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500 M. JUBILIEJUS
PALAIMINTOJO MYKOLO GIEDRAIČIO MIRTIES SUKAKTIS LIETUVOJE

Paskutiniu metu Lietuvoje ypač susti
prėjo kova prieš tikinčiuosius. Valdžia 
pradėjo kovoti net su seneliais, invalidais 
ir ligoniais. KGB ieško senelio ligonio Vla
do Lapienio, suėmė visišką ligonį kun. Jo
ną Matulionį. Dar keisčiau — Šventieji ir 
tie užsitraukė valdžios nemalonę.

Švenčiant šv. Kazimiero 500 metų ju
biliejų, valdiški bedieviai darė viską, kad 
tik sumažintų jubiliejaus iškilmingumą.

Propagandai buvo išleistas jubiliejinis 
medalis. Bet kas jį gavo? Net aktyvieji 
bažnyčios lankytojai turėjo pasitenkinti 
tik jį pamatydami. Panašiai buvo ir su 
jubiliejiniu šv. Kazimiero Katalikų kalen- 
dorėliu bei „Katalikų kalendoriu-žlnynu“. 
Visokiomis priemonėmis ir progomis buvo 
pompastiškai skelbiama apie šiuos jubilie
jinius leidinius, tik niekas neišdrįso pasa
kyti, kiek jų gavo tikintieji. Masės tikin
čiųjų jų net nematė, o propagandai pasi
darbavo puikiai, žiūrėkite, kokia religijos 
laisvė — valdžia katalikų kalendorių lei
džia!

1985 m. gegužės 4 d. sukanka 500 metų 
nuo pal. Mykolo Giedraičio mirties, tačiau 
valdžia neleidžia minėti šio jubiliejaus. 
RRT įgaliotinis Petras Anilionis uždraudė 
„Katalikų kalendoriuje žinyne“ 'įdėti net 
trumpą informaciją apie pal. M. Giedraitį, 
kad Bažnyčia nesugalvotų ruošti jubiliejų.

Nežiūrint sunkių sąlygų, Lietuvos kata
likai su pakilimu ruošiasi švęsti pal. M. 
Giedraičio 500 metų mirties jubiliejų.

M. Giedraitis mirė 1485 m. gegužės 4 d. 
ir buvo palaidotas Krokuvoje, šv. Mor
kaus bažnyčioje. Netrukus buvo parašyta 
jo biografija, kuri neišliko. Antrąją bio
grafiją parašė Krokuvos universiteto pro
fesorius Jonas Točiantietis 1544 m. Nuo 
XVI a. vidurio Mykolas laikomas palai
mintuoju. Ypač jo kultas sustiprėjo XVII 
a. pradžioje, kai Krokuvos vyskupijai va
dovavo lietuvis kard. Jurgis Rad
vila. Palaimintojo palaikai 1624 
m. buvo perkelti į sarkofagą 
šv. Morkaus bažnyčios didžiojo altoriaus

AR BURMISTRAS BUVO KOLABORANTAS?
Atvykęs iš Varšuvos lenkų istorikas Ju

ry Turonak balandžio 25 d. Londono Gu
dų bibliotekoje skaitė paskaitą apie prieš
karinį gudų veikėją Vaclavą Ivanouskį ir 
jo veiklą Minske 1941-43 metais.

Prof. Vaciau Ivanouski buvo vienas iš 
trijų brolių, kurių pirmas (Jerzy) buvo 
lenkų politinis veikėjas, antras (Vaciau) 
laikė save gudu, o trečias (Tadas) buvo 
Lietuvos universiteto profesorius ir laikė 
save lietuviu. Visi trys, kaip nurodo Lie- 
tuviij Enciklopedija, buvo gimę Lebiodkos 
dvare, Lydos apsk., nors tikriausiai jie 
ten tebuvo krikštyti. Jų tėvas buvo inži
nierius statytojas ir dirbo įvairiose cari
nės Rusijos vietose; Lebiodkos dvaras bu
vo jo „senoji gūžta“, kur jis su šeima kar
tais viešėdavo.

Tėvų auklėjami „Didžiosios Lietuvos 
kunigaikštystės piliečių“ dvasioje, vaikai 
tautinio atgimimo laikotarpyje, lankyda
mi Varšuvos gimnaziją, pradėjo galvoti 
apie savo tautybę. Apsisprendė kiekvienas 
kitaip ir tokiais liko baigę universitetus.

Paskaita buvo apie Vaclavą Ivanouskį, 
kuris Lenkijos nepriklausomybės laikais 
profesoriavo Varšuvos Politechnikos insti
tute, dėstydamas industrinę chemiją. Vo-
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evangelijos pusėje. Virš sarkofago paka
bintas palaimintojo paveikslas, kurio apa
čioje nupiešti Mykolo bendraamžiai, Kro
kuvos šventieji ir palaimintieji. Paveiksle 
taip pat pavaizduota 11 Mykolo užtarimu 
įvykusių stebuklų. Apie patirtas malones 
ir stebuklus liudija gausūs votai. Maldos į 
palaimintąjį su vyskupo aprobata buvo iš
leistos atskiru leidiniu 1759 m.

Apie stebuklus detaliau galima sužinoti 
is XVII a. rašytų biografijų. Tai daugiau
sia stebuklingi išgijimai — vaikų, moterų, 
vyrų bei to paties vienuolyno brolių. Ste
buklų aprašymai liudija, kad maldininkai 
atvykdavo prie Mykolo karsto iš tolimų 
kraštų — pasveikimas keturių karių, su
žeistų prie Maskvos 1614 m., atgaivinimas 
skenduolio, išbuvusio tris dienas Duno
jaus vandenyse prie Budapešto. To meto 
rašytiniai šaltiniai mums padeda įsitikin
ti, kaip plačiai buvo pasklidęs garsas apie 
M. Giedrait'į ir koks stiprus buvo palai
mintojo garbinimas. Šaltiniai byloja, kad 
Mykolas turėjęs vizijas, pasižymėjęs pra
našavimo dovana, gydydavęs ligonius mal
da.

Mūsų dienomis palaimintojo kultas eg
zistuoja, kaip ir ankstesniais amžiais Kro-

Vaidinimui reikalingi statistai

NAUJA VLIKO VALDYBA
Balandžio 20 d. Čikagoje įvykusia

me VLIKo Tarybos posėdyje buvo 
patvirtinta sekanti VLIKo Valdyba 
trijų metų -kadencijai: pirmininkas — 
dr. Kazys Bobelis; pirmininko pava
duotojas — dr. D. Krivickas. Valdy
bos nariai: dr. Elena Armanienė, p-lė 
O. Barškėtytė, inž. L. Grinius, p. Vy
tautas Jokūbaitis, dr. K. Jurgėla, dr. 
J. Stiklorius, dr. J. Stukas ir p. J. Vi- 
tėnas.

Valdyba pareigomis pasiskirstys se
kančiame VLIKo Valdybos posėdyje. 
VLIKo-Eltos įstaigos vedėja toliau pa
lieka Margarita Samatienė.

(Elta)

kiečiams 1939 metais okupavus Lenkiją, 
jis pirmiau persikėlė į Vilnių, o vėliau vo
kiečiams pradėjus žygį į Rusiją, 1941 me
tais vokiečių okupacinės valdžios buvo 
paskirtas Minsko burmistru. Tad po karo 
kilo klausimas, ar jis nebuvo nacių kola
borantu?

Tą klausimą tyrinėti ėmėsi Varšuvos 
aukštojo mokslo įstaiga, nes kilo abejonė, 
ar ilgametis Instituto profesorius, dirbda
mas 1941-43 metais Minske, nesuteršė sa
vo buvusios mokslo įstaigos garbingą var
dą? Tam klausimui išaiškinti buvo suda
ryta speciali komisija, kuri per kelis me
tus tyrinėjo karo laikotarpio dokumentus, 
apklausinėjo liudininkus ir pagaliau pa
skelbė savo sprendimą.

Šioje vietoje reikėtų pažymėti, kad Lie
tuvių Enciklopedija (IX t. 201 psl.) sako, 
jog Waclaw Iwanowski „vokiečių buvo 
paskirtas Minsko miesto burmistru ir ten 
netrukus (1941 m.) bolševikinių partiza
nų nužudytas“. Pasirodo, kad ne visai 
taip: jis buvo burmistru iki 1943 metų. 
Bet kas ir kodėl jį nužudė?

Kiek žinoma, Gudijos teritorijoje, ypač 
paskutiniais karo metais, visur siautė so
vietų partizanai, suruošę atentatą net 
prieš vokiečių Gebietskomisarą Kubę. Bet 
kaip buvo su miesto burmistru?

Lenkų speciali komisija pastaruoju lai
ku išaiškino, kad prof. V. Ivanouski, bū
damas Minsko miesto burmistru, palaikė 

I ryšį su pogrindžio pasiuntiniais. Vokiečių 
i Gestapas tuos ryšius susekė ir, kaip rodo 

po karo rasti dokumentai, nutarė burmis
trą likviduoti. Kas jį nužudė, neišaiškinta.

Tuo pagrindu Varšuvoje sudarytoji ko
misija nusprendė, kad prof. Vaciau Iva
nouski, dirbdamas 1941-43 metais Minske, 
nusikalstamo darbo nepadarė. Todėl, at
rodo, kad dabar jo vardas vėl galės pasi
rodyti Lenkų Enciklopedijoje, jo mokslo 
darbai ras vietą bibliotekų lentynose ir jo 
portretas galės būti pakabintas Varšuvos 
Politechnikos Instituto iškilmių salėje. 
Tuo džiaugiasi ne tik jo kolegos Lenkijo
je, bet ir Gudijos patriotai užsienyje. Va
ciau Ivanouski dirbo nuo studentavimo 
laikų gudų kultūros dirvonuose.

kuvoje, prie M. Giedraičio karsto, kultas 
pamažu atgyja ir jo tėvynėje Lietuvoje. 
Mykolo beatifikacijos byla iki šiol oficia
liai nebaigta.

1985 m. gegužės 4 d. Krokuvoje bus di
delės jubiliejinės iškilmės. 1984 m. gegu
žės 4 d. ten įvyko simpoziumas lietuvio 
vienuolio asmenybei ir jo epochai nagri
nėti. Ji surengė liturgijos institutas prie 
Krokuvos Teologijos fakulteto. Simpoziu
mo medžiaga šiuo metu ruošiama išleisti 
atskira monografija.

Apie M. Giedraitį yra parašyta apie 20 
veikalų. Pats svarbiausias jų — tai kun.

A.G. Dylio 1981 m. Krokuvoje apginta 
doktorinė disertacija „Pal. M. Giedraitis, 
gyvenimas ir kultas“ — 500 puslapių vei
kalas. Iš senųjų lietuvių autorių paminė
tina Visvainis Butkevičius ir jo knyga 
„Dieviškojo kryžiaus papuošalas — Gie
draičių Rožė“ (Krokuva, 1682). Iš kny
gos puslapių dvelkia meilė gimtajam kraš
tui, iškeliamas palaimintojo sielos grožis. 
Autorius gėrisi, kad iš gėlėtų pievų ir 
miškų šalies į karalystės sostinę atvykęs 
jaunuolis atsivežė aukštą kultūrą ir sie
los giedrumą.
(Ištrauka iš LKB kronikos, Nr. 65, 1985)

„Draugystės maršrutai tarnauja taikai“, 
sako komunistų dienraštis TIESA (IV. 17) 
straipsnyje apie Vilniuje šiais metais ruo
šiamas iškilmes, į kurias laukia svečių iš 
užsienio. Jiems norima parodyti „lietuvių 
liaudies džiaugsmą“, kad jų tėvynė buvo 
įjungta į Sov. Sąjungą.

Straipsnyje Užsienio turizmo valdybos 
viršininkas A. Petraitis tarp kitko pasakė: 
„Šiemet liepos mėnesį Vilniuje įvyks Res
publikinė dainų ir šokių šventė. Ši šventė 
sutampa su kitu dideliu jubiliejumi — 
Pergalės Didžiajame Tėvynės kare ketu
riasdešimtmečiu. Tad suprantama, kad 
šiemet respubliką aplankys ypač daug tu
ristų grupių.“

Toliau jis sako: „Pagal seną tradiciją į 
dainų šventę ruošiasi atvykti broliškų 
socializmo šalių atstovų, susigiminiavusių 
miestų, draugaujančių sričių, apygardų, ra 
jonų pasiuntinių. Užsienio turizmo orga-

AKCIJA PABALTIJO KLAUSIMU
Sausio mėnesį Vakarų Vokietijos krikš

čionių demokratų atstovas Europos Par
lamente Klausas Jaegeris, 30 ties Vakarų 
Europos parlamentarų vardu pasiūlė Eu
ropos Tarybai pravesti pasikeitimą nuo
monėmis apie Pabaltijo valstybių teisių 
padėtį. Bendrame parlamentarų pareiški
me, Jaegeris ragino Europos Tarybą pa
smerkti sovietinį „kolonializmą“ Pabalti
jy, o Jungtines Tautas — paremti Pabalti
jo šalių laisvą apsisprendimą.

Parlamentarų pareiškime rašoma, kad 
Estija, Latvija ir Lietuva turi teisę būti 
nepriklausomos pagal daugelį Sovietų Są
jungos pasirašytų sutarčių. Apžvelgiama 
Pabaltijo tautų istorija: Hitlerio-Stalino 
paktas, baltiečių laisvės kova, masiniai iš
vežimai, žmogaus teisių pažeidinėjimas. 
Sovietų Sąjunga smerkiama dėl Pabalti
jo valstybių okupacijos ir vis intensyves
nio rusinimo.

Parlamentarų grupė reikalauja, kad So
vietų Sąjungos vyriausybė sugrąžintų 
lietuviams, latviams ir estams laisvę ir ap
sisprendimą. Europos Tarybai priklausan
čių valstybių vyriausybės prašomos akty
viai remti baltiečių apsisprendimo klau
simą Europos Saugumo ir bendradarbiavi
mo pasitarimo eigoje, ypač Vienos konfe
rencijoje, ir tuo klausimu kreiptis į Sovie-

Daugiau turbūt nevažiuos...
Britų „Sunday Express“ laikraštis pla

čiai aprašė vieną anglų turistų kelionę į 
Rusiją. Traukinys iš Budapešto į Maskvą 
buvo pilnas keleivių, jų tarpe 51-nas an
glas.

Labai šaltą rytą traukinys sustojo pa
sienio stoty Chop. Į traukinį įėjo unifor
muoti rusų sargybiniai. Tai normali pro
cedūra, tačiau šį kartą tai buvo pradžia 
baisių įvykių dviems anglų keleiviams: 
Stephen Avis, 19 m., Leeds universiteto 
konservatorių partijos pirmininkui, ir vy
resnio amžiaus vyrui, buvusiam kareiviui 
David Burke.

Jų vagone sargybiniai rado paslaptingą 
paketą. Abu anglai, kurie vienas kito ne
pažinojo, pasisakė nieko apie tą paketą 
nežiną.

Pakete buvo kažkoks raštas, kurį per
skaitę sargybiniai skubiai iškvietė savo 
vyresniuosius, anglams nesakydami1, kas 
ten parašyta. Turėjo būti kas nors svar
baus, nes vyresnieji tuoj atėmė anglų pa
sus, išlaipino su visais lagaminais iš trau
kino ir nuvarė tardyti.

Taip pat ir kiti anglai keleiviai tame va
gone buvo apklausinėti, bet ir jie nieko 
nežinojo. Po to šeši keleiviai buvo nuves
ti į muitinės kambarį ir sustatyti eilėn.

nizacijos jau dabar ruošiasi sutikti dainų 
ir šokių šventės svečius. Vien „Lietuvos“ 
viešbutyje tomis dienomis gyvens daugiau 
kaip 650 užsieniečių: jiems parengtos spe
cialios programos, kuriose numatyta ap
lankyti visus svarbiausius šventės rengi
nius, .susitikti su jos dalyviais.

Tikimės, kad ir šiemet 'į mūsų respub
liką atvykstantys svečiai daug naujo su
žinos apie Tarybų šalį, akivaizdžiai įsiti
kins, kad svarbiausias mūsų šalies rūpes
tis — apginti taiką žemėje.“ Tam tikslui, 
turbūt bus paaiškinta turistams, kodėl Sov. 
Sąjunga gamina branduolines raketas ir 
jas nukreipia prieš Vakarų Europą.

Kitos sovietų organizacijos — „Draugys 
tės su užsieniu“ pirmininkas R. Petrauskas 
sako, kad jo vadovaujama draugija pa
laiko „glaudžius ryšius su 661 adresatu iš 
62 šalių.“

ANTONOVO BYLA

Š.m. gegužės 27 d. Italijos teismas pra
dės svarstyti bulgaro Antonovo bylą, ku
rioje jis kaltinamas dalyvavimu sąmoksle 
prieš Popiežiaus gyvybę. Šioje byloje gali 
paaiškėti Bulgarijos saugumo organų, o 
kartu ir KGB, vaidmuo 1981 m. gegužės 13 
dienos atentate. Susirūpinusi būsimos by
los rezultatais, Sov. Sąjungos spauda jau 
dabar pradėjo skelbti seriją straipsnių, 
kuriais siekiama bulgarą išteisinti.

tų Sąjungos vyriausybę. Europos Tary
bai priklausančių valstybių vyriausybės 
raginamos atkreipti Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo pasitarimo žinovų, ku
rie posėdžiaus gegužės 7 d. Otavoje, dė
mesį į žmogaus teisių pažeidimus Pabaltijy 
ir siekti padėties pagerinimo.

Į Europos Tarybos ministerių komisiją 
parlamentarų grupė kreipiasi su trimis 
prašymais: 1. Derinti valstybių delegaci
jų Europos saugumo ir bendradarbiavimo 
pasitarimuose nusistatymą; 2. Bendru pa
reiškimu pasmerkti Sovietų Sąjungos ko
lonializmą; 3. Prašyti Europos Tarybai 
priklausančių valstybių vyriausybes in
formuoti Jungtines Tautas apie nuolati
nius laisvo apsisprendimo teisės ir žmo
gaus teisių pažeidinėjimus Pabaltijo šaly
se. (Elta)

Du pikti vilkiniai šunys, kuriems prieš tai 
buvo duota pauostyti tą paslaptingą pake
tą, praėjo uostydami išrikiuotus keleivius. 
Nieko neužuodė. Tada paimtuosius žmones 
grąžino į vagoną ir traukinys išvažiavo i 
Maskvą.

O vargšams anglams Avisui ir Burkui, 
nors apuostę juos šunys pripažino „ne
kaltais“, dar nesibaigė kankynė. Prasidėjo 
tardymas, kuris užtruko šešias valandas. 
Tardymo metu negavo nei gerti, nei valgy
ti. Klausinėjo, kodėl važiuoja į Maskvą, 
ar turi ten pažįstamų, kokios jų politinės 
pažiūros, kur gyvena Anglijoje. Ir vis bu
vo grįžtama prie to nelemtojo paketo.

„Tikrai baisiai pergyvenau tą tardymą, 
nes dažnai užgesdavo šviesos ir šalia bu
dintieji šunys piktai urgzdavo“, prisimena 
Avis.

Pagaliau suskambėjo telefonas. Po il
gesnio pasikalbėjimo, tardymo vyresnysis 
pranešė, kad jie gali važiuoti į Maskvą ir 
prisijungti prie ekskursijos.
Grįžus namo, ekskursijos vadovas Robert 

Wilkinson iš Huddersfieldo pastebėjo: — 
Galima visaip spėlioti, kas padėjo ten ’ą 
paketą. Traukinys turėjo trisdešimt vago
nų, buvo pilnas keleivių, daugiausia rusų.

Poeto A. Baranausko vokai
Sovietų Sąjungos paštas išleido specia

lius vokus, skirtus vyskupo Antano Bara
nausko 150 metų gimimo sukakties pami
nėjimui.

Kairėje voko pusėje išspausdintas su
kaktuvininko atvaizdas ir įrašai lietuvių 
ir rusų kalbomis: „Lietuvių poetas Anta
nas Baranauskas — Litovski poet Antanas 
Baranauskas 1835 — 1902“.
Gandras liko žiemoti

„Balandžio“ kolūkyje atsitiko įdomus 
dalykas — gandras pasiliko žiemoti tėviš
kėje. Jį globojo kolūkio kalvis Pranas 
Stankevičius.

Pamatęs, kad rudenį, išskridus paukš
čiams, liko vienišas gandras, kalvis ėmė 
ruošti žiemai jo būstą: paaukštino gūžtos 
kraštus, pridėjo sauso šieno, todėl ir pa
čius didžiausius speigus žiemojantis paukš
tis praleido ant stogo, nesiprašydamas j 
tvartą.

Apetitu nesiskundė, sulesdavo apie pus
antro kilogramo mėsos subproduktų. Pie
taudavo tik lizde. Maistą tekdavo pristaty
ti gandrui į „namus“.
Studentų žaidynės

Balandžio mėn. Kaune buvo surengtos 
respublikos aukštųjų mokyklų žaidynių 
plaukimo varžybos, kurias komandomis 
laimėjo „Atletas“. Jo atstovė Lietuvos kū
no kultūros instituto studentė R. Ivanaus
kaitė pelnė net tris pirmąsias vietas. An
tri — „Šviesos“, treti — „Mokslo“ sporto 
klubų plaukikai.

Ten pat vyko studentų šachmatų var
žybos. Nugalėjo Vilniaus universiteto ko
manda.
Šaudymo pirmenybės

Vilniuje pasibaigė respublikos stendinio 
šaudymo pirmenybės, kuriose dalyvavo re
kordinis dalyvių skaičius — 75 šauliai.

Asmeninėse varžybose siurprizą patei
kė Vilniaus 9-sios vidurinės mokyklos še
šiolikmetis G. Kiela. Jis numušė 185 lėkš
teles iš 200, aplenkė žinomų meistrų re
kordus.
Mokyklų kompiuterizacija

„Tiesa“ skelbia, kad mokyklų kompiu
terizacija tai ne ateities svajonė, o šių die
nų aktualija. Neseniai Komunistų partijos 
politiniame biure aptartas šis klausimas, 
numatyta visose šalies vidurinėse moky
klose įvesti „Informatikos ir skaičiavimo 
technikos pagrindų“ kursą, bus atliekamas 
platus elektroninių skaičiavimo mašinų 
naudojimo pamokose eksperimentas.
Nauja enciklopedija

Vyriausioji enciklopedijų redakcija jau 
parengė spaudai pirmąjį enciklopedijos to
mą, kuris išeis šiais metais. Naujasis lei
dinys vadinsis „Tarybų Lietuvos enciklo
pedija“.

Enciklopediją turėtų sudaryti trys to
mai, kuriuose bus pateikta apie 25 tūks
tančiai straipsnių, 6 tūkstančiai iliustra
cijų.
Nauji miškai

Šį pavasarį užplanuota pasodinti dau
giau kaip 10 tūkstančių hektarų jauno 
miško. Tokiam plotui paruošta maždaug 
šimtas milijonų eglės ir pušies vienmečių 
bei dvimečių sėjinukų ir trimečių sodinu
kų.

Pirmieji naujus miškus veisti pradėjo 
Kretingos, Lazdijų rajonų miškininkai ir 
gamtos bičiuliai. Dideli darbai laukia pa
jūrio miškininkų. Atnaujinant apsaugines 
kopas, nukentėjusius želdinius, talkins or
ganizacijos, įmonių kolektyvai, mokslei
viai.
Kauno gamybos televizoriai

Kauno radijo gamyklos televizoriai „ši
lelis“ buvo demonstruojami 225 tarptauti
nėse mugėse ir parodose, o modelis „šile- 
lis-401 D“ pelnė Leipcigo ir Zagrebo mu
gių aukso medalius. Tie televizoriai eks
portuojami į Angliją, Belgiją, Olandiją ir 
kitas šalis.

MIKĖ PRELATAS K. AMBRASAS
Balandžio 14 d. staiga mirė Lazdijų 

dekanas, Leipalingio klebonas prel. Kos
tas Ambrasas. Palaidotas balandžio 17 d. 
Gimęs 1922 metais, kunigu įšventintas 
1945 metais, vienas iš veikliausių ir įta
kingiausių Vilkaviškio vyskupijos kunigų. 
Buvo išrinktas į Vyskupijos Kunigų Tary
bą. Tai jau vienuoliktas šiemet Lietuvoje 
miręs kunigas.

1
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LIETUVAI GARSINTI
ISPANIJOJE RAŠOMA KNYGA APIE LIETUVĄ

Madrido gyventoja, lietuvių kilmės 
s-ra Olga Kuraitytė - de Castro rengia 
spaudai knygą apie Lietuvą. Knyga 
ispanų kalba, bet joje bus turinio san
trauka angliškai ir lietuviškai. Leidinys 
iliustruotas nuotraukomis ir piešiniais. 
Knygos pavadinimas: Lituania en ei 
C orazon (Lietuva mūsų širdyse).

Autorė turi gausios medžiagos įvai
riomis kalbomis. Ji puikiai žino ne tik 
ispanų, bet prancūzų, rusų ir kitas kal
bas. Angliškai rašo ir skaito, kiek sun
kiau kalba. Lietuviškai moka tik kelis 
žodžius, bet labai nori išmokti dau
giau, nes turi nemaža medžiagos lietu
vių kalboj.

Neteko jai niekad būti Lietuvoje — 
sentėvių kalbos nors ir nemoka, bet 
myli visa, kas lietuviška. Giminės ir 
draugai Chicagoje jai siunčia krūvas 
raštų, laikraščių, gintarų, audinių, me
džio dirbinių ir kitokių meno dalykų. 
Turi ir lietuviškus tautinius drabužius, 
kuriuose nusifotografavus. Aprengė 
tuo kostiumu ir savo tris dukras ir pa
darė nuotraukas. Nuotraukos atrodo 
meniškai, nes visos dukterys gražiai 
nuaugusios, šviesiaplaukės ir tamsia
akės, panašios į motiną. Kalbant apie 
meną, jos buto sienas puošia mūsų me- 
nininko-patriarcho Adomo Varno gau
sūs kūriniai. Iš lietuvių menininkų ji 
Varną labiausiai vertina.

O jos motina, Jadvyga Kuraitytė- 
Andresco, buvo Marijos Varnienės 
(A. Varno žmonos) sesuo. Dabar abu 
Varnai jau mirę. Seniai mirė ir trečio
ji — Stasė Kuraitytė, buvusi žinomo 
muziko Miko Petrausko žmona.

S-ra Olga yra gyvenusi įvairiuose 
Europos didmiesčiuose (Ženevoje, Pa
ryžiuje ir ilgiausiai — Madride, kur 
užaugo ir mokėsi. Čia ji ištekėjo už is
pano gydytojo (jis anksti mirė) ir iš
augino penkių vaikų šeimą.

Su džiaugsmu ji priima pravažiuo
jančius — dabar retokai atklystančius 
— lietuvius. Kadaise lankėsi chicagie- 
tis kun. J. Prunskis, o neseniai šių ei
lučių rašytoja — Kalifornijos gyvento
ja buvo jos viešnia Madride.

Ponia de Castro neturėjo progos būti 
Lietuvoje. Jos tėvas, operos daininin
kas, pasiėmęs šeimą, keliavo tik ten, 
kur vedė jį jo muzikinė programa. Iš 
trejų Kuraiityčių, tik viena Marija pa
stoviai gyveno Lietuvoje, daugiausia
Kaune, kur jos vyras, tarp kitų įsipa-

Vokiečių rašytojui Ernst Juenger kovo 
28 d. sukako 90 metų. Juengeris gimė 1895 
metais Heiaeiberge, vaistininko šeimoje. 
Tėvai persikėlė į Hanoverį, kur jaunuolis 
mokėsi gimnazijoje ir 1913 m. trumpam 
laikui pabėgo iš namų ir įstojo į prancū
zų svetimšalių legioną. Jaunuolis paskiria
mas tarnybai Afrikoje, bet apsukrus tėvas 
policijos pagalba privertė sūnų grįžti į 
Vokietiją, ir jis dar prieš prasidedant Pir
majam pasauliniam karui įsigijo brandos 
atestatą. Karui vykstant, Ernst Juenger 
įstoja savanoriu j kaizerinę armiją ir šau
niai kovoja vokiečių-prancūzų fronte. Bu
vo net 7 kartus sužeistas, pakeltas į lei
tenantus ir gavo „Four le merite" ordiną. 
Karui pabaigus, jis keturis metus išdirbo 
instruktorium (1919-1923) armijoje, o po 
to (1923-1925) Leipcigo ir Neapolio univer
sitetuose klausė zoologiją ir filosofiją, bet 
mokslų nebaigė.

Visa Juengerio kūryba atspindi daugiau 
ai mažiau politinį ir dvasinį Vokietijos 
vystymąsi nuo Pirmojo pasaulinio karo. 
Rašytojas mėgina savo raštuose aiškinti 
karą ir jo fenomeną, o, be to, nustatyti 
santykį tarp individo ir valstybės ir taip 
pat tarp gamtos ir technikos.

Taip rašytojas E. Juenger išgarsėjo sa
vo pirmąja knyga „Plieno perkūnijoj", ku
rioje jis dienoraščių formoje aprašo savo 
pergyvenimus fronte. Knyga pasirodė 1920 
m. Šitie jauno rašytojo pasisakymai, ku
riuose jis aprašo savo asmeniškus jaus
mus puolant priešų linijas, kaip tai krau
jo troškimas, pasipiktinimas, svaigulys ir 
noras žudyti, sudarė autoriui vėliau ne
maža nemalonumų.

Rašytojas 1923 m. dalyvavo viename 
susirinkime, kuriame kalbėjo A. Hitleris. 
Klausytojas taip buvo paveiktas kalbėto
jo oratoriniais gabumais, kad neužilgo po 
to pasiuntė Hitleriui „Plieno perkūnijoj“ 
knygos egzempliorių. Teigiama, kad rašy
tojas buvo susitaręs su Hitleriu pasimaty
ti, bet susitikimas kažkodėl neįvyko. Na
ciai mėig’ino rašytoją keliolika kartų pri
traukti, bet rašytojas niekad jų partijai 
nepriklausė. 1927 m. naciai pasiūlė jam 
Reichstago deputato vietą, bet rašytojas 
mandagiai atmetė prašymą. Sakoma, kad 
jį 'įžeidė primityvi nacių propaganda, o, 
be to, jų šalininkų plebėjiška laikysena 
gatvėje. Rašytoją mėgino imponuoti ir pats 
Joseph Goebbels. Mėgino rašytoją prie sa-

reigojimų, buvo Meno mokyklos pro
fesorius.

Dabar skaitytojams gal kiek paaiš
kėjo, kas yra busimosios knygos auto
rė. Ji seniai pradėjo užrašinėti savo 
a.a. motinos pasakojimus apie tą nepa
siekiamą, numylėtą šalį. Toli nuo 
miesto triukšmo, šeima gyveno Pušy- 
nės dvare, Raseinių apskrity. Panašiai, 
kaip Šatrijos Raganos apysakoj „Sena
me dvare“, ramiai leido saulėtas jau
nystės dienas, žalių miškų, snaudžian
čių sodų aplinkoje. Nemažiau malo
nios buvo vasaros prie Baltijos jūros ir 
balto smėlio kopų Palangoje. S-ra Ol
ga užrašė daug ir iš dėdės Adomo ir 
tetos Marijos lūpų, kai kelis kart lan
kėsi pas juos Chicagoje. Turi daug 
laiškų ir nuotraukų.

šalia atsiminimų, autorė pateiks is
torinių duomenų iš Lietuvos praeities 
ir iš dabartinės padėties po okupanto 
jungu. Knygos tikslas — sako ji — 
atkreipti ispaniškai kalbančio pasau
lio dėmesį į Lietuvos tragediją didžių 
karo įvykių sūkuriuose. Autorė norėtų 
įgyti Lietuvai naujų draugų. Sakosi, 
neturinti tikslo informuoti pačius lie
tuvius apie dalykus, kuriuos jie patys 
gerai žino, bet galvoja, kad tautiečiai 
galės panaudoti jos knygą kitataučiams 
apšviesti.

Kaipo patyrusi žurnalistė, seniau 
dirbusi New Yorko Herald Tribune, 
Paris edition, o dabar rašanti straips
nius Ispanijos religiniam žurnalui „EI 
Mundo Cristiano“, reikia manyti, kad 
pasieks savo tikslą. Tame žurnale iš
spausdintas jos straipsnis apie perse
kiojamą Bažnyčią Lietuvoje, susilaukė 
kelių skaitytojų laiškų. Vienas tų laiš
kų buvo rašytas jauno Ispanijos uni
versiteto profesoriaus. Jis reiškė gilų 
savo ir kitų bendraminčių susidomėji
mą. šis jaunosios ispanų kartos atsto
vas pažadėjo autorei savo paramą jos 
ateities darbuose, ypač keliant mūsų 
mažos tautos kančias.

Linkėtume S-rai Olgai, kad ir mūsų 
tautiečiai paremtų jos sumanymą.

Hypatia Y. Petkienė

MIRĖ M. SIMS-CARNECKYTĖ
Balandžio 9 d. Detroite mirė visuome

nininke ir poetė Marija Sims-Čarneokytė, 
78 m.

Ji veikė daugelyje Ketuviškų organiza
cijų, bendradarfbiavo lietuviškoje spaudo-

je. Išleido poezijos „Eilėraščiai iš užjūrio“ 
ir „Mano dainos“ rinkinius, o 1960 m. 
stambią knygą „Ant kryžkelių senų“.

ERNSTAS JUENGERIS
RAŠYTOJUI ERNST JUENGER

Lietuviai
SUKAKO 90 METŲ AMŽIAUS

vęs pritraukti ir komunistai, bet ii’ jiems 
jis nepakluso. Veimaro respublikos laikais 
Juenger pasioarė nacionalinio dešiniojo 
sparno garbintoju.

Bendrai jis laikomas Nietzsches filoso
fijos pasekėju. Per beveik 70-metinę li
teratūrinę veizią mėgina aprašyti šitą ne
jaukų pasikeitimą pasaulyje. E. Juenger 
pasidaro radikalaus nihilizmo knygų auto
rius, kurį negali joks naujas idealizmas 
nuraminti. L'iteratūros tyrinėtojai teigia, 
kad E. Juenger gyvenąs kažkokia „seismo- 
grafine egzistencija“ ir todėl nagrinėjant 
jo veikalus susiaaro daug nuomonių. Kai 
kurios rašytojo knygos yra pilnos autobio
grafinių bruožų. Pvz., apie jo praleistą lai- 
Ką svetimšalių legione galima pasiskaityti 
jo knygoje „Afrikos žaidimai“.

Rašytojo žymiausiu veikalu yra laiko
mas jo filosofinio pobūdžio knyga „Darbi
ninkas“, pasirodžiusi 1932 m., knygos pa
pildymai sekė 1964 m. Autorius šiame vei
kale išreiškė gyvenamo laiko diagnozę, 
kuri nepatiko nei nacionalsocialistams nei 
komunistams. Juenger teigia, kad darbi
ninko uniforma esanti technika, kurios iš
davoje yra vykdomas „techninės-planeta- 
rinės pasaulinės revoliucijos“ naujasis am
žius. Darbininkas pasidarąs nauja būtybe 
— žmogumi.

Knygoje „Marmuro uolos“, kuri pasiro
dė 1939 m., rašytojas padare kiek prideng
tą, bet visai aiškią sąskaitą su nacia’is, mė
gindamas iš egzistuojančios sistemos pa
sišaipyti, bet taip dvejopiškai, kad cenzo
rius nesiryžo knygos spausdinimą uždraus
ti.

Antrojo pasaulinio karo metu rašytojas 
vėl mobilizuojamas, pakeliamas į kapito
nus ir praleidžia beveik visą laiką Pary
žiuje. Kaip okupacinis karininkas Juenger 
turėjo kontaktą -tiek su prancūzišku, tiek 
su vokišku pogrindžiu. Savo įspūdžius apie 
paskutinįjį karą rašytojas aprašo taip pat 
dienoraščio pobūdžio knygoje „Spindulia
vimai“.

1945-1949 m. sąjungininkai uždraudžia 
Juengerio knygų spausdinimą. Pokario 
metais rašytojas nusigręžia daugiau nuo 
politinės tematikos ir ieško įkvėpimo uto
pijoje. Jo romanas „Eumesvvil“ propaguoja 
anarchišką gyvenimo būdą, kurį savyje 
nešiojąs kiekvienas žmogus.

Praeitais metais pasirodžiusiame pasku
tiniame veikale „Pavojingas susitikimas“, 
Juenger griebiasi tematikos iš Paryžiaus 
gyvenimo praeitame šimtmetyje.

Rašytojo rinktinius raštus neseniai iš
leido Kleit-t-Cotta leidykla ir sudaro 18

pasaulyje
DIDYSIS LIETUVIŠKŲ DARBŲ 

RĖMĖJAS
Iki šiol kun. dr. J. Prunskis išeivijos kul 

tūrinei, religinei bei visuomeninei gyvy
bei palaikyti ir jai stiprinti yra padovano
jęs daugiau kaip 70 tūkstančių dolerių. Jo 
planuose numatyta sudaryti du papildo
mus fondus, iš kurių -palūkanų kasmet bū
tų išmokama 2000 dol. premija už religinį 
veikalą ir 1000 dol. stipendija jaunuoliui, 
siekiančiam kunigystės.

Kun. dr. J. Prunskis per savo ilgą ir 
turiningą gyvenimą, be pavyzdingo dva
siškio pareigų, daugiausia laiko, energijos 
ir talento yra -atidavęs lietuviškai raštijai. 
Yra parašęs-suredagavęs per 40 leidinų, 
redagavęs nemaža laikraščių.

Prieš kelis metus atšventė deimantinę 
amžiaus, 50 metų kunigystės, 50 metų 
žurnalistinio darbo sukaktis. Jis yra Lietu
vių rašytojų draugijos garbės narys.

KULTŪROS DARBUOTOJŲ PREMIJOS
JAV LB Kultūros taryba kovo 28 d. 

Kultūros darbuotojų premijas paskyrė:
Dr. Juozui -Girniui už kultūrinę kūrybą 

jam redaguojant „Aidų“ žurnalą, už Lie
tuvių enciklopedijos kelerių metų reda
gavimą, 'be to, už filosofinius veikalus, 
straipsnius periodikoje ir daugybę paskai
tų;

Juozui Kapočiui už kultūrinę veiklą, 
kurios vaisiai 36 tomai Lietuvių enciklope
dijos, 6 tomai Liet, encikl. anglų kalba, 
už pilną komplektą Vinco Krėvės raštų, 
kitų knygų ir dar už išleidžiamą Liet, 
encikl. 37 tomą.

tomų. Prieš tris metus Frankfurto miestas 
rašytojui suteikė Goethės premiją.

Nuo 1950 m. rašytojas gyvena Wilfin- 
gene, viename girininko name, kuris pri
klauso grafų štauffenbergų šeimai. Prieš 
savo garbingo amžiaus gimtadienį, jubilia
tas turėjo ilgesnį pasikalbėjimą su televi
zijos korespondentu ir paliko publikai 
žvalų įspūdį. Be rašymo, buvęs zoologijos 
studentas, dar išgarsėjo kaip vabalų rin
kėjas.

Užsienyje E. Juenger labiausiai vertina
mas Prancūzijoje. Tenai jis gerbiamas 
kaip „vienuolis, avantiūristas, moralistas 
ir rašytojas“.

Jubiliatą gimtadienio proga asmeniškai 
sveikino ir kancleris Helmut Kohl, kuris 
buvo atskridęs helikopteriu į šitą kaimelį, 
turintį tik 300 gyventojų.

J. Kokštas

PIRMIEJI ATEIVIAI
5. KITOKIE DARBAI.

Kiek sunkiau darbas gauti prie plieno liejyklų ir geležies 
dirbtuvių: nevisur įsileidžiama svetimtaučiai ir ten kur įsileidžia
ma gauna jie blogiausiai apmokamus bei daugiausiai sveikatos 
reikalaujančius darbus. Uždarbiai bent kiek menkesni, neg an
gliakasių. Didžiuma neuždirba į dieną virš 15 šilingų (1 sv.—ly
gus 20 šilingų; 1 šilingas — lygus prieškariniu mainu 48 kap.). 
Daugelis ne tiek neuždirba, o tik menkutė mažuma uždirba virš 
1 sv. į dieną. Darbo valandos ilgesnės, neg angliakasių. Būdavo 
po 11 ar net 12 vai. į parą. Dabar 8 valandos. Dirbama visos 7 
dienos į savaitę. Yra. ką į sąvaitę išdirba virš 7 „dienų“ bei „šil
tų“, o tai, suprantama, su skriauda laikui ant poilsio skirtam. 
Tokiu budu dirbant daugiau valandų ir dienų fabrikų darbinin
kas užsivaro maž daug iki to paties sąvaitinio uždarbio, kokį tu
ri angliakasis už trumpesnio laiko darbą. Darbas visad sunkus, 
kartais be pastogės ant blogo oro, prie smarkiausio karščio, dul
kių ir durnų. Pavojus staigios mirties ir susižeidimų didelis, nors 
mažesnis, neg anglių kasyklose. Tūlas lietuvis per nelaimę „įbri
do“ į vos paviršiais smiltimis užbarstytą plieno tirpalą, prisėmė 
batą ir kol tas batas numautas — visas galas kojos pavirto į nu- 
degulį. Panašių ir kitokių nelaimių pasitaiko nemaž.

Amatų darbininkai, siuvėjai, staliai, šiaučiai batsiuviai, kiti 
tokios rūšies darbininkai apmokama silpniau ir dirba ilgiau (ypač 
seniau: dabar visur 8 valandų darbo dieną, kur ne trumpesnė). 
Tik tie amatninkai puikiai verčiasi ir turi gerus uždarbius, kurie 
pajiegia pasiimt darbą nepriguĮmingą, „ant savęs“, turi savo 
amato įstaigėlės. Didžiuma to nepajiegia ir dirba daugiausiai žy
dų bei britų įstaigose. Uždarbiai gali nuo kelių šilingų į dieną 
iki virš 1 sv., kas ant savo — tas be aprybavimo: priklauso nuo 
pasisekimo ir aplinkybių.

Dundee arti 100 lietuvių moterų uždarbiauja prie siūlų 
verpyklų ir pakulų pešiojimo. Dirba dabar tik po 8 valandas į 
dieną, be nedėldienių, seniau dirbdavo po 10 ar net 11 valandų. 
Uždirba apie 2 sv. į sąvaitę, kitos mažiau. Darbas nesveikas ant 
kūno, o aplinkybės kenksmigiausios dvasiai: labai demoralizuo
jančios. Moterų yra dirbančių irgi prie anglių kasyklų, plytny- 
čių, krautuvių, amatų, farmų ir t.t. Moterų uždarbiai visur men
ki, kur kas menkesni, neg vyrų, nors ir tie patįs darbai atliekama. 
Rods, tik netekėjusios paauglės mergaitės ir našlės bei vargo pri
spaustos gyvanašlės jieško uždarbių: tekėjusios moterįs praver- 

TRUMPAS MEMORANDUM, APIE 
LIETUVIUS ŠKOTIJOJ 

Sutaisyta kun. J. Narbuto, 
Mossend, Lanarkshire, Škotija, 1920 m.
(Red. pastaba: Įdomumo dėlei kalba netaisyta.)

čia prie namų. Tik menkas Škotijos lietuvių moterų nuošimtis 
uždarbiauja ne namie.

Anglijoj, minėjome, yra cukraus-saldainių fabrikų, dažų 
nuodų, skurinių-odų dirbtuvės, kur būreliai lietuvių dirba. Ško
tijoj ir Anglijoj irgi yra vienas kitas lietuvis užsiimąs prekybą. 
Kai kurių prekybos bei platesnio amato įstaigos diktos ir labai 
pasiturinčios.

Profesijonalų: daktarų, advokatų, inžinierių etc. lietuvių 
tarpe čion nėra.

6. ŠEIMYNA, ĮNAMIAI, PRAGYVENIMAS, BUTAS.

Lietuviai Britanijoj, Škotijoj ypač, mažai tesimaišo ir te- 
bendrauja su svetimtaučiais, prisilaiko savotiškumo ir savo bū
rio. Net anglų kalbą tepramoksta vien vaikučiai mokyklose, žy
mi lietuvių dalis, bent arti pusės suaugusių vyrų ir beveik visos 
suaugusios moterįs (atmetus kokį dešimtdalį) gyvena šeimyniniu 
gyvenimu, savo šeimynomis. Daugelis šliubą ėmę Lietuvoj, vy
ras pirmiau, moterįs vėliau (vyro atkviesta) atvykusios škotijon. 
Kitos poros šeimynon suėjusios čion, Škotijoj. Kaip ir visur in
dustrijos centruose, čion vyrų skaitlius kur kas didesnis, neg mo
terų ir ištekėjimas todėl pigus: netekėjusios merginos paliekta 
neilgam, teka labai jaunos, senesnės ir (net diktokos šeimynos 
apsunkintos) našlės tankiausiai gauna gana progos ištekėti. Jokių 
pasogų kraičių nėra papročio. Svetimose šeimynose gyvenančių 
įnamiais betgi didelis nuošimtis.

Štai, pav., Carfine 1914 m. priskaityta lietuvių 504 dūšios, 
tame skaitliuje 167 vyrai, maž daug trečdalis. Iš tų 91 vyras, 
daugiau neg pusė visų, gyvena su savo žmonomis. Iš likusių 79 
gyvenančių pavieniais dar keletas palikusių savo pačias Lietuvo
je ar kur kitur. Moterų radosi 100, penkta dalis viso skaitliaus. 
Iš to 100 moterų 91 moteris gyveno su savo šeimynomis, neskai
tant našlių, gyvenančių su vaikais. Vos 9 jaunos merginos arba 
našlės. Vaikų 239, beveik pusė viso skaitliaus. Vadinas: iš 500 
savo šeimynoj gyveno arti 420, vos 80 gyvenančių tarp svetimų.

Arba vėl Bellshill-Mossendyj pabaigoj 1913 m. priskaityta 
lietuvių 1159; iš tų vyrų 426, šiek-tiek daugiau neg trečdalis; iš 
tų vyrų 197 gyveno su savo šeimynomis, šiek tiek mažiau neg pu
sė vyrų: moterų 227, vos 30 netekėjusių bei našlių; vaikų 508, be
veik pusė viso skaitliaus; savo šeimynose apie 900, ne savo vos 
apie 250.

Šeimynų ryšiai nepalyginamai čion silpnesni, neg Lietu
voje. Pairusių ir paardytų šeimynų skaitlius didelis. Nelegalių 
„susibėgėlių“ porų ant Lietuvos saiko nepaprastai daug. Glas- 
gowe, kurs yra centru Škotijos lietuvių nelegališkų šeimynų, kur 
paprastai persikrausto iš mažų miestelių tokie „susibėgėliai“ 
(tankiausiai jau vedusieji, palikę pačią ar vyrą kitur), visad gali
ma užtikti kelius tokių „porų“ desėtkus. Kartais sumažta skaitli
nė nelegalių „porų“, galintieji paima šliubą, bet vieton atitaisytų 
atsiranda naujai susidariusios „poros“. Civilis „šliubas“ bei per 
„registerį“—labai lengvai prieinamas bet ant laimės tokiu „šliu- 
bu“ gyvenančių lietuvių tik keli.

Daug šeimynų pairsta per girtavimą ir ypač del perdaug 
angšto maišytos lyties sugyvenimo mažoj grįčelėj. Visa šeimyna 
tankiai, kemšasi vienoj virtuvėje, o gretimą kambarėlį atiduoda 
kitai šeimynai arba prisiima ant „ložes“ (t.y. įnamauti) pavie
nius vyrus. Kai kur tai tokių įnamių randasi po keletą. Darbo 
valandos įvairios: vieni dirba dienomis, kiti naktimis; gyvenimas 
labai angštas; viskas čia pat. Palaidi ir patvyrkę įnamiai „pelnin
gesnį,“ užgeria ir nepyksta, jei gaspadinė užrokuoja už viską 
kiek brangiau. Užtai silpnesnio budo gaspadinės pavelija „lož- 
ninkui“ daugiau, neg priderėtų, savasis vyras arba neužtėmija, 
arba nepaiso, o ilgainiui šeimynos pamatai sugriuva, moteris ne
retai vaikučius mažus pametusi „pabėga“ kur su kokiu buvusiu 
„ložninku“. Ant nelaimės, susikimšimas gyvenimuose neišvengti- 
nas, butai gauti sunku ir rentos už erdvesnius neprienamos pa
prastų uždarbių juodrankiui darbininkui. Vietos gyventojų pa- 
vyzdis irgi šeimynų ryšių nestiprina: palaidumas labai didelis.

Gyvenimai bei butai kartais teturi virtuvę, kartais greta to 
dar vieną kitą mažą kambarėlį; „ruimą“. Dabar ir tokių butų 
gauti kaip ir negalima: trūksta visur. Renta už butus tuos svy
ruoja tarp 15 šilingų ir 30 šilingų į mėnesį. Yra, ką moka dar 
brangiau. O rentos didinama dabar tik, nes per karę buvo užginta 
didinti. Butų kitaip bent trigubos.

Pragyvenimas gan brangus. Valgis dirbančiam vyrui į sąvai
tę kaštuoja (pavieniui) nuo 1 sv. iki 30 šilingų, galima ir daugiau 
norint pravalgyti; o valgo visi gerai ir stipriai. Drapanų eilė kaš
tuoja nuo 6 sv. ir virš. Avalynė nuo 30 šilingų ir 2 sv. su kaupu. 
Viršutinės drapanos, baltiniai, darbiniai — viskas proporcijoj. 
Už kambarį, priežiūrą, valgio išvirintą etc. „ložininkas“ įnamis 
primoka gaspadinei nuo 6 iki 10 šilingų sąvaitėj.

Pavienis vyras gali gerai pragyventi ir pinigų kiek iš už
darbių susitaupyti geriau neg bili kada. Bet šeimynoms pragy
venimas sūresnis, sunkus; uždarbiai pakilo beveik trigubai, bet 
tą uždarbį tegauna viena ypata tik; o pragyvenimas pabrango be
veik trigubai del visų šeimynos narių! Pavienis uždirba tiek pat, 
kiek vedusis, o padidintas išlaidas tik už save teturi.

(Bus daugiau)
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Į VILNIŲ...
PALIKIT DŽIAUGSMO AŠARAS NAMUOSE!(Tęsinys iš pr. numerio)

Okupacijos ir užkariavimų sukaktims 
atžymėtiJie begėdiškai prikemša tautinių renginių programas kosmopolitiniu šlamštu, nieko bendro neturinčiu su lietuvių kultūros lobiais.Tokių besaikio šlykštumo pavyzdžių yra daugybė. Dėl aiškumo keletą paminėsime. Pavyzdžiui, atėjūnas ir jo pataikūnai okupanto armijos karių kolonas įvaro į tautinių švenčių atidarymo iškilmingas sesijas, o armijos chorą ir grynai karinio žygio rusiškas dainas įbruka į programą, net i jos pagrindinę dalį. Tai daroma sukelti karinę isteriją ir pademonstruoti tautos pavergimo faktą. Jie pavergtųjų neapkenčiamą apkabinėtą ordinais užkariautojo armijos komisarą iškiša į tribūną rėksmingai kalbai pasakyti. Tuo tarpu tautiniais rūbais aprengtas lietuvaites, taigi verges, atvaro dėkoti atsiprašant Lietuvos „išvaduotojams“. Tokios ir panašios niekšybės neturi saiko ir ribų.

Vergai profesionalaiOkupacinėse aukštybėse sudaryta renginio programa politinei niekšybei pasiekti įbrukama vergams profesionalams. Dabar „operetėje“ po atviru dangum prasideda tų vergų (taigi, trečias) veiksmas. Ministerijų valdybos, švietimo skyriai ir mokyklos, kultūros namai, ūkiai, įmonės ir įstaigos, chorvedžiai, šokio ir žygio meistrai, transporto komandorai pagal savo viršininkų ir kompartijos nurodymus nedelsdami imasi darbo. Dairytis nėra kada, o šlykštėtis svetimybėmis prikimšta programa—nevalia, nes neišsilaikysi kėdėje. Kad ir labai siaura biudžetinė kišenė, bet šiam maskaradui aukso lietus lyja. Tačiau tautinės kultūros puoselėtojams gana greitai iškyla būtinybė telkti ūkių ir ‘įmonių vidinius išteklius iš gamybinių lėšų sferos. Jų tikslas — deramai pasiruošti ir pasirodyti įmonei ir ūkiui, kultūros namams ir mokykloms, administraciniam rajonui tir galiausiai „respublikai“.Iš olimpo aukštybių komanduojama daina miršta tautoje ir neskamba jos krūtinėje. Daina ir šokis tarnauja nukryžiuotos šalies prievartiniam socialiniam „džiaugsmui“ išreikšti.Tačiau tėvų kankinystės, tremties ir nedalios keliais susirinkusių vergų atlikto darbo, pašvęsto dainai ir šokiui, nepavadinsi niekiu ar mažareikšmiu. Tai būtų vi
Sdaityt^ju taikliai

KAM TARNAUJA 
„TĖVIŠKĖS“ DRAUGIJA?Per Velykas daugiau kaip 20 lietuvių jaunuolių iš Vak. Vokietijos, daugiausia Vasario 16 gimnazijos, esančios Huetten- felde, mokinių, „Tėviškės“ draugijos kvietimu, lankėsi Lietuvoje.Sovietinė informacija yra labiausiai atsilikusi visame pasaulyje: apie daugelį įvykių Sovietų Sąjungoje jos gyventojai išgirsta iš užsienio radijų ir tik paskui sužino iš vietinių medijų. Bet šiuo atveju ji pasirodė labai uoli ir pažangi: vos spėjo keliauninkai iš Vak. Vokietijos peržengti Lietuvos sieną, „Tėviškės“ draugijos leidžiamo „Gimtojo Krašto“ ofsetinės mašinos jau sukosi, spausdindamos pirmuosius apsilankymo vaizdus pirmame puslapy su paaiškinimais. Deja, tai nebu-

NUSIBODO RUSIŠKI AGURKAI
Britų dienraštis „Daily Telegraph“ 

balandžio 29 d. išspausdino keletą 
įspūdžių iš streikavusių angliakasių 
šeimų nemokamų atostogų Maskvoje.

Kai 150 angliakasių žmonų ir jų 
vaikų atvyko į Maskvą, jų laukė šei
mininkų nuoširdumo staigmena — 
agurkai prie kiekvieno maisto!

— Jie manė, kad mes ištisus metus 
badavom, dėl to daktarai ir paruošė 
specialią proteinų dietą, — pasakė 15 
metų Markas Mellors.

— Aš niekad daugiau savo gyveni
me nepažiūrėsiu į agurką, — tęsė to
liau Markas. — Atostogos buvo gra
žios, priėmė mus kaip karališkosios gi
minės narius, bet, tiesą pasakius, aš 
valgiau geriau, kai mano tėvas strei
kavo.

Jo draugas, 15 metų Glynas Brad
ley, dėl tų agurkų nustojo tris kilo
gramus svorio.

Grįžus į Angliją, visi šoko į pirmą 
pasitaikiusią kavinę nusipirkti „Fish 
and chips“.

DR. KAZYS ĖRINGIS

sai patenkinamai ar net labai gerai, jeigu visa tai netarnautų Maskvos užkariavimams pridengti ir pavergimui įamžinti.Ketvirto veiksmo „operetės“ pavergimui užmaskuoti turinys —tai
Liūdesyje džiaugsmu triumfuojanti 

jaunystė.Išrikiuotas visos Lietuvos žygis pagrindinėmis Vilniaus gatvėmis yra didingas reginys, žygiuoja atskiromis kolonomis visi miestai ir visi administraciniai rajonai, pavyzdiniai ir akademiniai chorai ar šokėjų sambūriai. Tautinių ir kitokių pramoginių rūbų įvairovė ir gausybė! Miestas skęsta vėliavose ir užkariautoją giriančiuose bei tautinę kultūrą ir pasaulį „gelbs tinčiuose“ šūkiuose. Bet kartu tas žygis yra stebinantis ir nykus manipuliavimo žmon’ių masėmis reiškinys. Kaip gegužės ir spalio revoliucinėse eitynėse, taip ir per tas šventes žygiuoja „dramblys“ pro ad- tos skylutę: abi gatvės pusės nustatytos, nušpaleruotos petys į petį okupanto reguliarios ir MVD kariuomenės kariais, taip pat milicininkais, kurie akimis palydi kiekvieną pražygiuojančią gretą. O kiekvienoje gretoje yra kompartijos paskirtas savas vyresnysis, kuris raštu pranešinėja kolonos viršininkui kas dalyvavo, kas neatvyko ar pasišalino. Taigi, tartum liu- ciperis, įrėmęs 'į sprandus devynšakes savo devyniems pavaldiniams, o šie — kiekvienas daug kartų po devynis įrėmę saviesiems — varo tuos žmones, tų žmonių kolonas.Iš anksto numatytose vietose, kur telkiasi užsieniečiai ir šiaip miesto svečiai, pavyzdiniai dainų ir šokių ansamblai ar j u grupės privalo šokti ir, dainuoti stovyklaudami ir laukdami gatvėse. Tai vyksta pagal nematomos rankos mostus. Bet ir savaime lūkuriuojanti eitynių minia gatvėse šoka tautinius šokius ir dainuoja. Tai kankinių, kalinių ir tremtinių vaikai ir vaikaičiai, visos Lietuvos jaunimas. Jie visi neša širdyje pavergtos tėvynės skausmą ir kryžių, ir kitokios, laimingesnės Lietuvos ilgesį. Bet jų jaunystė liūdesyje „džiaugsmu“ triumfuoja ir savąja nedalia liudija pasimetusiam pasauliui išvirkščią tikrovės vaizdą, būtent, kad vergija yra „gėris“. Šią klaikumą daug žmonių, pačių gatvės šokėjų, suvokia, bet nieko negali pakeisti. Būriuojasi tautiniais rūbais apsirengę ir klega, ir staipčiodami slenka gatvėmis į Vingio estradą ar Žalgirio stadioną pagrindiniam aktui — atiduoti di

vo jokia objektyvi informacija, o gryna propaganda.Pirmiausia, vengiamas minėti tikrasis gimnazijos vardas. Ji vadinasi Vasario 16 gimnazija, o „Gimtasis kraštas“ vadina ją Huettenfeldo lietuviška gimnazija. Vasario 16-oji, neišdildomai įėjusi 'į Lietuvos istoriją ir lietuvių širdis, okupuotoje Lietuvoje yra didžiausias tabu. Nors šios gimnazijos moksleiviai per kiekvienas Velykų atostogas kviečiami lankytis Lietuvoje, žinoma, savais sumetimais, ir sutinkami išskėstomis rankomis, bet tikrasis jų gimnazijos vardas nedrįstamas rašyti. Jį parašo kitas komunistinis leidinys, leidžiamas Vakarų Vokietijoje labai darkyta lietuvių kalba — „Nemuno kraštas“, — bet jis Lietuvoje negaunamas.Tiesa, kad į lietuvių spaudą užsieny labai braunasi anglų, vokiečių ir kitomis kalbomis parašomi Eetuvių vardai ir pavardės. Su ta tendencija čia stengiamės kovoti.Tik labai nuostabu, kad „Gimtasis kraštas“ yra pasukęs pavardžių nulietuvinimo kryptimi. Taip Vasario 16 gimnazijos moksleivių — Editos Kirkickaitės, Ingridos Kotkytės bei Lilijos Burškaitytės — pavardes „Gimtasis kraštas“ rašo Kotke, Kirkickas, Burškaitis, lyg jos būtų berniukai, o ne mergaitės. Gi tas laikraštukas dažnai prikaišioja JAV-jų ir kitų kraštų lietuviams, kad jie suamerikonėja, suvo- kietėja ir 1.1. „Gimtajam kraštui“ turėtų būti lengviau išlaikyti lietuvišką kalbą ir pavardžių rašybą, kur tiek daug lietuvių kalbą gerai mokančių žmonių, bet jis nei kiek nesistengia. Ir tai parodo, kad jam ir jo leidėjui „Tėviškės“ draugijai visiškai nesvarbus lietuviškumo išlaikymas ne tik užsieny, bet ir Lietuvoje, kur tas pavojus irgi jau yra. Tai taip pat parodo, kad „Tėviškės“ draugija, turinti uždavinį palaikyti ryšius su užsienio lietuviais, per tuos ryšius tik stengiasi pateisinti Lietuvos okupaciją ir rusinimą. Nekalbant jau apie jos pastangas susirasti sovietinių agentų užsienio lietuviuose.
J.L.

džiausią auką ir nusilenkti pavergėjui ir vergijai.
Zcusas VilniujePenktame politinės operetės maskarado veiksme po atviru dangum vyksta svarbiausias pasirodymas: dešimtys tūkstančių dainininkų Vingio estradoje iš visos krūtinės traukia partijos kalibruotas ir lietuviškas dainas, o Žalgirio stadione, pra- sklaidžius okupanto įterptas svetimybių trinkiams išpildyti kolonas, vejoje pasklinda tūkstančiai lietuviško tautinio šokio atlikėjų.Kad ir kaip yra priespaudos prislėgtos Pabaltijo tautos bei dalyvių ir žiūrovų nuotaikos, bet vis dėlto tuose renginiuose yra pademonstruojamas ir tautinių kultūrų gyvastingumas. Jau gana seniai, bene Chruščiovo atlydžio pradžioje, prasiveržė estų sielvartas, ir Dainų šventės pabaigoje dainininkai ir klausovai vieningai užtraukė draudžiamą Erndesto Sakso harmonizuotą dainą „Mano Tėvyne, mano Meile...“ Vėliau ši draudžiama daina tapo „antruoju“ Estijos himnu: ji visados, nors valdžiai ir nepageidaujant, būdavo kiekvienos dainų šventės pabaigoje visų bendrai su pakiliausia nuotaika dainuojama. Ir okupantas niekados neišdrįso masiškai su dainininkais susidoroti, ieškodamas organizatorių. Sis estų pasišventimas padėjo lietuviams legalizuoti tokios pat reikšmės dainą „Lietuva Brangi"..., už kurią Stalino teroro laikais lietuviai buvo grūdami į Šiaurės lagerius. Jeigu ši daina būtų buvusi ilgai draudžiama — lietuviai ją būtų uždainavę Vilniuje estų pavyzdžiu.Taigi, Dainų ar Šokių šventėse Vilniuje vyksta ir tokios tautinės kultūros apraiškos, dėl kurių, net palikus džiaugsmo ašaras namuose, negalima nesidžiaugti. Tik visa nelaimė, kad, vaizdžiai kalbant, čia įvyksta, kaip tame Serovo paveiksle, tikras „Europos pagrobimas“. Maskvos „Zeusas“ (Dzeusas), pasivertęs meiliu jautuku, kaip tame paveiksle, „ganosi“ ir Vilniaus pievose! Prie jo prieina šventiškai tautiniais rūbais išsidabinusi Lietuva, kaip ta Europa, ir glosto jautuką. Stebuklas!, jis „atsiklaupė“! Lietuva, kaip kadaise Europa, prisėda ant jautuko nugaros. Tačiau Zeusas žaibiškai pavirtęs stum bru šoka į beribes marias ir nuplaukia su mūsų Lietuva. O ši, kaip Antikos nelaimingoji Europa, iš paskutiniųjų laikosi jaučiui už ragų, nes aplinkui tik šėlstantis vergijos okeanas.

Piktavaliai ir pasimetėlių žūklėĮsivaizduokime minutėlę, kad dabar Vilniuje jau įpusėjo šventės dalyvių eitynės miesto gatvėmis pro tribūną, o pirmieji daugtūkstantinės eisenos būriai jau rikiuojasi pagrindinio pasirodymo vietoje. Sovietų raudonieji ponai, net žemiau juosmens medaliuoti fariziejai, generolai ii maršalai, sumaišyti su menų gerbėjais, tribūnoje priima eitynių paradą. Tribūnos niekingiausios ypatos pasivaduodamos garsiakalbiais skelbia šlykščiausius „išlaisvinimo“ teologijos šūkis. Retkarčiais pagarbinami ir menai. Praeinančios pro tribūną minios surikiuoti būriai inkščia ir girdisi tik specialiai įpareigotų „valdiškų“
KALINIŲ LAIŠKAIAmerikiečių dienraščio „The Christian Science Monitor“ korespondentas Stokholme pranešė, kad Švedijos sostinėje posėdžiavusią Europos saugumo ir nusiginklavimo konferenciją pasiekė Permės lageryje kalinamo latvių baptistų religinės bendruomenės veikėjo Janis Rozkalns laiškas, kuriame nusiskundžiama nepaprastai žiauriomis kalinimo sąlygomis Permės lageryje. Už laiško išsiuntimą Janis Rozkalns buvo nubaustas 15 parų sėdėti lagerio karceryje, buvo atšauktas žmonos ir vaikų kasmetinis vizitas, uždrausta rašyti laiškus šeimai ir draugams. Amerikietis korespondentas atkreipė dėmesį, kad sovietų priverčiamųjų darbų lageriuose yra kalinama nemažai latvių baptistų, kurie drąsiai tęsia savo veiklą už religinę laisvę ir kitas žmogaus teises.Kita latvių baptistų veikėja Lidija Doronina, už religinius įsitikinimus kalinama Mordovijoje, drauge su kita kaline — ukrainiete Olga Matusevič, neseniai parašė atvirą laišką poetui Edvardui Mieželaičiui. Maskvos dienraštis „Izvestijos" buvo paskelbęs poeto straipsnį apie Amerikoje įkalintą indėnų kovotoją Leonard Peltier. Mieželaitis buvo apkaltinęs amerikiečius indėnų teisių nepaisymu ir kalinių kankinimu. Doronina ir Matusevič atvirame laiške kviečia poetą Mieželaitį aplankyti Mordovijos priverčiamųjų darbi! lagerį ir čia betarpiškai susipažinti su nekaltų belaisvių kalinimo sąlygomis. Laiško autorės klausia Mieželaičio, kodėl jis neišeina apginti Sovietų Sąjungoje už savo įsitikinimus kalinamų žmonių teisių, kodėl neprotestuoja dėl jų nežmoniškų kalinimo sąlygų, kodėl nė žodžiu neužsimena apie akademiką Sacharovą ir jo žmoną, kurie vien už žmogaus teisių gynybą ir be teismo nuosprendžio ištremti ir izoliuoti nuo pasaulio?

Jugoslavų skaitančiųjų visuomenę la
bai sudomino, o partinius ideologus la
bai papiktino neseniai Belgrade išleis
ta Dobrico čosičiaus knyga „Grieš- 
nik“ — „Nusidėjėlis“. Oficiali partinė 
Jugoslavijos spauda rašytojų apšaukė 
„atskalūnu“, o jo romanų pavadino 
„neapykantos knyga“, tuo tarpu žy
miausias Serbijos literatūrinis laikraš
tis „Knijiževin novine“ puolė ginti kny 
gų ir jos autorių, teigdamas, kad šiuo 
kūriniu čosičius nusipelnė vienų pir
mųjų vietų geriausių Europos rašyto
jų gretose.

Tai jau ne pirmas kartas, kai Čosi- 
čius patenka į kryžminę komunistų 
ugnį. Vienu laiku jis buvo vos ne Jugo
slavijos Komunistų partijos „poetą 
laureatus“, bet jau septintajame dešim
tmetyje jis išstojo iš Serbijos Komunis
tų partijos Centro Komiteto narių, o 
kiek vėliau atsisakė ir partinio bilieto, 
šiuo metu čosičius yra gan paradok
salioje padėtyje: iš vienos pusės jis yra 
garbinamas už savo literatūrinius nuo
pelnus, iš kitos pusės — jo buvę parti
niai bendraminčiai ir bendražygiai 
koneveikia jį, vadina antikomunistu 
ir partijos priešu. Kol Tito dar buvo 
gyvas, čosičiaus vardo net paminėti 
spaudoje nebuvo galima.

D. čosičiaus asmeninis gyvenimo ke
lias nuo įsitikinusio komunisto iki so
cialistinės sistemos kritiko arba skep
tiko, atmetančio totalinius režimus ir 
nepasitikinčio visokiais „visuomenės 
pertvarkymais“, atsispindi jo minėta
me naujausiame literatūriniame kūri
nyje, kurio net 40.000-čių egzemplio
rių buvo parduoti per keletu savaičių. 
Su didele menine jėga čosičius vaiz
duoja pagrindinio romano veikėjo Iva
no Katičiaus, išaugusio pasiturinčio 
respublikono, liberalo šeimoje, likimų. 
Jugoslavijoje dar valdant karaliui, jo 
tėvas priklausė opozicinei partijai. Pa
tyręs I-ojo Pasaulinio karo baisumus, 
jaunuolis Katičius nusprendžia tapti 
komunistu. Jis paaukoja savo karjerų 
partijai ir jos ideologijai, bet vėliau 
Katičių sukrečia partijos „valymai“ 
Tarybų Sųjungoje bei Stalino nusikalti
mai, kurių jis negali pateisinti ir todėl 
jis patenka į konfliktų su vietiniais ko
munistais.

Ivanas Katičius yra pasiruošęs bet 
kokiai aukai, kurios iš jo pareikalau
tų partija, bet tik ne „sacrificium intel- 
lectus“ — intelektualinei aukai. Jis pa
rašo straipsnį apie žymiojo prancūzo 
Andre Gide kritikų stalinistinės Tary
bų Sąjungos adresu ir tuo užsitraukia 
kitų partiečių nemalonę. Jo buvę arti
miausi draugai, o taip pat svainis ir 
sūnėnas, vengia jo. Komjaunuolių 
„smogiamieji būriai“ patykoję jį ei
nant gatve, apspjaudydavo ir išvadin
davo jį „trockistų mėšlu“, „prancūzų 
šnipu“ bei „fašistiniu išdaviku“. Ka
tičius jaučiasi vienišas, vidiniai pasime
tęs ir psichiškai palūžęs, bet išlikęs iš
tikimu sau.

Romano veiksmas yra nukeltas į

rėksnių atsakomieji šūksniai,kol galiausiai visas būrys užrėkia „džiaugsmingą“ Valio! Tylėti nevalia, nes kiekvienos gretos viršila turi apie tylinčius raštu pranešti būrio viršininkui, o š'is — aukštyn į olimpą. Ir taip slenka Vilniaus gatvėmis išdabinta vėliavomis ir šūkiais tikra „raudonoji gurguolė“.Tose dainų ar šokių šventėse didelio pasiryžimo ir atsiekimų ženkle parodomi tautos meno lobiai. Tartum ko daugiau ir reikia: pagausėja tautinės kultūros kraitis, išryškėja daug talentų, profesionalų, organizatorių, suburiamas jaunimas ir ne tik jis.Bet jau iš Vilniaus eitynių parado tribūnos, lygiai kaip ir iš pagrindinio pasirodymo žiūrovų vyriausybės ložės, Maskvos ir vietiniai šulai paleidžia tiradas liaupsių Maskvos tironams, užgyrimų jų „išlaisvinimo“ politikai. Taigi, jie paduoda toną piktavaliams ir politiškai pasimetusiems. Nors prišpyguotos svetimybių programos daug ką nuliūdina, bet dainų skambesys ar šokių ritmas visus pradžiugina ir labai sujaudina.Tuo tarpu už nugaros džiaugsme ašaro- jančiųjų dalyvių piktavaliai TV, radijo ir spaudos korespondentai skina Maskvai laurus ir bando įteisinti pragaištį Lietuvai.Ta pasakėčia „Varna ir lapė“ ypač įsidėmėtina Vilniaus svečiams lietuvių išeiviams iš kitų kraštų, iš užjūrio. Kaip ilgametis choristas ir Vilniaus dainų švenčių dalyvis ii- tų didžiųjų renginių žiūrovas, norėčiau šiais metais vykstantiems į Vilnių dainų šventėn išeiviams palinkėti:

— nedaryti tokių įtvirtinančių pavergimą pareiškimų, už kuriuos engiama taute siuntė praeityje, siunčia dabar ir siųs ateityje prakeikimą.— neatsieti Dainų šventės nuo okupacijos. Tai reiškia, kad tikslinga laikytis sisteminio principo. Pagal tą principą, kai sistemos vienas pagrindinis dalykas yra blogas arba ydingas, tuomet ir visi kiti su juo susiję (taip pat ir išvestiniai) dalykai yra ydingi. Taigi, būtina pirmon vieton kelti (suvokti) okupaciją, kuri yra blogis. Ir todėl viskas, kas su ja susiję yra ydinga, net jeigu, pavyzdžiu1!, šio straipsnio atveju, kai kurios menų detalės ir atrodyti! tobulos (jos vistiek tarnauja pateisinti okupacijai ir klaidinti pasaulio viešąją opiniją politiniais tikslais).— todėl kai kuriems išeiviams svečiuojantis Vilniuje reikia drąsiau negu iki šiolei suniekinti piktavalius globėjus ir korespondentus okupuotoje tėvynėje, kurie savo klastinga ar prievartine veikla tik veržia arba „privalo“ veržti Lietuvai kilpą ant kaklo.Taigi, niekam neužmirština, kad oficialusis Vilnius dar tebėra netikra išeivių svetainė. Vilniaus seklyčioje dar nėra iki tyrų ašarų džiaugsmingo broliškų vaišių stalo. Ten siautėja nuožmus okupantas ir reikia su juo vesti nepailstamą .kovą. Ten oficialiuoju šypsniu pridengiamas prasimanymas, kad kiekvienas atvykęs į svečius išeivis, beveik nepriklausomai nuo jo politinių pažiūrų, yra užsienio valstybės šnipas. Tai sąmoninga okupanto isterija, kad brolis su broliu nekalbėtų apie Tėvynės nelaimes.
„ATSKALŪNAS

ketvirtų dešimtmetį, tiksliau, į II-ojo 
Pasaulinio karo išvakares. Viename 
iš knygos epizodų autorius aprašo 
komjaunuolių susirinkimų, kurio me
tu susirinkusieji šlovina „neklystantį“ 
Stalinų bei pritaria hitlerinės Vokieti
jos ir Tarybų Sąjungos pakto sudary
mui. Beje, vienas iš komjaunuolių ne
sutinka su daugumos nuomone, tad 
jam paskelbiamas „boikotas“ — nie
kas nekalba su juo. Susikrimtęs jau
nuolis krenta traukiniui po ratais ir 
taip nusižudo.

Didžiausių ir labiausiai slegiantį įs
pūdį romane palieka epizodas, kuria
me aprašomas „kalėjimas kalėjime“. 
Ivanas Katičius su partijos užduotimi 
mėgina nelegaliai pereiti karališkosios 
Jugoslavijos sienų, bet, deja, ji pagau
na pasieniečiai ir uždaro į kalėjimą. 
Katičius nujaučia, kad pati partija 
„pasirūpino“ jo suėmimu, nes jis juk 
buvo laikomas „atskalūnu“ arba, kaip 
šiandien pasakytume, „disidentu“. 
Monarchinės Jugoslavijos kalėjime jis 
atranda tarytum antrų kalėjimų — 
mat ten kitaip galvojančius politinius 
kalinius terorizuoja protarybinio reži
mo šalininkų grupė, kalėjime sukūrusi 
lyg ir mažų tarybinę respubliką, kurio
je tarsi miniatiūroje pasikartoja tary
binio Gulago baisumai.

Tarybinės linijos šalininkui, kalėji
mo kameros vyresniajam, „laisvama
nis“ komunistas Katičius kartą pareiš
kė: „Kai jūs nugalėsite mus, jūsų kri
tikus, o taip pat ir buržuaziją, tada jūs 
sukursite tokį pasibaisėtiną pasaulį, 
kokio žmonės dar nematė. Socializmo 
\ardu jūs pateisinsite kiekvieną teroro 
ir masinių represijų aktą. Kad pasie
kus šią pergalę, dabartinę ir ateinan
čią kartą jūs taip supančiosite, jog nie
kas negalės parodyti net mažiausio ne
pasitenkinimo ženklo jūsų sukurta ti
krove. Visi jausis jums skolingi už su
dėtas aukas ant pergalės aukuro ir 
štai tada prasidės jūsų idealų žlugimas, 
šių idealų priešmirtinės agonijos jau 
dabar prasidėjo, nes pati tiesa spjau
na jums į veidą!“

Rašytojas čosičius teigia, kad pati 
žiauriausia tironija esanti idealistų su
kurta tironija, o pats baisiausias tero
ras esąs moralistų sugalvotas teroras. 
Vieno romano veikėjo lūpomis čosi
čius sako, kad komunistų sąmonėje 
esąs „tamsos navikas“, „beprasmybės 
praraja“, iš kurios kyla „nesupranta
mas istorinis optimizmas“ — besąlygi
nis tikėjimas ateitimi, kurios labui au
kojama dabartis ir žmonės. Romane 
prieinama prie išvados, kuri galbūt ga
lėtų būti ir rašytojo čosičiaus kredo, 
kad, „reikėtų sugrįžti prie Sokrato ir 
savianalizės, nevengti pripažinti savo 
ribotumą, netobulumą ir bejėgišku
mą“.

Atidžiau pastudijavus šį teiginį, pa
matysime, kad jis išreiškia konserva
tyvų, netgi krikščionišką požiūrį į gy
venimą.

V.M.
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32-jl Europos Lietuviškųjų Studijų Sa
vaitė Italijoje — rugpjūčio 11-18 d.

36-ji Skautų-skaučių vasaros stovykla 
Anglijoje — liepos 27 — rugpjūčio 4 d., 
Lietuvių Sodyboje.

Lietuvos pašto ženklų, meno ir rankdar
bių paroda Derbyje — gegužės 18 d.. Uk
rainiečių klube, 27 Charnwood St. Parodą 
atidarys Derby miesto burmistras 11.30 v.

Pabaltiečių Taikos ir Laisvės ryžto žy
gis Skandinavijoje — liepos 22 — rugpjū
čio 2 d.

Londono lietuvių Sv. Kazimiero para
pijos išvyka Lietuvių Sodybon — gegužės 
26 d. Išvažiuojama nuo Sporto ir Soc. 
Klubo 8.30 vai. ryto, nuo Liet, bažnyčios
— 8.35, nuo Lietuvių Namų — 9 vai.

Vokietijos lietuvių jaunimo sąjungos su
važiavimas — gegužės 11 ir 12 d., Vasa
rio 16 gimnazijoj.

Joninės Vasario 16 gimnazijoje — bir
želio 22 d. Pradžia 15 vai. Vakare bus lau
žas.

Lietuvių vaikų vasaros stovykla Vokie
tijoje — liepos 28 — rugpjūčio 10 d., Ro
muvoje, Huettenfelde.

Lietuvių kultūros instituto mokslinė 
konferencija ir suvažiavimas Vokietijoje
— spalio 18-20 d., Huettenfelde.

AUKOS

Lituanistikos katedrai: Ona Ramonienė
— 10 sv.

Vasario 16 gimnazijai: Bradfordo „Vy
ties" klubas — 100 s v., Škotijos lietuvių 
klubas — 60 sv.

DBLS iždininkas

JAUNIMO SAVAITGALIS

Gegužės 4-6 d. Lietuvių Sodyboje įvyks 
DBLJS savaitgalis. Pradžia šeštadienį 2 
vai. p.p.

ATITAISYMAS
E.L. Nr. 16 paskelbtoje Tautos Fondo 

Atstovybės padėkoje turėjo būti pasakyta, 
kad DBLS Sodybos skyriaus nariai pa
aukojo 46 svarus Jaunimo Baltijos kelio
nės reikalams.

TFA D. Britanijoje

DBLS CENTRINIO SKYRIAUS
VALDYBOS SUSIRINKIMAS

Gegužės 28 d. Lietuvių Namuose įvyko 
DBLS-gos C. Sk. naujosios valdybos susi
rinkimas.

Valdyba pasiskirstė pareigom šitaip: 
Pranas Batakys — pirm., Stasys Bosikis
— sekr., Juozas Lukėnas — kasin.

Valdyba nutarė per „E. Lietuvį" kreiptis 
į narius, kad laiku susimokėtų nario mo
kestį. Šiuo metu neįmanoma paskelbti ti
kro narių skaičiaus, nei kasos apyvartos, 
nes nuo 1982 m. knygose nėra tvarkingų 
duomenų ir dauguma narių dar neapsimo
kėję nario mokesčio.

Ateityje valdyba nutarė palaikyti glau
desnius ryšius su Londono organizacijo
mis.

Prašome visus narius kuo greičiau pri
siųsti nario mokestį.

DBLS C. Sk. Valdyba

Londonas
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Sekmadienį, gegužės 5 d., Lietuvių Na
muose, Londone rengiamas

Motinos Dienos Minėjimas.
Minėjime maloniai sutiko dalyvauti E. 

Vainorienė, kuri su dukrele Nijole kanklė
mis atliks liaudies dainų, o dukrelės Ri
mutės akompanuojama solistė Vida Gas- 
perienė padainuos.

Pradžia 5 vai. p.p. Bus programėlė ir 
arbatėlė.

Visi maloniai kviečiami atsilankyti ir 
pagerbti motinas.

u ETŲ VIS BALSĄ GAVAU!
(VIETOJ FELJETONO)

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.00 
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

A.A. STEPONAS USAS

Balandžio 16 d., vėžio ligos iškamuotas, 
sulaukęs 75 m. amžiaus, St. Helens ligo
ninėje mirė Steponas Ūsas.

Jis gimė 1909 m. gruodžio 10 d. Biržų 
apsk. Karinę prievolę atlikęs, išmoko kai
lių apdirbimo amato. Antrą kartą rusams 
okupuojant Lietuvą pasitraukė į Vakarus.

į Angliją atvyko 1947 m. Apsigyveno 
Lowtono angliakasių lageryje, kur iki 
pensijos dirbo anglių kasyklose.

Vedė Anglijoje gimusią lietuvaitę Ele
ną Degutytę, vaikų neturėjo.

Velionis buvo susipratęs lietuvis, pri
klausė DBLS-gai, skaitė lietuvišką spaudą 
ir lankėsi lietuviškuose parengimuose.

Palaidotas balandžio mėn. 2'3 d. Earles- 
town miesto kapinėse. Laidojimo apeigas 
atliko vietinės parapijos R.C. kunigas.

Po laidotuvių visi dalyviai velionio žmo
nos buvo pakviesti arbatai.

Tebūna tau lengva, nors ir nesava, bet 
svetinga Anglijos žemė.

D.S.

MIRĖ V. ŠVABINSKAS

Balandžio 25 d. S. Belfleet, Essex, savo 
bute mirė Vaclovas švabinskas, 66 m.

Tame mieste jis buvo įsigijęs nuosavą 
mėsinę, bet dėl ligos anksčiau išėjo į pen
siją, prieš trejus metus nustojo regėjimo.

Coventry
FILATELISTŲ DRAUGIJA „VILNIUS*

Balandžio 20 d. Draugija padarė savo 
susirinkimą aptarti einamųjų reikalų 
ir pasiruošti pašto ženklų parodai, kuri 
įvyks Derby gegužės mėn. 18 d.

Po detalių parodos problemų diskusijų 
dr. Pilcher padarė išsamų pranešimą apie 
Trečios Kauno Laidos (1919 m.) Lietuvos 
pašto ženklų tyrinėjimo išvadas. Dr. Pil
cher pranešimas ne tiktai buvo labai 
įdomus, bet jis dar visus susirinkimo daly 
vius apdovanojo lietuviškais Trečios Kau
no Laidos pašto ženklais. Susirinkimo da
lyviai jam už šias dovanas yra labai dė
kingi.

Šis Draugijos susirinkimas įvyko Dr. 
& Mrs. Pilcher namuose, Coventry. Drau
gija labai nuoširdžiai dėkoja Jeremy ir 
Nijolei už tokį gražų ir malonų priėmi
mą ir ypatingai už tokias gausias ir pui
kias vaišes.

Draugija tikisi, kad dr. ir p. Pilcher 
kitą kartą ją pagerbs savo atsilankymu 
į Mančesterį.

W olverhamptonas
SUSIRINKIMAS

Gegužės 11 d., 7 vai. vak., „GOLDEN 
EAGLE“ svetainėje, kampas Court Rd. Sr 
Horden Rd., Wolverhampton, DBLS Wol- 
verhamptono skyrius šaukia skyriaus na
rių susirinkimą.

Bus pranešimas apie DBLS atstovų ir 
LNB akcininkų suvažiavimą ir aptariami 
kiti skyriaus reikalai.

Visus skyriaus narius ir prijaučiančius 
maloniai prašome dalyvauti.

Skyriaus valdyba

Nottinghamas
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Gegužės 4 d.. Ukrainiečių klubo salėje, 
30 Bentinck Rd., Nottingham, Moterų 
draugija rengia

Motinos dienos minėjimą.
Kun. S. Matulio paskaita. Meninę pro

gramos dalį atliks vietinės pajėgos.
Po programos — šokiai ir pasilinksmi

nimas.
Pradžia 6.30 vai. vak.
Kviečiame visus atvykti ir pagerbti 

lietuves motinas.
Moterų Draugijos Valdyba

Tai, va, grįžau laimingai iš DBLS ir 
LNB suvažiavimo. Tai kasmetinis di
džiausias įvykis, sakytum, mūsų sei
mas. Atstovai iš visų Britanijos kampe
lių suvažiuoja išklausyti valdžios ir ją 
išrinkti. Kaip sykis, skyriaus nariai ir 
mane demokratiškai išrinko atstovu. 
Bet nenuvažiuosiu tuščiom rankom, 
sau ir kolonijai gėdos padaryti. Reikia 
pasiruošti. Prieš vykdamas išstudija
vau valdžios pranešimus spaudoje ir 
išnagrinėjau apyskaitas. Juk, aišku, 
nuvažiavęs netylėsi, reikės žodį tarti, 
nuomonę ir pageidavimus pareikšti. Ti
kriausia ir kiti aptarė, kaip bendrai 
seime laikytis ir išsilaikyti.

O dabar štai reikia sugrįžus prane
šimą padaryti: atitinkamai nušviesti vi
są eigą ir įspūdžius atskleisti. O tų 
įspūdžių daug! Pirmą ir geriausią įspū
dį padarė Lietuvių namų išorinė iš
vaizda. Žalioji, nors apiblukusi spalva 
dingo, o buvo lietuviams arčiau prie 
širdies, lyg kvepėjo laukais ir miškais. 
O dabar šviesiau nudažyta, prie Lon
dono veido pritaikyta! Neveltui anglai 
paramą davė!

O viduje tikras sujudimas! Maišatis! 
Atstovų pilni kambariai, koridoriai, 
net ir ant laiptų poilsiui sutūpę! O raš
tinėje eilutės, tų reikalų begalybė. Svar
biausia, gauti pažymėjimą, kiek balsų 
atsivežei, už ką kalbėsi ir balsuosi.

Darbotvarkė be priekaištų ir prezi
diumas numatytas. Aiškiai matyti, kad 
valdžia dirbo! Sklandus pranešimai, o 
įspūdingiausias Jaunimo Sąjungos. Tu
riningas ir lietuvių kalba! Gal pirmas 
toks! O būdavo angliškai. Mūsų Jau
nieji visi aukštesnius mokslus baigę, 
pavyzdingai rašo ir redaguoja, bet an
gliškai. Kai kas iš atstovų teisino jau
nimą, kad sunku išmokti „svetimą“ 
kalbą! Sunku tikrai susigaudyti apie 
kokią čia „svetimą“ kalbą kalbame!? 
Išaiškėjo, kad tai lietuvių kalba. Mū
sų autoritetai tvirtina, jog mes išeivi
joje turėtume būti dvikalbiai. Pirmoji 
lietuvių kalba, o antroji — „svetimoji“ 
— vietinė kalba. Kai kurie jaunieji jau 
norėtų senuosius kareivius į atsargą 
paleisti, bet tie senieji dar neskuba 
milines nusivilkti. Mūsų ūkininkai ge
rai svarstydavo, kuriam sūnui ūkį pa
vesti. Aišku, naujokams rikiuotėje vie
tos visados yra ir senieji noriai juos 
priima, ypač jei supranta lietuvišką 
komandą. Pradžia jau matoma! Gir
dėti — dedamos pastangos pradžią 
tęsti!

Darbui įpusėjus, atstovai poilsiui iš
dūmė į savo Lietuvių sodybą ir ten 
sukėlė visus ant kojų! Apie vidurnak
tį kai kas nuėjo prie ežero ir šoko atsi
gaivinti, bet atsitrenkė į dugną. Mato
te, netepsi — nevažiuosi. Siurblys ne
teptas sustreikavo ir ežeras nuseko. 
Gulbių porai vandens dar pakanka,

Bradfordas
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Gegužės 5 d., sekmadienį, 3 vai. p.p., 
„Vyties" klube rengiamas

Motinos dienos minėjimas.
Bus p. Giedraitienės paskaita ir me

ninė dalis.
Tą pat dieną, 12.30 vai., St. Ann's baž

nyčioje bus pamaldos už motinas.
Visus kviečiame pamaldose ir minėji

me gausiai dalyvauti.

Klubo valdyba

Gloucesteris
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Gegužės 11 d., Ukrainiečių klubo salėje, 
37 Midland Rd., Gloucesterio DBLS sky
rius rengia

Motinos dienos minėjimą.
Pradžia 6 vai. vak.
Kviečiame visus atsilankyti ir pagerbti 

motinas.
Skyriaus valdyba

Manchesteris
MOTINOS MINĖJIMAS

Gegužės 5 d., sekmadien'į, 4 vai. p.p. 
Manchesterio ir apylinkės skautai-ės ir rė
mėjai rengia Manchesterio lietuvių klube

MOTINOS MINĖJIMĄ.
Paskaitą skaitys H. Vaineikis. Po pro

gramos bus arbatėlė.
Kviečiame visus dalyvauti.

Rengėjai 

bet kitos porelės neįsileidžia, svečius 
iš savo teritorijos tuojau išveja. Girdė
ta kalbant, jog reikėtų iškviesti gais
rininkus, kad vandens į ežerą pripum
puotų, bet niekas nedega, tai gaisrinin
kai ir nesiskubina. O gerbiamas direk
torius grįžo į Londoną lazda pasirem
damas.

Modernizuoja ir Nidos spaustuvę 
Lietuvių namuose. Ardomos iš pama
tų sienos ir įrengiamos patalpos kon- 
piuteriams! Kompiuteriai spausdini
mo darbą atliks greičiau ir pigiau! Bet 
tie kompiuteriai dideli ponai, jie mėgs
ta kristalinę švarą ir tinkamą jiems 
temperatūrą. Jei sušals ar dulkelė į 
akį paklius — gali sustreikuoti! Bet 
tikimasi, kad viskas eis sklandžiai ir 
galima manyti (nors tai oficialiai ne
skelbiama), jog vietoj savaitraščio vie
ną dieną galime sulaukti dienraščio! 
Kad taip į Dievo ausį!

Buvo labai pavyzdingų pranešimų. 
Pasirodo, kai kurie skyriai dirba išsi
juosę. Plačias vagas verčia kultūrinėje 
ir politinėje dirvoje. Burmistrus kvie
čiasi ir t.t. Bet, pasirodė, yra ir tokių 
skyrių, kurie veiklą vysto laidodami sa
vo mirusius narius. Kągi, to neišvengsi. 
Tai yra būtinybė...

Bet kritika, pasirodo, nepageidauti
na. Apie „baltas vėliavas“ nėra ko ir 
kalbėti. Apskritai paėmus, gandus, pa- 
griežą, kiršinimus nevadiname kritika, 
nors objektyvi kritika, sako, yra visos 
pažangos variklis, bet kur gausi to
kius variklius!?

Išsigandau, kai pamačiau, kad su
važiavimas jau eina prie pabaigos. O 
aš dar nė žodžio! Tiesą pasakius, bu
vau ne kartą ranką bekeliąs, bet kitų 
gerbiamų atstovų rankos pakildavo 
greičiau ir aukščiau. Taip ir likau ne
pastebėtas. Žinoma, negalima kaltinti 
pirmininko! Atstovų daug, o yra ir to
kių, kurie kyla ir kalba, kyla ir kalba, 
ir vis su atitinkama įžanga ir plačiomis 
išvadomis. Tiesa, iškeltas klausimas, 
ar čia suvažiavime dar reikalingas se
kretorius, gal pasodinti kokį kompiu
terį, kuris susuktų į juostelę. Kas jau 
kas, bet pirmininkas tikrai reikalingas.

Trūks pliš! Pakėliau ranką, ir mano 
nuostabai pirmininkas atkreipė malo
nų dėmesį: „Prašau, tik labai labai 
trumpai“!

„Tai, sakau, aš labai trumpai. Aš 
tik norėjau paklausti, ar galiu paprašy
ti balso?“

„Prašau kalbėti!“ — sunerimo 
pirmininkas.

„Tai, sakau, kad jau viskas. Vienas 
ir kitas ponai atstovai plačiu mastu 
pakalbėjo už save ir už mane! Ačiū, 
pone pirmininke, už balsą! Džiugu, 
kad mes tikri demokratai!“

A-tas B.

PAMALDOS
Bradfordc — gegužės 5 d., 12.30 vai.
Eccles —■ gegužės 12 d., 12.15 vai.
Huddersfielde — gegužės 19 d., 13 vai.
Manchesteryje — gegužės 26 d., 12.30 v.
Nottinghame — gegužės 5 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Moterų draugijos užprašytos šv. Mišios 

už motinas.
Nottinghame — gegužės 12 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Nottinghame— gegužės 19 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Gegužinės pamaldos čia vyksta Šiokia

dieniais ryte 8.30 vai., o sekmadieniais 
11.15 vai.

Derbyje — gegužės 19 d., 14 vai., Bridge 
Gate.

ŠV. MIŠIOS UŽ MOTINAS
Londono Liet. bažn. Motinos dienos 

proga gegužės 5 d. 11 vai. bus laikomos 
šv. Mišios už gyvas ir mirusias motinas. 
Prieš Mišias bus procesija.

ROŽINIS
Rožinis — gegužės 4 d., 5 vai. p.p., prie 

Švč. Sakramento, 24-26 Meriadale Rd., 
Chapel Ash, Wolverhampton.

Vieta pasiekiama iš miesto centro auto
busais 513 ar 514, važiuoti iki Eys Infir
mary.

Prašau jungtis su mumis bendroj mal
doj. N. Narbutienė

B. MARDOSUI — 80 M.
Balandžio 13 d. B. Mardosas atšventė 

savo 80 metų gimtadienį. Jis ilgesnį lai
ką gyveno Ketteringe ir buvo DBLS Ket- 
teringo-Corby narys.

Sukaktuvininką sveikina draugai ir sky
riaus nariai ir linki dar daug gimtadienių.

Jonas Liobė

VOKIETIJA
RYTPRŪSIŲ MEDŽIOKLĖS IR 
KRAŠTOTYROS MUZIEJUJE

Lueneburgo mieste, netoli nuo Hambur
go, važiuojant į pietus Hannoverio link, 
verta sustoti ne vien dėl senos architektū
ros, bet ir dėl gan naujų, tik prieš kelio
lika metų įsteigtų muziejų bei archyvų. 
Toks 1958 metais privatine iniciatyva ‘įs
teigtasis „Rytprūsių medžioklės muzie
jus“ (Ostpreussisches Jagdmuseum), gau
damas daug dovanų ir depozitų greit iš
augo į šitos buvusios Vokietijos provinci
jos kraštotyrinį muziejų. Pasirašęs turėjo 
progos jį kovo 23 d. aplankyti. Pagrindą 
tam muziejui sudaro jo įsteigėjo, medžio
klės entuziasto, jau mirusio miškininko 
H.L. Loefkės privatinis rinkinys, kuriame 
briedis, stumbras, elnias, stirna, šernas, 
meška, vilkas, lūšis ir kiti, taip pat ir mū
sų miškų gyventojai, atstovaujami visų 
pirma tikrų gyvulių iškamšomis, prie šių 
eksponuojamos ragų kolekcijos, medžio
klės įrankiai, paveikslai, literatūra, žemė
lapiai. Pasirodo, kad dalis šitų žvėrelių 
vasarų laikais gyvendavo Didžiosios Lie
tuvos giriose, o žiemose atbėgdavo į Prū
sus, 'į Mažąją Lietuvą... Dalis šio skyriaus 
eksponatų liečia Didžiąją bei Senąją Lie
tuvą, pvz,. vaizdai ir knygos apie Baltvy- 
žio girią ir jos gyventoją stumbrą, arba, 
pvz., didelė spalvota litografija „Vilkas 
Lietuvoje“, kuri pagaminta pagal dail. 
Alfredo Wierusz-Kovalskio tapybą, vaiz
duoja Didžiosios Lietuvos peizažą, kaip ir 
kiti darbai šio iš Suvalkų kilusio, bet nuo 
1876 metų Muenchene gyvenusio ir ten 
1915 m. mirusio tapytojo — Lietuvos girių 
vaizduotojo. Eilė kitų muziejaus skyrių 
išeina iš medžioklės bei miškininkystės rė 
mų, apima, pvz., medžiagą apie Rytprūsių 
žirgynus, ypatingai Trakėnų, žvejybą Kur
šių Mariose, laivininkystę Nemunu ir Prė- 
glium, gintaro kasimą ir pramonę. Žemė
lapiais, graviūromis, paveikslų kopijomis 
ir nuotraukomis atžymimos kai kurios is
torijos epochos: Ordino ir Prūsijos elek- 
torių bei karalių laikai, tremtinių iš Salc- 
burgo atvykimas; netrūksta ir paskutinio 
karo pabaigos katastrofos dokumentų. Su 
lietuviais susietų eksponatų užtinkama ir 
šiuose istorijos skyriuose, pvz., senosios 
kariuomenės dalinių, kurie stovėjo Ryt
prūsiuose, skyriuje gausi vad. Lietuvių 
dragūnų ir ulonų pulkų medžiaga: litera
tūra, atvaizdai karių, uniformų dalys, gin
klai, originalūs liudijimai, diplomai, žen
klai. Išstatytas lietuvininkių austų juostų 
rinkinys („Jostenbaender“). Staigmena 
lietuviui lankytojui buvo išvysti lietuviš
ko- žemaitiško tipo koplytstulpio dalį, su 
dailiai iš medžio išdrožtomis šventųjų 
statulėlėmis: kaip šis lietuvių katalikų pa
maldumo paminklas pateko į šį protes
tantiškųjų Rytprūsių muziejų? Tai pa
aiškina prie kryžiaus pritvirtintos lentelės 
tekstas: „Šį kryžių buvo pastatę lietuviai 
pabėgėliai-tremtiniai Oldenburgo miesto 
kapinėse. 1980 m. rytprūsiečiai jį atrado 
išmestą tų kapinių šiukšlyne, paėmė jį 
apsaugon ir perdavė savo muziejui, kuria
me jis pastatomas, kaip padėka lietu
viams, kurie po šio karo gelbėjo badau
jančius rytprūsiečius, pabėgusius iš sovie
tų okupuoto Karaliaučiaus“. (Pagal „Lie
tuvių enciklopediją“ Oldenburge anglų zo
noje 1945-48 m. stovyklose gyveno per 
2000 lietuvių). Muziejus yra jaukiame se
name name, bet jo patalpų jau neužten
ka visiems eksponatams tinkamai išdėsty
ti, todėl Lueneburge baigiamas statyti 
naujas didesnis „Rytprūsių kraštotyros 
muziejaus“ pastatas, kuris nu
matomas atidaryti 1986 metais; jame bus 
taip pat šios „Rytprūsių medžioklės mu
ziejaus" kolekcijos. Reikia tikėtis, kad 
naujose patalpose bus sustiprintas maž- 
lietuviškos medžiagos eksponavimas, ypa
tingai bažnyčios, tautodailės ir tipografi- 
jos skyriuose. Iš pasikalbėjimo su vienu 
iš muziejaus vadovų prof. Albinus paaiš
kėjo, kad esama susidomėjimo Didžiosios 
Lietuvos tautiniais drabužiais dėl paly
ginimo su medžiaga iš Prūsijos. Gal ku
ris lietuvių fondas JAV galėtų padėti pa
rūpinti naujuosius liuksusinius lietuvių 
tautodailės leidinius šio muziejaus bi
bliotekai bei tautodailės skyriui?

Dr. P. Rėklaitis

Škotija
Škotijos lietuvių klubas mielai laukia 

svečių ir lankytojų iš viso pasaulio. Visi 
bus maloniai priimti ir pavaišinti. Norin
tieji gauti tolimesnės informacijos, kreip
kitės telefonais 0698 745354 arba 0698 
832357. Klubo adresas yra:
Scottish Lithuanian Cultural Recreational 

& Social Club, 
79 A, Calder Road,

Mossend Bellshill ML4 IPX 
Lanarkshire, Scotland.

Klubo valdyba
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