausdintame
kviečiai, miežiai ir avižos! Man trūksta žo kos Europoje.
paskutiniajame savo atsiminimų tome, be
Pasakos paprastai prasideda žodžiais: džių, tai yra žodžių pakaks, nes esu nema
kita ko, mini laišką, kurį jam ,1945 m. ge
„Seniai seniai...“ Tai yra todėl, kad niekas ža Knyga, išreikšti tam pasipiktinimui, ku
gužės mėn. pradžioj parašė vokiečių Gesta
neatsimena, kada dėjosi jose pasakojami ris apėmė mane ir keletą tūkstančių mano
LIRAS NELIKO NUSKRIAUSTAS
po viršininkas Himmleris. Laiške jis rašęs,
dalykai. Kadangi mūsų pasakaitės veiks draugių, kai sužinojome, kad ši kultūros
kad Prancūzijos tiesiausias kėlias yra susi
Albinui Likui ,, leista eiti LTSR Aukš- pratimas su Vokietija, nes D. Britanija pa
mas vyko visai neseniai (tarp kitko, jis įstaiga buvo paversta grūdų sandėliu.
Mes buvome tiesiog pritrenktos, pama- čiausiojo Teismo pirmininko ir Aukščiau- darysianti ją satelitu, o Rusija sukomudar tebevyksta), mes pradėsime ją žo
čiusios, kad mūsų karalystės duris užraki- siojo Teismo Prezidiumo pirmininko pa- nistinsianti.
džiais: „šį rudenį...“
Taigi, šį rudenį Rokiškio rajono „Perga- no ir užpylė grūdais. T,aigi, mes dabar ne- reigas“..
Albinas Likas apie šešetą pastarųjų me-: DR. VON BRAUN TAIP PAT PRAŠO
lės“ kolūkio pirmininkė Aldona Venckienė begalime kas dieną, kas valandą bendrauti
tų buvo LTSR Teisingumo ministras. Se DAUGIAU PINIGŲ
ir agronome Valė Čypaitė vėlai vakare pri su savo skaitytojais.
ėjo prie kolūkio klubo - skaityklos.
Gerbiamieji! Pradžioje mūsų atstovė — niau buvo juokaujama, kad sovietija teisin
Dr. von Braun, Amerikoje dirbąs vokie
Girgždėdamas apsisuko spynoje raktas, klubo - skaityklos vedėja Nijolė Verbėjūtė gurno ministeriją turi (neturėdama teisin tis raketų specialistas, paprašė vyriausybę
ir abi moteriškės įėjo vidun. Buvo jau pu aplankydavo mus... pro langą. Bet, o var gumo) tik todėl kad Vengrija turi admiro Šąturn raketų programai vykdyti 1960 me
siaunaktis.
ge, klubo - skaityklos langai buvo užkalti... lą (neturėdama laivyno ir jūros). Paga tams 240 milijonų dolerių — 100 milijonų
Pirmininkė priėjo prie salėje supiltos
Gal dar ilgai būtų kalbėjusi susijaudinu liau Maskva nutarė savo teisingumo minis daugiau negu krašto apsaugos ministerijos
kviečių krūvos, o agronome ėmė sauja žars si Knyga. Bet jos balsą nuslopino grūdų teriją panaikinti. Lietuvoj Likas įrodinėjo, buvo siūlyta.
kad jo ministeriją reikia palikti, nors kiti
tyti avižas.
šnaresys:
Pagaliau ministeri Dr. Braun tvirtina, kad jei bus pakanka
— Mes nenorime skriausti knygų ir kolū sako, kad nereikia.
Staiga.
mai pinigų, tai visa programa pagaminti
Staiga į salės vidurį išėjo Kvietys. Jis kio saviveiklininkų! Mes norime į tikrą san ja tapo panaikinta, bet Likui leista eiti pa dvigubai sunkesnę raketą už bet kurią iki
reigas
(negalutinis
paskyrimas)
teisme,
ku
elegantiškai nusilenkė Avižai ir pakvietė dėlį... Mes norime ramybės...
šiol rusų iššautąją iš viso būsianti įvykdy
ją šokti. Nedelsdami pirmąja pora pasekė
Iš keblios padėties kolūkio pirmininkę ir ris perėmė teismų priežiūros 4 administra ta pigiau. Jis mini Saturną kaip tokią ra
(LNA)
Kviečio broliai. Avižos sesės ir kitų grudi agronome išgelbėjo gaidys. Jis užgiedojo, cijos pareigas.
ketą, kuri galės erdvėn iškelti sparnuotą
nių kultūrų atstovai, kuriuos priglaudė ir regėjimas pranyko.
karinės reikšmės vežimą su keletu žmonių
Bsįs.erdvi kolūkio klubo - skaityklos salė.
Čia ir mūsų pasakaitės galas.
(E) „Jehovos liudininkus“ meta į kalė ir nusileidinės pagal reikalą.
Mūs kolūkio pirmininkė vidury rate Daugelis perskaitę gal pasakys: „Et, tai
lio — nespėjus A. Venckienei atsipeikėti, juk tik pasaka, išgalvota...“ Deja, neišgal jimą. Vokietijos sovietinės zonos režimas AUDROS PRIEŠ NEHRU
visą laiką persekioja sektą „Jehovos liudi
aukštu balsu užvedė Kvietys. — Kaip mar vota. Ji paremta tikrais faktais!
ninkus“ ir jos pasekėjus. Neseniai Cottbus . Indijoje didėjąs nepasitenkinimas Nehru
goji bitužėlė kolūkio svirnelyje, — vienin
St. Arnašius
teismas nuteisė ūkininką Schulze vienais politika — jo neveiklumu pasienio su Kini
gai pritarė Kviečio draugai ir draugės.
Iš „Komjaunimo Tiesos“, 1959. X. 11.
metais, o kitą kaimietę, Emą Schade, 2| m. ja nesusipratimų atveju. Socialistų partija
Pirmininkė smarkiai nuraudo, išgirdusi
sunk, darbų kalėjimu (Pastarosios vyras net ruošia demonstracijas su tokiais šū
' kalbą apie kolūkio svirną. Jau kelinti me
jau anksčiau buvo nuteistas už tą patį „nu kiais: „Nehru, pabusk“, „Nehru, tavo pa
tai kolūkis stato jį, bet dar toli gražu iki
f stogo jo sienų nesurentė. Ir, žinoma, tik dėl (E) Didžiausias žvėrelių centras Lietuvoje sikaltimą“). Per pastaruosius 3 mėnesius reiga buvo ginti sienas“, „Vyk kinietiškus
I to ji visai nedraugiškai mostelėjo ranka ją dabar yra Vilkija. Viename tarybiniame sovietinėje zonoje nuteista 11 „Jehovos liu banditus“, „Nehru, atsistatydink“.
S. apsupusiam šokėjų rateliui, parodydama, žvėrelių ūkyje auginama daugiau kaip 13. dininkų“ pasekėjų, viso 36 metams s.d. ka Tuo tarpu Ladakh provincijoje kiniečiai
į kad visai nenori žaisti „Kolūkio pirminin- 000 juodsidabrių ir kitokių lapių ir 14.000 lėjimo. Šių metų pradžioje Vokietijos sov. lenda gilyn į Indiją.
zonoje kalėjimuose buvo laikoma apie 440
audinių.
B
*■
tos sektos narių. Jie kaltinami, kad savo PAKENKĖ KVIEČIAMS
Bet naujieji kolūkio „saviveiklininkai“
skelbiamuoju mokslu darbo žmones užkre Užėję sniegynai pakenkė Kanados kvie
L nenusiminė. Ir ką gi jie nusimins? Reikia
(E) 10 naujų žemės ūkio technikumų čia „klaidinga galvosena“ ir juos sulaiko čių dar laukuose tebesančiam dęrliui, ypač
g; šokti, reikia linksmintis, jei jau yra tokioje
Manitobos provincijoje.
nuo atsidavimo visuomeniniam darbui.
ft; vietoje, kur paprastai šokama ir dainuoja- šiais metais įsteigta Lietuvoje.

ronomas P. Vasinauskas apie Dotnuvos eks
perimetinį ūkį papasakojo, kad jame, nors
prieš 30 metų buvo tik du traktoriai, o da
bar visi darbai esą mechanizuoti, darbinin
kų skaičius nė kiek nesumažėjęs. Svarbiau
šioji darbo neekonomiškumo priežastis yra
mašinų gedimas dėl netikusios kokybės. Pa
vyzdžiui, sako P. Vasinauskas, naujos akė
čios netenka trečdalio virbalų vos valandą
paakėjus... Mėšlo kratytuvai, turį norma
liai atlikti darbą per 4 dienas, dirba 14 die
nų. Bekuliant patikrinimo metu rasta 50
proc. darbininkų besėdi, nes mašina suge
dusi. Be to, mechanizatoriai esą nerūpestin
gi, dirvos netikusios mašinoms, javuose per
daug piktžolių, bloga darbo organizacija.
To paties eksperimentinio ūkio inžinie
rius V. Balčiūnas pareiškė, kad kauniškio
„Neries“ fabriko pagamintos kuliamosios
mašinos išleidžiamos nebandytos, ir ketu
rios tokios mašinos pirmomis darbo dieno
mis „išėjusios iš rikiuotės“.
(LNA)
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Ten, kur Nemunas banguoja

ADVOKATŲ ARTELĖS

Ligi šiol Lenkijoje advokatai buvo su
jungti į tam tikras arteles, kurioms nuo
kiekvienos bylos būdavo mokamas tam tik
ras mokestis, bet bylą ginąs advokatas tie
siogiai gaudavo atlyginimą atskirai.
Dabar lenkų advokatų kongresas nutarė
panaikinti tą praktiką ir reikalauti, kad vi
si pinigai būtų sumokami artelei, o paskui
skirstomi tarp jai priklausančių advokatų.
ŠVEICARIJOS NAUJASIS
PARLAMENTAS

Šveicarijos parlamento rinkimuose sočia
listai gavo 51 vietą, radikalai 51, konservatoriai 47,.ūkininkų partija 23, nepriklauso
mieji 10, demokratai 6, liberalai 5, komu
nistai 3.

P A SAULYTE
— Norvegijos karalius Olav ;atvažiavo
kaip privatus asmuo 12 dienų į D.
' Britaniją.
— Australijoje Sydney rajone ]po 10 valandų lietaus prasidėjo potvyniai.
— Sovietų profsąjungų laikraštis Trud
amerikiečių profsąj. vadą Walter Reuther
apšaukė išsigimėliu.
— Vokietijos federalinė ir Žemosios Sak
sonijos vyriausybės sutarė, kad Volkswa
gen automobilių fabrikai būtų atiduoti į
privačias rankas.
— Romos kepėjai buvo paskelbę dviejų
dienų streiką.
— Japonija sudarė 61.408 milijonų jenų
sąmatą taifūno padarytiems nuostoliams
padengti.
— Amerikietis Dr. Masman paskelbė pir
mą tokią naujieną, kai jaunam vyrui buvo
atgal pritvirtinta visiškai nulaužta koja.
— D. Britanijoje sulaikyti 37 indai, su
padirbtais pasais norėję patekti į kraštą.
— Turkijoje dėl žemės drebėjimo žuvo
13 žmonių.
— Belgų Konge politinės demonstracijos
išvirto į riaušes, kuriose jau pirmąją dieną
žuvo 24 afrikiečiai ir 100 sužeista.
KAS „IZVESTIJŲ“ BENDRADARBIUI
LIETUVOJE NEPATINKA

(Elta) Maskvos „Izvestijų“ rugsėjo 13 d.
laidoje išspausdintas to laikraščio bendra
darbio N. Konovalovo reportažas iš Lietu
vos, kuriame jis būdingai atvaizduoja kai
kuriuos Lietuvos gyvenimo bruožus.
Girdi, nors jau daug Lietuvos kolchozininkų yra perkelta iš viensėdžių į kolekty
vines gyvenvietes, vis dėlto daug dešimčių
tūkstančių kolchozininkų tebegyvena vien
sėdijose. Viensėdijų sistemai likviduoti
reiksią dar daug metų.

(E) „šimtai tūkstančių visiškai badau
ją“. Buvo duomenų, kad sovietinė propa
ganda ryšium su Eisenhowerio - Chruščio
vo susitikimu šiek tiek pritildė savo antiamerikietiškus pasireiškimus. Bet neleng
va ilgų metų įpročių atsikratyti. Štai Vil
niaus radijas rugsėjo7d. ir vėl nesąmones
apie Ameriką garsino: „Amerikoje šimtai
tūkstančių darbo žmonių ir jų vaikų visiš
kai badauja“, o monopolijos maisto pertek
lių naikina. Kapitalistinis pasaulis neturįs
„jokios teisės ilgiau egzistuoti, jis esąs pa
smerktas žūti“.
ĮVAIRŪS KALĖDINIAI SIUNTINIAI
PAPIGINTOMIS KAINOMIS.

REIKALAUKITE SPEC. TAM
TIKSLUI IŠLEISTŲ KATALOGŲ.
TAZAB LIETUVIŲ SKYRIUS,
1, LADBROKĖ GARDENS,
LONDON, W.ll.
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Nesiduoti beprasmingai sunaikinami!
TREMTINIŲ UŽDAVINIAI IŠ 15 METŲ
NUOTOLIO
Julius Vidzgiris
1.
„Lietuviai DP atsirado įvariais keliais į
Vokietiją: vieni buvo išvežti darbams, ant
ri — kaip politiniai kaliniai, treti — vokie
čių paimti į kariuomenę, ketvirti — evakuo
ti, penkti — anksčiau repatriacijos priedan
ga atvykę i Vokietiją 1941, šešti (gausiau
siai) — pasitraukę j Vakarus 1944 VII - X.
Visi šie politiniai pabėgėliai negalėjo grįž
ti Lietuvon dėl bolševikinio teroro grės
mės. Nėra tikslių duomenų, kiek lietuvių
pasišalino į Vokietiją ir kitus Vakarų kraš
tus. Nemaža lietuvių buvo rusų užklupti
pačioje Rytų Vokietijoje, žuvo per bombar
davimus ar koncentracijos stovyklose“.
Taip keliomis eilutėmis Lietuvių Enciklope
dija nusako antrojo pasaulinio karo aplin
kybes, kuriomis dešimtys tūkstančių lietu
vių buvo priversti palikti savąjį kraštą ir
atsidūrė Vakaruose. Nedaug ką jos pasa
kys ateities kartų skaitytojams, kurie jau
nebe iš savo asmeninės patirties, ne iš ben
draamžių pasakojimų, bet iš dokumentų,
archyvų bei kitokių likučių mėgins atkurti
mūsų dienų vaizdus, atspėti vienos lietu
vių tautos dalies likiminę mįslę ir per ją pa
gilinti savo žinias apie tuometinę bendrą
visos tautos būklę. Istorija jau bus išnešu
si savo sprendimą: mes būsime tapę dau
giau pamokomojo pobūdžio teigiamais ar
neigiamais pavyzdžiais, jeigu iš Viso su
trauktame istorijos kurso vadovėlyje beminėtini.
Pagrįstai purtomės prieš tokį ateities is
toriko bešališką žvilgsnį į mus, prieš jo už
simojimą paversti mūsų gyvenimo tikrovę
sausu istorinio fakto konstatavimu, nes
mes tebesame vykstančios dramos veikėjai
su dar nebaigtu vaidmeniu. Mūsų kasdieni
ne egzistencija rašoma istorija tebėra pil
noje eigoje — ne įvykis, bet vyksmas. Nors
mus gaubia nežinojimas, kokia bus jo baig
mė ir galutinis sprendimas, tačiau kaip tik
todėl esame privilegijuoti istorijos kūrė
jai, jos vyksmo veiklūs dalyviai, vaidmens
atlikėjai, uždavinio sprendėjai ir vykdyto
jai. Istorija mums nėra vien nuogo fakto
pripažinimas, bet drauge laisvas apsispren
dimo veiksmas ir tuo pačiu atsakingas už» ■ davinys.
Todėl ir mūsąją tremtį tenka laikyti už
daviniu, kurio vykdymas nuolat kelia klau
simą, kiek ir kaip jį atlikome, kiek ir kaip
jį dar turime atlikti? Ypač taip savęs klaus
ti privalome šiemetinės skaudžios sukak
ties proga, nes 15 metų žmogaus gyvenime
yra žymus laiko tarpas.
2.

„Tautiečiai! Mūsų žemė vėl tapo Vokie
čių - Sovietų Sąjungos karo lauku. Mūsų
sostinė Vilnius ir keletas kitų rytų Lietu
vos miestų jau užimti. Raudonoji Armija
diena iš dienos veržiasi gilyn į mūsų kraš
tą ir graso užimti visą Lietuvą.
Sovietų Sąjungos klastinga ir žiauri po
litika mūsų valstybės ir tautos atžvilgiu nė
ra pasikeitusi. Sovietų Sąjunga ir toliau
tvirtina ,kad Lietuva yra Sovietų Sąjungos
dalis. Todėl, aišku, kad ji taikys lietuviam,

prieš mūsų valią ir teisę, visas prievoles,
tenkančias Sovietų Sąjungos piliečiams.
Dar daugiau. Sovietų Sąjunga, žinodama
aiškų ir tvirtą Lietuvių Tautos nusistaty
mą atstatyti nepriklausomą demokratinę
Lietuvos valstybę, stengsis kuo žiauriausio
mis priemonėmis palaužti tokį lietuvių nusi
statymą, stengsis, kaip 1940-1 m. jie darė,
išvežti iš Lietuvos lietuvius ir mūsų kraš
tą apgyvendinti rusais.
...Tautiečiai! Vokiečių civilinė valdžia
neleidžia mums organizuotis. Tačiau mes
negalime laukti iki būsime sunaikinti, šios
padėties akivaizdoje mums tėra vienintelė
išeitis: stoti į partizanų būrius ir organi
zuotai ginti mūsų tautiečių laisvę, gyvybę
ir turtą. Partizanų būriai turi jungtis į di
desnius vienetus, o pastarieji sueiti į kon
taktą su karinėmis pajėgomis, ginančiomis
mūsų kraštą nuo bolševikų.
Partizanai turi veikti ypatingai atsar
giai. Nesiduoti beprasmingai sunaikinami.
Traukiantis frontui — trauktis (m. pabr.).
Gyventojai, ypač jauni vyrai ir moterys,
turi saugotis bolševikų. Galintieji trauktis
— traukiasi toliau (m. pabr.)“. Taip, nors
kiek pavėluotai, staigiai besivystančių įvy
kių pralenktas, skambėjo 1944 metų liepos
16-ją Kaune paskelbtas Vyriausiojo Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto atsišaukimas,
kuris sekančią dieną pasirodė jau nebe
spaustuvėje, bet rotatoriumi atspausdinto
je Į Laisvę, o liepos 22 d. Nepriklausomoje
Lietuvoje, abiejuose žymiausiuose ano me
to lietuvių pogrindžio laikraščiuose.
Sunkų pasakyti, kiek tautiečių paklausė
šio raginimo ir juo pasekė, tačiau didžią
ją daugumą po. karo V. Vokietijoje atsidūrusiųjų lietuvių, kaip nurodo minėtoji enci
klopedija, sudarė 1944 metų vasaros pabė
gėliai.
Ne tik pasitraukimas iš Lietuvos, vyk
dant rezistencinės vadovybės nurodymus,
buvo protestas prieš antrąkart įvykdytą
krašto okupaciją ir tuo pačiu tautinio pasi
priešinimo veiksmas, bet lygiai ir atsisaky
mas po karo sugrįžti. Šiame veiksme daly
vavo apie 60.000 lietuvių, t.y. maždaug 2
proc. tautos. Tai nedažnas, patd už save by
lojantis, tautų istorijos įvykis, kai vienu
metu žymi tautos dalis palieka savąjį kraš
tą. Tiesa, naujausiais laikais tokių atvejų
Lietuva ne vieną išgyveno. Antai, pirmojo
pasaulinio karo metu lietuvių pabėgėlių
skaičius Rusijoje siekė 100.000 ir ne tik sa
vo dydžiu, glaustumu, organizuotumu, bet
ir veiklos intensyvumu prašoko nūdienius
tremtinius. Šiems savo rezistencine dvasia
ir intelektualinėmis pajėgomis labiau pa
nėši užsienin pasitraukę 1831 m. nesėkmin
go sukilimo kovotojai, kurių palikimas dar
ir šiandien mūsų istorikų nėra tinkamai
įvertintas.
Iš tikrųjų išeivija, kuriai mes priklauso
me, yra vienkartinė mūsų tautos-istorijoje
savo išsigabentomis ir tremtyje prisiaugin
tomis intelektualinėmis pajėgomis: apie
400 aukštųjų mokyklų ir universiteto per
sonalo, 700 mokytojų, 400 inžinierių, 350
teisininkų, 300 gydytojų, daugiau kaip 200
kunigų, apie 70 proc. rašytojų d-jos narių.
Niekuomet Lietuva neturėjo tiek vienu me
tu Vakaruose studijuojančio jaunimo, kaip

J. PAUKŠTELIS

Pabudimas
Iš važio, sunkiai išvirtęs, vyras treptelė
jo kojomis — sniegą nusipurtė, apšerkšni
jusius ūsus delnu nusibraukė ir ėmė svei
kintis. Paskui jį pajudėjo ir kailiniai. Pajų
dėjo ir pūptelėjo į sniegą. Moterys net nu
sigando.
— A-a-ai, tėte... gelbėk! — pasigirdo plo
nas, bejėgiškas balsiukas. Bet „tėtė“, užuot
puolęs gelbėti, juokėsi, raudonus žandus
išpūtęs. Gelbėti puolė Morkuvienė ir Ro
žytė. Ima už rankovių .kelia — kailiniai nė
iš vietos, tartum švino pripilti — vos nepa
traukė pačių kėlėjų. Ir tik kai Valentas su
griebė už abiejų rankovių — kailiniai pa
kilo, iš jų apikaklės išlindo vilnone skarele
aptutuluota galva, akys ir linksma šyp
sena.
— Ačiū! — tarė. — Bet kuo aš kalta, —
naiviai teisinosi, — kad mamusė su Liudve
mane taip, apkrovė! Norėjo dar skarą rišti,
kad nesušalčiau. Tik žiūrėkite, kokios ma
no kojos! (Kojos buvo vyriškais veltiniais
apautos).
— A-ai!.. — Vėl bejėgiškai griebėsi oro.
— Aš pargriūsiu, aš!.. — Bet pamačius,
kad Valentas jau ima vadeles arklį nuva
žiuoti, — nebepargriuvo, Įsikibo Rožytei už
parankės, ir abi šiaip taip nusistūmė į vi
dų. Morkuvienė už parankės vedėsi brolį.
Svečiams truputį apšilus, padavė pietus.
Notaras Margevičius nenoromis rengėsi
iš namų: ir toli, ir šalta, ir arklį privargin
siąs! Jei taip niekur nieko, būtų ir neišsi
rengęs. Bet biznieriška jo nuojauta kuždė
jo, kad po dziakonėlio mirties Rozalija čiu
po ,ir gal apsčiai čiupo! Ar nepavyks bent
iškaulyti iš jos tūkstantis kitas! Nors ji ir
geras titnagas, bet vis tiek boba... Gerus
procentus pažadės, dar ką... broliškumą pa
rodys — gal ir susisuks galva...
Ireną baisiai norėjo važiuoti,

— Iš tikrųjų, taip išsiilgau kaimo oro,
taip išsiilgau, kad nebegaliu! — kalbėjo mo
tinai.
— O kaimo dūmų ar neišsiilgai?
Motina niekaip nenorėjo jos leisti tokia
me šaltyje.
— Išsiilgau ir kaimo dūmų, mamuse.
Juk iš kilmės aš pusiau kaimietė,
— Ak šitaip?! Tad, kad visai nesukaimėtum, sėdėk namie.
Duktė nenusileido.
— Bet, mamuse, argi jums bus geriau,
jei aš čia iš nuobodumo susirgsiu?
— Kodėl iš nuobodulio? Skambink, skai
tyk.
— Visa ir bėda, mamuse, kad, paskambi
nūs ar bent kiek paskaičius, man tuoj aky
se ima tavaruoti ir galva svaigti.
Motina žvilgterėjo į dukterį.
— Negi tavaruoja? Kodėl tu man nieko
nesakei?
— Ką čia kiekvieną kartą sakysi? Mamų
sė tuoj išsigąsti. Man juk ir gydytojas sa
kė, kad anemija, kad būtinai reikia pabūti
gryname kaimo ore.
— Argi sakė? Ką tu čia niekus kalbi?!
Duktė liūdnai pažiūrėjo į motiną.
— Negi, mamuse, manai, kad aš me
luoju?
Motina pradėjo erzintis.
— Na, jau važiuok, važiuok, jei taip no
ri! Visada taip!
— Jei mamusė nenori, aš galiu nevažiuo
ti. Tik...
— Dar ką!.. Jei sakau važiuok, tai ir va
žiuok. Tik apsirengsi taip, kaip aš liepsiu.
Dievulaičiau — važiuoju!
Ir rengėsi ji labai laiminga. Dieve, juk
tas Valentas... jis! Jiedu..,
Ji visąi negalvojo, kąd jis prastu tetos

1945-8 metais, t.y. tuo metu, kai pavergta Nezabitauskas taip savo mintyse su pasili
me krašte iš klasių ir auditorijų jauni kar kusiais krašte sielvartu besidalydamas ap
žygiai ėjo į Miško Brolių eiles savo krauju dainavo tremtį:
ginti laisvės. 1947 m. Vakaruose mokėsi „Apvaikščiojau svietą skersai ir aplinkui.
2,184 lietuviai studentai, iš kurių apie 200 Nustojęs tėviškės, kitos nesutinku!
Mintys Vėlinių Oktavoje
baigė aukštuosius mokslus daktaro laips Tur būt, uždėjimas tokios valios Dievo!
Savo svarbumu žmogui nėra didesnio,
niu.
Neatrandu brolio, prietellaus neg tėvo!
gilesnio ir svarbesnio klausimo atsakyti:
Apskritai visą tremtį tenka skirti į du Negirdžiu balselio seserų meilingų!
kur yra mirusieji? Žmogaus protas, dar
tarpsnius, kurių pirmąjį žymi stovyklinis Nejaučiu linksmybės iš dienų verksmingų!
gyvenimas V. Vokietijoje, o antrąjį — išsi Kur aš pasidėsiu? Spaud mane rūpesčiai! prieš ieškant atsakymo Apreiškime, suran
da, kad po mirties žmogaus siela gyvena ir
blaškymas po platųjį pasaulį. Jų riba rei Taip žūti negaliu! Keliausiu tolesniai
toliau ir, anapus grabo, yra atlyginimas už
kia laikyti 1949 metus, kada prasidėjo emi Ieškoti dar sviete dėl žmonių liuosybės.
gracija į JAV-bes, kuriose įsikūrė apie 50 Nors didesnei vargsiu, ieškosiu teisybės... žemėje padarytą gerą ir blogį. Žemėje nėra
sankcijos, kuri kiekvienam atlygin
proc. visų tremtinių, šiedu laikotarpiai sa Bet ką ten patirsiu, vis tai jums pranešiu tokios
tų teisingai ir pilnai už gera, draustų ir
vo apraiškomis ryškiai skiriasi. Lengviau Arba pagrįždams tėviškėn parnešiu...“
baustų nuo blogio net mintyse. Daugelis
aptarti pirmąjį dėl to, kad jis yra baigtas.
Sugrįžimo nuotaikomis gyveno ir pokario
piktadarių džiaugiasi ir kartais labai gau
Tuo tarpu antrasis tebesitęsia.
tremtiniai^ stovyklose. Čia nuolat skambėjo
Ateities istorikas negalės nesistebėti tuo vienas linkėjimas: „sekančiais metais grįž siai naudojasi žemės gėrybėmis iki pat sa
mirties, nesulaukdami jokio nubaudimo.
nepaprastu kūrybiniu pakilimu, kurį pa ti į laisvą Lietuvą“. Didelis dėmesys buvo vo
Žmogus tad teisingai daro išvadą, kad eg
demonstravo liūdnomis lietuvių tautai die skiriamas Lietuvos atstatymo ir kitokių zistuoja kitas pasaulis, kur etinis - dorovi
nomis jos viena atplaiša tarp antrojo pašau ateities programinių gairių svarstymams.
nis elgesio įstatymas pasirodys visoje savo
linio karo griuvėsių perpildytose išvietin- Tai atitiko politinės emigracijos troškimus;
tųjų asmenų stovyklose. Gal būt, tik jis kai buvo gražus jos tėvynės meilės liudijimas; didybėje .atlygindamas ir bausdamas. Šios
tins mus už tai, jog pakankamai nepasirū įrodymas, kad ji paliko kraštą kitais sume tiesos žmonijos istorijoje yra universalios visuotinos, tiek laiko ir vietos atžvilgiais.
pinome tą veiklą uždokumentuoti ateičiai. timais, ne anais dainos žodžais: „Oi, eisim
Mirtis, teismas, dangus ar pragaras va
Mažai beturime statistinių duomenų, o ir eisim, mes čia nebūsim... Čia juoda duona,
dinami paskutiniaisiais žmogaus gyvenimo
turimaisiais toli gražu ne visada pasikliau ir tos neduoda, čia ne mūsų šalelė“. Ir vis dalykais, nes jie yra visų šiame pasaulyje
dėlto grįžimo tėvynėn mintys neatitiko ne
ti galime.
turimųjų rūpesčių, darbų, vargų ir džiaugs
Bene aukščiausius rodiklius pirmajame išvengiamos tikrovės. Slegiančiu liūdesiu mų pabaigoje. Mirtis atima kūno gyvybę,
tarpsnyje tremtiniai buvo pasiekę spau skambėjo paskutinį kartą tarti atsisveikini bet sielos nepaliečia. Sunki nuodėmė, kai
dos ir švietimo srityje. Antai, 1946 m. V. mo žodžiai „iki pasimatymo laisvoje tėvy žmogus Dievo valiai nusikalsta svarbiame
Europoje pasirodė 220 periodinių leidinių, nėje“, kai nepasirengę emigracijai tremti dalyke, turėdamas pilną proto pažinimą ir
kurių 41 spaustuvėj spausdintas. 1945-6 niai sklaidėsi po platųjį pasaulį.
pilną valios sutikimą, išplėšia iš sielos pa
Keleri laikinės užuovėjos metai stovykio švenčiamąją malonę, kuri nepalyginamai
metais V. Vokietijoje veikė 71 vaikų darže
'se
nebuvo
kaip
reikiant
išnaudoti
geres

lis, 14 progimnazijų ir 20 gimnazijų. Nors
vertingesnė už kūno gyvbę, kurios neturė
emigracijos banga jau buvo įsisiūbavusi, niam pasiruošimui sutikti lemtį. Tiesa, sva jimas nupelno baisesnę už bet kokią mir
1948-9 metais gimnazijų skaičius siekė 26, jota apie kompaktinį įsikūrimą, tačiau ly tį — amžinąjį likimą. Neveltui tad Išga
kuriose 487 mokytojai mokė 2504 moki giai netikroviškai, tarsi mūsų norai valdy nytojas įspėja: „Nebijokite tų, kurie užmu
nius. Iš viso 1945-9 metais liet, gimnazijos tų pasaulį. Tikrovės pojūčio stoką ir nesu ša kūną, o sielos negali užmušti; verčiau
išleido 908 abiturientus. Nėra abejonės, jog gebėjimą planuoti tikrovės sąlygomis gali bijokite to, kurs gali sielą ir kūną nugramz
šio laikotarpio tremties vienas gražiausių ma dalinai aiškinti ir savęs užliūliavimo dinti į pragarą“.
laimėjimų, praturtinusių tautinį kapitalą, pastangomis, netikrumu bei nedrąsa daryti
Vėlinės yra visų teisių mirusių diena.
yra kaip tik šis jaunimas, kuriam lietuviš tokį šuolį, kaip persikėlimas į visiškai sve Jau Sename Įstatyme Makabėjų knygoje
x
koj mokykloj buvo padėti pagrindai ir pa timą aplinką.
buvo aiškiai pasakyta: „Šventa ir išganin
Emigracija tremtinius iš V. Vokietijos ga yra mintis melstis už mirusius, kad jie
lengvinta siekti mokslo toliau, nes pati ver
stovyklų
išblaškė
į
visus
„keturis
vėjus
“
.
tingiausioji kūryba — kūrėjas žmogus. St<
būtų išvaduoti iš savo nuodėmių“. Pats Iš
vyklinio laikotarpio kūrybinį pakilimą gali 1954 m. duomenimis (pagal L. Enciklope ganytojas kalba apie nuodėmes, kurios nei
ma aiškinti tuo, kad, nors apskritai tam bū diją) jie buvo išsisklaidę 20-tyje pasaulio šitame gyvenime, nei būsimame nebus at
vo nenormalios gyvenimo sąlygos, tačiau kraštų šitaip: 1. JAV-se —29.000, 2. Kana leistos. Tad yra nuodėmių, kurios aname
jos garantavo egzistencinį minimumą kul doje — 7.700, 3. Vokietijoje — 7.500, 4. gyvenime privalo būti atleistos, šv. Jonas
tūrininkams ir laikė juos glaudžiame sąly Australijoje — 5.000, 5. Britanijoje —3.000, evangelistas Apreiškime rašė, kad į dangų
tyje su savąja visuomene, teikusia kūrybi 6. Venecueloje — 2.000, 7. Argentinoje — nieko sutepto neįleis. Yra skaistykla, vie
800, 8. Brazilijoje — 700, 9. Kolumbijoje
nių paskatų ir atramą.
ta ar būsena, į kurią patenka sielos tų, ku
Stovyklinis gyvenimas turėjo savo nege — 550, 10. Prancūzijoje — 550, 11. Belgi rie miršta turėdami pašvenčiamąją malo
joje
—
250,
12.
Švedijoje
—
250,
13.
Austri
rovių. Bene didžiausioji buvo ta, kad buvo
nę. bet dar nėra pilnai atsilyginę už savo
uždelstas žmonių įkurdinimas bei sugrąži joje — 181, 14. Zelandijoje — 170, 15. Ita jau atleistas sunkias nuodėmes, ar turi
nimas į daugiau ar mažiau normalias sąly lijoje — 150, 16. Danijoje — 130, 17. Čilėje lengvų nuodėmių ir neatlygintų už jas baus
gas. Tuo pasunkintas ir šiaip nelengvas — 40, 18. Olandijoje — ^?6, 19. Šveicarijoje mių. Skaistykloje kenčiančiom sielom mes
kiekvieno išeivio uždavinys prisitaikyti, t. — 36, 20. Urugvajuje — 10.
galime padėti savo gerais darbais, mąldo___ ______________
y. suderinti savo atsineštinę kultūrą su gy Viso 58.053.
mis, o ypatingai Šv. Mišių auka. 'ParodyčfiF"
venamąja aplinka, nes tik ta yra jo fizinio
mi mirusiems gailestingumo, Dievas ir
(Bus daugiau)
ir kūrybinio išlikimo sąlyga. Tokiu būdu
mums-bus gailestingesnis, juk sako Kris
buvo sukurtas iliuzinis, gyvenamajai aplin
tus: „Palaiminti gailestingieji, nes jie lai
kai uždaras, „išsivežtosios Lietuvos“ pašau
mės gailestingumo“.
(E) Neklauso įsakymo dirvas arti. Kol
lis, kurio sudužimas susidūrime su tikrove
Kun. P.D.
turėjo būti juo skaudesnis, juo vėliau su chozams buvo duotas įsakymas iki tam tik
(E)’Mokytojas uždirba, mažiau už galvita tikrove teko susidurti. Gi emigrantinė ro termino suarti iš rudens visas dirvas.
tikrovė svetimybėje visais laikais ir vi Kai kurie rajonai tai maždaug ir įvykdė. jų bandos piemenį. Kaip aiškėjo iš Vilniaus
siems buvo gana skaudi, jeigu laiku nebu Bet Jiezno rajone iš daugiau kaip 10.000 radijo pranešimo, Šilutės rajono „Stalino
vo surastas daugiau ar mažiau saugus prie ha turimųjų suarti dirvų rugsėjo pabaigoje vardo“ gyvulių fermos skerdžius Petras Gi
globstis. Antai, užjūrin išvykęs, paskui at buvo suarta tik apie 900 ha. Kai kurie rulis uždirbęs per mėnesį per 1.000 rublių.
gal Prancūzijon grįžęs ir čia tragiškai gy Šiaulių rajono sovehozai nesuarę dar nė Kaip žinoma, eiliniai mokytojai uždirba
mažiau.
venimą užbaigęs 1831 m. tremtinys kun. vagos.

samdinys, trobelninko vaikas, o ji turtuolio
duktė. Jis (prieš visokią logiką ir sveiką
protą) traukia ją. Pamatyti, būti su juo
ir... Dievulaičiau!.. O pasisakyti apie tai
niekam negali. Ničniekam pasauly!
Bet Rožytė — Dieve, kaip man jos gaila!
Ji įsimylėjusi jį su dūšia ir su kūnu.
Vargšė! Reikės dėti visas pastangas, kad
tam tetos peršamam patiktų. Dovanų — ką
nors pasipuošti jai nuveš. Būtinai! Rengė
si, — molinai, .tėvui, tarnaitei Liudvei bu
vo labai meili, šnekėjo, klegėjo, lakstė ant
pirštų galiukų, o mintyse vis: Dievulai
čiau... Jis... Jis juk baisiai!.. Kaip smagu!..
Ir Trijų karalių rytą, motinos apvilkta,
aprišta, Liudvės nuvesta ir važin pasodinta
su tėvu išvažiavo.
Pavalgius pietų Morkuvienė pastebėjo,'
kad abi „šarkos“ kažkur pradingo. Nueina
J pirkią — nėra, žvilgteri į kamarą — nė
ra, pravers kertinio kambario duris — už
rakintos. Pasiklauso — šnibždasi.
— Mergaitės —Irute, Rožyte ką jūs ten?
Nutilo.
s. — Ko gi nutilote? Įleiskite... man reikia.
— Ko gi mamai reikia?
— Leiskit, vaikeliai, leiskit!
Mergaitės ėmė kikenti.
Atidarė duris — Rožytė vidury kamba
riuko vienais apatiniais, o Irutė išraudusi,
sušilusi tempia ant jos gorsetą.
— Ar iš galvos išėjote? — norėjo sušuk
ti, bet pamačiusi, kad duktė žymiai suplonėjusi, susilaikė.
— Na, mat — dabar tai jau visai kaip
vapsva!
— Iš tikrųjų, tetule, kaip vapsva. Čia
stora, čia stora, o per liemenį tikra vapsva.
Morkuvienė apėjo aplink, apžvelgė su
prantančia akimi.
— Vapsva —tai vapsva. Bet kažin, ar tai
vapsvai užteks kvapo visą vakarą taip su
veržtai — ar negaus kokio žarnų apsiver
timo?
— Oi, tetule, garantuoju! Mamusė dar la
biau susiveržia, ir niekad jokio apsiver
timo.
— Žiūrėkite man!
Bet kai Rožytė užsivilko naująją suknelę,

Morkuvienė net nusikikeno patenkinta.
— Dabar visai kaip Ruopo panelė. Iš
kur gi tu, Irut, gavai tą „garsietą"?
— Nagi mamusės — ji kelis turi. Pa
ėmiau vieną, sakau — gal tiks Rožytei. Ir
kaip tik tinka.
— Ačiū, kad rūpinies savo sesute! Visa
da reikia viena kitai padėti.
Kai Irutė dar užkabino pusseserei ginta
rinius karolius, kuriuos atvežė nupirkusi,
Morkuvienė net susigraudino ir pamažėli
išslinko iš kambariuko: gerai, kad vaikai
mylisi! Kas gi besimylės, jei tokie artimi
giminės nebesimylės?
Tuo tarpu seklyčioje prislinko prie jos
brolis.
— Per daug, sesute, rūpinies, per daug
lakstai, — tarė švelniai.--- Reikia bent
kiek pailsėti. — Ir uždėjo seseriai savo sto
tą, sunkią ranką ant liemens.
Morkuvienė dar labiau susigraudino:
— Kai numirsiu, broleli, pailsėsiu. Taip
ir mūsų amžinatilsį motinėlė sakydavo.
— Bet vis jau reikia truputį gailėti sa
vęs. — Ir patraukė seserį sėsti. — Aš žiū
riu, kad tu neblogų daiktų iš dziakonėlio
parsivežusi — ir sofa, ir kėdės, ir veidro
dis... Gal ir daugiau ką?..
Morkuvienė tuoj suprato, į ką brolis
taiko.
— Tik tiek, broleli, kiek matai. Daugiau
nieko man nepaliko. Ničnieko, amžinatilsį.
Dieve, duok jam dangaus karalystę.
Brolis pasižiūrėjo tiriančiomis akimis.
— Gaspadinė išgrobstė. Taip išgrobstė,
apnuogino, kad nė kaip žmogui pasakyti.
— Ar ir aukselio nė kiek nečiupai? Juk
dziakonėlis buvo smarkiai jau ratuotas.
Sesuo nesumišo.
— Che-che-che... ką tu, broleli? Ką aš
bečiupsiu, jei buvo jau viskas sučiupta?
Sakau, kad gaspadinė viską susigūžė. Aš
džiaugiuos bent tuos kelis daiktelius gavu
si atminimui...
Brolis susiraukė.
— Tai ką gi — ar tu jau pasenai? Sėdė
jai visą savaitę, marinai ir vos už uodegos
galo tenuivėrei! Ne, aš nenoriu tikėti — tai
visai ne tavo būdui.

— Ką čia, broleli, ne mano būdui? —
aiškinosi kukliai. — Visai mano. Pasėdė
jau keletą dienelių, patarnavau jam, amži
natilsį, paskutinį kartą, ir garbė Dievui.
Tą akimirką kieman įbildėjo važis, o pas
kui jį ir kitas važis — atvažiavo malūninin
kas Pliūra ir Pakalnių nuovados viršinin
kas. Morkuvienė puolė pro duris
(buvo
kaip tik proga nutraukti „tokią negeistiną
kalbą“).
s
— Prašom, prašom, sveteliai!
Viršininkas uniformuotas, žydintis, su
mušė kulnimis ir , visiems matant, pabu
čiavo šeimininkei į ranką, nors ši nenorė
jo duoti: ką čia, ponas, negi mažas esi? Jį
pasekė ir sausas, ilgas — kaip grebėstą —
Pliūra.
'
Pamatę, kad iš toliau renkasi, vėžio
žingsniais ėmė slinkti ir prašytieji kaimy
nai. Pirmoji atėjo Jonaitienė su sūnumi ir
dukterimi — moteris neapsakomo storu
mo, visa liumpsinti; paskui juos Uogintas
su pačia — vyras kaip pečius, o pati — į
abrakinę sukimštum. Ir paskutinioji —
Treškienė su abiem dukterim. Visi pasipuo
šę, pačiais geriausiais drabužiais apsiren
gę. Merginos net pasikvėpinusios. Nors ir
ne daug, bet vis jau.
Glostydama prašė svečius į vidų: pra
šom, kaimynėliai! — o sau galvojo: galėjo
te ir nesiskubint, kol pačių svarbiųjų nėra.
Tokia krūva — kaip sės ir nušluos viską!
Čia vėl viena akimi žvelgė į gatvę: kurgi
tas kunigas ir pradingo, kad nepasirodo?
Svečiai jau visi susirinko, o „svarbiųjų“
kaip nėr. taip nėr. Morkuvienė pradėjo ne
rimauti. Kalbino vieną, kalbino kita, o min
tyse vis laukiamieji svečiai. Atvažiuos, —
raminosi. — Kur jie dings neatvažiavę?
Antrą kartą kunigas nebesumeluos. Apsau
gok, Panele, jei sumeluotų! Net šiurpas nu
krėtė.
Jau ir vakaras — saulė leidžiasi — „svar
blausiųjų“ vis nėr. Morkuvienė dar labiau
nerimsta — žiūri pro pirkios langą, pro ka
maros, į pašalę išėjusi pasižiūrėjo: šventas
Antanai, pašalink kliūtis, apšviesk jiems
protą!
(Bus daugiau)
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PAREIGOMIS PASISKIRSTYMAS
VOKIETIJOS KRAŠTO VALDYBOJE

ŠKOTIJOS LIETUVIAI
Lietuvių Katalikių Moterų Sąjunga

talikių Moterų vyriausioji vadovė, buvo Le
bedienė iš Glasgowo. Dvasios vadovu ir pa
tarėju tuo metu buvo a.a. kun. Petrauskas.
Jam 1934 metais mirus, dvasinis vadovas
yra kun. J. Gutauskas.
Negalima pamiršti
nepaminėjus, kad
centrinė Škotijos Liet. Kat. Mot. Sąjungos
valdyba turėjo glaudų ryšį su nepriklauso
mosios Lietuvos L.K. Mot. Sąjunga. Iš ten
ateidavo patarimų, padrąsinimų ir spau
dos. Žurnalas „Moteris“ buvo labai mėgia
mas laikraštis tarp Škotijos lietuvių mote
rų. Draugija prieš karą buvo suorganizavu
si loteriją, kurios pelnas paskirtas nukentėjusiems nuo potvynio Lietuvoje sušelpti.
Į Lietuvą buvo tada pasiųsta apie 90 svarų
o anuomet tai 'buvo nemaža suma.
Šiandien vaizdas yra jau pasikeitęs.
Daug draugijos narių jau išmirę. Narėms
pasitraukus iš gyvųjų, keletas skyrių jau
nebeveikia. Bet vis dėlto dar yra 4 skyriai,
kurie veikia, nors ta veikla yra jau dau
giau vietinio pobūdžio. Jos padeda rengti
šeimyniškus vakarus, mini Motinos Dieną.
Kartą metuose ar ir dažniau kun. J. Gu
tauskas atlaiko mišias už mirusias nares
toje ar kitoje vietovėje. Tačiau laikas slen
ka, ir gali ateiti diena, kada Škotijos L. M.
Kat. draugija liks tik istorijoj, nes jaunoji
karta, užaugusi jau Škotijoj, nesistengia
užimti senųjų vietos.
K. Savonis

Mūsų į Ameriką išvykimo proga už su
Mossend Lietuvių Katalikių Sąjunga ne
Naujai išrinktoji Krašto Valdyba pirmo
ruoštas mums išleistuves nuoširdžiai dė
seniai šventė 30 metų sukaktį nuo savo įsi
jo
posėdžio
susirinko
spalio
18
d.
Kr.
Valdy
Corbio lietuvių bendruomenė atsiuntė 5 kojame LAS Londofio Skyriaus Valdybai
kūrimo.
svarų auką per M. Vireiką.
ir visiems mūsų draugams bei bičiuliams, bos raštinėje Huettenfelde, pasiskirstė pa
Kadangi ši draugija yra daug nuveikusi
reigomis
ir
nustatė
gaires
savo
tolimes

Ketteringo lietuvių bendruomenė per J. jose dalyvavusiems.
ir
labai reikšminga Škotijos lietuvių orga
niam darbui Bendruomenei ir Gimnazijai,
Bakaiti atsiuntė 7 svarus. Komitetas dėkin
Jasinskų šeima
nizacijų tarpe, susipažinkime trumpai su
Pareigas
pasiskirstė
šitaip:
pirmininkas
—
gas aukotojams.
dipl. inž. L. Prosinskis, vicepirm. — kun. ja.
Pradžią jai yra davęs prelatas M. Krupa
BRADFORDAS
Br. Liubinas, iždininkas —adv. J. Bataitis,
LIETUVIŲ NAMŲ GYVENTOJŲ AUKA
vičius, kuris lankė Škotijos lietuvius 1929
sekretorius
—
J.
Stankaitis,
narys
—
Dr.
J.
Parapijos komitetas gavo per P. NenorTARPTAUTINIS FESTIVALIS
metais, Mažame Bellshill ir apylinkės lietu
Grinius.
tienę 4 sv. 5 šil. auką, kurią sudėjo Lietu
BRADFORDE
vių pobūvyje, kuriame dalyvavo keliolika
Buvo
nutarta
taupumo
sumetimais
Kr.
vių Namų gyventojai.
Paskutines dvi anos savaitės dienas Brad
moterų, jis iškėlė mintį, kad būtų gražu
Valdybos Reikalų vedėjo pareigas sujungti
forde buvo jaučiama lyg ir šventė, čia vy
matyti moteris susibūrus į organizaciją. Or
su Gimnazijos Ūkio vedėjo pareigomis, tuo
PARAPIJOS BAZARAS
ko tarptautinis dainų ir šokių festivalis.
ganizuotos jos turėtų užsiėmimą šalia šei
sutaupant
mėnesiui
per
DM
250.
Šiemetinis parapijos bazaras praėjo gero Festivalį ir šiemet organizavo United Na
mos rūpesčių, o iš kitos pusės prisidėtų ir
je nuotaikoje, sutraukdamas gausų lanky tions Association. Po gerai pavykusio per
prie lietuvybės išlaikymo tarp Škotijos lie
tojų būrį ir kartu palikdamas gražų pelną nykščio festivalio, šiemet jis išplėstas: ja
LIETUVOS EMIGRACINĖ KVOTA JAU tuvių. ši mintis neliko be vaisių. Pati pir
bažnyčios išlaikymui.
me dalyvavo daugiau tautų ir davė dides
moji užuomazga buvo Bellshill: čia susira
VĖL ATIDARYTA
Bazare su atskirais skyriais dalyvavo pa nę programą. Dalyvavo net 13 tautų: ang
šė pradžioj keliolika moterų ir pirmininke
Turimomis
žiniomis,
JAV
prezidentui
pa

rapijos komitetas, Moterų šv. Onos draugi lai, danai, estai, indai, ispanai, jugoslavai,
išsirinko O. Stalioraitienę. Be Bellshill ir
ja .vadovaujama B. Namajuškienės, ir treti latviai, lenkai, lietuviai, pakistaniečiai, sko sirašius naują potvarkį, leidžiantį į JAV Mosend, daug lietuvių gyveno ir kitose ko
įvažiuoti 57.000 asmenų, jau JAV konsula lonijose: Glasgow, Shotts Holytown ir k.
ninkai — V. Ščiuskienės.
tai, ukrainiečiai ir vengrai.
Parapijos komitetas gavo pelno iš bazaro
Festivalis tas dvi dienas buvo bradfor- tuose esąs potvarkis atidaryti Lietuvos kvo Netrukus draugijos skyriai susikūrė visose
59 sv. 15 šil., Moterų šv. Onos draugija — diečių centre: apie jį rašė spauda ir plačiai tą naujai emigracijai. Kaip patiriama pir vietovėse, kur tik gyveno lietuvių. Tuo bū
19 sv. ir tretininkės — 14 sv. 9 šil. Iš viso kalbėjo žmonės. Jis vyko pačioj didžiausioj menybę emigruoti gaus asmenys, turį gimi du Škotijoj buvo įsteigti 8 skyriai. Norint
93 sv. 4 šil.
St. George's salėje Bradforde. Festivalį ste nes jau JAV. Ar bus teikiama ir džiova ser pasiekti glaudesnio bendradarbiavimo ir tu
Komitetas dėkoja visiems lietuviams, pri bėjo apie 4000 žmonių. Ši šventė gavo daug gantiems ypatingos lengvatos, tikrų duo rėti ryšį tarp atskirų skyrių, buvo išrink
sidėjusiems prie šio bazaro surengimo daik Sveikinimų ir vyko tautų lygybės ir drau menų nėra.
ta centrinė valdyba. Pirmoji tos valdybos
Asmenys, grįžę iš Lietuvos pastaraisiais
tinėmis ir piniginėmis aukomis.
gystės ženklė.
pirmininkė, kitaip tariant Škotijos Liet. Ka
metais
ir
negavę
Vokietijos
pilietybės,
pra

S. Kasparas
Reikia pastebėti, kad šio festivalio didės
šomi registruotis šalpos ir emigracijos rei
nė dalyvių dalis yra komunizmo ar Sovietų
kalais (gal atsirastų norinčių emigruoti
Sąjungos aukos. Jų kraštai pavergti^ ir nie
DBLS LONDONO PIRMOJO SKYRIAUS
Anglijon, kur priima šeimas su ligoniais
kas ten gražių UNA skelbiamųjų teisių ne
KNYGOS TIK UŽ PUSĘ KAINOS!
SUSIRINKIMAS
ELI DEŠIMTMETIS
ar viengungiais, kurie gali pasveikti) šito
turi.
Lapkričio 7 d., šeštadienį, kviečiamas su
kiu adresu: Iz. Rugienius, ULRF Director
Gustaitis — Anapus teisybės — 8 šil.
Europos Lietuvių- Fronto Bičiulių išlaiko
Du ilgus vakarus, kaip gražioje filmoje.
sirinkimas išrinkti atstovams į visuotinį
in Deutschland. (13b) Muenchen 2, Augus- ma informacijos tarnyba ELI (Europos Lie
Savickis — Raudoni batukai —■ 5 šil.
vaizdas sekė vaizdą: tautiniai drabužiai,
DBLS suvažiavimą. Susirinkimo pradžia
Valančius — Vaikų knygelė—-3 šil.
tuvių Informacijos) įsteigta 1949 m. V. Vo
jauni linksmi veidai, šokiai, dainos buvo tenstr. 46/III.
punktualiai 7 vai. vakaro.
ULRF reiškia sutrumpintai anglišką pava kietijoje atgaivintos „Į Laisvę“ redakcijos
Mauriac — Gyvačių lizdas —■ 9 šil. 6 p.
gražesni vienų už kitus. Festivalyje su savo
dinimą lietuvių - amerikiečių šalpos orga iniciatyva. Jos paskirtis — organizuoti-raš
Būdavas — Uždraustas stebuklas— 10 š.
programa dalyvavo ir lietuviai — Atžaly
LONDONO ŠEŠTADIENINĖS
Maupassant — Moters širdis-— 10 šil.
nas, skautai ir šeštadieninės mokyklos mo nizacijos (BALF) Jungtinėse Amerikos tais paramą laisvajai lietuvių spaudai pa
MOKYKLOS TĖVŲ SUSIRINKIMAS
Valstybėse. Grįžusieji prašomi visais emi saulyje. Straipsnių temos liečia visuomeni
Lazdynų
Pelėda —Motulė paviliojo—2 š.
kiniai. Atžalyno choras padainavo: Oi, mer
Pietaris — Lapės pasaka — 2 šil.
Lapkričio 7 d. (tuojau po DBLS skyriaus gele ir Saulė už kalnų. Atžalyno moterys graciniais ir šalpos reikalais ten kreiptis ir nius, kultūrinius, politinius klausimus, ži
Zobarskas — Doleris iš Pittsburgo —2 š.
susirinkimo) kviečiamas tėvų susirinki padainavo Mano mylimasis ir Atžalyno vy nė vienam nebus atsisakyta padėti.
nias^ iš lietuviškojo gyvenimo ir V. Euro
Rolland — Petras ir Lucija — 4 šil.
mas. Jame kviečiami dalyvauti visi tėvai, rai — Sėdžiu už stalelio. Bemaž visos dai
pos spaudos. 1951 m. dėl emigracijos veik
Dovydėnas —Per Klausučių ulytėlę—3 š.
turintieji mokyklinio amžiaus vaikų. Susi nos nuskambėjo gražiai, tik kažin, ar jos
ią sustabdžius, ELI iš naujo buvo atgaivin
PAGALBA TREMTINIAMS
Mazalaitė — Mėnuo vadinamas me
rinkimo pradžia 8 vai. vakaro.
ta 1954 m. Europos LFB konferencijoje
visos buvo tinkamai parinktos. Reikia ma
Kaip
Balfo įgaliotinis Miunchene prane Ludwigshafene (Vokietijoje) ir iki šiol vei
daus — 9 šil. 6 p.
nyti, kad toks festivalis bus rengiamas ir ki
Jankus — Po raganos kirviu — 5 šil.
PATAISA PRIE L.N. B-VĖS
tais metais. Atžalynui vėl teks dainuoti. No ša, paskelbus šiuos metus Pabėgėlių Me kia be pertraukos. Iki 1951 m. tarnybai-va
Andriušis —■ Anoj pusėj ežerėlio — 5 šil.
APYSKAITOS
rėtųsi, kad dainelės būtų labai rūpestingai tais, Balfo Pirmininkas kan. Dr. J.B. Kon dovavo V. Vaitiekūnas, nuo 1954 m. — M.
Andriušis — Tipelis — 10 šil. 6 p.
Dalinant atlyginimus Lietuvių Namams, pasirinktos ir dar gražiau sudainuotos. Jau čius vėl yra daręs žygių JAV Valstybės D- Musteikis. 1954-59 metų laikotarpyje Šiau
Naujai gauta:
Sodybai ir Spaustuvei, revizoriai padarė mūsų nekartą girdėtas solistas J. Kaspera te Vašingtone dėl sunkios pabaltiečių būk rės ir Pietų Amerikos, Australijos ir Euro
Istorinės Lietuvos albumas — 5 sv. 5 šil.
klaidą: 464 svarus spaustuvės ajlyginimų vičius padainavo porą liaudies dainelių. lės. Iš ten buvo atsakyta, kad yra duota pos liet, spaudoje buvo paskelbta arti 500
Be to. Lietuvių Enciklopedijos prenume
prirašė Sodybai. Taigi iš tikrųjų tų dviejų Dainoms dirigavo ir solistui akomponavo instrukcija USEP (organizacija, kuri rūpi ELI straipsnių. Yra bendradarbiavę: V.
nasi atbėgėliais iš už geležinės uždangos po Brazaitienė, prof. J. Brazaitis, muz. M. Bu- ratoriai prašomi atsilyginti už XVIII tomą.
Bendrovės šakų padėtis 1958 m. spalio 31 T. Burokas.
Rašyti: DAINORA, 49, Thornton Ave.,
d. padarius minėtąjį pataisymą, buvo ši
Mokyklos mokinės, O. Peleckienės vado 1948.1.1) rūpintis ir teikti pagalbą ir pa- driūnas, kun. A. Buriga, J. Būtėnas, dr. K.
London, W.4.
tokia: Nidos spaustuvė padarė 65 svarus vaujamos, pašoko Kalvelį ir Lenciūgėlį. Ma baltiečiams, kurie iki šiol neatatiko USEP Čeginskas, kun. J. Dėdinas, A. Grinienė,
<»>■!■ <*
pelno (529 atimti 464), o L. Sodyba pada žoms mergaitėms prie tautinių rūbelių la programai.
Dr. J. Grinius, prof. Z. Ivinskis, kun. St.
Kad būtume pasiruošę USEP kiekvienu Yla, kun. D. Kenstavičius, kun. Br. Liubi
rė ne nuostolį, kaip buvo paskelbta, bet bai tiko trumpi sijonėliai: mergaitės atrodė
(E) „Motinos didvyrės garbės vardas“
330 svarų pelno (464 atimti 134).
gyvos, judrios ir linksmos, kaip lėlės. Skau metu pateikti mūsų konkrečius pagalbos nas, J. Medųšauskas, M. Musteikis, P. Na suteiktas Sovietų Sąjungos aukšč. tarybos
“ ‘ Deiiuru LjN'S-vėS* palietis Ir ISves'laS' grytai — tai mūsų priaugąs jaunimas. Jie pageidavimus — amato išmokti vyr. am rutis, V. Natkevičius, K. Obolėnas, L. Pra
nas pelnas nuo to nepasikeičia. Atitinkami Bružinskienės vadovaujami, pašoko Ruge žiaus žmonėms, įsteigti kokią įmonę (viš puolenis, kun. A. Šidlauskas, J. Uleckaš, V. prezidiumo 13 Lietuvos motinoms, pagim
džiusioms ir užauginusioms po 10 ir dam
pataisymai detalizuotoj apyskaitoj tarp So lius ir Šustą. Šokius užbaigė Atžalyno mote tų ūkį ir pan.), aprūpinti baldais, apgy Vaitiekūnas ir kt.
giau
vaikų.
dybos ir Spaustuvės bus padaryti šių metų
vendinti naujuose butuose, persikelti į in
rys Kepurine.
apyskaitoj.
Programos dalyvius ir dirigentą publika dustrijos centrus bei iinansuęti tautinį ko
M. Bajorinas
lonijų statymą, Balfas pageidauja intere
sutiko ir palydėjo katutėmis. Ypač nepagai
santus nedelsiant registruotis pas juos
Įėjo katučių mūsų mažosioms Šokėjoms.
(Iz. Rugieniaus adresu). Visas pagalbos tei
Gausūs
programos
dalyvių
skaičius,
gra

LONDONO LIETUVIŲ MOTERŲ
ĮDOMŪS ĮSPŪDŽIAI
kimo galimybes sunku išvardinti, tad patar
žūs
ir
spalvingi
tautiniai
rūbai,
jauni
besi

Praeitą sekmadienį, lapkričio 1 d., kas
„DAINAVOS“ SAMBŪRIS
tina
kreiptis
visais
rūpimais
klausimais.
vakare apsilankė Lietuvių Namuose, turėjo šypsą veidai sudarė gražų ir darnų vieneto
Krašto Valdyba prašo visas Vokietijos
vaizdą.
maloniai kviečia visus atsilankyti l savo
gražios progos pasiklausyti Dr. M. AlseiPLB Apylinkes ir seniūnijas sudaryti tokių
Reikia pastebėti, kad šiam festivaliui bu
kaitės - Gimbutienės įspūdžių iš jos kelio
norinčių pagalbos sąrašus, įtraukiant ir es
vo rengtasi atidžiai ir mūsų pasirodymą
nių po Europą mokslo reikalais.
tus su latviais, ir juos skubiai pasiųsti p.
TRADICINĮ BALIŲ,
Prelegentė dabar yra buvusi Čekoslovaki šia proga reikia vertinti teigiamai. Žinoma, Rugieniūi į Miuncheną.
repeticijų galėjo būti ir daugiau — pasiro
joje ir Lenkijoje.
USEP Frankfurte davė suprasti, kad ji
kuris įvyks 1959 m., lapkričio mėn., 21 d.,
Viešniai buvo suruoštas bičiuliškas kuk dymas būtų buvęs dar gražesnis. Ypač rei negalės rūpintis tais pabėgėliais, kurie tu
kia
atkreipti
dėmesį
į
pradedančiuosius
šo

šeštadienį, Lietuvių Namuose,
lus priėmimas.
ri gyvenamojo krašto pilietybę.
Pagrindinis daktarės tikslas buvo daly kėjus. Jiems reikia ne tik repeticijų, bet ir
1, Ladbroke Gardens, W.11.
vauti Prahoje Unesco ruoštoje archeologų mankštos.
Pradžia 7 vai. vak.
Įėjimas 3/6
\
J. Ringis
konferencijoje. Dr. Gimbutienė dalyvavo
PABĖGĖLIŲ STOVYKLŲ VOKIETIJOJE
Staliukus galima užsisakyti iš anksto tel. PARk 2470
konferencijoje kaip amerikiečių archeologų
LIKVIDAVIMAS NUMATOMAS IKI
WOLVERHAMPTON AS
atstovė. Konferencija praėjo sėkmingai.
1963 METŲ
Po konferencijos pro Baltstogę ir Varšu
Vokiečių spauda praneša, kad Fed. Vo
vą ji buvo nuvykusi į Suvalkų kraštą, ku Pamaldos
kietijos
vyriausybė, sutartinai su Vokieti
riame smarkiai vykdomi archeologiniai ka WOLVERHAMPTON — šį sekmadienį, lap jos kraštų vyriausybėmis tikisi likviduoti
kričio 8 d., 11 vai., Seselių koplyčioje,
sinėjimai. Be kita ko, lenkų 'archeologai ne
pabėgėlių stovyklas iki 1963 metų. Šis ter
Convent of Mercy, St. John's Square,
seniai ten yra užtikę kapus trijų, greičiau
minas liečia vokiečius pabėgėlius, o užsie
Snow Hill. Už mirusius artimuosius, už
sia, jotvingių kunigaikščių, palaidotų kar
niečių pabėgėlių stovyklos bus likviduotos
žuvusius
tautiečius,
visi
kas
tik
gali
tu su žirgais. Ta proga jai teko susitikti ir
•
NAUJAS TAURO PASIŪLYMAS
jau 1960 metais. Tai pranešė Ženevoje Pa
kviečiami priimti šv. Komuniją.
su Punsko lietuviais, besistengiančiais išlai
bėgėlių
Ministerijos
Ministerialdirigent
p.
Pamaldas laikys kun. A. Kazlauskas.
STANDARTINIS SIUNTINYS NR. 4
kyti lietuvybę (kaimo sąlygose ji dar stip
W Middelmann Pasaulio Pabėgėlių Me
Tuojau po pamaldų vienuolyne gimna
riai laikosi).
3 vyriškiems kostiumams medžiaga, lygi, pinhead ar juostelėmis
tams
Tarptautiniam
Komitetui.
zijos salėje bus DBLS sk. visuotinis su
Lietuva nuo Lenkijos atskirta net trimis
Šiek tiek statistikos apie pabėgėlius Fed.
(negryna vilna, nemeluojame!);
sirinkimas.
saugumo zonomis.
Vokietijos Respublikos teritorijoje:
1234
2 moteriškoms suknelėms medžiaga, tinka ir kostiumams, kelių
Varšuva atsistačiusi. Lenkijoje žmonės
stovyklos su 191.000 Rytų tremtinių vokie
spalvų pasirinkimas. Iš viso 16 jardų;
gana laisvai jaučiasi ir kalba.
MANCHESTERIS
čių, 800 stovyklų su 125.000 Vokietijos So
6 jardai gero, stipraus šilkinio pamušalo, 54“ pločio.
Į
Iš Lenkijos Dr. M. Alseikaitė - Gimbutie
vietų zonos pabėgėliais ir 57 stovyklos su
nė atskrido į D. Britaniją. Dėl ligos čia pra Gaudžia triipitai
i
Kaina,
su
visais
mokesčiais
£18.18.0.
16.000 užsieniečių pabėgėlių. Beveik ketvir
leido kelias pasižadėtąsias mokslines pa
tadalis Fed. Vokietijos žmonių yra pabėgė
Kviečiame
visus
manchesteriečius
ir
toli

skaitas, bet šią savaitę dar kelias turėjo
liai, t.y. 12.830.000. Pabėgėlių vokiečių iš
STANDARTINIS SIUNTINYS NR. 5
(Oksforde ir Londone). Iš D. Britanijos mesnių kolonijų lietuvius rinktis Manches- Rytų — 9.300.000, pabėgėlių iš Rytų Sovie
3 jardai grynos vilnonės medžiagos vyriškam ar moterišk. paltui;
teryje,
kur
Lietuvių
Veteranų
Sąjungos
grįžta į Ameriką (ji dirba Harvardo uni
„Ramovė" Manchesterio skyrius lapkričio tų zonos — 3.300.000 ir 230.000 užsieniečių
3 ir trečdalis jardo grynos vilnonės medžiagos vyr. kostiumui,
versitete).
pabėgėlių.
7 d., 5 vai. p. p., Cheetham Town Hall erd
3 jardai grynos vilnonės medžiagos moteriškai eilutei;
Kaip iš statistikos matyti, Fed. Vokieti
vioje salėje, Cheetham Hill Rd., Manches
jai
toks
kiekis
pabėgėlių
yra
tikrai
sunki
6 jardai 54“ pločio šilkinio pamušalo.
ter 8, ruošia iškilmingą
KALĖDOS LIETUVIŲ SODYBOJE
našta, bet, nežiūrint visko, rūpinamasi jais
Kaina su visais mokesčiais £18.18.0.
Kariuomenės
šventės
Minėjimą.
Artėja Kalėdos, ir dėl to lietuviai, kas
kiek tik galima. Nepamirštami ir užsienie
Programoje M. Bajorino paskaita, po jos
tik gali, kviečiami praleisti jas Lietuvių
Prie kiekvieno siuntinių dar galite pridėti po 4 sv. kitokių prekių.
čiai pačioje Vokietijoje, taip pat Azijoje ir
So<ų/boje — gryname ore, ramioje lietuviš meninė dalis- Meninę dalį išpildys Manches Afrikoje.
TAURAS siūlo, kas nori, ir patiems sau, ne siuntiniams, nusipirkt
terio
vyrų
oktetas,
vadovaujamas
K.
Ru

koje aplinkoje. Svečiams bus ruošiamos tra
įvairių prekių labai prieinamomis kainomis. Kontinentalinės gra
daičio, po dainų seks deklamacijos ir eilė
dicinės lietuviškos Kūčios.
HAMBURG
Kaina su pilnu išlaikymu už 3 švenčių raščiai.
žios, grynos vilnos skarelės, 32x32 dydžio, kainuoja nuo 16-20 šil.
Užsiprenumeravo „Europos Lietuvį“ Jo
Po
oficialiosios
ir
meninės
dalies
bus
šo

dienas nuo 5 svarų.
Bradfordo ir apylinkės lietuviai gali pamatyti pavyzdžius ar užsi
nas Juocys, neseniai atvykęs iš Lietuvos.
Užsisakyti kviečiama iš anksto Lietuvių kiai, kuriems gros Manchesterio lietuvių Tikimės, kad jo pavyzdžiu paseks ir kiti
sakyti siuntinius TAURO atstovybėje: E. Ignaitls, 2, Russell St,
džiazas, ir veiks turtingas lietuviškas ba
Namuose arba Sodyboje.
mūsų
tautiečiai.
Manchesterio
ir apylinkės — V. Leonas, 4, Hampden Grove, Ecc
ras.
les. Corby — A. Kukanauskas. 6. Rutland Close.
Tai su nuoširdumu kviečiame visus lietu
LLK PIRMININKAS V. SIDZIKAUSKAS vius dalyvauti šiame iškilmingame minėji
- Galime duoti taip pat ir geras išsimokėjimo sąlygas. Dabar lei
EUROPOS SOSTINĖSE
me.
MIRĖ GYDYTOJAS A. MATULEVIČIUS
džiami siųsti žymiai padidinti medžiagų kiekiai.
Apie lapkričio mėn. vidurį į Europą at
Rytojaus dieną, sekmadienį, ramovėnai
Spalio 5 d. Kaune staiga mirė Lietuvoje
Rašykit ir prašykit naujų kainoraščių ir pageidaujamų pavyzdžių.
skrenda Lietuvių Laisvės Komiteto pirmi dalyvauja anglų prisiminimo dienoje už gerai žinomas vaikų ligų specialistas gydy
TAURAS (A. Briedis)
ninkas V. Sidzikauskas. Jis lankysis Londo žuvusius karius. Ramovėnai neša vainiką tojas Andrius Matulevičius, 62 m. amžiaus.
ne, Stockholme, Paryžiuje, Bonnoje, Briu ir dalyvauja šiame parade. Kas norėtų da Jis buvo V. D. Universiteto vaikų ligų ka
88, Goldsmith Ave.. London, W.3.
selyje ir kitur.
lyvauti šiame parade, prašome sekmadienį tedros asistentas, o po karo buvo tos kated
Tel. ACO 9471
Būdamas Londone, tikimasi, jis darys 9 vai. ryto, būti Eccles, prie paminklo.
ros vedėju Kaune vietoj medicinos fakulte
pranešimą.
Rengėjai
to paliktame Medicinos institute,
AUKOS BAŽNYČIOS REMONTUI

Nr. 44. (584) 1959. XI. 5

EUROPOS
4 LIETUVIS

RUOŠIAMI SPECIALUS DALINIAI
vo visa tai plačiau apibūdinti; ir taip St. „veiksniai“, ir įvairios organizacijos, įvai
PARTIZANINIAM KARUI
Savaitės aprašymas užėmė daug vietos laik rūs laikraščiai ir paskiri asmenys veikia ne
Juose yra ir lietuvių
raštyje. Būtų puiku, jei inž. Pr. Zunde savo siklausdami kitų leidimo. Veikia ne taip
(E) Savaitraštis „Vorwaerts“ (Bonna),
minėtąją vertingą paskaitą pateiktų Euro jau labai anarchiškai (kadangi vadovauja
pos Lietuvyje ištisai ar bent plačia san si ta pačia Lietuvos nepriklausomybės idė remdamasis žurnalais „US News & World
ja), bet ir ne sistemingai, nes besiremiant Report“, „Newsweek“, „Stars and Stripes“
trauka.
M. Musteikis
DĖL ANTIRELIGINĖS PROPAGANDOS bet netiesiogiai, kaip kad stalininiame lai
tik savais, vadinasi, „kilminiais“ įgalio ir kitais šalitiniais, š m. 40 numeryje pla
kotarpy.
IR TERORO
jimais...
čiai aprašo amerikiečių kariuomenės spe
TEISĖ
ATSTOVAUTI
Kiek liečia dabartį, D. Balsevičius tvir
Eur. Lietuvio Nr. 39, 1959. X. 1, Skaityto
V. Rastenis
cialių dalinių, skirtų partizaniniam karui,
jų Laiškų skyriuje D, Balsevičius užsipuo tina teisingai. Antireliginė kova Lietuvoje Gerbiamasis Redaktoriau,
apmokymą. Tie daliniai pradėtų veikti ta
la inž. Pr. Zundę dėl jo pranešimo „Anti įgauna labai aštrias formas, panaudojant
Jei teisingai supratau Simo Miglino sam
da,
jei kiltų trečiasis karas. Pereitas karas
religinė propaganda Lietuvoje“. D. Balsevi ir terorą. Tai aname mano straipsnyje yra protavimus E.L. 39 nr., tai atrodo, kad jis
parodė, kad partizaninis karas gali būti la
KARIUOMENĖS SUKAKTIS
čius, atrodo, netiksliai suprato mano taip pat paminėta, tik D. Balsevičius, atro bus prisidėjęs prie įvairių „antivlikininkų“
bai reikšmingas.
straipsnyje „Vl-toji Studijų Savaitė Vokie do, nepastebėjo. Štai citata: „Dabar kova tezės, anot kurios visi lietuviai turi ne
Matau skelbimų, kad Kariuomenės su Jau kuris laikas vienas toks specialus da
tijoje“ inž. Zundės minėto pranešimo trum prieš religiją, ypač prieš dvasiškiją, vėl ginčijamą teisę veikti savo tautos vardu. kakties minėjimai kartais supuola net ir su
pą aprašymą. Ne dabar (jau trečiame eta įfauna aštrias formas ir vis aštrėja; rodo Tąja pažiūra remiantis, buvo ginčyta teisė spalio revoliucijos diena. Pats geriausias linys yra ir Bavarijoje. Gera dalis to dali
pe) sovietai Lietuvoje nenaudojo teroro an tokį užmojį, kokio iki šiol Lietuvos istori veikimą bei jam vadovavimą monopolizuo dalykas būtų tokias šventes švęsti jei ne nio vyrų yra Rytų Europos tautų kilmės,
tireliginėje kovoje, bet antrajame etape, t. joje dar nebuvo“. Tai patvirtina ir D. Bal ti vienam, išeivijos nerinktam komitetui. tada, kada jos išpuola, tai bent labai arti jų tarpe yra ir lietuvių, latvių, estų. Vieno
dalinio vadas esąs Rytų Europos kil
y., postalininiame laikotarpy, kada ir visas sevičiaus paminėti straipsniai iš sovietinės
Tik savo įvadiniame pasiaiškinime S. Mi ma data. Suliedinti su revoliucijos sukakti tokio
mės pulkininkas M. Paulick. Saugumo su
režifnas rodė palaisvėjimo žymių. Žinia, pa spaudos. Šitai tvirtino savo puikiai paruoš glinas negana ryškiai apibūdino pasiprieši mi, mažų mažiausia, neskanu.
metimais kiekvienas vyras, prieš priimant
ti antireliginė kova nebuvo sumažėjusi, tik tame pranešime ir inž. Pr. Zunde, panau- nimus prieš teisę veikti tautos vardu. SuPirmasis įsakymas Lietuvos Kariuome
ji buvo vesta kitais metodais, kaip patys dodamas daug sovietinės spaudos citatų, sidaro įspūdis, lyg išeivijoje kas nors gin- nei buvo išleistas 1918 m. lapkričio 23 d. į tą dalinį, esąs labai kruopščiai ištiriamas.
sovietai išsireiškia, „moksliškai“. Be abejo, tik, aprašant Studijų Savaitę, nenorintt čytų tą teisę, sakydamas, kad „negausi Ta diena ir laikoma Liet. Kariuomenės įkū Apmokymas vyksta ir Vokietijoje ir Jungt.
Amerikos Valstybėse. Tinkami vyrai tam
tam tikra prasme buvo ir terorizuojama, straipsnio per daug išplėsti, neįmanoma bui emigracija neturi jokių įgaliojimų kalbėti rimo diena, bet ne lapkričio 7 d.
tikromis sąlygomis gauna JAV pilietybę.
Lietuvos vardu“. Tiesa, bolševikų propagan
Savanoris Kūrėjas
Dalinių
apmokymas labai kietas. Karo atve
distai taip kalba, bet vargu ar kas tokį tei
ju jie parašiutais nusileistų į priešo už
girną sąmoningai kada būtų pareiškęs mū
frontę ir ten išvystytų partizaninę veiklą.
sų politinės išeivijos sluoksniuose.
(Kaip atmename, pereitame kare ypač so
S
Jau
ilgas
laikas,
kaip
mes
patarnauja-g
Pasipriešinimų prieš kai kuriuos specia
g vietai plačiai pasinaudojo partizaniniais
lius užsimojimus „reikšti tautos valią“ 3 me jums.
buvo (ir yra), bet tai liečia tik. specialias H Ar jūs patenkinti mūsų patarnavimu? S veikimo būdais, sprogdindami užfrontyje
sritis, o ne Lietuvos teisių į nepriklausomy S Mes manome, kad taip. Antraip jūs§ geležinkelio linijas, traukinius, pastatus ir
2 ncsiųstumėte mums savo užsakymų. Q t.t.). Moderniame kare partizaninė veikla,
bę gynimą.
Ypatingai aukštos kokybės, dailūs, lengvučiai,
Yra ginčijama ne tik paskirų organų, a Tai šia proga norim tik priminti jums, 2 reikia manyti, bus dar intensyvesnė.
šilti, gero šilko pamušalas, nebiją lietaus nei
bet ir visos išeivijos teisė „reikšti tautos g kad įvairias vaistų rūšis jūs galite g Nepaisant visų pastangų siekti nusigin
valią“ tokiose srityse, kaip, pavyzdžiui, 2 užsisakyti tiesiog iš vaistinės, o taip g klavimo ir taikos, abi pusės, ir Rytai ir Va
valstybės konstitucijos keitimas, įstatymų 3 pat ir daugelį kitų eksportinės koky-9 karai, tebesiruošia karui. Niekas nenori bū
keitimas, tarptautinių sutarčių Lietuvos n bės dalykų ir žemomis kainomis, per: 3 ti karo užkluptas nepasiruošęs. Nors ato
Labai graži ir vertinga dovana ypač jaunesnio
minių ginklų išradimas kariaujančioms ša
vardu sudarinėjimas... Ginčijama, kad
h lims ir visam pasauliui gresia milžiniškais
koks nors politinės išeivijos organas turįs
amžiaus moterims ir mergaitėms.
sunaikinimais, vistiek niekas netiki, kad
f o r m a 1 i us įgaliojimus perimti Lietu g
(EXPORT) LTD.
karų
jau nebus, ypač kai dažnai girdimi
vos
valstybės
vyriausių
konstitucinių
or
2 24. CHURCH ROAD, LONDON. W.3.g
Visi pageidaujami dydžiai.
valstybės
vyrų grasinimai karu.
ganų (seimo bei vyriausybės) funkcijas... 2
Tel. ACOrn 0712
2
Šiandien
tokiems
užsimojimams
aptilus,
ir
Lietuvon su muitu tik £22.19.0.
(E) Prof. Steponas Kairys, buv. Vliko
tie ginčai išsikvėpė.
g Prašom parašyti ir prašyti kainoraščių, g
pirmininkas, baigia ruošti ir netrukus ati
Lietuvio pašalinimas iš stovyklos ar ben
'
Vietoje £16.16.0.
Informacija ir patarimai lietuvių g duos spaudai antrąjį savo atsiminimų to
druomenės už „gėdos darymą lietuvio var 2
•W.
2
kalba teikiama nemokamai.
S mą.
dui“ kaip tik patvirtina, o ne griauna S.
Užsakyti: TAZAB, Lietuvių Skyrius,
Antrąjį atsiminimų tomą ruošia taip pat
Miglino dėstomąją pažiūrą ,kad tikrai kiek
ir
Vliko narys Kipras Bielinis.
vienas
lietuvis
pripažįstamas
esąs
ne
tik
1, Ladbroke Gardens, London, W.ll
„įgaliotas“ (įgaliotas ne formaliai, o pačiu
faktu, kad jis lietuvis), bet ir įpareigotas
tinkamai „veikti tautos vardu“. Tie, kurie
šalina, irgi tuo pačiu pagrindu („įgalioji
mu“) Imasi teisės spręsti, koks veikimas
NAUJAS BUDAS SIUNTINIAMS SIŲSTI Į
yra tinkamas. Iš to išnyra kita, nebe „tei
RUSIJOS VALDOMUOSIUS KRAŠTUS
sės veikti“ problema. Tai yra tvarkos,
vadovybės problema.
Nuo šių metų spalio 15 d. visi siuntiniai, siun
Pripažinimas visiems lygios teisės
čiami per mūsų bendrovę,
„veikti tautos vardu“ automatiškai atme
ta kieno nors teisę kitiems vadovauti. Ligi
Lietuvą pasieks per 3 savaites.
šiol politinės veiklos centralizacijos tebesie
P <& B SUPPLY CEMBE LTD
TAUPYKITE SUNKIAI UŽDIRBTUS
kiama stengiantis įtikinti visuomenę, kad
tos visiems lygos teisės nėra, o kad yra ypa
PRAŠO ĮSIDĖMĖTI,
PINIGUS!
tingos teisės tam tikriems sambūriams, ar
jų vadovybėms, ar tik tų vadovybių suda
kad naujas Inturisto pot
Visi mūsų klijentai jau seniai žino, kad tik per
rytam organui. Visos (politinės išeivijos)
varkis ir vėl leidžia siųsti Lietuvon daugiau
BALTIC STORES bendrovę galima pasiųsti
visuomenės taip įtikinti tačiau nesiseka,
įvairių rūšių prekes už žemiausią kainą. Bet
tad ir vieningos politinės vadovybės nėra.
vilnonių medžiagų viename siuntinyje (11 jar
dar daug yra tokių,, kurie be reikalo eikvoja
Sutikus, kad visi tautiečiai turi „kli
dų apsiaustams ir eilutėms ir 7 su puse jardo
ntinį įgaliojimą“ veikti tautos vardu užsie
savo pinigus, mokėdami kitur daug daugiau.
suknelėms). Taip pat ir kitų prekių kiekis yra
niuose, vienintelė nuosekli išeitis iš anar
Vienintelis būdas taupyti pinigams yra siųsti
chijos pavojaus yra kam nors gauti antro
mažiau apribotas.
laipsnio įgaliojimus iš tų visų. (Ar
siuntinius tik per BALTIC "STORES bendrovę.
bent iš tų, kurie rodo intereso politinės
Pasinaudokite ta proga, nes jau laikas
Visais reikalais prašome rašyti:
veiklos sėkmingumu). Tokiems įgalioji
aprūpinti saviškius žiemai.
mams gauti priemonė yra tik rinkimai...
Čia ir susikerta S. Miglino dėstytoji „kil
LIETUVIŠKAS SKYRIUS •.
mės suteiktųjų“ ir „tėvynėje duotų“ įgalio
8a, Thurloe Place,
jimų teorijos. „Kilmės suteiktieji“ įgalioji
London, S.W.7.
mai priklauso visiems tautiečiams. „Tėvy
Z. JURAS, 421, HACKNEY RD., LONDON, E.2.
nėj duotieji“ priklausą tik tam tikram ko
mitetui... Tie „tėvynėje duotieji“ įgalioji
mai visuotinio pripažinimo nebeturi, bet
jie, esą, leidžia nesiklausti išeivijoje esan
čių tautiečių pripažinimų... Faktiškai ir
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1 komplektas siuvėjo priedų,
4 yds. medžiagos suknelei.
24 siuntiniai po 3į ibs. svorio —

1
1
1
1

iš 84 vertingų siuntinių, kuri įvyks 1960 metų vasario mėn. 14 d. firmos patalpose.
Už laimėtą siuntinį Jūs mokėsite tik. jpųiWir persiuntimo mokesčius,—visos siuntinio
prekės nemokamai.

Kiekvieno iš Jūsų pavardė gali'būtf įskaityta į loterijoje dalyvaujančių skaičių, jeigu
iki š.m. gruodžio mėn. 20 dienos užsakysite' per mūsų firmą dovanų siuntinį savo ar
timiesiems Lietuvoj ar Sibire ir ne mažesnį kaip £15.0.0 vertės.
Loterijos siuntiniai yra šitokie:

24 siuntiniai po 2į Ibs. svorio —

1
1
4
1

12 siuntinių, kurių kiekvienas sveria ,po 8 ibs. ir kuriuose yra —

1
1
1
1
1

vyriškas kostiumas pilkos spalvos,su siaurais ruoželiais,
vyriški poplino viršutiniai marškiniai,
pora vyriškų odinių batų,
kaklaraištis,
...
pora vyriškų kojinių.
■ '•

6 siuntiniai po 6 ibs. svorio —

1 moteriškas kostiumėlis, tamsiai pilkos ar mėlynos spalvos,
1 pora moteriškų odinių batų, juodos ar rudos,spalvos,
1 komplektas moteriškų apatinių (kelnaitės ir baltinukai) išbaigti mezginėliais,
baltos, mėlynos ar ružavos spalvos,
1 moteriška skarelė 36x36, gražių' raštų,' ‘ ’
2 poros moteriškų kojinių.

moteriškas megztinis su ilgomis rankovėmis,
bliuska su ilgomis rankovėmis,
moteriška skarelė gėlėta,
pora moteriškų kojinių.
vyriški poplino viršutiniai marškiniai,
kaklaraištis,
pora vyriškų kojinių,
pora vyriškų vilnonių pirštinių.

6 siuntiniai po 4 Ibs. svorio —

1 vilnonė geros rūšies antklodė, šviesių atspalvių.
Visų prekių spalvos ir dydžiai paliekami Jūsų pasirinkimui. Kiekvieną išvardintą
siuntinį Jūs galite papildyti kitomis prekėmis iš mūsų firmos kainoraščio, už kurias
mokėsite tik jų kainą ir muitą, arba savomis perkėmis, už kurias mokėsite tik mui
tą ir jokių kitų papidomų mokesčių nebus skaitoma.
Siuntinio laimėtojui bus pranešta laišku muito bei persiuntimo mokesčiai bei atsi
klausta dėl prekių spalvos, dydžio Nr. ir kitų informacijų.
PASINAUDOKITE ŠIA RETA PROGA!

6 siuntiniai po 4f ibs. svorio —

3} yds. medžiagos vyriškam kostiumui, tamsiai mėlynos'ar rudos spalvos, lygios
ar dryžuotos,
1 komplektas siuvėjo priedų (pamušalas, klijonka, sagos ir t.t),
1 vyriški gatavi poplino viršutiniai marškiniai. .
6 siuntiniai po 4 ibs. svorio —

3 yds. medžiagos moteriškam kostiumėliui, lygi, šviesiai ar tamsiai pilkos ar mė
lynos spalvos,
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