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Helsinkis ir Belgradas
Viso pasaulio spauda rašo ir spėlioja 

apie Belgrado konferenciją ir jos rezulta
tus. ,Senieji spaudos vilkai šiuo klausimu 
neturi vieningos nuomonės. Vieni mano, 
kad 35 tautų atstovai pasiginčiję išsiskirs
tys, o gyvenimas vėl eis savo keliu. Kiti 
mano, kad Belgrade bus rimtų pastangų 
pagerinti dabartinę padėtį. Esama ir tokių, 
kurie spėlioja, kad Sovietų S-gos atstovai 
paliks .konferenciją nesulaukę jos galo. 
Vienu klausimu betgi visi sutaria: Helsin
kio konferencijos baigiamojo Akto nutari
mai nebuvo kaip reikiant vykdomi.

Tš visų britų komentatorių gal išsamiau
siai yra pasisakęs Daily Telegraph Sovietų 
ir komunistų reikalų žinovas David Floyd. 
Kai kuriuos jo samprotavimus čia patei
kiame.

Helsinkio konferencija 1975 m. buvo 
Brežnevo idėja. Jis norėjo užsitikrinti do
minavimą Rytų Europoje ir išgauti status 
quo pripažinmą. Belgrado konferencija ga
li pasukti kitokiu keliu, nes Amerika tu
ri naują prezidentą, o pasaulio padėtis per 
dvejus metus gerokai pasikeitė.

(Baigiamasis Aktas Helsinkyje apėmė tris 
„krepšius“. Pirmajame buvo kariškasis 
saugumas, antrame prekyba, o trečiajame 
pagerintas tarpusavio bendradarbiavimas. 
Gyvenimo praktika parodė, kad pirmieji 
du „krepšiai“ mažai 'tepriklauso nuo „Hel
sinkio proceso“. Tad pats svarbiausias li
ko trečiasis „krepšys“, už kurio vakarie
čiai ir užsikabino.

Priėš dvejus metus neatrodė, kad žmo
gaus teisių aspektas pasidarys toks svar
bus ir turės tokios didelės įtakos į tarp
tautinius santykius. Trečiasis „krepšys“ 
buvo taip formuluotas, kad vertė Sovietų 
S-gą ir jos satelitus respektuoti žmogaus 
teises jų pačių kraštuose. Ypatingai buvo 
reikšmingas VII dėsnis, kuriame pasira- 
išusieji įsipareigojo „gerbti žmogaus tei
ses ir pagrindines laisves, įskaitant min
ties, sąžinės, religijos ir tikėjimo laisves, 
neatsižvelgiant į rasę, lytį, kalbą ir reli
giją“. Iš visa to sekė išvada, kad komu
nistai, norėdami palaikyti gerus santykius 
su Vakarais, turi tinkamai elgtis ir su sa
vaisiais. Deja, L. Brežnevas, pasirašęs 
Aktą, visiškai ir nemanė laikytis trečiojo 
„krepšio“ nuostatų.

Kitaip reikalai pradėjo krypti pačioje 
Sovietų S-goje. Žmonės, pajutę nors ir 
teoretinę liberalėj imo galimybę, susido
mėjo baigiamojo akto nutarimų vykdymu. 
Maskvoje susidarė speciali grupė, vado
vaujama prof. J. Orlovo. Panašios grupės 
1976 m. buvo sudarytos Ukrainoje, Lietu
voje ir Gruzijoje.

Tos grupės, nors ir stipriai persekioja
mos, pradėjo siųsti į Vakarus pranešimus, 
kad Sovietų vyriausybė nevykdo tarptau
tinių įsipareigojimų — šimtai žmonių te- 
besiunčiama iį stovyklas, tebevaržoma 
spauda, negalima laisvai emigruoti, drau
džiama klausytis užsienio radijo, neįsilei- 
džiama spauda.

Valdžia į tai atsakė represijomis: areš
tuoti Ginzburgas, Orlovas, šharanskis, 
Petkus, Terleckis ir kt. Keletas disidentų 
(pvz. T. Venclova) buvo išsiųsti į užsienį. 
Tačiau likusieji nepasimetė. Vien tik po 
Ginzburgo vadavimo peticija surinkta 326 
parašai. JAV prezidento veiklos padrąsin
tas JAV Kongresas taip pat sudarė komi
siją Helsinkio nutarimų vykdymui sekti. 
Tos komisijos raportas .byloja, kad .Sovie
tų S-ga sistematiškai laužo civilines ir po
litines teises ir persekioja asmenis, ku
rie bando įgyvendinti Helsinkio baigia
mojo akto nuostatus.

Iš to, kas pasakyta, matyti, kodėl taip 
ilgai užsitęsė Belgrado paruošiamosios ko
misijos darbas — sovietai nenorėjo, kad 
būtų kalbama apie žmogaus teises, laiky
dami tai kišimusi į vidaus reikalus. Tuo 
tarpu vakariečiai užsispyrę aiškino, kad 
tik ištyrus trečiojo „krepšio“ nuostatų 
vykdymą paskiruose kraštuose, bus gali
ma kalbėti apie nuoširdų tarptautinį ben
dravimą. Atrodo, kad jie laimėjo.

Kai kas būkštauja, kad šios rūšies kon
frontacija galinti išvesti sovietus iš lyg
svaros. Esą, jie gal palikti konferenciją. 
Tačiau geriau į šias problemas įsigilinu
sieji tvirtina, kad jie to nepadarys, nes to
kiu būdu pasmerktų patys save prieš pa
saulio opiniją. Jeigu Belgrade pasiseks 
Helsinkyje sudarytojo trečiojo „krepšio“ 
problemas gera iškedenti, tai bus daug 
pasitarnauta ne tik žmogaus teisių įgy
vendinimui Sovietų S-goje, bet ir viso pa
saulio taikai.

KEIČIA NUOMONĘ

Prancūzijos socialistų laikraštis „Le 
Matin“ paskelbė apklausinėjimo duome
nis -apie kitėjančias komunistų politines 
nuomones nuo Stalino laikų. Pvz. 66% .ap
klaustųjų komunistų pasisakė esą susirū
pinę dėl politinių kalinių buvimo Sovietų 
Sąjungoje, o 46% pareiškė, kad Sovietų 
pažiūros į laisvės supratimą esančios pa
senusios. Apie trečdalis apklaustųjų atsi
sakė šiuo reikalu pareikšti savo nuomonę.

-ankštose patalpose, dažniausia pasitenki
na vienu vaiku.

Tas pats laikraštis skelbia, kad medici
nos ekspertai esą pastebėję labai didelį 
nevaisingų .šeimų Skaičių. Ir tai daugiau
sia esanti vyrų kaltė. Pvz. Leningrado ra
jone tyrimų duomenys parodę, -kad 53% 
nevaisingų šeimų ka-ltė tenka vyrams. 
Taigi ir dėl tos priežasties dirbtinis apvai
sinimas esąs propaguotinas.

BADAUJA DISIDENTU ŽMONOS
Suimtųjų disidentų Juri Orlovo ir 

Aleksandro Ginzburgo žmonos britų spau
dos žiniomis (Financial Times), ryšium 
su 'Belgrado konferencija pradėjo bado 
streiką. Abi moterys pareiškė, kad joms 
nepavyko pasimatyti su savais vyrais nuo 
jų suėmimo dienos vasario mėnesį. Jų 
nuomone, (bado streikas likusi vienintelė 
priemonė atkreipti Sovietų vyriausybės ir 
pasaulio dėmesį į jų vyrų sunkią padėtį.

Tie patys -šaltiniai skelbia, kad Maskvo
je, Ukrainoje, Lietuvoje ir Gruzijoje jau 
suimta arba ištremta dešimtis vadinamų
jų Helsinkio grupės narių. Maskvos gru
pėje esą likę tik keturi laisvi nariai. Gru
pės narių namuose padarytos kratos ir 
konfiskuoti dokumentai.

Ukrainiečių rašytojas G. -Snegirjovas, 
-kuris birželio mėnesį atsisakė pilietybės, 
taip pat jau suimtas.

ŠOKIŲ FESTIVALIS NOTTINGHAME
Nottinghamo „Evening Post“ rašo, kad 

spalio 1 d. ukrainiečių salėje įvyko tradi
cinis įvairių tautų šokių festivalis. Esą, 
ukrainiečiai, baltai ir, lenkai kasmet džiu
gina Nottinghamo gyventojus savo gra
žiais tautiniais drabužiais ir šokiais.

Tačiau tų festivalių organizavimas, anot 
Ukrainiečių Sąjungos pirmininko P. Ra- 
faluko, kasmet vis sunkėjęs. Mažėjąs en
tuziastų skaičius, šiais metais dviejų 
dienų festivalio programoje dalyvavusios 
ukrainiečių, lietuvių, lenkų, vokiečių, 
amerikiečių, airių, škotų ir anglų grupės. 
Programą pravedęs Nottinghamo Robin 
Hood ekspertas Jim -Lees.

DEMONSTRACIJOS RYTŲ BERLYNE
Spalio 7 d., švenčiant 28-tas socialisti

nes metines, Rytų Vokietijoje įvyko prieš
valstybinės demonstracijos. Areštuota 
apie 100 žmonių. Policija turėjo pavarto
ti lazdas ir gaisrininkų priemones.

Pasak Vak. Vokietijos spaudos, tai bu
vo didžiausios demonstracijos nuo 1953 
metų neramumų. Susirėmimas įvyko Ale- 
xanderplatz‘e, kur, esą, įsigėrę jaunuoliai 
užpuolę -rusų karininkus. Demonstrantų 
skaičius smarkiai’ didėjo, jie pradėję 
šaukti „Rusai, lauk“, ir, draskydami iš ša
ligatvių akmenis, pradėję kovą su polici
ja.

Rytų Vokietijos žinių agentūra skelbia, 
kad tai buvęs tiktai įvairių chuliganų ir 
nenuoramų išsišokimas.

SIŪLO KEISTI PROGRAMĄ
Sovietų delegacijos pirm. J. Voroncovas 

Belgrado -konferencijoje pasūlė keisti pro
gramą. Vietoje ginčų apie žmogaus teises, 
diskutuoti nu-signklavimo programą. „Nė
ra prasmės kalbėti apie žmogaus teises, 
jeigu tas žmogus yra kariškojo -pasiruoši
mo taikinys, šiuo atveju žmogus gali ne
tekti pačios pagrindinės teisės — teisės 
gyventi“, pareiškė J. Voroncovas. Vaka
riečių atstovai ir toliau -tęsia diskusijas 
dėl žmogaus teisių pažeidinėjimo.

SOVIETŲ-TURKŲ PASIENIS
Britų spaudos žiniomis, Turkijos-Sovie- 

tų S-gos pasienis primena -Berlyną. Iš 15 
metrų aukščio bokštų dieną naktį žvelgia 
sargybos per elektrinėmis vielomis ati
tvertą sieną, už kurios matosi tik tuščios 
dykumos. Sovietų pusėje eina dviejų my
lių minų laukai, patruliuojami sargybinių 
su šunimis.

Netoli sienos stovi invazijai paruoštų 12 
sovietų divizijų, įskaitant vieną šarvuo
čių ir du malūnsparnių pulkus. Iš viso ry
tiniame Viduržemio jūros regione esą apie 
32 Varšuvos pakto divizijos.

Turkijos kariuomenė turi iš viso kiek 
mažiau kaip pusę milijono vyrų. Nors ji 
priklauso Nato organizacijai, bet dėl gin
čų su graikais dėl Kipro salos, negauna 
pakankamai ginklų. Ypačiai esąs jaučia
mas prieštankinių pabūklų trūkumas. 
Turkijoje vyraujanti nuomonė — jei san
tykiai su Nato nepagerės, ji galinti visiš
kai pasitraukti iš Nato.

GARSĖJA ESTĘ GIMNASTĖS
VI. Ramojus, aprašydamas Baltiečių 

Draugystės Dieną Chicagoje, (T. Žib.) pa
pasakoja <apie išgarsėjusią estaičių gim
nasčių grupę Kanadoje. Jis rašo:

„Rugsėjo 3 d., Baltiečių Draugystės Die
nos išvakarėse, estaičių gimnasčių -grupė 
„Kalev Estienne“ drauge su lietuvaite -so
liste L. Stepaitiene ir muz. A. Jurgučiu 
Jaunimo Centre -atliko specialią ritminės 
gimnastikos ir dainos programą lietu
viams. Jaunimo Centro di-r. kun. A. Ke- 
zys šį renginį skyrė jo vadovaujamai 
„Lietuviai televizijoje“ valandėlei parem
ti.

Garsiąją estaičių gimnasčių grupę To
ronte įsteigė Evelyn Koop 1952 m. Per ją 
perėjo šimtai jaunų estaičių. Vėliau ši 
grupė pasidarė Kanados oficiali atstovė 
olimpiadose, tarptautinėse varžybose, įvai
riose gastrolėse. Estės gimnastės Kanadai 
atstovavo 1968 m. Šveicarijoje, 1969 m. 
Meksikoje, 1970 m. Japonijoje, 1973 m. 
Olandijoje, 1975 m. Berlyne, 1976 m. Ispa
nijoje, gi ateinančiais metais jų grupės 
atstovė Susan Locke, pasirodžiusi mums 
Chicagoje, dalyvaus tarptautinėse varžy
bose Šveicarijoje. Estaičių gimnasčių gru
pė yna laimėjusi Kanadai ir nemaža gar
bę — pasaulio čempionate iš 29 dalyvavu
sių valstybių estaitės laimėjo IV vietą.

Estaičių pasirodymas Jaunimo Centre 
Chicagos lietuviams buvo tikrai grakštus, 
spalvingas ir kariu profesionališkas. Mo
dernios ritminės gimnastikos numeriai pro 
žiūrovų akis praskrido gimnastėms vik
riai naudoj ant kaspinus, -sviedinius, lan
kus. Plojimai buvo nuoširdūs ir ilgi, tik, 
deja, šios tarptautinio pripažinimo pasie
kusios grupės pasirodymą lietuviškoje pa
stogėje stebėjo palyginti labai nedidelis 
žiūrovų būrys. Kadangi buvo ilgasis Dar
bo šventės savaitgalis, daugelis buvo išvy
kę į užmiestines vilas, ateitininkų kongre
są, akademinės sk-auitijos -suvažiavimą ir 
t. t. Bet! tie, kurie matė estaičių gimnasčių 
pasirodymą ir -ta proga išgirdo dainuojant 
gana mielą koloratūrinį .sopraną .sol. Lai
mą Stepaitienę, buvo tikrai patenkinti 
gražiu -renginiu. Programa užtruko vos va
landą, nes tikrojo meno akimirkos nebū
na ilgos.“

PRABILO LENKIJOS KARDINOLAS
Penktajame Vyskupų sinode Romoje 

Krokuvos arkivyskupas hard. K. Wojtyla 
pasisakė dėl religinio auklėjimo Lenkijo
je. Jis skundėsi, kad religijos mokymas 
Lenkijos mokyklose yra uždraustas, o ka
talikai tėvai, mokėdami tokius pat mokes
čius, neturi teisės reikalauti religinio auk
lėjimo valdžios mokyklose. „Valstybė pri
valo -užtikrinti be jokių varžymų religinio 
auklėjimo laisvę bet kokioje politinėje 
sistemoje“, pareiškė kardinolas Wojtyla.

PRALENKĖ JAV
Ką tik pasirodžiusioje -Maskvoje knygo

je „Sovietų ekonomija per 60 metų“ nuro
doma, kad praėjusiais metais Sovietų S- 
goje pagaminta daugiau negu JAV naftos
— 30%, plieno — 21%, mineralinių trąšų
— 26%, cemento — 75%. Taip pat esą pa
gaminta 300.000 daugiau traktorių. Per
skaičiuojant vienam žmogui, 'sovietai pa
gaminę daugiau batų, sviesto ir pieno. 
Nieko nepasakyta, kiek šių produktų- abie
juose kraštuose vienas žmogus suvartoja.

NORI DAUGIAU GYVENTOJU
-Remdamasis sovietinio savaitraščio 

„Nedelia“ pranešimais, Denis Howell 
(Daily Mail, rugs. 20 d.) rašo apie gyven
tojų prieauglį Sovietų Sąjungoje. Pasak 
jo surinktas žinias, Sovietų mokslininkai, 
esą, stipriai propaguoja dirbtinį apvaisi
nimą. Esą, iš 257.9 mil. gyventojų rusai 
nebesudaro daugumos, o tai ateityje galį 
neigiamai atsiliepti į valstybės vienalytiš
kumą.

Iš visų 15-kos respublikų mažiausias gi
mimų skaičius esąs Rusijoje, Latvijoje, 
Lietuvoje ir Estijoje. Visose -tose pramo
ninėse respublikose, esą, pavojingai ma
žėja gyventojų skaičius. Tuo tarpu Centr. 
Azijos žemės ūkiu besiverčiančios respub
likos turi gyventojų perteklių ir sudaro 
pavojų gausiausiam vienetui — rusams.

Esant tokiai padėčiai, vyrų darbo jėgos 
pradedą trūkti ne tiktai pramonėje, bet ir 
krašto gynyboje, kurią sudaro apie 4.5 
mil. vyrų. Todėl valdžia siūlanti pristab
dyti gimimų kontrolę bei abortus, ir mo
kėti didesnes pašalpas gausioms šeimoms. 
Plačiai propaguojamos trijų vaikų šeimy
nos, nors daugelis miestiečių, gyvendami

Taikos premija
Spalio 10 d. paskirtos dviejų metų No

belio Taikos premijos. Praėjusiųjų (1976 
m.) premija, kuri buvo likusi niekam ne
paskirta, teko dviem Šiaurinės Airijos mo
terims, katalikėms M. Corrigan ir Betty 
Williams. Priėš 14 mėnesių jos suorgani
zavo Taikos Judėjimą, siekiantį baigti 
žiaurumus ir žudynes Šiaur. Airijoje. Gy
vu žodžiu ir taikiomis demonstracijomis, 
kurios buvo persimetusios ir į Londoną, 
jos bent tuo metu sužadino pasibjaurėji
mą nekaltų žmonių ir net kūdikių žudy
nėmis ir sukėlė viltį, kad tos niekam nau
dos neduodančios žudynės pagaliau pasi
baigs. šiuo metu šių dviejų eilinių Airijos 
moterų sukurtasis judėjimas yra aptilęs 
ir naujas žygiais nebepasireiškia. Tačiau 
praėjusiais metas jis turėjo didelės mora
linės įtakos ir atitiko Alfredo Nobelio pa
geidavimą, kad Taikos premija būtų ski
riama tiems žmonėms, kurie aktyviai pa
sidarbuoja taikos ir brolybės labui. 1976- 
jų metų premijos dydis 77.000 svarų.

1977-jų metų Nobelio Taikos premija 
labai teisingai atiteko Londone savo cent
rą turinčiai organizacijai Amnesty Inter
national. Jau pats jos vardas pasako, ko 
ši organizeija siekia ir kam ji įsteigta. 
Galima pridėti gal tik tai, kad jos sąra
šuose atrastume vardus ir daugelio lietu
vių, kenčiančių dėl sąžinės laisvės ar žmo
gaus teisių paniekinimo. Organizacijos 
darbą jos generalinis sekretorius Martin 
En.nals taip nusakė: „Organizacija sten
giasi visomis jėgomis apsaugoti žmogaus 
gyvenimo vertę. Ji teikia praktišką ir ne
šališką pagalbą žmonėms, kurie yra įka
linti dėi rasinių, religinių ar politinių pa
žiūrų.“ Tam darbui remti ir plėsti bus su
naudota ir šiais metais gautoji premija 
(80.000 .sv.).

Amnesty International vykdomojo komi
teto pirmininkas T. Hammarberg pareiš
kė, kad politinių kalinių esama net 60 ar 
70 kraštuose. Daugiau kaip 40-yje kraštų 
politiniai .kaliniai yra kankinami. Apie 
120 kraštų nėra panaikinę mirties baus
mės, kuri taikoma kartais ir politiniams 
kaliniams. T. Hammarberger pasidžiaugė, 
kad premijos paskyrimas sutampa su me
tine „Amnestijos savaite“, kai ši organi
zacija pateikia visuomenei savo darbų 
apyskaitą.

Taikos premijos paskyrimo proga Am
nesty International kreipėsi į visas vy

Sejitijnlos DIENOS
— Sojuz 25 su dviejų žmonių įgula, tu

rėjęs erdvėje susijungti su satelitu Saliut 
6, po 24 valandų dėl techniškų kliūčių tu
rėjo nusileisti ant žemės.

— Rytų Vokietijoje suimti du Vak. Vo
kietijos gyventojai, bandę sunkvežimiu 
gabenti per sieną pabėgėlius.

— Pasak spaudos, penki ar šeši angli
konų dvasiškiai įstoję į National Front 
organizaciją, kuriai primetamas rasinis 
atspalvis.

— Amnesty International grupės Sovie
tų S-goje steigėjas V. Turčinas prievarta 
išemigruoja į JAV.

— Nobelio fizikos mokslų premiją lai
mėjo trys profesoriai: britas sir Nevill 
Mott ir amerikiečiai dr. P. Anderson ir 
prof. J. Vleck. Chemijos premija atiteko 
Briuselio profesoriui Prigogine.

— JAV atstovai Belgrado konferencijo
je apkaltino Sovietų S-gą, kad ji laužanti 
Tarptautinę pašto konvenciją, tikrindama 
privatiškus laiškus.

— Protestuodamas prieš kai kurių rašy
tojų pašalinimą iš Sovietų Rašytojų drau
gijos, rašytojas J. Vladimovas pats iš jos 
išstojo.

— Maškvos Sovriemeniko teatro režisie
rius O. Tabakovas Sheffieldo teatre pa
statė Gogolio „Valdžios inspektorių“, ku
ris turi labai didelį pasisekimą.

— Jugoslavijos užs. reik, ministerija 
oficialiai pranešė, kad prezidento Tito 
žmona Jovanka, kuri nuo birželio mėne
sio viešai nebepasirodo, yra sveika.

— Škotijos katalikai grasina nebalsuoti 
už Darbo partiją, jei jos atstovai pritars 
abortų įstatymo palengvinimui.

— Į Paryžiaus aerodromą pasitikti Ju
goslavijos prezidento Tito atvyko visa 
Prancūzijos vyriausybė.

— Britanijos užs. reik. min. dr. Owen‘as 
buvo nusivežęs į Maskvą sąrašą 43-jų šei
mų, kurių viena pusė gyvena Britanijoje, 
bet negauna leidimo susijungti.

— Pirmą kartą komunistinėje Rumuni
joje streikavo angliakasiai, reikalaudami 
geresnių atlyginimų ir daugiau maisto. 
Streikas tęsėsi dvi dienas.

— 1977 metų Literatūros Nobelio pre
miją laimėjo 79 metų Ispanijos poetas Vi
cente lAleixandre.

— Praėjusiais metais Anglijoje ir Va- 
lijoje buvo 356.000 santuokų ir 146.415 
skyrybų. Eeveik kas antra pora dabar iš
siskiria.

riausybes, prašydama paleisti sąžinės ka
linius, panaikinti kankinimus ir mirties 
bausmes. Organizacijos vadovybė ypačiai 
džiaugiasi, kad paskiriant premiją, buvo 
pripažintas ryšys tarp žmogaus teisių ir 
taikos.

Premijos įteikimo diena (gruodžio 10) 
kaip tiktai sutampa su Tarptautine Žmo
gaus Teisių Diena, o kartu ir su Britani
joje skelbtųjų Sąžinės metų užbaiga. (Se
kančią dieną Jungtinės Tautos paskelbs 
švietimo metus, skirtus žmogaus teisėms 
nagrinėti.

Ypačiai džiugu, kad Amnesty Interna
tional darbas tokiu iškilmingu būdu pri
pažįstamas jau antrą kartą. 1974 m. tos 
organizacijos prezidentas Sean McBride 
gavo Taikos premiją iŠ dalies už darbą 
Amnesty International organizacijoje.

Šios organizacijos įvertinimas yra links
ma naujiena visiems tiems, kurie patys 
ar jų artimieji kenčia dėl žmogaus teisių 
ar sąžinės laisvės. Dr. Sacharovas, kuris 
pats 1975 m. buvo apdovanotas šia premi
ja (bet nebuvo išleistas jos priimti) iš
reiškė visų paleistųjų mintį paskelbda
mas, kad Amnesty International autorite
to (pripažinimas yra šviesi viltis visų kraš
tų persekiojamiems, neatsižvelgiant, ko
kia politinė ar socialinė sistema tuose 
kraštuose viešpatautų.

KONSTITUCIJOS DIENA
Spalio 7-oji Sovietų Sąjungoje bus va

dinama Konstitucijos diena, nes tą dieną 
buvo galutinai priimta naujoji Brežnevo 
konstitucija, sulydinusi Sovietų valstybę 
ir komunistų partiją į vieną vienetą. Pri
imant konstituciją, padaryta apie 40 ne
žymių pakeitimų. Svarbaus! iš jų liečia 
darbą ir privatiškus sklypus. Kalbant apie 
darbą, pasakyta, kad vengimas dirbti yra 
nesuderinama su socialistinės visuomenės 
principais. Privatiškųjų skypų savininkai 
įpareigojami savo žemę gerai apdirbti ir 
patręšti. Konstitucija buvo priimta vien
balsiai Taip pat vienbalsiai buvo išrinktas 
Aukšč. Tarybos viceprezidentas Vošilijus 
Kuznecovas (76 m.).

LENINO PORTRETAS VARŽYTINĖSE
Garsi Londono varžytinių firma Sothe- 

by spalio 26 d. parduos vandeniniais da
žais pieštą Lenino paveikslą, šį paveikslą 
1920 m. išgelbėjęs bolševikų komisijos 
štabe Batume vienas britų karininkas ir 
atgabenęs i Angliją. Tikimasi', kad už pa
veikslą bus gauta 300-400 svarų.

— Cigaretės su dirbtinio tabako miši
niu iki šiol neprigijo. Didžiosios tabako 
firmos ruošiasi pagamintas cigaretes su
deginti, kad galėtų atgauti valdžiai įmo
kėtus už tabaką mokesčius.

— Madame Tussauds muziejus Londone 
sumokėjo 320 sv. už sijoną, kurį kadaise 
dėvėjo karalienė Viktorija.

— Sustreikavus laidotuvių biuro darbi
ninkams, Londone per vieną savaitę liko 
nepalaidota 200 mirusių žmonių.

—1 Vienoj iš derlingiausių Afrikos vals
tybių, Ghanoje, prasidėjo badas. Esą iš 
JAV atsiunčiamas maistas patenka į juo
dąją rinką.

— Buvęs prezidento Amino draugas R. 
Scanlon, pasak spaudos, rugsėjo 14 d. 
Kampalos kalėjime nužudytas didelio 
plaktuko smūgiais.

— Britanijos užs. reik, ministras dr. 
Owen‘as pusantros valandos kalbėjosi 
Kremliuje su L. Brežnevu ir pasirašė su
tartį nenumatytam atominiam karui iš
vengti.

— Iš Londono galima kalbėtis telefonu 
su 67 kraštais, nevartojant telefono cent
rinės.

— Ryšium su Aukšč. Tarybos sesija, 
Maskvoje visa eilų žydų buvo laikomi na
mų arešte, kad negalėtų demonstruoti.
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Škotijos lietuviai Vilniaus
Nuo praėjusio šimtmečio pabaigos Glas

gow© ir jo apylinkėse gyveno šimtai lietu
vių. Daugumas jų dirbo kasyklose, kurių 
Škotijoje netrūksta ir dabar, o anais laikais 
buvo žymiai daugiau.

„Išeivių Draugo“ 1918 m. išleistoje kny
goje „Britanijos Lietuviai“ sakoma, kad 
pirmieji lietuviai čia atsirado po 1855 m. 
Krymo karo. Tai belaisviai, atvežti į Brita
niją kartu su rusais iš Sevastopolio. Nėra 
duomenų, ar tie belaisviai buvo apgyven
dinti Škotijoje, taip pat nežinoma, ar 1863- 
64 m. sukilimo vadai, pabėgę į Angliją, ap-

Škotijos lietuvių dvasios vadas ir „Išei
vių Draugo“ leidėjas, sukaktuvininkas 
prel. J. Gutauskas.

sigyveno Škotijoje. Bet prieš pirmą pasau
linį .karą D. Britanijoje gyveno keliolika 
tūkstančių lietuvių, daugelis iš jų — Škoti
joje. Šimtai lietuvių atvyko į Škotiją po 
1905 m. revoliucijos Lietuvoje, kai caro 
žandarai gaudė revoliucijos dalyvius.

Veikliųjų Škotijos lietuvių būrelis: kai
rėje pusėje sėdi ilgametė choro vedėja J. 
Sarafinaitė, priešais ją (dešinėje) dabar
tinis chorvedis P. Dzitlolikas, viduryje sė

Skotijos lietuvių skaičius žymiai sumažė
jo 1917 m., kai šimtai vyrų buvo išvežta į 
Rusiją. Nuo to laiko sumažėjo prieauglis ir 
nuolat didėjo asimiliacija. Lietuvai nusto
jus nepriklausomybės, po II-jo pasaulinio 
karo į Škotiją atvyko naujos išeivijos ban
ga, kuri ilgainiui suartėjo ir susigiminiavo 
su senaisiais imigrantais. Atgijo organiza
cijos, sukruto veikla.

Šiais metais sukanka 70 metų nuo pasi
rodymo pirmo lietuviško lakraščio „Rank- 
pelnis“, kuris buvo spausdinamas Bellshil- 
lyje, Škotijoje Jis buvo įsteigtas 1907 m. 
spalio 30 d., leido Liet. Socialdemokratų 
partija D. Britanijoje. Jis ėjo iki 1923 m. 
birželio 29 d. Tarp kitų laikraščių, kurie 
buvo leidžiami Škotijoj, paminėtinas „Iš
eivių Draugas“, kuris eina nuo 1914 m. iki 
šios dienos. Ligi 1918 metų jis buvo gražiai 
spausdinamas, taisyklinga kalba ir gana 
turiningas. Anksčiau buvęs savaitraštis 
„Išeivių Draugas“ dabar pasirodo tik kar
tą į mėnesį. Spausdinimo technika gana 
primityvi, tiražas apie 140 egz. Laikraštį 
nuo prieškarinių laikų redaguoja prel. J. 
Gutauskas, kuriam šio lapkričio 1 d. su
kaks 82 m. amžiaus. Prie jo leidimo dirba 
pasišventę lietuviai: A. Jovaras, J. Bliū- 
džius, J. Venskūnas ir raidžių rinkėja, ku
ri surenka visą laikraštį rankomis po vie
ną raidę. Spaudinimui naudojama mašina, 
kuri spausdino „Išeivių Draugo“ pirmąjį 
numerį prieš 63 metus.

Laikraščio spaustuvė ir administracija 
šiuo metu telpa viename mažyčiame kam
baryje Liet. Instituto namuose, Calder 
Road, Bellshill, šalia scenos ir salės. Mies
to valdyba, norėdama pertvarkyti gatvę, 
šiuo metu ruošiasi nugriauti tuos namus.
Institutas gavo naują sklypą, toje pat gat
vėje, ir dabar projektuoja naują namą. 
Pats namas bus moderniškai įrengtas i 
spaustuvė ten turės geresnes patalpas. Kaip 
sako prel. J. Gutauskas, „Išeivių Draugas“ 
eis, kol jis bus gyvas.

Daug kas pasikeitė Škotijoje nuo anų 
priėškarinių laikų, kada lietuviai prakaita
vo giliose anglies kasyklose. Daug kasyklų 
uždaryta. Glasgowo apylinkėse beliko bene 
dvi. Tose vietose, kur buvo šachtos ir krū-

di Škotijos lietuvių „Pupų dėdė“ a. a. D. 
Kaniauskas, užpakalyje stovi techniškasis 
„Išeivių Draugo“ redaktorius A. Jovaras 
ir jo šeima.

Dienraštis „Draugas“ (Nr. 192) savo 
įžanginiame kelia reikalą paruošti ir iš
leisti tinkamą sostinės Vilniaus vadovą, 
pritaikytą lietuviams lankytojams. Ten 
pat minimas Maskvoje išleistas rusų kal
ba vadovas, su vertimais į lietuvių, anglų, 
prancūzų, vokiečių ir lenkų kalbas. Tačiau 
lietuviams turistams jis esąs netinkamas.

„Turistiniame vadovėlyje pažymėta, kad 
Vilnius pirmą kartą istoriniuose šaltiniuo
se paminėtas 1323 metais ir jis yra sovie
tinės Lietuvos 'sostinė. Tai yra visos žinios 
apie senąją miesto praeitį. Toliau Vilnius 
jau „revoliucinis“. Kad jis ištisus šimtme
čius buvo Lietuvos Didžiosios kunigaikšti
jos sostinė — toks „nereikšmingas menk
niekis“ nė neužsimenamas. Kad šis .mies
tas šimtus metų buvo lietuvių tautos tau
tinis, kultūrinis, religinis, ekonominis 
centras — nutylėta.“

Toliau rašoma:
„Iš kitų puslapių sužinome, kad Vilniu

je yra seniausias Sovietų Sąjungoje uni- 

vos šlako, dabar pravesti platūs keliai ir 
gatvės. Pastatyti nauji fabrikai ir gyvena
mieji namai. Miestai išsiplėtė, ir dabar ne
žinai, kur baigias Bellshill ir kur praside
da .Motherwell ar Glasgowas. Viskas susi
liejo į milžinišką miestą su gražiomis vilo
mis ir aukštais dangoraižiais.

Gorbols, Glasgowo miesto dalis, kur se
niau gyveno neturtingi žydai ir vargingi 
lietuviai, dabar keičia savo veidą. Seni na
mai griaunami, nauji — statomi. Prie mies
to modernizavimo čia prisidėjo lietuvis 
arch. K. Tamošiūnas, prieš kelis metus gy
venęs Glasgowe ir suprojektavęs kelis 
dangoraižius. Važiuojant plačiomis asfal
tuotomis gatvėmis, šen ir ten pamatai .gra
žiai sutvarkytą namą, paženklintą pažįsta
mu vardu: Vilnius, Rūta, ar pan. Tai lietu
vių, dabar jau dirbančių lengvesnį darbą, 
namai. Jų darželiuose — rūtos, jurginai, 
auskarėliai ir kitos gėlės, kurios augo jų tė
vų sodybose tolimoje tėvynėje.

Skotai rūpinasi savo gamtos grožiu. Ten, 
kur anksčiau buvo kasyklų duobės ar at
matos, dabar didžiausi plotai išlyginti ir 
apželdinti. Glasgowo pakraštyje buvusių 
kasyklų vietoje dabar įrengtas Strathclyde 
parkas su pusantro kilometro ilgio ežeru. 
Čia vasaros mėnesiais plaukioja būriniai 
laiveliai, parko takeliais vaikščioja poilsio 
ir ramybės iešką miestų gyventojai.

Dauguma lietuvių iš senojo Glasgowo 
jau išsikraustė. Jie gyvena naujuose na
muose, išsisklaidę po plačią apylinkę. Na
mas, kuriame buvo 'sena lietuvių salė, su
griautas. Dabar liko tik vieni namai, pri
klausą liet, organizacijai. Tai Lietuvių In- 
.stitutas .Eellshillyje. Kaip minėjau, tas in
stitutas, kuriam šiuo metu vadovauja 
pirm. J. Bliūdžius, vicepirm. P. Dzidoli- 
kas, sekr. .A. Jovaras r ižd. K. Savonis, at
einančių metų pavasarį tikisi jau persi
kelti į savo naujus namus.

Skotjoje yra labai daug jau nutautėjusių 
lietuvių. Jie bendrauja su škotais, lanko jų 
„miners clubs“ (angliakasių klubus), kurių 
nariais buvo jų tėvai, dirbę anais laikais 
kasyklose.

Jaunoji lietuvių karta, išėjusi mokslus 
Škotijoje ir .įsigijusi profesijas, taip pat 
atitolsta nuo lietuvių kalbos. Daugelis iš tų 
jaunuolių domisi .savo tėvų žemės praeiti
mi ir lietuvių tautos kultūra. Esama ir to
kių, kurie jau suaugę išmoksta lietuvių 
kalbą, įsijungia į liet, bendruomenę ir di
džiuojasi esą lietuviai.

J. Vilčinskas

vadovas
versitetas, įkurtas 1579 metais. Tačiau kas 
jį įkūrė (Didysis Lietuvos kunigaikštis ir 
jėzuitų ordinas) — nutylėta. Nutylėtas 
faktas, kad carinei Rusijai okupavus Lie
tuvą, 1803 m. šis amžinasis Lietuvos moks
lo židinys buvo rusų uždarytas.

Paskutiniuose leidinėlio puslapiuose su
rašytos žymiausios Vilniaus lankytinos 
vietos: 9 muziejai, 4 teatrai, 3 sporto pa
statai ir parkai, 4 suvenyrų krautuvės, 3 
viešbučiai. Tai ir viskas. Argi tik tiek? Ar 
tokia skurdi savo praeitimi ir dabartimi 
mūsų sostinė?“

Dar vadove papasakojama apie revoliu
cionierių ir prtizanų paminklus, užsimena
ma apie Trakus, aplenkiant juose gyvenu
sius ir gynusius Lietuvos valdovus, ir per
einama prie miesto pramonės, parodų ir 
užeigų.

Toks gražiai išleistas ir gausiai iliust
ruotas leidinys gal ir patenkinąs rusų tu
ristus, bet lietuviams, nors ir „penkiadie
niams“ turistams reikia kai ko daugiau.

„Vilnius, kaip žinoma, yra religinis Lie
tuvos centras. Vienoje vietoje keliais žo
džiais užsimenama apie gotiškojo stiliaus 
šv. Onos bažnyčios pastatą, kitoje tiek pat 
žinių apie šv. Petro ir Povilo bažnyčią 
Antakalnyje. Apie kitas bažnyčias, kurių 
buvo, rodos, apie 40, nekalbama. Jų lyg 
nebūta, nors jų bokštai švyti dar ir šian
dien, kaip gražiausias Vilniaus papuoša
las. Niėko nerašoma apie gasiąją Vilniaus 
katedrą, jos pogrindžius, didžiųjų Lietu
vos kunigaikščių kapus, nutylimi Vytauto 
Didžiojo ir kitų bažnyčių steigėjų — sta
tytojų vardai. Nieko nerašoma ir apie gar
siąją išv. Kazimiero bažnyčią, nepaminė
tas ir faktas, kad ji išniekinta ir paversta 
antireliginiu muziejumi. Lygiai nutylima 
apie 23 okupantų Vilniuje uždarytas kata
likų bažnyčias ir kitas, dar veikiančias, 
kurių architektūrinė reikšmė yra labai di
delė ir kuriose dar vyksta pamaldos. Nu
tylimas vagystės — plėšimo faktas, kad 
okupantai atėmė iš katalikų jų amžiną .ka
tedrą ir pavertė paveikslų galerija.“

„Vilniaus vadove kalbama apie rusų 
karių kapus Antakalnyje, bet nė žodeliu 
neužsimenama apie garsiąsias Rasų kapi
nes, įsteigtas 1869 m. O juk turistui, ypač 
lietuviui, čia daug ko galima pamatyti: Jo
no Basanavičiaus, Petro Vileišio, M. K. 
Čiurlionio, Povilo Višinskio, istoriko Lele- 
vilio, VI. Syrokomlios, Tado Vrublevskio 
ir kiti kapai. Rasų kapinėse ilsisi daugybė 
Lietuvos laisvės gynėjų. Net lenkiškame 
knygelės tekste .nėra pažymėta, kad čia 
palaidota Juozao Pilsudskio širdis...

Turistui dar būtų įdomu ir naudinga 
pamatyti senąsias Vilniaus Kalvarijas, pa
žvelgti į gražiai apšviestus ant aukšto kal
no iškylančius tris kryžius, aplankyti ru
imus, kuriuose buvo pasirašytais Vasario 16 
aktas, kur veikė Lietuvos valstybės tary
ba, Lietuvių mokslo draugija ir kitos mū
sų tautos atgimimo įstaigos...“

Perškaičius šią Vilniaus vadovo recen
ziją, visiškai galima pritarti jos autoriui 
(b. kv.), kad tikrai būtų naudinga turėti 
išsamų Vilniaus lietuvišką vadovą, kurį 
galėtų pasiskaityti į jį vykstantieji. O 
ypačiai toks vadovas praverstų jaunimui.

UŽSISAKYKITE IK DRAUGUS 
PARAGINKITE UŽSISAKYTI 

VIENINTELĮ LAISVOJE EUROPOJE 
LIETUVIŠKĄ SAVAITRAŠTĮ — 

„EUROPOS LIETUVĮ“

Su lietuviais 
pasaulyje

„GRANDINĖLĖ“ PRADEDA 25-US 
METUS

Visame lietuviškajame pasaulyje išgar
sėjusi Clevelando šokėjų grupė „Grandi
nėlė“ šį rudenį pradėjo savo veiklos 25- 
uosius metus. Ta proga jos valdovas L. Sa- 
gys rašo:

„Dvidešimt penki metai — ne viena die
na. Daug jaunų žmonių „Grandinėlės“ ei
lėmis prašoko, eilė jau ir „paseno“, vaikus 
užaugino ir šokti išleido. Daug repetuota, 
'šokta, grota, keliauta. Perskrosta Ameri
ka nuo Atlanto iki Pacifiko, koncertuota 
Venezueloje, Kolumbijoje, šokta, grota 
Europos kraštuose. Ir šių 25-ujų metų 
sėkmė, kaip ir anksčiau, daugumoje pareis 
nuo pačių šokėjų, jų noro, ryžto, darbo 
šokti, groti, keliauti, nuo „Grandinėlės“ 
janumio tėvų bendro atsinešimo grupės 
veiklai. O yra dar ir šokių ineiššoktų, mu
zikos neišgrotos, pasaulio neaplankyto. 
Tad „Grandinėlė“ kviečia visus: jaunus 
šokti, groti, vyresnius savo talka prisidė
ti, buvusius šokėjus, muzikantus ir vėl 
smaigam rateliui įsijungti, kad 25-tieji 
metai būtų graži „Grandinėlės“ darbo 
pradžia šimtmečio ketvirčiui.“

NAUJAS „DIE RAUTE“ NUMERIS

Spalio 1 d. pasirodė Lietuvos vokiečių 
kultūros ir žinių žurnalo „Die Raute“ (Rū
ta) ketvirtais šių metų numeris. Jame ga
na daug Lietuvą liečiančios medžiagos.

Gana įdomus iš Tauragės kilusių vokie
čių suvažiavimo, įvykusio birželio mėnesį 
Sittenisene aprašymas. Jame dalyvavo apie 
160 iš Tauragės kilusių vokiečių, gyve
nančių ne įtik Vokietijoje, bet ir užjūriuo
se. Skaityta paskaita apie Tauragės isto
riją.

Vienas straipsnis skirtas kelionės įspū
džiams į Vilnių. Sostinės pasikeitę vaizdai 
perduodami su ypatinga .meile ir įžvalgu
mu. Aprašymas baigiamas tokiu sakiniu: 
„Lietuviai yra nepalyginamai svetingi, 
tarsi jie visi yra vienas kito giminės“.

Dr. E. Boettcher papasakoja savo prisi
minimus iš studijų laikų Vytauto Didžio
jo universitete Kaune. Pateikiama žinių 
apie religinį gyvenimą Lietuvoje. Platus 
infromacijos skyrius. Paminima Marian
nes Brenhold' disertacija Bochumo univer
sitete, pavadinta „Lietuvos valstybės at
sikūrimas 1918-1919 m. vokiečių dokumen
tų šviesoje“. Pranešama apie .neseniai pa
sirodžiusius vokiečių kalba LKB Kronikės 
du tomus.

Laikraštį redaguoja Albert Unger, ku
ris laikas nuo laiko parašo ir į „E. Lietu
vį“.

A. Paškauskas

LITERATŪRINIS KVAITULYS

Ir nieko aš daugiau jau nemyliu, 
tik šlaito baltus rudenio voratinklius; 
matau Bradūno ruginę duoną, 
Brazdžionio šiaurės pašvaistę, Meko 
rudens šlapioj vėjuotoj vienumoj 
piemenų ugniakurus.

Girdžiu dar Liustikaitės suokesį, 
Aušros gražias dainas, 
Kuzmionio skambius eilėraščius, 
o jau straipsnius — pusiau šventus, 
kone stigmas.

Keli laiškai iš Londono
Marina Baublienė

Iki šiol atspausdinę keletą įdomių 
apybraižų JAV lietuvaitės R. Briedy- 
tės, norime leisti skaitytojams susipa
žinti su nuomone apie Angliją ir Lon
doną jaunos viešnios iš Lietuvos. M. 
Baublienė savo įspūdžius išspausdino 
mėnesiniame jaunimo žurnale „Nemu
nas“ (Nr. 9), kurio redakcinei kolegi
jai ji priklauso. Dalį tų įspūdžių čiia 
ir pateikiame. (Red.).

Santūriai šaipydamiesi iš turistų, japo
nai skirsto kitataučius į tris grupes: vie
šėję Japonijoje savaitę paprastai parašo 
apie ją ciklą straipsnių; gyvenę kelis mė
nesius — išleidžia knygą; pramokę kalbos 
ir išbuvę metus — garsėja kaip šalies ir 
tautos žinovai. Bet tik tie, kas paskiria 
Japonijai pusę gyvenimo ir suvokia, jog iš 
esmės nieko nesupranta rytietiškai įmant
riai tekančiame gyvenime, artėja prie pa
žinimo slenksčio, kurį, anot japonų, pasie
kia retas...

Anglija — mūsų giminaitė iš motinos 
Europos pusės. Gal todėl čia viskas aiš
kiau, bent jau iš pradžių, bent jau turis
tams, kurie visur jaučiasi panašiai. Pir
mąjį vakarą, kai lipome į seną traukinį 
Harvičo uoste, kai godžiai žvalgėmės į 
viesulu už langų skriejantį anglišką pei
zažą, drąsiai lyginom tik vakar matytus 
išgražintus tartum teatro dekoracijos 
olandiškus namukus su normaliai apleis
tais angliškais pagelžkelio namais. Ir pas
kui, pirmom akimirkom Londone, vos už
griuvus .turistinių žinių srautui (...taksi 

Londone vienodi, kėbulo aukštis apskai
čiuotas, kad džentelmenui .neužkliudytų 
cilindro). „...Dešinėje matote apšviestus 
Parlamento rūmus;; ...privažiavome Sent 
Džeimso parką; ...už kampo prasideda Fu- 
lemso — rajonas, kur gyvensite...“ ramiai 
skirsčiau įspūdžius i darbines atminties 
kerteles, rengdamasi kone tą pat akimir
ką pradėti rašyti „įspūdžius iš .Londono“. 
Turiu prisipažinti, kad šiuos ketinimus 
pamiršau kitą dieną. Per šešias savaites 
Londone neparašiau nė eilutės, išblėso 
netgi iškilmingas pažadas draugams rašy
ti laiškus kasdieną. Keli atvirukai vai
kams — štai ir viskas. Londonas pasiro
dė toks didelis ir įdomus, kad vakarais 
nebepavilkdavome kojų. Susėsdavome 
jaukiame kambaryje prie židinio, kuriame 
liepsnojo apvalios anglys, šnekėdavome 
„apie viską pasaulyje“, įsijungdavome te
levizorių arba klausydavomės muzikos, 
gurkšnodami vengrišką „Jaučio kraują“, 
tą patį, kurį mėgstame ir Vilniuje. Eida
vome miegoti prasidėjus kitai dienai, kad 
ryte vėl skubėtume į miestą. Tai buvo pui
kios atostogos — su gausiais įspūdžiais, 
įvairiom pažintim, įdomiais susitikimais.

Dabar suprantu, kad mūsų prisimini
mai labai vienašališki, tikra to žodžio 
prasme „turistiniai“, kad po trijų pusdie
nių Teito galerijoje gali susigaudyti, kuri 
salė pasirodė įdomiausia, bet ir trijų mė
nesių nepakaktų, jeigu norėtum susipa
žinti, sakykime, su Didžiosios Britanijos 
profsąjungų veikla. (Beje, neturėjome nei 
tokio tikslo, nei tokių galimybių). Ir vis 

dėlto panūdau rašyti šiuos laiškus — tar
tum iš Londono pačiai sau... Visų pirma, 
kad surinkčiau išsibarsčiusius prisimini
mus, su kiekviena diena blėstančius iš at
minties. Be to, grįžus namo, pasirodė, kad 
Angliją gaubia daugybė iliuzijų, atklydu
sių į mūsų sąmonę iš Dikenso, Golsvorčio, 
Moemo knygų, tokių mėgstamų mūsuose. 
Londonas smarkiai pasikeitė per pastarą
jį dešimtmetį ir, atrodo, sparčiai tebesi
keičia. Manoma, kad tai — kolonijinės 
imperijos žlugimo, tebesitęsiančios eko
nominės krizės, „stipriausios, didžiausios, 
'turtingiausios“ titulų netekimo pasek
mė... Gal kai kam bus įdomu skaityti, ko
kį Londoną išvydome savo akimis.

Taigi — laiškai pačiai sau, rašyti re
miantis įspūdžiais, pokalbiais, susitiki
mais bei Respublikinėje bibliotekoje ran
kiotais faktais.

„When a man is tired of London he is 
tired of life“ — štai jau daugelį metų kar
tojamas Beno Džonsono sakinys („Kai 
žmogus pavargęs nuo Londono, jis yra pa
vargęs nuo gyvenimo“), atrodo, neprara
do nei prasmės, nei teisingumo. Tiesa, jis 
garsėjo karalienės Viktorijos valdymo 
metais, karalienės, kurios vardu vadina
ma ištisa Anglijos gyvenimo epocha. Tuo
met Londonas buvo kitoks — turtingiau
sios, galingiausios valstybės sostinė, dik
tuojanti pasauliui savo valią jėga ar dip
lomatine klasta. Amžius čia kaupėsi kul
tūros vertybės, sunkiamos iš visų Žemės 
kampelių, tad dabar nėra žmogaus, kurio 
skonio ar poreikių Londonas negalėtų pa
tenkinti. Mokslininkams Londonas — tai 
visų pirma Britų muziejus, turtingos bib
liotekos, įdomiai sutvarkyta informacijas 
sistema; keliadieniams turistams — spal
vinga iliustracija istorijos vadovėliui1, su 
iškilmingu sargybinių keitimus! prie Ba- 
kingemo rūmų ar niūria Tauerio pilimi; 

teatralams, be abejo, tai Šekspyro mies
tas, kuriame dabar jie ieško Piterio Bru
ko, Džoanos Litvud pėdsakų; meninin
kams tikrai nepakaktų mėnesio, kad sąži
ningai išvaikščiotų visas paveikslų galeri
jas; smalsuoliai nesitenkintų vienu apsi
lankymu madam Tiuso muziejuje, o įsi
mylėjėliai nerastų geresnės vietos pasima
tymams, negu Londono parkai ir tiltai.

Ir vis dėlto Londonas patinka ne vi
siems. Kažkodėl teigiama, kad tai — pir
mo įspūdžio miestas. Mums jis atsivėrė 
saulėtą rytą. Ore kvepėjo pavasariu, skar
džiai čirškė žvirbliai, ir garsioji Londono 
parkų žolė iš tolo masino žalumu. (Prieš 
dvi dienas nušalau ausis Maskvoje; vaka
re išvykstant traukiniu, termometras Bal
tarusijos stotyje rodė trisdešimt laipsnių 
šalčio, ir buvo įdomu žiūrėti į linksmą 
negrų studentų pulkelį, susiglaudusi krū
von, tartum pingvinai. Jie važiavo žiemos 
atostogų į Londoną. Kažkaip nesiderino 
toji žaluma gatvėse, glėbiai tulpių gėlių 
pardavėjų rankose, mergaitės, stryksinčios 
iš mokyklos baltom trumpom kojinaitėm, 
su pačia žiemos atostogų .sąvoka. Tiesa, 
dabar jau žinau, kad po savaitės papūtė 
žvarbūs vėjai, .atšalo, ir, nors žolė parkuo
se 'tebebuvo tokia pat pavasariškai links
ma, londoniečiai gūžėsi namuose, prie ži
dinių, skųsdamiesi, kad panašiai šalta žie
ma nesiautė nuo kažkelintų metų... (Gyv
sidabrio stulpelis, beje, nebuvo nukritęs 
žemiau nulio — praėjusią žiemą taip pat 
ir nematėme sniego.)

Tuo tarpu iš už kampo vikriai išsuko 
raudonšonis dviaukštis autobusas, kuriuo 
turėjome važiuoti į centrą, į Pikadilio 
aikštę. (Niekada nepatikėčiau, kad maši
nų judėjimas viena ar kita puse yra tiek 
įaugęs į mūsų sąmonę. Per tas savaites 
nesugebėjome priprasti prie kairiąja puse 

riedančių automobilių, — mindžikuodavo
me prie kiekvieno perėjimo drauge su ki
tais turistais, prisiversdami sekti riebias 
rodykles ant grindinio „look here!“ Kryž
kelės, tartum lakmuso popierėliai, tuoj 
atskiria anglus nuo „ne anglų“). Kitokių 
„angliškų“ bruožų kol kas nebuvo matyti. 
Antrame autobuso aukšte susirinko mar- 
goka draugija: ilgaplaukis barzdočius ap
triušusiais kailiniais su didžiuliu kilnia- 
snukiu anglišku dogu; dvi pagyvenusios 
skrybėlėtos ponios, gana garsiai aptarian
čios savaitgalio planus, graži elegantiška 
negrė, godžiai traukianti cigaretės dūmus, 
knapsintis nosim vyrukas... Autobusas 
pustuštis — dirbantis Londonas praūžė 
anksčiau: nuo šešių ryto ligi pusės dešim
tos, dabar atėjo pensininkų, turistų, namų 
šeimininkių valanda. Vis arčiau tarška 
konduktoriaus kasa, neskubėdamas tam
siaveidis tarnautojas pasilenkia prie kiek
vieno naujo keleivio. Tik retas turi pa
ruošęs pinigą — pastaruoju metu kainos 
viis kilo, kais gali žinoti, kiek šią savaitę 
kainuos tie keli sustojimai. Konduktorius 
pats suskaičiuoja, kiek mokėti, ir išsuka 
ilgą ritinėlį bilietukų. Už ankstesnį vieną 
— tris. Ką padarysi, krizė...

(Vasaris dar buvo vilčių mėnuo. Vitri
nose vis pasirodydavo riebiu brūkšniu 
perbraukti skaičiai ir šalia parašyti kiti, 
mažesni. Pigo marmeladas, uogienės, atpi
go apelsinai. Londoniečiai žiūrėjo į tuos 
optimistinius kryželius ir sakė, kad jau 
'seniai jų nematė, kad pirmosios kregždės 
pranašauja pavasarį ir gal viskas grįš į 
senas vėžes. O pavasarį, vasarą, rudenį, 
jau namuose, klausėmės apie naujus sva
ro svyravimus ir galvojome, kiek dabar 
kainuoja bilietas nuo Ringmer aveniu iki 
PikadiliO...)

(bus daugiau)
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Memorandumas
Ryšium su Belgrado konferencija Lietu

vos Diplomatinės Tarnybos Šefas Stasys 
Lozoraitis ir VLIKo pirmininkas dr. J. K. 
Valiūnas paskelbė platų memorandumą, 
liečiantį Helsinkio konferencijos baigia
mojo Akto nuostatų įgyvendinimą, čia 
pateikiama dalis charakteringesnių to 
memorandumo laisvai verstų ištraukų. 

« * ♦
Dalyvaujančios valstybės patvirtino pa

grindinius valstybių santykius: nesikiši
mą, suvereninę lygybę, savistovų apsi
sprendimą, teritorialinį integralumą, sie
nų neliečiamumą ir galimybę keisti sienas 
taikiu būdu.

Jos iškilmingai patvirtino pagrindines 
žmogaus teises: minties, sąžinės bei religi
jos laisvę; civilines, politines, ekonomi
nes,, socialines ir kultūrines teises; mažu
mų teises. Visos dalyvaujančios valstybės 
pasižadėjo baigiamojo Akto įsipareigoji
mus vykdyti.

Prezidentas Fordas, kreipdamasis į Ry
tų Europos tautas pareiškė: „JAV pripa
žįsta, kad šios konferencijos priimtieji 
principai yra dalis Europos civilizacijos, 
kurią mes laikome žmonijos pagrindu. 
Mano krašte tai nėra tušti žodžiai. Mes 
žiūrime į Išį reikalą rimtai. Mes nesigailė
sime pastangų palengvinti įtampai ir iš
spręsti problemoms. Tačiau yra svarbu, 
kad jūs suprastumėte Amerikos žmonių 
ir vyriausybės pasišventimą žmogaus tei
sių ir laisvės reikalui, o taip pat šios kon
ferencijos įsipareigojimus, liečiančius 
laisvesnį žmonių judėjimą, idėjas ir in
formacijas“ (The Dpt. of State Bulletin, 
Vol. 73, No 188, Sept. 1975, p. 307).

»•»
Lietuvos ir kitų dviejų lEaltijos valsty

bių, Latvijos ir Estijos padėtis yra ypatin
ga. Pagal Stalino ir Hitlerio susitarimą, 
Lietuva buvo Raud. Armijos okupuota 
1940 m, birželio 15 d. ir prijungta prie So
vietų S-gos 1940 m. ’rugpiūčio 3 d. Tuo bū
du pažeidžiant tarptautinius įsipareigoji
mus ir pagrindinius principus, dar kartą 
patvirtintus Helsinkio baigiamajame Ak
te. Sovietų S-ga bandė prijungimą patei
sinti laisva Lietuvos žmonių valia. Bet 
tai yra visiškai klaidinga. Tai patvirtino 
ir JAV Kongreso Komitetas, atidžiai išty
ręs Baltijos valstybių inkorporaciją į So
vietų S-gą (pateikiama komiteto rezoliu
cija).

Didžiosios Vakarų valstybės atsisakė 
pripažinti neteisėtą aneksiją. Jos ir dabar 
patvirtina, kad Helsinkio Akto pasirašy
mas nepakeitė padėties. Sovietų interpre
tacija, kad Helsinkio Aktas pripažįsta kaip 
nuolatinį nelegalų Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos prijungimą buvo įrodyta klaidinga 
JAV Senato 1976 m. liepos 29 d. priimta 
rezoliucija. Tokia pat rezoliucija buvo pri
imta Atstovų Rūmuose 1975 m. gruodžio 
2 d., Nr. 864 (rezoliucijos tekstas).

|Enitų min. pirm. H. Wilsonas savo kal
boje Helsinkyje taip pat pabrėžė, kad bai
giamasis Aktas neliečia dabartinių sienų: 
„Šils Aktas nėra sutarties ar taikos nusta
tymas. Jis negali liesti ir neliečia dabarti
nių sienų padėtes“.

1975 m. rugpiūčio 5 d. parlamento atsto
vas Julian Amery pasiteiravo parlamente 
apie Baltijos valstybių padėtį po Helsin

S&aitųt&ja tai&fcai
KAS KĄ KLAIDINA?

„Europos Lietuvyje“ buvo atspausti du 
laiškai: Stasio Kasparo „Dingusios dienos 
— dingusi veikla“ (Nr. 34) ir DBLS ir L. 
Namų bendrovės valdybos atsakymas 
„Klaidinama visuomenė“ (Nr. 36).

S. Kasparas yra tos pačios valdybos na
rys. Taigi išeina, kad jis valdybos vardu 
pats sau atsako ir save išbara. Atrodo, 
kad valdybos narių dešinioji ranka neži
no, ką daro kairioji...

Valdybos atsakyme S. Kasparas moko
mas kaip rašyti laiškus: be šmeižtų, be 
užgauliojimų. Bet pati valdyba to dėsnio 
per daug nepaiso. Ji rašo, kad esant atski
roms valdyboms, jų direktorių veikla ne
siderino, todėl dabar „nėra rimto pagrin
do šią sėkmingai veikiančią sistemą keis
ti ir grįžti atgal prie subankrutavusios 
tvarkos“ (mano pabraukta. M. B.).

Ar dar gali būti didesnis įžeidimas žmo
nių, kurie tose valdybose dirbo, kuriems 
vadovaujant ta „subankrutavusi tvarka“ 
davė mums Lietuvų Namus, spaustuvę, 
Nidos Knygų Klubą, „Europos Lietuvį?“. 
Ar ne tais dalykais mes šiandien didžiuo
jamės ir džiaugiamės? Ar ne jų dėka mes 
galėjome išvysyti veiklą, kurios pavydi 
net kitų kraštų lietuviai?

Ką gi ypatingo nuveikė toji nauja, „sėk
mingai veikianti sistema?“ Pagal valdy
bos laišką, ji išgelbėjo L. Namų bendrovę 
nuo bankroto. Prileidžiant, kad taip ir bu
vo, tai vistiek reikėtų džaugtis, kad buvo 
ką gelbėti. Kai nieko neturima, tai nieko 
ir gelbėti nereikia.

Dar būtų galima pasakyti, ko ta „sėk
mingai veikianti sistema“ nepadarė, gali
ma būtų kalbėti apie darbus, kuriuos ji 
užsimojo, jų planų paruošimui išleido pi
nigus, o vėliau pakratė rankas ir nusigrę

kio konferencijos. Užs. reikalų ministro 
pavaduotojas Hattersley jam atsakė: 
„Oderio-Neisses linija nebebus pripažįs
tama po Helsinkio konferencijos. Mūsų 
dc jure poitika nepasikeičia. Taip pat mes 
nepripažįstame de jure Sovietų S-gos da
limi Baltijos valstybių, o tiktai de facto. 
Padėtis lieka nepasikeitusi.“

Dar stipresniais išsireiškimais Kanados 
užs. reikalų ministras Allan J. MacEachen 
užakcentavo, kad baigiamasis Aktas visiš
kai nepripažįsta Sovietų hegemonijos Ry
tų Europoje (patiekiama ministro kalba ir 
parlamento rezoliucija).

««•
Prancūzijos prezidentas Giscard d‘ Es- 

taing taip pat pareiškė, kad Helsinkio Ak
tas nepakeičia padėties.

Lietuvos pareikštas 1918 metais apsi
sprendimas tebegalioja. Jos apsisprendi
mas buvo patvirtintas tarptautinėje .ben
druomenėje, pripažįstant ją de jure ir 
priimant į Tautų Sąjungą. Taip pat jis 
buvo pripažintas Sovietų Rusijos taikos 
sutartimi su Lietuva pirmajame paragra
fe (tekstas).

Vienašališkas Lietuvos įjungimas į So
vietų S-gą kariškai ją okupuojant, yra ne
legali aneksija. Tokiu būdu Lietuva nėra 
Sovietų S-gos dalis nei teisiškai, nei poli
tiškai.

Sovietų S-ga kalba apie savanorišką 
apsisprendimą, bet ji pikta ir nepatenkin
ta, jei apsisprendimo klausimą kelia Rytų 
Europos tautos. Jei kartą tauta yra absor
buota į Sovietų S-gą, apsisprendimo klau
simas yra baigtas.

Apsisprendimo principas yra įjungtas į 
baigiamąjį Aktą, taip pat kaip įjungta ga
limybė pakeisti sienas taikiu būdu. Tokio 
apsisprendimo prasmę išaiškino preziden
tas Fordas savo pusmetiniame pranėšime 
Saugumo komisijos pirmninkui Dante B. 
Fascal'iui 1976 m. gruodžio 3 d. (praneši
mo tekstas).

Antrojo pasaulinio karo metu Sovietų 
Sąjunga bandė pateisinti savo veiksmus 
kariškais pagrindais, t. y. reikalu sudaryti 
Rytų frontą prieš nacių Vokietiją. Dau
giau kaip 30 metų praėjo po to karo, o So
vietų S-ga vis dar tebelaiko savo glėbyje 
lE'altijos tautas. Baltijos programa yra in
tegralinė Europos problemos dalis, todėl 
ji turi pasilikti baigiamąjį Aktą pasira
šiusiųjų valstybių programose ir sąžinėse 
iki to laiko, kol tų valstybių nepriklauso
mybė bus atstatyta.

Trijų nepriklausomų Baltijos valstybių, 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos, egzistencija 
negraso Sovietų S-gai, Priešingai, jų ne
priklausomybės atstatymas prisidėtų prie 
tikros ir pastovios taikos išlaikymo šita
me regione ir visoje Europoje.

Lietuvių tauta niekada nesutiks pasi
likti Sovietų S-gos vergijoje. Laisvė ir ne
priklausomybė pasilieka aukščiausias Lie
tuvių tautos siekimas.

New York, NY, rugsėjo 19 d. 1977 m.
(Parašai)

P. S. Šis dr. D. Krivicko paruoštas me
morandumas pasiųstas laisvojo pasaulio 
vyriausybėms, pasirašiusioms Helsinkio 
Aktą, lir senatoriui R. Dole, kuris pasisakė 
Belgrade reikalausiąs Baltijos valstybių 
nepriklausomybės atstatymo.

žė. Dabar jau ir tų planų ateičiai nebema
tyti, išskyrus tai, kad yra ruošiami nauji 
DBLS įstatai, kaip likviduoti L. N. b-vę, 
kai čia nebus lietuvių. Šiandien mes turė
tume rūpintis veiklos pagyvinimu, o ne 
jos likvidavimu.

M. Bajorinas

APIE SVETIMŽODŽIUS IR 
NAUJADARUS

„Europos Lietuvis“, 1977 m. rugsėjo 13 
d. Nr. 35 atspausdino Viktoro Aleknos 
straipsnį iš „Literatūra ir menas“ Nr. 31 
apie svetimų žodžių prisiveisimą lietuvių 
kalboje. Tikrai juokingi, o ne laimingi iš
sireiškimai kaip „hepiendai“ ir panašūs 
gudravimai.

Joana Sarafinaitė, Škotijos lietuvaitė, 
„Europos Lietuvio“ 34 Nr. sielojasi: „Ko
dėl nerašome lietuviškai?“

Taigi ir Vakarų Europoje lietuviškai 
kalbantieji rūpinasi kalbos švarumu. 
„Europos Lietuvio“ redaktoriams tačiau 
ne visuomet pavyksta skaitytojus lietuviš
kai ar europietiškai painformuoti. Angliš
ki ilgio matai — jardai ir pėdos redakto
riams tur būt aiškūs, bet lietuviai euro
piečiai ir nenori žinoti, kokio aukščio yra 
1.200 „pėdų“ uola („E. L.“ Nr. 34).

Eduardas Cinzas Čikagos skraidstotė- 
je pamato besišypsančią saulę. Dėl skraidą 
stotės ir aš šypsojaus, pagaliau supratęs, 
kad tai reiškia aerodromą. Taip mes sa
kydavome ir rašydavome Lietuvoje. Kaip 
aerodromą Lietuvoje šiandien vadina — 
nežinau. Tegul Eduardas Cinzas nepyksta, 
kad ūš apie jo „pupas“ rūpinuosi. Gerai, 
kad jis ieško lietuviško žodžio, tik aš no
riu tikėti, kad jis jo dar galutinai nerado 
ir nepasiliks prie skraidstotės.

Trojos
Pasaulyje jau baigia įsipilietinti dar 

vienas tarptautinis naujadaras, o su juo 
kartu ir nauja politinė sistema — euro
komunizmas (europietiškasis arba demo
kratinis komunizmas. Kas jis toks? Britų 
žurnalistas Richard Davy (The Times, 
rugs. 9 d.) gana vykusiai palygino euro
komunizmą su žinoma istorija apie nere
gius ir dramblį. Leidžiant grupei neregių 
paliesti atskiras dramblio kūno dalis, bu
vo paprašyta pasakyti, kokį sutvėrimą jie 
čiupinėja. Kiekvienas davė skirtingą at
sakymą.

Taip iki šiol yra ir su komunizmu. Ta
tai ypačiai išryškėjo specialioje euroko
munizmu! studijuoti Lucca konferencijo
je, kurioje dalyvavo akademikai iš Ame
rikos dr Europos, o taip pat ekskomunis- 
tai iš Vakarų kraštų.

Aplamai eurokomunistais priimta va
dinti komunistų partijas, kurios nori siek
ti valdžios demokratiniu keliu, atmeta 
Maskvos vadovavimą, smerkia Čekoslova
kijos invaziją ir pripažįsta iki tam tikro 
laipsnio politinę ir asmenišką laisves. Ta
čiau paskutiniuoju metu suskilus Japoni
jos, Australijos ir daugelio kitų kraštų ko
munistų partijoms, atsiradus jose besi
priešinančių paklusti Maskvai, eurokomu
nizmo vardas pasidarė tartum per siau
ras, išėjo iš Europos ribų. Tuo labiau, kad 
iki šiol tikraisiais eurokomunizmo vėliav
nešiais buvo laikomi Italijos, Prancūzijos 
ir Ispanijos komunistai

Eurokomunizmo skeptikai Lucca konfe
rencijoje pasiskirstė į tris grupes. Pirmo
ji iš jų tvirtina, kad vadinamieji euroko- 
munistai tebėra lojalūs Lenino pasekėjai, 
pasiruošę panaudoti visas priemones val
džiai savo rankose išlaikyti. Atseit, jie ga
li prieš rinkimus įsipareigoti ištikimybę 
demokratijai, tačiau paėmę valdžią, nuei
tų Lenino pramintu revoliucinės jėgos ke
liu. Tai patvirtina ir tas faktas, kad Ispa
nijos komunistų vadui Carrillo pareiškus, 
jog Sovietų sistema nėra 'tikrai socialisti
nė, Prancūzijos ir Italijos kolegos, bijoda
mi Maskvos ekskomunikacijos, atsisakė 
jį viešai ir tvirtai paremti. Trumpai ta
riant, tai esą tie patys komunistai, norį 
per apgaulę perimti valdžią. Tai vilkai 
avies kailyje.

Antroji skeptikų grupė galvoja, kad eu- 
rokomunistai apgaudinėja patys save, 
nuoširdžiai tikėdami, kad komunizmas ir 
demokratija yna suderinamos sistemos. 
Jie, esą, pamiršta, kad centralizuota siste
ma ir vienose rankose sukoncentruota 
ekonominė jėga, neišvengiamai veda i to
talitarizmą. Rusijos tradicija ir marksiz
mo-leninizmo sistema nepalieka nė ma
žiausios vietos balansuotam valdžios pa
sidalijimui. Net ir labai norėdami, euro- 
komunistai negalėtų suteikti gyventojams 
pažadėtųjų demokratinių laisvių, nes 
jiems kelią pastotų ne tiktai komunisti
nės sistemos principai, bet ir Sovietų S- 
gos politinis, ekonominis ir mdlitarinis 
svoris. Tik nutraukus ryšius su Sovietų 
S-ga ii- atsisakius leninizmo, šitokia euro
komunizmo interpretaoij'a būtų įmanoma. 
Bet tada, anot prof. L. Kolakowskio, euro- 
komunistai virstų paprastais socialdemo
kratais.

Trečiąją grupę sudaro tie, kurie sako, 
kad komunistus įsileidus į valdžią, niekas 
ten nepasikeistų. Jie naudotųsi tomis pa
čiomis savanaudiškomis ir biurokratiško
mis priemonėmis, kuriomis naudojasi ir 
kitų partijų politikai. Minėtoje Lucca 
konferencijoje prof. Are labai įtikinan
čiai įrodinėjo, kad klysta tie, kurie mano, 
kad atėjusi į valdžią Italijos komunistų 
partija reformuotų dabartinę protekcinę 
biurokratijos sistemą. Italijos komunis
tai, išplėšdami valstybinį kapitalizmą, 
būtų priversti įsivesti dar didesnį biuro
kratizmą, negu dabartinė Krikšč. demo
kratų partija. Tai patvirtina ir Sovietų S- 
gos pavyzdys.

Bet pasigirsta ir optimistiškesnių balsų. 
Pvz. berlyniškis profesorius R. Loewen
thal mano, kad leninizmas Vakarų Euro
poje silpnėja, o laimi demokratiškosios 
idėjos. Tos idėjos skverbiasi ir į vakarie
čių komunistų partijas, priversdamos at
sisakyti totalitarizmo, kaip būtinos sąly
gos ’Socializmui įgyvendinti.

Minėtasis profesorius mano, kad komu
nistų įsileidimas į valdžią nesudarytų de
mokratijos idėjai jokio pavojaus. Tačiau 
nuo to, be abejo, nukentėtų vakariečių 
vienalytė užsienio politika ir Europos gy
nyba, jei eurokomunistai atsisakytų nu
traukti ryšius su Sovietų S-ga.

Visai neseniai eurokomunizmu! ap
svarstyti Britanijos užsienių reikalų mi
nisterija taip pat buvo sušaukusi specialų 
seminarą Edinburghe. Ten nuomonės ir
gi suskilo. Vieni pasisakė, kad komunistų 
atėjimas į Italijos ir Prancūzijos valdžią 
būtų didelis smūgis Nato organizacijai, 
tuo tarpu kiti tvirtino, kad eurokomuniz
mo klausimas šiuo metu esąs per daug 
dramatizuoj amas.

Apie „demokratėjantį komunizmą“ kal
ba ir kai kurie disidentai. Jie taip pat sa
kos! siekią progresyvaus liberalėjimo,

Tas kerėpla žodis kažin kaip kvepia 
vertimu iš Flughafen. O jau jeigu verti
mas, tai geriau iš prancūziško aerodrome 
arba iš aėroport — oro uostas, tuo labiau, 
kad pr. le air, ir liet, oras — abu žodžiai 
panašūs ir tos pačios kilmės.

A. Kušlys

arklys ?
žmogaus teisių apsaugos ir demokratinių 
laisvių garantijos, o ne triuškinančio esa
mosios sistemos sunaikinimo.

Pagaliau pažymėtina, kad Sovietų Są
junga, 'bent oficialiai, skelbia, kad euro
komunizmas esąs Vakarų politikų įran
kis Rytų ir Vakarų komunistų partijoms 
išskirti ir suskaldyti. Nurodomi trys pa
grindiniai tikslai, kurių siekią vakarie
čiai eurokomunizmo pagalba, būtent: a) 
atskirti Vakarų komunistų partijas nuo 
Rytų Europos valdančiųjų komunistų par
tijų, b) įvaryti kylį tarp Sovietų Sąjun
gos ir kitų valdžioje esančių komunistų 
partijų, c) suskaldyti Vakarų komunistų 
partijas ir tuo būdu suartinti su socialis
tais.

Atrodo, kad abi pusės nepasitiki euro
komunizmu, kuris jau yra čia, mūsų tar
pe. Tuo tarpu daugumą sudaro tie, kurie 
galvoja, kad eurokomunizmas yra sovie
tinis Trojos ’arklys Vakarų demokratijoms 
sunaikinti. Tačiau netrūksta ir tokių, ku
rie mano, kad demokratinėje laisvėje iš
augę vakariečiai komunistai sugebės lai
ku atpažinti vilką, jei jis bus avies kaily
je — ir pasirinks laisvę.

IIETUVOJĘ
SAUGOS DIRŽAI

Lietuvoje pernai buvo užregistruota be
veik 2.000 automobilių susidūrimų, ku
riuose žuvo 201, o sužeisti 1.404 žmonės. 
Privalomas apsauginių diržų .naudojimas 
įvedamas nuo šių metų .spalio 1 dienos. Iš
imtis numatyta įtik taksiams ir tiems au
tomobiliams, kurie neturi specialių įtvirti
nimo vietų diržams, Pastaruosus krautu
vėms parūpina Klaipėdos aklųjų kombina
tas ir Talino „Normos“ finma.

KONCERTAI OLANDIJOJE

Vilniaus M. K. Čiurlionio vidurinės me
no mokyklos styginių orkestras, diriguoja
mas S. Sondeckio, koncertavo penkiuose 
Olandijos miestuose. Laisvu nuo koncertų 
metu siusi tiko su Olandijos muzikas mo
kyklų auklėtiniais.

RAŠO APIE ŽUDIKUS

„Tiesa“ (rūgs. 29 d.) įsidėjo straipsnį su 
trimis nuotraukomis, pavadintą „Fašisti
niai nusikaltėliai rado prieglobstį užatlan- 
tėje“. Ten aprašoma Trėblinkos stovykla 
Lenkijoje, kurioje karo metu nužudyta 
daug žmonių. Žudikų /tarpe buvę ir lietu
vių — minimos jų pavardės ir adresai.

Straipsnis baigiamas tokia pastaba: „Už- 
atlantyje dabar madinga postringauti apie 
žmogaus teises bei tariamus jų pažeidi
mus socialistinėse valstybėse. Pravartu 
šiems ponams pirmiausia apsidairyti ap
link save. Gal kaip tik šalio jų gyvena hit
lerininkų parankiniai“.

Lankas — seniausias ginklas
Strėlė yra medžioklės ir kovos ginklas, 

išmetamas iš lanko. Sakoma, kad jis yra 
seniausias ir buvęs plačiai paplitęs gink
las. Tai parodo kalnų olose užsilikę urvi
nių žmonių piešti vaizdai. Gal tik lanko 
ir strėlės nežinota Australijoje, nes ten 
vietiniai gyventojai išrado bumerangą.

Spėjama, kad strėlę ir lanką žmonės iš
rado vidurinio paleolito laikotarpyje. Iki 
to laiko kovos ir apsigynimo įrankis bu
vo tik pagalys ir akmuo. Susirasdavo ašt
ria briauna akmenį ir jiį odos dirželiais 
pririšdavo prie pagalio. Ir taip primity
viškai buvo gaminami kovos kirviai. O 
kai buvo išrasta strėlė, tai gyvenimas žy
miai palengvėjo. Tuomet žmogus jau drą
siai galėjo stoti į kovą su plėšriaisiais žvė
rimis ir lengviau pasigaminti sau maisto. 
Jis 'tai galėjo atlikti pats toliau stovėda
mas ar pasislėpęs, nerizikuodamas savo 
■gyvybe. Taip pat ir priešą jau galėjo iš 
toliau pulti ir mažiau reikėjo su juo 
grumtis. Žmoguus, galėdamas lengviau 
pasigaminti sau maisto, jau turėjo dau
giau ir laisvo laiko. Tada pradėjo prisi
jaukinti laukinius gyvulius, sodinti mais
tui reikalingus augalus ir, išlindęs iš olos, 
ėmė kurti patogesnę pastogę.

Geras lankams medis yra šermukšnis, 
vinkšna, lazdynas ir kt. Tvirčiausius lan
kus ištobulino anglai, juos gamindami iš 
į kadugį panašaus medžio. Senovėje lan
kai buvo nuo trijų iki penkių pėdų ilgu
mo. Trumpesnio lanko ir pramušamoji jė
ga yra mažesnė. Bet su trumpesniu lanku 
galima daug greičiau ir žymiai taikliau 
šaudyti. Tai matome filmose iš amerikie- 
priemonių, nulemiančių individualių ūkių 
plėtotę, yra visuomeninė nuosavybė. Be 
to, lenkų žemės ūkis naudojasi valstybės 
čių kovų su indėnais. Iki karys įdeda į 
šautuvą naują užtaisą, tai indėnas per tą 
laiką šuoliais jodamas iššauna keletą strė
lių. Dabar sporto reikalams lankai gami
nami iŠ metalo ir iš fibrinio stiklo. Jie yra 
daug geresni už indėnų vartotus. Strėles 
indėnai gamino iš laukinių obelų, vyšnių, 
riešuto, šermukšnio ir panašių medžių at
žalų. Jos turėjo būti gerai padarytos, tai 
ir jų kaina buvo didelė. Žvėrims šaudyti 
ir karo reikalams strėlės buvo gaminamos

Perskaičius šį straipsnį nors ir keletą 
kartų nepasidaro aiškiau, kas yra bendra 
tarp žmogaus teisių reikalavimo visame 
pasaulyje gyvenantiems doriems pilie
čiams ir žudikų, jeigu jie ir tikrai gyvena 
Amerikoje ar Brazilijoje. Kriminalinių 
nusikaltėlių esama visur, įskaitant ir So
vietų Sąjungą.

MUZIKOS RUDUO

Spalio pradžioje Lietuvoje prasidėjo 
Muzikos ruduo. (Septintas iš eilės). Tai 
dienos, kai muzika iš 'koncertų salių iške
liauja į visą kraštą.

Šventės atidarymo iškilmės paprastai 
vyksta .Druskininkuose, prie M. K. Čiur
lionio paminklo. Čia prieš šešerius metus 
ir buvo pradėtas Muzikos ruduo Čiurlio
niui pagerbti. Šiais metais kompozitoriai, 
ansambliai ir geriausi muzikos atlikėjai 
(arti šimto žmonių) vyksta į kraštą pasi
skirstę į tris grupes. Iš viso per dvi dienas 
buvo suruošti 22 koncertai. Išvykose da
lyvavo operos ir baleto artistai, filharmo
nijos solistai, konservatorijos ir radijo an
sambliai ir let.

PREMIJOS KIAULININKAMS

Pirmojo laipsnio diplomus, lengvuosius 
automobilius „UAZ-469B“ (nemokamai) 
ir 2.200 rb premijas gavo Biržų rajono K. 
Požėlos ir Pasvalio rajono „Naujo gyveni
mo“ kolūkių veislinių fermų kiaulių au
gintojai.

Antrojo laipsnio diplomais, lengvaisiais 
automobiliais „Moskvičius“ (nemokamai) 
ir 1.500 rb premijomis apdovanoti Kėdai
nių rajono „Tiesos“ veislininkystės ūkio 
ir Vilkaviškio rajono kolūkio „Į komuniz
mą“ veislinės kiaulių fermos darbuotojai.

SUKRITIKUOTAS J. JURGINIS

Lietuvos Mokslo akademijos narys, is
torijos profesorius J. Jurginis praėjusiais 
metais išleido naują knygą, pavadintą 
„Pagonybės ir krikščionybės santykiai 
Lietuvoje“. Toje knygoje jis įrodinėja, 
kad senieji lietuviai neturėjo religijos, o 
tiktai pagonybę. Tokiu būdu jie negarbi
nę ir neturėję stabų, neturėję šventyklų 
ir aukurų, neaukoję dievams gyvulių, ne
garbinę šventų akmenų, nedeginę dievų 
garbei belaisvių. Nebuvę net pačių dievų, 
nei žynių, nei šventyklų.

Istorijos mokslų daktarė, prof. Pranė 
Dundulienė, pasiremdama gausybe auto
rių, labai smarkiai kritikuoja J. Jurginį ir 
griauna jo teorijas (Komunistas, Nr. 9, 
1977 m.). Jo pažiūra esanti priešinga 
marksistinei metodologijai arba tiesiog 
perimta iš buržuazinių istorikų (A. Briuk- 
nerio, A. Miežinskio, P. Klimo, Z. Ivins
kio). P. Dundulienė teigia, kad šio istori
ko dėstyme „glūdi siekimas sumenkinti 
visus, kurie galvoja kitaip, negu. Jurgi
nis“. Jis visiškai užmiršęs savo užsibrėž
tąjį tikslą ir neišnagrinėjęs pasiimtojo 
klausimo.

Nedažnai atsitinka, kad šitaip .smarkiai 
gauna pylos tarybinis mokslii^nkas, ,o 
ypačiai nusipelnęs partijos narys ir Lietu
vos istorijas dergliotojas.

su smaigalyje pritvirtintomis titnago, ra
go, kaulo, o vėliau ir geležies galvutėmis. 
Viduramžiuose karuose Europoje jau bu
vo sudaryti strėlininkų būriai, kurie var
tojo patobulintus lankus.

Spėjama, kad lietuviai strėles pradėjo 
vartoti vėlyvajame paleolite (senojo ak
mens amžiaus pabaigoje). Pradžioje strė
lių antgaliai buvo titnaginiai (karklo la
po pavidalo) ir raginiai (šeivos pavidalo). 
Vėliau jau atsirado įvairių formų įtveria
mų ar užmaunamų antgalių, kurių dalis 
jau buvo su užbarzdomis. Nuo XIII a. 
Lietuvoje atsirado jau žymiai pagerintų 
lankinių ginklų, kurių lankas įtempiamas 
mechanizmu. Tai buvo arkebuza, belista, 
katapulta ir kt. Prie jų dar galima pri- 
skaityti išrastus pilių sienoms griauti ta
ranus (sienlaužius). Jais svaidydavo ak
menis, ietis in padidintas strėles. Tie gink
lai turėjo žymiai didesnę pramušamąją 
jėgą.

Šiandien šaudymas iš lanko daugumoje 
valstybių yra sporto šaka. Nepriklauso
moje Lietuvoje ši šaka buvo mažai prak
tikuojama. Kiek daugiau ji 'buvo paplitu
si tik Vilniuje. Dažnai lankas ir strėlė bu
vo tik vaikų praktikuojama žaidimų pra
moga.

V. Vytenietis
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Lietuvių Kronika
DBLS TARYBOS PRANEŠIMAS

DBLS Taryba šaukia Tarybos narių ir i 
ją Įeinančių organizacijų ir Sąjungos sky
rių atstovų posėdį-suvažiavimą.

Suvažiavimais šaukiamas spalio 29 die
ną, 10.30 vai. rytą, Manchesterio Lietuvių 
(klube, 121 Middleton Road, Crumpsail, 
Mianchester M8 6JY.

Bus svarstomi labai aktualūs lietuviš
ko jaunimo ir lituanistikos oganizaciniai 
klusimiai, Centro Valdybos veiklos proble
mos ir mūsų lietuviškosios išeivijos vie
nybės derinimas politinėje veikloje.

Tad kviečiame visų organizacijų atsto
vus posėdyje dalyvauti.

DBLS TARYBA

LONDONAS
LONDONIEČIAI LANKYS SAVO 

MIRUSIUOSIUS
Dėl išvykos Manchesterin, londoniečiai 

savo mirusiuosius lankys vieną savaitę 
anksčiau, negu paprastai buvo daroma 
(pirmą lapkričio mėnesio sekmadienį).

Tad lankymo diena’ šiais metais yra 
spalio 30, (sekmadienį) 3.30 vai. po pietų. 
Visi renkamės šv. Patriko kapinėse, prie 
koplyčios, iš kur 'bus eisena į lietuviškąjį 
kapinių skyrių.

LONDONIEČIŲ IŠVYKA l 
MANCHESTERĮ

Lapkričio 5 d. londoniečiai vyksta apsi
lankyti pas manchesteriečius ir kartu 
dalyvauti Kariuomenės Šventės minėjime, 
kurį rengia L. V. S. „Ramvės“ Manches
terio skyrius. Norintieji dalyvauti išvyko
je, prašomi jau dabar užsiregistruoti pas 
Igną Dailidę (tel. 980-7463) arba S. Kas
parą (tel. 980-8159). Iš Manchesterio grįž
tame sekmadienį, lapkričio 6 d. Išvyką 
rengia Londono Sporto ir Socialinis 'klu
bas.

RUDENS BALIUS

Lietuvių moterų šv. Onos Draugija 
spalio 22 d. naujai išdekoruotoje Sporto 
ir Socialinio klubo salėje (345A, Victoria 
Park Rd.) ruošia

RUDENS BALIŲ.
Gros geras orkestras, bus skanių cepe

linų. Pradžia 8.30 vai.

PUIKUS DAINAVIEČIŲ BALIUS
Dainaviečių rudens balius praėjusį sa

vaitgalį nors ir nebuvo labai gausus, bet 
garžus ir nuotaikingas. Apie 60-70 entu
ziastų — dainaviečių darbo rėmėjų nesi
gailėjo atvykę.

Svečių buvo iš arti ir iš labai toli. Visi 
trys didieji Australijos miestai — Mel- 
boumas, Sidnėjus ir Adelaide — buvo 
šauniai atstovaujami.

.Solistė G. Vasiliauskienė dalyvavo su 
šeima, pasveikino Anglijos lietuvius Ade
laidės lietuvių vardu ir ištraukė laimin
guosius turtingas loterijos bilietus.

Iš Sidnėjaus atvykęs Dainavos pirmi
ninkės J. Kerienės sūnus Rimas Keris 
taip pat apsilankė baliuje. įMelbournui at
stovavo A. V. Aniulis su sūnum. Atrodo, 
buvo ir daugiau svečių iš tolimųjų konti
nentų, bet nebepasisekė jų vardų sužino
ti.

Puikų bufetą buvo paruošę S. ir P. Ru- 
seckai, o atsigaivinti padėjo baras. Nuo
taikinga muzika nenorom vertė svečius 
trepsėti iki vidurnakčio.

Nebeminint atskirais vardais, reikia pa
brėžti, kad visos dainavietės buvo nuošir
džiai įsitraukusios į baliaus ruošos darbą, 
už kunį dalyviai joms liko dėkingi.

(Šeimininkės savo ruožtu dėkoja sve
čiams už atsilankymą ir paramą. Iki pa
simatymo pavasario baliuje.

MANCHESTERIS
KLUBO NARIŲ POBŪVIS

Spalio 8 d. Manchesterio Liet. Soc. klu
bas savo patalpose surengė metinį narių 
pobūvį — balių, į kurį atsilankė 119 žmo
nių. Svečių tarpe matėsi buv. vyr. skau
tų vadas P. Molis su žmona, DBLS-gos

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

MANCHESTERYJE — spalio 30 d., 11 
vai., Lietuvių Namuose.

NOTTINGHAME — spalio 23 d., 11.15 
vai., Židinyje.

LEAMINGTONE SPA — spalio 23 d., 14 
vai., St. Peter's, Dormer Place.

COVENTRYJE — spalio 23 d., 16 vai., St. 
Elizabeth's.

NOTTINGHAME — spalio 30 d., 11.15 
vai., Židinyje.

STOKE-ON-TRENTE — spalio 30 d„ 15 
vai., St. Wulstan's, Wolstanton.

KEIGHLEY — spalio 23 d., 3 vai. p. p., St. 
Anne bažn. 

pirm. J. Alkis ir kiti. Tokio didelio ba
liaus klube jau senai nebuvo. Tas skai
čius vis dėlto tėra tik pusė klubo narių 
skaičiaus.

Pobūvį atidarė ir pravedė klubo pirm. 
V. Kupstys, pasidžiaugdamas tokiu dide
liu atsilankiusiųjų skaičiumi. Bet būtų la
bai gražu, kad nors kartą dalyvautų visi 
nariai.

Pobūvio stalus palaimino kun. V. Ka- 
maitis. Maistą, kuris buvo gausus, turi
ningas ir gardžiai paruoštas, pagamino 
'šeimininkai V. ir P. Virbickai, V. Bagdo
navičienė, M. Bylienė ir K. Subačienė.

Pobūvio metu klubą sveikino ir geros 
kloties linkėjo P. Molis, J. Alkis ir (kiti.

Ta proga L. F. R. vienetas pravedė pa
sisekusią loteriją, kurioje laimę galėjo iš
mėginti visi.

Nuotaika buvo visų puiki, kurią palydė
jo skambi daina, nuotaikingi pokalbiai, 
žmonės skirstėsi namo gerokai po vidur
nakčio.

Surengti narių balių be abejo yra gra
žus paprotys, kurį kultūringame pasauly
je palaiko visos organizacijos, tačiau lin
kėtina, kad ateinančiais metais nors kar
tą, per metinį klubo narių pobūvį, nors ir 
tektų susispausti, dalyvautų visi klubo 
nariai.

A. P-kis

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
MINĖJIMAS

L. K. V. S-gos „Ramovės“ Manchesterio 
skyrius lapkričio 5 d., šeštadienį, 5.30 vai. 
vakare Cheetham Town Hall, Cheetham 
Hill, Manchester, M8 rengia 
LIETUVOS KARIUOMENĖS MINĖJIMĄ.

Paskaitą skaitys pulk. T. Vidugiris.
Meninėje dalyje dainuos J. Černio va- 

davaujamas vyrų oktetas, o solo padai
nuos pats Londono lietuvių choro dirigen
tas J. čemis. lEe to, pasirodys vietos 
skautai, taip pat bus deklamuojami eilė
raščiai.

Po programos skautai savo reikalams 
praves turtingą loteriją, kurioje galės lai
mę išmėginti visi. Veiks baras ir užkandi
nė iki 11 vai.

Kviečiame visus iš arti ir toli pavie
niais ir ekskursijomis atvykti <į minėjimą; 
iš ten parsivešite malonius prisiminimus, 
kurie jus gaivins ilgą laiką.

Ramovėnų valdyba

GLOUCESTER
RENGIAMAS TAUTOS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
Gloucesterio-Stroudo DBLS skyrius spa

lio 22 dieną, 6 vai. vak. ukrainiečių klubo 
patalpose (37, Midland Road) rengia Tau
tos šventės minėjimą.

Programoje pasirodys vietinis jaunimė
lis.

Po programos bus proga paragauti na
minio vyno. Bus loterija ir šokiai. (E'aras 
veiks iki 11.30 vai. Prašome visus apylin
kės bei tolimesnių vietovių lietuvius at
vykti ir nesivėluoti. Vietos pakaks vi
siems.

Skyriaus valdyba

BIRMINGHAMAS
DBLS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Spalio 23 d. Lenkų katalikų klube, Bor- 
desley St., Birmingham 5, šaukiamas sky
riaus narių susirinkimas. Bus renkamas 
atstovas į Tarybos suvažiavimą Manches
teryje ir aptariamas Vasario 16 minėji
mas, kuris šiais metais plačiu mastu ruo
šiamas IBdnminghame. Visus skyriaus na
rius prašome susirinkime dalyvauti.

DBLS skyriaus sekretorius
(Red. pastaba: susirinkimo valanda at

siųstame pranešime nenurodyta).

SERGA S. ČEREŠKEVIČIUS

Ilgametis DBLS skyriaus narys Stasys 
čereškevičius gydosi Queen Elizabeth li
goninėje, West 5 palatoje. Lankymo lai
kas kiekvieną dieną nuo 15 vai. iki 16 vai. 
ir nuo 19 vai. iki 20 vai. Kas galite, lanky
kite šį vienišą, malonų ir draugišką tau
tietį.

M. Linkevičius

KETTERINQAS
MIRĖ J. PETKUS

Spalio 3 d. Kettemigo ligoninėje mirė 
Juozas Petkus. Prieš ketverius su puse 
metų jis buvo sunkiai sužeistas į galvą. 
Keilas savaites išgulėjo ligoninėje be są
monės. Iš ligoninės išėjo nebeatgavęs vi
siškos orientacijos, bet dar pagyveno dau
giau kaip ketverius metus.

Velionis buvo gimęs 1918 metais Žemai
tijoje. Po karo 1947 m. atvažiavo į Angli
ją. Čia gyvendamas, vedė lenkų tautybės 
žmoną ir užaugino vieną sūnų.

Kol buvo sveikas, buvo gana geras ir są
žiningas darbininkas. Abu su žmona dirb
dami, buvo gražiai prasigyvenę. Turėjo 

nusipirkę naują namą Ketteringe, kur ir 
užbaigė savo gyvenimo dienas, nesulau
kęs senatvės. Žmonos teigimu, giminių 
Lietuvoje neturėjęs. Paliko liūdinčią žmo
ną, sūnų ir žmonos tėvus bei kitus gimi
nes. Palaidotas spalio 7 d. Ketteringo 
miesto kapinėse. Laidotuvių apeigas atli
ko St. Edward's bažnyčios klebonas.

Tebūnie tau, Juozai, lengva Anglijos že
melė.

J. Liobė

ROCHDALE
D. BANAITIS — JUBILIATAS

Ilgametis DELS Rochdale skyriaus pir
mininkas ir Britanijos lietuvių visuome
nės veikėjas Domas Banaitis šiomis die
nomis gauna anglišką „Senior Citizen“ ti
tulą. 1977 m. spalio 21 d. jis švenčia savo 
amžiaus 65 m. sukaktį. Bemaž trečdalį to 
laiko jis vadovauja DBLS Rochdale sky
riui.

D. Banaitis su vaikaičiais

Gimė Domas Banaitis 1912 m. spalio 21 
d. Ruptkiškių km., Eržvilko vis., Tauragės 
apskr. Baigęs mokytojų seminariją, jis il
gą laiką mokytojavo Dzūkijoje. Karo me
tu pasitraukęs į Vakarus, apsistojo D. (2'ri- 
tanijoje, kur per pastaruosius 30 metų 
dirbo uždarbinį darbą britų pramonėje ir 
visuomeninį darbą lietuvių organizacijo
se. Apsigyvenęs Šiaurės Anglijoje, D. Ba
naitis jau 20 metų pirmininkauja DBLS 
Rochdaleš skyriui. Per tą laiką jis keletą 
kartų buvo išrinktas DBLS Tarybon ir 
buvo tarybos pirmininku. Nepraleidęs be
veik nei vieno DBLS metinio suvažiavi
mo, jis daug kartų jam pirmininkavo. 
Manchesteryje jis dalyvauja Pavergtųjų 
Europos tautų komitete ir kitose organi
zacijose.

Su savo neseniai mirusia žmona D. Ba
naitis išaugino ir išmokslino šaunų sūnų 
Vaidotą.

Linkime darbščiajam visuomenininkui 
ir toliau nepasitraukti iš lietuviškosios 
veiklos.

LIET. SODYBA
J. KORSAKO LAIDOTUVĖS

Kaip jau anksčiau buvo rašyta, miru
sio Liet. Sodyboje a. a. Jokūbo Korsako 
kūnas buvo atvežtas į Lietuvių Sodybą 
spalio 7 d. Iš čia atgabentas į Headley R. 
katalikų bažnyčią, kur už velionį pamal
das atlaikė kun. Geryba. Iš bažnyčios su 
visomis religinėmis apeigomis, palydint 
nemažam skaičiui pensininkų, draugų bei 
pažįstamų 1 anglų, atgabentas į kapines. 
Prie kapo atsisveikinimo žodį tarė DIELS 
Centro valdybos atstovas Z. Juras, apibū
dindamas velionio nueitą ne visiškai leng
vą gyvenimo kelią. Priminė, kad jis iš 
Lietuvos pasitraukė į Vakarus ne savo no
ru, bet okupantų verčiamas. Velionis buvo 
ramaus būdo, rėmė lietuviškus reikalus, 
spaudą, buvo Liet. Sodybos DBLS sky
riaus narys. Jo karstas skendo gyvų gėlių 
vainikuose,

Tebūnie Tau, Jokūbai, lengva Headley 
kapinių žemelė.

DBLS skyriaus valdyba

ŠKOTIJA
SOCIALDEMOKRATŲ SUVAŽIAVIMAS

Liet, socialdemokratai D. Britanijoje 
'šiais metais savo metiniam suvažiavimui 
susirinko .'EellshilH'e, kur dar prieš pirmą 
pasaulinį karą veikė tuo pat vardu orga
nizacija. 1907 m. spalio mėn., t. y. lygiai 
prieš 70 metų ten buvo pradėtas leisti 
„Rankpelnis“, kuris per keliolika metų 
skleidė demokratinio socializmo idėjas. 
Laikraštį skaitę, lietuviai anglį ak as8 ai 
Škotijoje ir bendraminčiai kitur.

Po antro pasaulinio karo, socialdemo
kratai vėl atgijo. Dabar Škotijoje gyvena 
ir dirba gražus būrelis naujosios emigra
cijos lietuvių, kurie priklauso organizaci
jai. Jiems vadovauja A. Jovaras, J. Bliū- 
džius ir J. Venskūnas.

Suvažiavę iš visos D. Britanijos, social
demokratai išklausė Centro komiteto pra
nešimo, kurį padarė pirm. K. Tamošiūnas, 
ižd. V. Motuzą ir sekr. J. Vilčinskas. Pa
starasis kalbėjo apie Soc. Internacionalo 
kongresą 1976 m. Ženevoje, kur buvo pa
liestas dabar aktualus klausimas — Žmo
gaus teisės komunistų valdomuose kraš
tuose. Išdiskutavus praėjusiųjų metų 
veiklą, suvažiavimas perrinko organizaci
jos vadovybę: pirm. K. Tamošiūnas, vice- 
pirm. A. Pupelis, sekr. J. Vilčinskas, II 
sekr. S. Lauruvėnas, ižd. V. Motuzą. Ry- 

šinniku Škotijoje lieka A. Jovaras. Revi
zijos komisiją sudaro: P. Dzidolikas ir L. 
Pūras.

Nutarta ateinančių metų suvažiavimą 
sukviesti Manchesteryje.

Tą pat vakarą Bellshill'o Liet. Instituto 
salėje buvo suruoštas naujosios liet, išei
vijos D. Britanijoje 30 m. minėjimas, ku
rio meninę programą atliko P. Dzidoliko 
vadovaujamas vyrų choras ir deklamato
riai. Minėjimas buvo aprašytas šioje vie
toje praėjusią savaitę.

VOKIETIJA
MIESTAS, KURIAME SUSTOJA LAIKAS
Vasario 16 gimnazijos evangelikų mokinių 
ekskursija

1977 m. rugsėjo, mėn. 25 d. Vasario 16 
gimnazijos evangelikų mokinių ekskursi
ją, kaip ir kasmet, suorganizavo Fr. Skė
rys.

Anksti rytą iškeliaujame moderniu au
tobusu iš Romuvos kiemo. Pirma sustoji
mo vieta bus Amorbachas. Per Weinhei- 
mą, Furthą im Odenwald ir Michelstadtą, 
per Odenwaldo miškus ir kalnus, pasiekia
me miestą. Amorbachas žymus buvusiu 
benediktinų vienuolynu, kuris buvo įkur
tas aštuntame šimtmetyje. Jo bažnyčia 
yra barokinio stiliaus. Ji skaitoma dėl sie
ninių ir lubinių paveikslų viena gražiau
sių visoje Vokietijoje. Bažnyčioje matome 
ir baroko vargonus, statytus 18 Šimtmety
je. Vienuolyne įdomi Žalioji salė, biblio
teka ir kunigaikščių l>einingenų rinkiniai. 
Po reformacijos vienuolyną ir bažnyčią 
perėmė evangelikai.

Apie penkias minutes nuo vienuolyno 
yra labai graži katalikų Švento Gangolfo 
bažnyčia.

Iš Amorbacho važiuojame pro Tauber- 
bischofsheimą, Landą ir Bad Mergenthei- 
mą iki Creglingeno. Tenai apie 2 km nuo 
miestelio aplankome Viešpaties Dievo ko
plyčią. Nebūtų toje bažnytėlėje nieko ypa
tingo, jei nestovėtų joje Tilmano Riemen- 
schneiderio .iš medžio išdrožinėtas 11 met
rų aukščio Marijos altorius. Jis laikomas 
vienu iš dviejų gražiausių Tilmano Rie- 
menschneiderio kūrinių. Ir šitą bažnyčią 
po reformacijos perėmė evangelikai.

Iš Creglingeno važiuojame į galutinį 
šio ekskursijos tikslą — Rothenburg ob 
der Tauber. Rothenburgas ant kalno, apie 
šimtą metrų virš jį supančio Tauberio 
upelio. Miestas iki 'šiol išlikęs toks, koks 
jis buvo viduramžiais. Todėl jame ir da
bar nieko neleidžiama pakeisti. Čia kas
dien aplanko turistų iš Japonijos, Ameri
kos, Norvegijos ir Pietų Afrikos. Atvažia
vę Vokietijon, būtinai turi pamatyti šį 
miestą, kuriame, atrodo, laikas yra susto
jęs, ir 17 šimtmetis yra užkonservuotas.

Visas miestas yra apsuptas siena. Iš au
tobuso išlipę, pėsti turime eiti į miestelį. 
Jau po kelių žingsnių prieiname pirmą 
įžymybę — kriminalistinį muziejų. Jame 
galima matyti įrankių, kuriais viduram
žiais suimtieji būdavo tardomi, o nuteis
tieji baudžiami. Yra baisių įrankių.

Šalia kriminalistinio muziejaus yra 
švento Jono bažnyčia. Ją aplankę, eina
me toliau į miesto centrą. Prie rotušės yra 
pastatas, kuriame 1631 metais įvyko dra
matiškas atsitikimas. Per Trisdešimties 
metų karą generolas Tilly buvo užėmęs 
Rothenburgą ir norėjo jį sunaikinti kaip 
ir visus kitus miestus, kuriuos jis užėmė. 
Labai prašomas pasigailėti, jis įsakė bur
mistrui Nuschui išgerti 3 ir ketvirtį litro 
vyno taurę vienu pakėlimu. Nuschas per 
10 minučių įveikė vyną, ir taip miestas iš
liko nesudegintas. Burmistras po savo he
rojiško žygio miegojo tris dienas, o pabu
dęs dar sveikas gyveno 23 metus. Mirė su
laukęs 80 mėtų. Nuo turgavietės pasuka
me pilies link. Pusiaukelėje aplankome 
pranciškonų bažnyčią. Pilies išlikę tik 
griuvėsiai (ji sugriuvo per žemės drebėji
mą).

Eidami atgal į turgavietę, aplankome 
švento Jokūbo bažnyčią. Joje randame 
Tilmano Riemenschneiderio Švento Krau
jo altorių. Jis kaip ir Creglingeno altorius 
meniškai išdrožinėtas iš medžio ir labai 
aukštas. Šitą didžiausią bažnyčią Roten- 
burg ob der Tauber po reformacijos per
ėmė irgi evangelikai.

Grįždami sustojame dar Langenberge. 
Čia yra įdomi baroko stiliaus pilis, šalia 
pilies yra automobilių muziejus. Jame ga
lima matyti įvairiausio amžiaus automo
bilių.

Iš Langenbergo autostrada važiuojame 
namo. Prieš vakarienę pasiekiame, pavar
gę, bet labai patenkinti, Romuvą — Vasa
rio 16 gimnaziją.

Grįžtant kunigas Skėrys papasakojo, 
kad tai buvo jau dvidešimtoji ekskursija. 
Pirmoji ekskursija buvo suorganizuota 
1956 m. Tolimiausia ekskursija buvusi į 
Freudenstadtą, Schwarzwalde.

Ekskursijos praplečia mokinių akiratį ir 
pagražina niūrų gimnazijos gyvenimą 
Huettenfelde. Tame kaimelyje nėra jokių 
kultūrinių paminklų, nei kinų bei teatrų. 
Mokinius reikia vežti į teatrą į Heidelber
gą ar Mannheimą (apie 30 km nuo Huet- 
tenfeldo).

Ekskursijos dalyviai patenkinti išvyka 
ir dėkingi kun. F. Skėriui už jos suorga
nizavimą.

Petras Veršelis

HAMBURGO LIETUVIŲ MOTERŲ 
DRAUGIJA

Po sėkmingo visos Vokietijos Lietuvių 
Moterų Draugijų suvažiavimo Hamburge, 

norėdamos išgelbėti lietuvybę išeivijoje 
nutarėme per mūsų paskutinį susirinkimą 
įsteigti lietuvišką knygynėlį, kuriuo galė
tų naudotis Šiaurės Vokietijos lietuviai 
Nuoširdžiai prašome visus, turinčius at
liekamų lietuviškų knygų, jas mums pa
aukoti. Siūsti šiuo adresu:

Dr. L. Pascheit
Neumeustesche Strasse 1
2000 Mainburg 13.

Persiuntimo išlaidas mes atlyginsime.

Gydytojai Petrikie|neit Žukauskaitei, 
gyv. Kiel'io mieste Vokietijoj, š.m. rugsė
jo 20 d. gimė dukrelė Laima. Draugija 
džiaugiasi turėsianti naują tautinių šokių 
šokėją.

Gražinos Kilaitienės vadovaujamas cho
ras ir Elenos Baliulienės vadovaujama 
tautinių šokių grupė pradėjo rinktis kas 
trečiadienį 8 vai. Hamburgo Lietuvių Mo
terų Draugijos patalpose, Hamburg 1, 
Holzdamm 22. Turintieji gerus balsus ar 
norintieji dalyvauti šokiuose, prašome re
gistruotis pas E. iE'anevičienę (tel. 04101 
207593).

Draugija norėtų susirašinėti su jauną
ja Pakštaitės ir Sabadolskio pora, kurią 
puikios vestuvės buvo paminėtos E. Lietu
vyje (Nr. 31). Kas žino jų adresą?

Eva Banevičienė

R. DAUNORAS GR[ŽO ATGAL

Po sėkmingų gastrolių Amerikoj ir Ka
nadoj, Ričardas Daunoras grįžo į Stutt- 
gartą, kur yra apsistojęs studijoms.

Visur, kur R. Daunorui teko dainuoti, 
koncertuose buvo pilnos salės. Toronte jo 
koncertą užrašė į video juostą ir vėliau 
perdavė per Toronto televiziją.

Kalifornijoje R. Daunorui teko dainuo
ti Los Angeles Wilshire Ebell salėje, kur 
prieš kiek laiko yra dainavęs ir Vaclovas 
Daunoras, gastroliavęs Amerikoje.

Skautiškuoju keliu
AUKOS ATSTOVĖMS

S. v. v. si. Vytenis Zinkus — studentas 
iš savo kuklių sutaupų paskyrė 5 svarus 
atstovių kelionei į Tautinę stovyklą Aust
ralijoje. Tam pačiam tikslui skautiškos 
idėjos rėmėjas K. Plukas aukojo 10 sv. 
Broliui Vyteniui ir K. Plukui atstovės ta
ria skautišką ačiū.

Primename skautiškos idėjos rėmėjams, 
kad į Australiją iš Anglijos rajono vyks
ta dvi atstovės: vyr. sk. si. Daina Traš- 
kaitė ir vyr. sk. si. Audrilė Valterytė.

Nors sesės skiria tam reikalui savo su
taupąs ir jas remia rajonas, tačiau, kelio
nė yra labai brangi ir mes esame privers
ti kreiptis į plačiąją visuomenę, nuošir
džiai prašydami, kas gali, paremti mūsų 
ir atstovių žygius, įgalinant jas pasiekti 
Tautinę stovyklą ir joje sėkmingai atsto
vauti mūsų rajonui ir Britanijos lietu
viams.

Iš anksto visiems aukotojams reiškia
mas nuoširdus ačiū.

v. s. J. Maslauskas

ČIURLIONIO DARBAI 1912 M. 
LONDONE

„Draugo“ kultūrinis priedas (Nr. 183) 
įsidėjo tokiu pavadinimu dr. Andriaus 
Plioplio straipsnį. Iš jo sužinome, kad 1912 
metais nuo spalio 5 d. iki gruodžio galo 
Londone vykusioje tarptautinėje meno pa
rodoje dalyvavo ir mūsiškis M. K. Čiurlio
nis. Deja, kaip rašo autorius, jis buvo lai
komas rusų dailininku.

„Katalogo įvade, skirtame rusų grupei, 
autorius baronas Boris von Anrep be jo
kių išlygų laikė Čiurlionį rusu ir šitaip su
pažindino parodos lankytojus su jo dar
bais:

„Rusų 'širdžių giliausi užkampiai yra 
pilni mistinių jausmų. Tapytojas Čiurlio
nis buvo jų nugalėtas; jis buvo pasišven
tęs kosminėms paslaptims ir dangiškai 
eterio muzikai. Rex yra vienas iš svar
biausių jo darbų. Ugnis, kuri dega vidu
ryje, yra apsupta okultinio pasaulio hori
zontu, kylančiais ratais ir angelų šešėliais. 
Čiurlionis netikėtai mirė paskutiniais me
tais.“

Žurnalas „The Connoiseur“ (1912 m. 
.spalis) rusų menininkų, o kartu ir Čiur
lionio darbus šitaip vertinęs:

„Keli patys originaliausi darbai šioje 
parodoje buvo rusų menininkų. Daugelis 
jų savo giliais mistiniais jausmais ir in
tensyviai^ enigmatiškiais išsireiškimais 
primena William Blake darbus. Tokias 
kompozicijas ir Čiurlionio Raitelį,, vaiz
duojantį didelį miestą, kylantį aukštas po 
aukšto abiejose gilios daubos pusėse, per 
kurią šoka sudvasintas raitelis, sunku tie
siogiai suprasti. Kaip ir gigantiškų įvaiz
džių, vaizduojamų Apokalipsėje, jų reikš
mė priklauso nuo asmeniškų žiūrovo idė
jų ir reikalavimų. Tačiau yra būtina, kad 
paveikslai, sukurti gražioje formoje, bū
tų pakankamai rišlūs pritraukti žiūrovo 
vaizduotę ir leisti jam supinti kūrinio mis
tines idėjas harmonijon su savomis. M. 
Nicholo Roeriko Šventasis miestas ir pui
kusis Čiurlionio Rex priskirtini šiai kla
sei“.

Kas atsitiko su Čiurlionio paveikslais po 
parodos, tikrai nesą žinoma. Manoma, kad 
jie buvę grąžinti į Lietuvą.
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