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KAŽKAS NENORMALU ANGLIJA EUROPOS BENDRUOMENĖJE
Kai kuriuose žmonėse namų, gimtojo 

krašto, savosios aplinkos, su kuria buvo su
sigyventa, traukimas būna toks stiprus, 
kad jie rizikuoja, kaip sakoma, eiti net per 
ugnį ir vandenį, net per Sibirus, nešdamie- 
si viltį, jeigu ne gyventi, tai bent numirti, 
kur gimta, kur augta, kur dirbta. Tokio 
traukimo verčiami, kartais neatsilaiko net 
demokratinių egzilinių vyriausybių minis
terial pirmininkai ir išsmunka namo nusi
lenkti diktatoriams ar okupantams, tuo sa
vo veiksmu, žinoma, išduodami visus ligi 
tol Skelbtuosius savo idealus.

Praktiški žmonės ar atkaklūs užsigrūdi
nę kovotojai tokius jausmams pasiduodan
čius ir palūžtančius vieni apgaili, kiti su 
panieka ar juoku palydi, prisegdami gal 
ir ne visais atvejais tinkantį šiaudadūšio 
ar kitokį nemalonų vardą.

Bet ne iš tokių yra Vytautas Alseika, 
kuris iš Vliko leidžiamosios Eltos redakto
riaus vietos išskubėjo į Vilnių ir dabar ten 
atitinkamų įstaigų pareigūnams slaptai, o 
per spaudos konferencijas viešai pasakoja 
ir rodo, ką žino ir ką parsinešė. Jeigu jis 
nusifotografavo ar nusirašė Vliko posėdžių 
protokolus ir kitokius dokumentus ir susi- 
graibstė viską, ką tik galėjo, kad pajėgtų 
pasitarnauti Maskvai, iš kur gi mes galė
tume rasti jam nors trupinį užuojautos ir 
pavadinti jį tegu ir tokiu paniekos šešėlį 
turinčiu, bet vis dėlto pakankamai dar 
švelniu šiaudadūšio epitetu! Ne savo gim
tojo krašto traukimo vedamas jis bėgo į 
Vilnių, ir jis vertas išdaviko vardo, nors 
ir smulkaus. Ne, jis, atrodo, nė iš tolo ne
gali būti lyginamas pavyzdžiui, su tokiu 
karo metu vokiečių atstovybėje Japonijoje 
dirbusiu ir Sov. Sąjungai šnipinėjusiu Sor
ge. Anas, kaip mes suprantame, dirbo įsi
tikinusio komunisto darbą, stengėsi padėti 
komunistinei valstybei, taigi šnipinėjo idė
jos vedamas. Mūsų negarbingasis tautietis, 
greičiausia, bus užsikabinęs už rusiško rub
lio ar atsilygindamas už kokį nors asmeni
nį pasitamavimą, beieškodamas išeities, 
kaip čia geriau sutvarkyti savo nevykusį 
gyvenimą. Kas gi kada girdėjo, kad Alseika 
gali būti įtariamas komunistu? Net ir da
bar „Tiesoje“ spausdinamosios jo dalinės 
išpažintys nė užuominomis nerodo, kad jis 
būtų buvęs ar būtų komunistas.

Nežinome ir gal niekada ir nesužinosime, 
nuo kada jis dirbo ir Vlikui ir sovietinei 
slaptajai policijai, ir manome, kad tai ne
labai svarbu. Jeigu žinotume, tai jaustume, 
kad mūsų smalsumas lyg ir labiau paten
kintas. Jeigu žinotume, gal tada mums bū
tų daugiau aišku, kaip tokį žmogų geriau 
pavadinti. Gal būtų ir kitos naudos: geriau 
apsidairytume savo tarpe, ir pasiryžtume 
atsikratyti rublį mėgstančių bendradarbių 
ir talkininkų dar žymiai anksčiau, negu jie 
susikrauna lagaminus išvažiuoti nepasi
baigsiančioms atostogoms į Vilnių... Šiuo 
V. Alseikos atveju juk Vlikas, tas vyriau
siasis mūsų politinis organas ir vadovas, 
manytume, negalėjo nežinoti, kad jo dide
lis patikėtinis jau yra kartą dailiai paatos-

PASAUL YJE
— Kanadoje mirė buvęs ministeris pir

mininkas Lester Pearson. Laidotuvėse da
lyvavo ir D. Britanijos ministeris pirmi
ninkas E. Heath.

— Prezidentas Nixon sustabdė bombar
davimus šiaurės Vietname. Taikos derybos 
vėl bus pradėtos iš naujo Paryžiuje.

— Sergiejus Kurdakovas (21 m.), buvęs 
komunistų jaunimo lygos vadas ir 1971 m. 
nuo sovietinio laivo pabėgęs į Kanadą, ras
tas nušautas viename Kalifornijos motely. 
Teismo manymu, tai esanti savižudybė.

— Iš Lietuvos kilęs filmų artistas L. 
Harvey N. Metų išvakarėse trečią kartą 
susituokė su madų modeliu Pauline Stone.

— Nuo šios savaitės pradžios D. Britani
jos aerodromuose spiritiniai gėrimai pra
dedami pardavinėti litriniuose buteliuose.

— Tinkuotojas E. M. Brown, kuris Leeds 
teisme buvo nubaustas 50 sv. už rankinuko 
pavogimą, uždirbdavo po 147 svarus per 
savaitę.

— Pirmą kartą iškeliant vėliavas prie 
Europos Bendruomenės pastato, britų 
Union Jack buvo pakabinta atbulai — vir
šus į apačią.

— Anglijos pašt'as išleido 3 naujus pašto 
ženklus įstojimui į Europos Bendruomenę 
paminėti.

— Sovietų Sąjungoje įvesta mirties baus
mė oro banditams, jei dėl jų kaltės būna 
sunkiai sužeistų ar užmuštų.

DBLS Coventrio Skyriaus nariui a. a. 
NIKODEMUI MOCKUI mirus, 

jo artimiesiems ir giminėms reiškiame 
giliausią užuojautą.
Skyriaus Valdyva ir nariai 

togavęs Lietuvoje.
Atsikratydami, tikriausia, tokių talkinin

kų nešaudytume, kaip vokiečiai padarė su 
sovietams dirbusiu savo Sorge. Eet iš ki
tos pusės neturėtume nemalonumų, kad 
štai, koks nors šnipas pasiekia Vilnių ir 
tenai sau su sovietiniais saugumiečiais skai
to Vliko protokolus. Kažkas nenormalu! 
Tokių nenormalumų jau ne kartą yra bu
vę su tariamomis ar tikromis adresų va
gystėmis ir panašiais dalykais, kai vagys 
nebuvo pagauti ar tik varžytasi juos pa
skelbti.

V. Alseikos, ir dar tokio ratuoto, grįži
mas, be abejo, duos šiokios tokios naudos 
nuolat Maskvos dėl šio ir to šokdinamiems 
.ietuviškiems patikėtiniams Vilniuje, kurie 
dažnai dėl savo nelaimių būna priversti tei
sintis per rusiškus laikraščius, kad jų 
duondaviai lengviau juos suprastų. Dabar 
jie galės jau sakyti, kad priglaudė iš New 
Yorko su kraičiu atskubėjusį tikrą lietu
višką Sorge-šnipą ir kad per jį gautoji me
džiaga leis padaryti galą visai lietuvių po
litinei antibolševikinei veiklai. Nesistebė- 
tina, jei Vilnius įspūdžiui sustiprinti V. Al
seiką už nuopelnus nedelsdamas net apdo
vanotų plačiai ir lengvai dalijamu garbės 
raštu arba nusipelniusio šnipo garbės var
du. Tik abejotina, ar Maskva pasitenkina 
vien tomis apie užsienio lietuvių veiklą ži
niomis, kurias surinkęs pateikia Vilnius. 
Greičiausa, kad ji ir pati pasirenka.

Kai dėl lietuvių, tai tikime, kad Lietuvo
je gyvenantieji V. Alseiką ir jo žygį ver
tins taip, kaip šiuo atveju ir pridera. Sa
kys, kad tas žmogelis yra išdavikas, šnipas, 
kenkėjas, kad jis yra toks, kurio reikia pa
sisaugoti.

O kaip gi su užsienio lietuviais? Ar iš
vogtieji Vliko protokolai ir kiti dokumen
tai sugriaus visą veiklą? V. Alseika juk pa
žadėjo dar ir knygą parašyti. Kalbėdamas 
spaudos konferencijoje, jis suminėjo kai 
kurias pavardes jau mirusių ir gyvų politi
nių veikėjų, pasistengdamas juos apjuodin
ti. Jeigu jis net knygą rašys, tai tų pavar
džių, be abejo, turės padaugėti. V. Alseikos 
ir jo dabartinių globėjų nuomone, aišku, 
tie visi veikėjai jau bus sukompromituoti 
tiek užsienyje, tiek ir Lietuvoje, neteks pa
sitikėjimo, bus išstumti iš rikiuotes, arba 
patys pasitrauks. Taip galvoti niekas ne
gali uždrausti. Bet ar tėvynėje gyvenantie
ji lietuviai nepasidžiaugs sužinoję, kad sve
tur vis dėlto nemaža yra tokių lietuvių, 
kurie aktyviai veikia Lietuvai išlaisvinti iš 
rusiškojo jungo? Alseika jau ir dabar į kai 
kurių veikėjų lūpas deda nusistatymą net 
ir su velniu susidėti, jei taip išeitų į naudą 
Lietuvai. Pripratinti prie propagandos nuo
latinių .gražinimų ir išpūtimų, išmokę tarp 
eilučių skaityti, žmonės be sunkumų supras, 
kas rodo lietuvių veiklą, o kas yra vien 
propagandinis šmeižtas.

Užsienio lietuviai taip pat jau yra pri
pratinti paskaityti, kaip jų veikėjai būna 
šmeižiami rusams talkininlkajančios pro
pagandos. Jų tai nebeveikia. Dirbančiųjų 
politinį, darbą taip pat nebeveikia jokie 
šmeižtai — per ilga oda surambėjo. Kai 
kurie jų juk buvo šmeižti ir peršmeižti. 
tiesiog padaryti nebe žmonėmis, o baidyk
lėmis. Jei visokiausių duomenų prisivogęs 
V. Alseika pasistengs didesnį būrį lietuvių 
paversti baidyklėmis, tai dar geriau: daug 
pečių ir, sunkią naštą pakelia, ir būry sma
giau negu po vieną. Taigi, tikime, šmeižtų 
neišsigąs nė tie, kurie dar iki šiol nebuvo 
jų susilaukę ant savo galvos.

Plačioji lietuvių visuomenė vis didėjan
čių įtempimų akivaizdoje, aišku, dar labiau 
suglaudins savo gretas, remdama dirban
čiuosius. Tiesa, kad šiandien jau daugiau 
yra svyruojančių, ar tik nereikia užmiršti, 
kad rusai valdo Lietuvą, ir ramiai sau gy
venti Tiesa, kad yra jau ir pasistengusių 
susigyventi su tokia padėtimi. V. Alseikos 
atvejis yra akivaizdus įrodymas, kad ir 
šnipų nebeapsiginame, jie drąsiai net ir 
dienos metu jau vaikščioja aukščiausiose 
viršūnėse. Visa tai tiesa. Tačiau sunkumai 
grūdina žmones, ypač siekiančius tikslo — 
Lietuvos laisvės. ,

D. D.

APIE RUSŲ KALBĄ

Sovietų Sąjungos paskelbimo penkiasde
šimtmečiui, ok. Lietuvos spaudoje vis daž
nėja ir garsėja rusų kultūros ir kalbos 
liaupsinimas. Būdingas pavyzdys Antano 
Jonyno, kadaise aistringo Stalino garbin
tojo, odė rusų kalbai: „Kilni misija čia ati
teko didžiajai rusų kalbai... Rusų kalba 
yra didžioji dėl to, kad tai socialistinę re
voliuciją pagimdžiusios tautos kalba... Į 
rusų kalbą išverstą savo kūrinį matyti — 
ypatinga laimė“. Jonynas skelbia, kad Knygą jau išsiunčiau visiems tiems, kurie 
„atėjo laikas ir mums turėti periodinį lite- ją anksčiau buvo užsisakę. Dar yra likę ke- 
ratūrinį leidinį rusų kalba“ („Literatūra lėtas temų. Knygos kaina £5. Vik. Ignaitis, 
ir Menas“, 1972. XI. 18). (ELTA) 2 Russell str., Bradford BD5 OJB.

Laikrodžiui mušant pirmuosius 1973 me
tų dūžius, D. Britanija pakeitė savo istori
jos kursą, įsijungdama į Europos Ekonomi
nę Bendruomenę, 'kuri čia paprastai vadi
nama Common Market. Nuo šio momento 
Britų sala pasikeitė: pasisukusi pilnu vei
du į Europą, ji turės atsižadėti daugelio sa
vo per tūkstantį metų sukurtų tradicijų, 
pakeisti gyvenimo būdą ir pasidaryti dali
mi Europos tikriausia to žodžio prasme. To
dėl nenuostabu, kad ilgai diskutuotas įsi
jungimo klausimas dar ir šiandien vis te
bėra neaiškus. Ir jeigu vyriausybė per Ka
lėdų šventes būtų atsiklaususi visų gyven
tojų, ar jie nori pasidaryti tikrais europie
čiais, tur būt, dauguma vis dėlto būtų pa
sisakiusi — ne.

Įdomu sekti spaudos ir visuomenės nuo
taikas. Valdžios padarytas sprendimas de
mokratiškai nusiteikusių britų yra priima- 
mas, bet be ypatingai didelio entuziazmo. 
Kai kas pranašauja, kad šis istorinis posū
kis turėsiąs būti britams naudingas, nes jo 
krikštynose nesimato džiūgavimo ir entu
ziazmo. Esą visi istoriniai įvykiai, kurie 
prasideda su per šalis besiveržiančiu entu-

KA SAKO SACHAROVAS?
Andriejus D. Sacharovas yra vienas iš 

garsiausių pasaulyje mokslinirjkų. Sovietų 
atominės bombos tėvas, bet kartu didelis 
kovotojas už tarybinių piliečių moralines 
laisves, pasirašęs visą eilę manifestų, rei
kalaujančių paleisti įkalintus Sovietų inte
lektualus, o taip pat įgyvendir.ti konstitu
cijos teoretiškai garantuotas spaudos, žo
džio ir tikėjimo laisves.

Beveik 20 metų dirbęs slaptame atomi
niame Sovietų mieste, jis dabar gyvena 
Maskvoje, nes yra netekęs valdžios pasiti
kėjimo. Iki šiol jis vis dar yra laisvas — 
valdžia nesiryžta pribaigti asmens, kurio 
vardas žinomas viso pasąulio mokslininkų 
sluoksniuose.

Neseniai britų Observer išspausdino pla
tų ir įdomų J. Axelbanko pasikalbėijimą su 
Sacharovu, iš kurio čia paduodame keletą 
ištraukų.

Apie suėmimą
Jie bijojo liesti mane ar mano vaikus dėl 

mano padėties. Bet duktė Tania jau yra 
išmesta iš Maskvos universiteto ir žmona 
taip pat turėjo atsisakyti darbo. Aš pats 
daugiausia rūpinuosi, kas gali atsitikti ma
no šeimai ir artimiausiems bendradar
biams.

Ar nesigaili padėjęs pagaminti atominę 
bombą?

Sunku tai išreikšti keliais žodžiais. 1958 
ir 1961 m. pasiunčiau Sovietų vyriausybei 
laiškus, reikšdamas protestą prieš atom, 
bombų (bandymus. Iš pradžių sąlygos bu
vo skirtingos: JAV turėjo atom, bombą, o 
mes ne. Tačiau, kai buvo sudarytas Žmo
gaus Teisių Komitetas apie 1950 metus, 
manyje pradėjo pabusti moralinė sąžinė.

Apie komunizmą
Esu nusivylęs socializmu. Lygiai taip pat 

nesu marksistas, leninistas ar komunistas. 
Greičiausia esu liberalas. Paskutiniais me
tais socializmo praktika Sovietų Sąjungoje 
ir kituose kraštuose man buvo didelis nu
sivylimas. Pasaulio pagerinimas priklauso 
ne tiek nuo politinių sistemų, kiek nuo pa
čių bendruomenių. Tas dėsnis galioja vi
siems kraštams. Aš esu už vienalytį pa
saulio idėjų — komunizmo ir kapitalizmo 
susiliejimą.
Kokią bendruomenę jūs įsivaizduojat savo 

krašte?
Noriu matyti daugiau žmoniškumo, lais

vę rašyti ir skaityti kas kam patinka, dau
giau dvasinės laisvės, mažiau šovinizmo.

Laiškas Brežnevui
Praėjusiais metais Brežnevui buvo įteik

tas laiškas — sovietinių negerovių katalo
gas. Jame buvo nurodyta nepakankama 
sveikatos apsauga, cenzūra, opozicinių par
tijų stoka. Brežnevas neatsakė. Vėliau šis 
laiškas pateko į pogrindžio spaudą su prie
rašu: „Mūsų bendruomenė yra užsikrėtusi 
apatija, siauru galvojimu, panegyrika ir 
užmaskuotais žiaurumais“.

Kokia jūsų kovos prasmė?
Iš politiško taško mūsų kova neturi pras

mės. Mes vieni nepakeisime pasaulio. Mū
sų tikslas iš tikrųjų yra laisvės gynimas.

PRANEŠIMAS

Jau gavau III tomą gen. Raštikio raštų. 

ziazmu, paprastai baigias tragiškai ir su 
ašaromis. Paskutiniu tokiu pavyzdžiu nu
rodomas Muencheno susitarimas 1938 me
tais, kai Chamberlainas, grįžęs iš pasitari
mų su Hitleriu, -buvo beveik ant rankų ne
šiojamas.

Eiliniai piliečiai -bent tuo tarpu ypatin
gų permainų nepajus. Maisto kainos taip 
greit nepakils, o pramonės išdirbiniai gal 
net kiek atpigs. Mokesčiai nepadidės, tik 
jų sistema pasikeis, kas šiap ar taip jau 
buvo numatyta. Pasidarę Europos pilie- 
čais ,D. Britanijos gyventojai gali, jegu tik; 
nori, rytoj važiuoti į bet kurį Bendruome
nės kraštą ir ten ieškotis darbo arba net 
kurtis. Jie automatiškai gaus visas pašal
pas ar privilegijas, kokias gauna ano kraš
to gyventojai. Darbininkų antplūdžio į D. 
Britaniją nėra ko bijotis, nes čia atlygini
mai neprilygsta Bendruomenės kraštų, o 
bedarbių skaičius tik vos žemiau milijono 
skaitlinės.

Bendruomenės kraštuose gyventojai ke
liauja iš vieno krašto j kitą be užsienio pa
sų ir vizų, nes jie visi turi vidaus pasus ar 
asmens pažymėjimus. Greičiausiai tokie

Negalima pasilikti nuošaliu stebėtoju, kai 
žmonės žūst'a r.uo didėjančios priespaudos. 
Kova dėl laisvės yra nei kiek ne mažesnės 
vertės, kaip pav., pasaulinio masto žydų 
kova dėl teisės emigruoti.

Ar turite vilties, kad padėtis pasikeis?
Ne! Priešingai. Šičia kiekvienas rūpinasi 

tik savimi. Po prezidento Nixor.o apsilan
kymo padėtis pablogėjo, nes santykiams su 
Vakarais -pagerėjus, viešoji nuomonė at
slūgsta. Per sekančius 10 metų niekas ne
pasikeis. Kraštas gali skursti, bet padėtis 
nesikeis.

Mes žinom, kad nieko nepakeisim. Mes 
kovojam ir būsim -patenkinti, jei valdžia 
pradės laikytis konstitucijoj numatytų įsta
tymų. Mūsų kova nėra politinė. Iš tikrųjų 
aš nieko apie politiką ar politines teorijas 
nežinau. Tai yra moralinė kova. Mes turi
me pasilikti ištikimi savo sąžinei.

SEPTYNIOS dienos
Pagautas IRA vadas

Airių respublikonų armijos (IRA) bri
gados komendantas, kuris buvo seniai pa
ieškomas šiaur. Airijoje, Martin McGuin
ness pagautas Airijoje. Kartu pagautas ir 
jo padėjėjas J. McCallion. Jų automobilyje 
rasta 250 svarų sprogstamos medžiagos ir 
500 šovinių.

Paroda uždaryta
Garsieji Egipto faraono Tutankhamun 

paroda, vykusi Britų Muziejuje, uždaryta. 
Parodą aplankė 1.600.000 žmonių. Jos pel
nas paskirtas Egipto paminklų apsaugai.

Paštas nepajėgus
Tūkstančiai kalėdinių siuntinių per Ka

lėdų šventes pasiliko gelžkelių stočių san
dėliuose. Paštas, norėdamas sutaupyti 3 
mil. svarų, savo įstaigas uždarė šeštadienį 
ir -darbą pradėjo tik sekantį antradienį po 
Kalėdų. Tokiu būdu liko neįteikta gavė
jams 35 mil. laiškų ir -siuntinių. Vedama 
kvota dėl tokio pašto neapsižiūrėjimo.

Kiek žuvo š, Airijoje?
Vien tik 1972 m. šiaurinėje Airijoje žu

vo 467 žmonės. Iš jų 103 kareiviai, 14 poli
cininkų, 27 įvairių pagalbinių ir rezervo da
linių ir 323 civiliai.

Iš viso nuo neramumų pradžios (1969 
m.) š. Airijoje jau yra žuvę 676 žmonės, jų 
terpe 146 kareiviai.

Pasinaudojo proga
Tūkstančiai anglų nėjo į darbą N. Metų 

dieną pasiteisindami, kad Europos Ben
druomenės kraštuose N. Metai visada yra 
nedarbo diena. Iki šiol visoje Europoje tik 
D. Britanija (išskyrus Škotiją ir Airiją) ne
švenčia N. Metų. Manoma, kad ateity ir 
čia bus prisitaikyta prie Europos partne
rių.

Satelitiniai šnipai
Specialūs JAV satelitai, galį stebėti vi

są žemės paviršių susekė, kad Soivetų Są
junga pradėjo statyti vidut. dydžio lėktuv
nešius, ikurių iki šiol ji neturėjo.

Tik geros žinios
BBC Radio 3 nuo vasario 3 d. įsiveda 

naują žinių biuletenį, pavadintą „The Po
sitive World“, šitame biuletenyje bus tik 
geros arba neutralios žinios. Pranešimai 
apie pagrobimus ar bankų apiplėšimus ne
bus minimi. 

pažymėjimai bus įvesti ir šičia ir tada at- 
puls užs. pasų gavimo formalumai. Susisie
kimo taisyklės nebus pakeistos — ir toliau 
savo saloje važiuosime kairiąja kelio puse. 
Nebus pakeisti pinigai, parlamentas ir mo
narchija. Bet iš kitos pusės, britų parlamen
tas turės priimti ir patvirtinti bendruosius 
Europos Eendruomenės dėsnius, kuriuos 
-bus nustačiusi tos Bendruomenės ministe- 
rių taryba ar Europos parlamentas. Tačiau 
suvereninės krašto teisės pasilieka parla
mento žinioje, lygiai kaip ir vidaus tvarka 
bei teismų kompetencija.

Didžiausią rūpestį britų vyriausybei tuo 
tąrpu sudaro kalbiniai reikalai. Iki šiol pa
grindinė šešių Bendruomenės narių kalba 
buvo prancūzų, nors visi nutarimai ir ak
tai automatiškai buvo verčiami ir į vokie
čių, italų ir olandų kalbas. Dabar prisidėjo 
du angliškai kalbą kraštai — D. Britanija 
if Airija. Tretysis narys — Danija, dėl 
tamprių -ilgamečių ekonominių santykių su 
D. Eiritanija, taip pat daugiausia naudosis 
anglų kalba. Taigi kalbų santykis Bendruo
menėje pasikeis ir to pasikeitimo daugiau
sia bijosi prancūzai. Ne juokais Prancūzi
jos prezidentas neseniai anglų kalbą pava
dino Amerikos kalba ir todėl Europai ne
tinkančia.

Kaip ten vėliau -bebūtų, bet dabar anglai 
turi taikytis prie esamų sąlygų. Žmonių, 
kurie gerai mokėtų abi kalbas, neturima 
pęr daug. Jau dabar spaudoje matosi skel- 
bįmai, iešką anglų-prancūzų kalba vertė
jų. stenografisčių ir mašininkių. Siūloma 
net iki 2.500 svarų atlyginimo stenografis- 
tei, kuri gali laisvai vartoti abi kalbas.

Dar blogiau yra su įvairių rūšių eksper
tais, ypač teisininkais. Turint reikalo su 
įstatymais (bei įvairiausiom taisyklėm, ne
pakanka mokėti kalbą, reikia taip pat ge
rai pažinti jos dvasią, įvairius niuansus ir 
žinoti specialius terminus. Tokių žmonių 
maža, todėl kalbos ekspertams atsiveria 
neribotes galimybės.

Europos Ekonominės Bendruomenės ga
lutinis tikslas yra ne vien tik ekonominis, 
bet ir politinis Europos apsijungimas. Tuo 
tarpu apie tokį apsijungimą tik pakalbama, 
bet, gal būt, ateis laikas, kad mūsų žemyną 
tvarkys Europos parlamentas, bus Europos 
vyriausybė ir Europos kariuomenė. Bet tai 
jau ateinančiųjų kartų uždavinys ir tiks
las.

J. Vikis

i
Angiiskij Grippe

Sovietų Sąjungoje smarkiai paplito ang
lų sloga. Apie 40 mil. žmonių jau- esą nuo 
jos įskiepyti. Tai slogai duotas vardas — 
angiiskij grippe.

Lazda turi du galus
Rytų Vokietija šiais metais numato už

megzti diplomatinius santykius su 60 ne- 
ketnunisfinių kraštų. Vien tik ambasadų 
įsteigimas turės kaštuoti apie 300 milijonų 
markių.

Bet svarbiausia, kad užmezgus diploma
tinius santykius, daugelis kraštų pareika
laus kompensacijų dėl nusavinto turto ir 
padarytų karo nuostolių, ko jie negalėjo 
daryti iki šiol. Pirmoje eilėje, žinoma, pa
reikalaus atlyginimo Izraelio valstybė.

i ■
Puola britus

Sąryšy su įstojimu į Europos Bendruo
menę, sovietų spauda išvystė akciją prieš 
D .Britaniją. „Pravda“ puola britų spaudą 
už nepalankius straipsnius sąryšy su 50 
metų Sovietų Sąjungos metinėm. O „Kom- 
somolskaja Pravda“ pašaipiai rašo, kad 
britai dabar už kiekvieno kampo mato ko
munistą. Esą Užs. ir Karo ministerijose, 
Parlamente ir Admiralitete žmonės net ant 
stogų paraudusiom akim seką „raudonojo 
pavojaus horizontą“. Taip pat pykstama, 
kad britai demonstruoja Š. Airijoje Sovie
tinės gamybos ginklus ir kad britų komu
nistam primetamas profesinių sąjungų kir- 
šinimas.
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ATĖJO PERMAINŲ LAIKAS
(Antras laiškas iš Amerikos)

Aną kartą probėkšmais pasisakiau, kad 
man labiau įdomūs lietuvių kultūros ir ap
lamai lietuvių tautos likimo klausimai, o 
ne didžiosios tarptautinės politikos proble
mos, Eiet iš tikrųjų tų dviejų sričių nega
lima griežtai atskirti, ir mūsų tautos kelio 
vingiai bei likimas priklausė ir visada pri
klausys nuo tarptautinės padėties raidos. 
Jos nesekdami, nesiskaitydami ir nepaisy
dami, ilgainiui mes visiškai pakibtume ore, 
neišbristume iš klaidų ir nuostolių, o mūsų 
uždaro akiračio abstraktiški galvojimai 
mum patiem gal atrodytų labai logiški ir 
kilnūs, bet tikrovės plotmėje būtų naivūs 
ir tuščiaviduriai. Politika tada virsta reto
rika ir patetika, kurią gimdo ir kontroliuo
ja ne šalta galva, bet emocijos. Lietuviš
kiau išsireiškiant — tuščiažodžiavimas, už
piltas ant karštos košės.

Vadinasi, yra ne tik menų kultūra, bet 
t'uri būti ir politikos kultūra. Nors po „Dia
logo su lietuviais“ knygos išleidimo aš be
veik nieko didesnio neberašiau didžiosios 
ar specialiai lietuviškos politikos klausi
mais, bet dar gana atidžiai sekiau tų temų 
svarstymus lietuviškoje spaudoje ir stebė
jau tautiečių laikymąsi bei elgsenas kas
dienybės pilkoje arenoje.

Jei lyginti su tuo, kas buvo prieš porą 
dešimtmečių ar dar prieš gerą dešimtmetį, 
tai permainos aiškios, Skirtumas didžiulis: 
lietuviškai politinei organizacijai ir, kaip 
sakoma, Lietuvos laisvinimo klausimam 
dėmesys dabar žymiai menkesnis ir siau
resnis. Mūsų senoji politinė generacija kie
kybiškai sumažėjo, mirčių išretinta. Kitiem 
nusibodo per ilgai laukti laisvės aušros, o 
daugumai, 'bent' Amerikoje ir Kanadoje, 
naujasis gyvenimas tiek įsiskverbė į inte
resų aistras ir patiko, kad išeivijos politi
nių grupių ir Lietuvos laisvinimo veiksnių 
organizacija gyva ir smarki atrodo labiau 
tik ant popierio, bet ne gyvenime.

Nauja doktrina Amerikos užsienio 
politikoje

Amerikos lietuvių spauda tokius reiški
nius registruoja, atžymi, kartais pasvarsto. 
Deja, tuose svarstymuose jūs neužtiksit di
desnio gilumo, erudicijos, pagrįsto ištyrimo 
ir logiškai tvirtų išvadų, kuriom visuome
nė gyvai domėtųsi ir politiniai vadai nuo
sekliai laikytųsi. Viskas čia labiau tik im
provizuojama, vadai neturi laiko ir sąlygų 
šiem uždaviniam skirti visą savo energiją, 
o spauda vis labiau stokoja rimtų ir kvali
fikuotų bendradarbių. Tai natūralu: aukš
tos kokybės žumalizmo negalima išlaikyti, 
nei išugdyti, kai jis tegali būti tik laisva
laikių pasiaukojimo vaisius, ne sykį vien 
atkištinė išmalda laikraščiui. Todėl į spau
dos puslapius atžygiuoja ir kai kurių re
dakcijų šiltą globą suranda nauji herojai, 
kurie, (kaip ir visos piktžolės) yra patva
resni, atkaklesni ir ilgiau aktyvūs — tai 
diletantizmas, arogancija, demagogija, fa
natizmas, kirviais kapojimasis. Kas pasa
kyta apie laikraščius, tas visiškai dera ir 
politikam.

O „kirviais kapotis“ yra dėl ko, be jokios 
abejonės. Kadangi Europoje ir Amerikoje 
visi matom stambius pasikeitimus pažiū
rose į komunizmo grėsmę ir į santykių gi
linimą su didžiaisiais komunistiniais kraš
tais. Kadangi vakarų Europa, net' ir labiau 
vieninga negu šiandien, daugiau nenori 
priešintis rytų komunizmo grėsmei, o gal 
ir nepajėgtų tuo tarpu. Kadangi, pagaliau, 
niksoninė Amerika labai ryškiai pakeitė sa

SENAS LAIŠKAS
REDAKTORIUI

Prieš penkis metus buvau parašęs Europos Lie
tuviui atvirą laišką, kurį redaktorius grąžino su to
kiu prierašu:

Gaila, kad straipsnio negaliu spausdinti. 
Tačiau jeigu tas reikalas dar kam nors rūpės 
ir jeigu nebūsiu užmirštas, visokias sąskaitas 
su papeikimais ar pagyrimais juk bus galima 
suvesti, kai pasitrauksiu iš užimamųjų pozici
jų“-

Džiaugiuosi, kad šitas laiškas kažkaip išliko 
nesunaikintas ir jis dabar spausdinamas beveik vi
siškai nepakeistas. Bet kartu su daugeliu E. Lietu
vio skaitytojų apgailestauju, kad redaktorius vis 
dėlto iš „užimamųjų pozicijų“ pasitraukė, nes tas 
pasitraukimas laikytinas per ankstybu ir didžiai 
nuostolingu mūsų lietuviškai spaudai.

Laiškas buvo rašytas K. Barėno 60 metų su
kakties proga ir skamba šitaip:

Mielas Kazimierai,
visiems yra žinoma, kad esi demokratas ir to- 

lerantas. Tačiau vienu atveju vis dėlto ne kartą pa- 
žeidi laisvos spaudos įstatymus, pavartodamas re- 
daktorišką veto bendradarbių rašiniuose ar kores
pondencijose. O tai atsitinka tada, kai bandoma pa
minėti nors vienu žodeliu paties redaktoriaus, Ka
zimiero Barėno vardas ar jo nuveiktieji darbai. Pra
šau — padaryk šį kartą išimtį. • r

vo pozicijas ir nusistatymus abiejų didžių
jų komunistinių kolosų (SSSR ir Kinijos) 
atžvilgiu. Tad vyksta pasaulinio masto per
mainos, kurios tiesiogiai atsiliepia lietuvių 
tautos, Pabaltijo tautų ir kitų Kremliaus 
maskolio užgrobtų tautų likimui.

Pasikeitimai Amerikoje kelių pastarųjų 
metų laikotarpyje buvo ypač ryškūs ir ne
jaukūs. Ne tik išorinis stilius, bet ir pati 
Amerikos užsienių politikos esmė buvo 
drastiškai pakeista. Tai ne mano ,o Georgė 
Bali žodžiai, prityrusio ir šalto politiko, 
prezidentų Kennedžio ir Johnsono užsienių 
reikalų viceministro. Anot jo, siekdama 
atoslūgio su Maskva ir Pekingu, Amerika 
anksčiau stengėsi išplėsti vienodai idėjiš
kai nusiteikusių tautų ratą, derinti visų 
strategiją ir sutelkti išteklius. O dabar, H. 
Kissingeriui patarinėjant ir prezidentui su-
tinkant, Amerika pradėjo balansavimo ir 
manevravimo žaidomą su kitais neva „ly
giais“ pasaulinio žaidimo partneriais — 
Soviet'ų Rusija, Kinija, Vakarų Europa ir 
Japonija.

BRONYS RAILA

Tokio žaidimo tikslas esąs mėginimas iš
laikyti trapią didžiųjų politinių jėgų pu
siausvyrą, stengiantis panaudoti vieną vals
tybę prieš kitą, neatsižvelgiant' ar ji būtų 
sąjungininkas ar priešas. Tokiai politikai 
yra būdingi ir atitinkami metodai: sudary
mas ir išnaudojimas staigmenų, drastiški 
ir skubūs pozicijų paikeitinėjimai, beprinci- 
pinis lankstumas ir slaptumas.

Pastovi taika ir pastovi nelaisvė
Kaip jau įprasta aiškinti, tokia „Kissin- 

gerio doktrina“ esanti mėgdžiojimas Aust
ro-Vengrijos diplomato Metternicho didžių
jų karalijų pusiausvyros išlaikymo politi
kos, kuri prieš pusantro šimto metų Euro
poje laidavo gana ilgą taikos ir žemių pasi
dalijimo padėtį. Tačiau daugiau negu abejo
tina, ar tokia pasenusi, reakcinga ir egoisti
nė politika tiktų šiem laikam.

Bet nuo jos vienaip ar kitaip tiesiogiai 
priklauso Lietuvos, Pabaltijo kraštų ir visų 
visokių komunizmų pajungtų tautų liki
mas. Mat, toji politika ligšiolinio „šaltojo 
karo“ atmosferą stengiasi pakeisti ir jau 
pakeitė šilto ir visom pusėm naudingo ben
dravimo ieškojimų pastangom. Jei žiūrėti 
iš Vak. Europos ir Amerikos pusės, tai jo
kie pavergtų tautų išlaisvinimai, bolševiz
mo pagrobtų tautų teisių gynimai, demo
kratinių santvarkų atsteigimo anapus ge
ležinės uždangos šventuoliški užmojai da
bar jau niekam neberūpi, nebesvarbūs ir 
laikomi „atgyvenusiais“. Svarbiausias rū
pestis yra ne kokios idėjos, teisės princi
pai ar humanizmai, bet kad taika kiek ga
lint ilgiau būtų išlaikyta, kad politinė geo
grafija (t. y. sienos ir pasiskirstytų įtakos 
zonų ribos) stovėtų be radikalesnių pasi
keitimų, kad būtų galima išplėsti ekonomi
nius mainus ir gauti daugiau pelno, kad 
nelyginant šachmatų lentoje viena didžioji 
imperialistinė galybė ar jų blokas įtikina
mai šachuotų ir moderuotų kitos didžiosios 
valstybės ar bloko imperialistinius apeti
tus.

Ar tokia politika garantuoja amžiną tai
ką ir draugišką tarptautinį bendradarbia
vimą? Anaiptol. Bet tokia politika gali 
„prailginti taiką“ dar dešimtmečiui ar žy-

Jeigu per darbų gausybę būtum kartais pamir
šęs, tai šiuo laišku noriu priminti, kad šių metų 
priešpaskutinę dieną (gruodžio 30, 1967) Tau suei
na 60 metų. Atseit, žengei į pilną suaugusio, kūry
bingo žmogaus amžių, kuriame jau. yra išryškėjusi 
einamojo kelio kryptis ir jau žymiai matosi palik
tieji pėdsakai. O tas kelias ir tie pėdsakai Tavo gy
venime yra itin ryškūs ir beveik nekintami.

Suminėti ir įvertinti Tavo literatūrinį ir iš viso 
spaudos darbą nėra šio laiško tikslas. Tai atliks lai
kui atėjus tie, kurie nusimano daugiau už mane. 
Mano tikslas yra praskleisti nors kraštelį beveik 
apsamanojusios uždangos, už kurios tūno raštais ir 
popieriais apsivertusi tylutėlė darbo pelė, tikras 
slapukas, rašytojas, žurnalistas, vertėjas, E. Lietu
vio redaktorius, Nidos Knygų Klubo vadovas, Pra
dalgės redaktorius, sieninio kalendoriaus organiza
torius, L. Enciklopedijos ir daugelio laikraščių 
bendradarbis — Kazimieras Barėnas.

Ir slapukas Tu tikras esi. Tur būt, iš prigimties. 
Kas Tavo darbą iš arčiau seka, ne sunkiai galėjo 
pastebėti, kad viešumos ir reklamos vengimas nėra 
dirbtinė maniera didesniam įspūdžiui sudaryti, bet 
natūralus, polinkis į rimtą darbą ir ramų gyvenimą.

Pasislėpęs L. Enciklopedijoje po gimtąja K. 
Barausko pavarde, simboliškai pridengi savotišku 
paslaptingumo šydu ir žymią dalį savo labai šako
tos literatūrinės veiklos. Ne dėl to, kad toji veikla 
turėtų pagrindo vengti viešumos, bet tik todėl, kad 
viešuma Tau yra neįprasta ir nereikalinga. O gal ir 
todėl, kad vieno žmogaus darbas, viešumon iškel
tas, sugriautų iliuziją, kad tų darbininkų — žurna
listų, kultūrininkų šen ir ten esama per akis...

Kas bepatikės, kad Tu kadaise miglotame 
Manchesteryje, per dienas palinkęs prie fabriko ma
šinų, dar galėjai pats vienas leisti laikraštį, organi

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
KREIPKITĖS Į SOVIETŲ ATSTOVYBĘ
JAV lietuvių studentų suvažiavimas įvy

ko lapkričio 23-26 dienomis. Išrinkta nauja 
valdyba, kurios pirmininkas yra Rimas 
Aukštuolis.

Suvažiavime dalyvavo PLB pirm. St. 
Barzdukas, VLIKo pirmininkas dr. K. Va
liūnas, kun. K. Pugevičius, dr. J. Stukas, 
R. Sakadolskis.

Įdomu, kad suvažiavimo organizatoriai 
kreipėsi į Jungtines Tautas, kviesdami at
siųsti kalbėtoją. Atsakyta, kad tai neįma
noma, kadangi Pabaltijo valstybės esančios 
vidinis Sovietų Sąjungos reikalas. Patarta 
kreiptis į Sovietų atstovybę.

PASKUTINĖS ŽINIOS APIE GENEROLĄ 
P. KUBILIŪNĄ

Kadangi daug kas 'klausinėja manęs apie 
Kubiliūno likimą, tai galiu tik tiek praneš
ti, kiek žinių pavyko gauti. 1944 m. arti
nantis antrai bolševikų invazijai, pasitrau
kė su šeima Vokietijon ir apsigyveno pas 
ūkininką anglų zonoje. 1945 m. gruodžio 
mėnesyje buvo bolševikų agentų pagrob
tas ir išvežtas iš namų. Kai jis įsėdo į au
tomobilį, jam tuojau uždėjo ką-tai ant gal
vos ir jis atsibudo lėktuve tik virš Mas
kvos, ir tuojau nusileidus, buvo patalpin
tas į Lubiankos kalėjimą sunaikinimui.

Dar 1947 metais jis buvo gyvas, kaip pa
sakoja asmuo kartu su juo buvęs tame ka
lėjime; jam Kubiliūnas papasakojęs apie 
tą tragišką kelionę iš namų į kalėjimą, kur 
jis ir užbaigė savo gyvenimą kankinio mir
timi.

R. Liormonas
„Karys“

BALTŲ STUDIJOS
Antroji „Baltų Studijų Konferencija“ 

įvyks Haesselby pilyje prie Stockholm©, 
1973 m. birželio 9-11 d. Ją rengia Baltų

miai ilgiau, jei jėgų pusiausvyra ir karinių 
'bei ekonominių veiksnių balansas bus ga
lima sėkmingai išlaikyti šachmatų lentoje. 
Taip pat galės būti pastovus taikos, relia
tyvios gerovės ir laisvės laikotarpis tom 
tautom, tom mažesnėm ir mažom valsty
bėm, kuriom likimas bus lėmęs būti demo
kratinių imperijų orbitos užuovėjoje.

Tačiau likimas tų tautų, kurios buvo tie
siogiai užgrobtos ar pateko į komunistinių 
imperijų įtakos zoną, bus taip pat pasto
vus, užadytas, nepakeičiamas, labai žiau
riai, kone beviltiškai nulemtas nešti sveti
mos priespaudos ir smurtiško totalistinio 
režimo jungą. Jei kuri tauta bandė ir tu
rėjo ryžto energingai pasipriešinti okupaci
jai (kaip lietuviai tuojau po karo) arba, 
kaip vengrai ir čekoslovakai, kitom kultū
ros ir politikos priemonėm siekti laisvėji
mo ir demokratėjimo, tai Kremlius tokias 
pastangas sitriuškino visu persveriančios 
jėgos brutalumu, neapsireiškiant jokiai 
realiai talkai iš Vak. Europos ar Amerikos, 
dargi ir ašaros dėl to neišliejant.

Kam rūpės kokio nors Tibeto, ar Taiwa- 
no, ar Indokinijos tautų likimas, jeigu vi
siem svarbiau pagerinti santykius su Mao 
Kinija? Kam rūpės Lietuvos, kitų Pabalti
jo tautų, Karaliaučiaus srities, Čekoslova
kijos ar vengrų laisvės reikalai, jeigu 
Amerikai ir Vak. Europai daug svarbiau ir 
naudingiau politiškai susitarti ir prekiauti 
su Maskva?

Tad negalima būti amžinai naiviem. O 
išvada: yra, kaip yra, ir bus, kaip bus...

(Bus daugiau)

Mokslinis Institutas Skandinavijoje drauge 
su Baltų Studijų . JAV-se Puoselėjimo Są
junga (A. A. B: S.). Konferencija apims vi
sas baltistikos šakas: istoriją, visuomeni
nius ir politiniuns mokslus, kalbotyrą ir li
teratūrą. Piniginės paramos konferencijai 
suteikė švedų Auklėjimo Ministerija. Pla
tesnės informacijos galima gauti iš Baltic 
Institute, Box 16042. S-103 21 Stockholm 
16. Sweden. (ELTA)

RECENZUOJA KNYGAS

Trimėnesinio tarptautinio literatūros žur
nalo, ..Books Abroad“, 1972 m. rudens nu
meryje Delija Valiukėnaitė recenzuoja K. 
Balėno „Dvidešimt vieną Veroniką“, o 
Rimvydas Šilbajoris rašo apie Juditos Vai
čiūnaitės „Pakartojimus“ ir Tomo Venclo
vos „Kalbos ženklą“. (ELTA)

HARRY S. TRUMANAS
Antrąją Kalėdų dieną miręs buv. JAV 

prezidentas Harry S. Trumanas yra turėjęs 
didelės įtakos į tuos pokarinius įvykius, ku
rie nulėmė ne tik Lietuvos, bet ir pokari
nių DP gyvenimą. Tad verta su jo gyveni
mu ir darbais trumpai susipažinti.

Trumanas buvo 33-čias JAV prezidentas. 
Pagal oficialią gradaciją jis laikomas 
„priešviršutinėje“ JAV prezidentų klasėje.

Gimė 1884 m. Independence (Missouri) 
bažnytkaimy, nepasiturinčioje gyvulių 
pirklio ir politiko šeimoje. Jokio aukštojo 
mokslo diplomo nebuvo įsigijęs.

Po Pirmojo pasaul. karo, kuriame gavo 
kapitono laipsnį, kurį laiką vertėsi smulk
menų prekyba, bet nesėkmingai.

Būdamas 50-ties metų buvo išrinktas se
natorium, o 1944 m. demokratų konvenci
joje Rooseveltas jį pasirinko vicepreziden
to postui. Praėjus trim mėnesiam po inau
guracijos, Rooseveltas staiga mirė ir Tru
manas automatiškai pasidarė prezidentu.

Po keturių mėnesių jis jau dalyvauja 
kartu su Churchiliu ir Stalinu Potsdamo 
konferencijoje, kurioje vienintelis laimėto
jas buvo Stalinas.

1947 m. buvo paskelbta Trumano Dokt
rina, pagal kurią Graikija ir Turkija buvo 
išgelbėtos nuo komunizmo.

Didžiausias Trumano administracijos pa
siekimas buvo Marshallio Planas, paskelb
tas 1948 m. Tai buvo Europos atstatymo 
planas, įskaitant ir Tarybų Sąjungą. 
Pastaroji jai ištiestą ranką atmetė, bet Len
kija ir Čekoslovakija nepaklausė ir teikia
ma ekonomine pagalba pasinaudojo.

Trumano prezidentavimo laikais buvo 
sudaryta Šiaurės Atlanto Sutarties Organi
zacija (NATO), kuri karine užtvara apsau
gojo Europą nuo komunistinio antplūdžio. 
Vyriausiuoju NATO vadu tada buvo pa
skirtas gen. Eisenhoweris.

Trumanui teko padaryti ir tą lemtingąjį 
sprendimą — pavartoti pirmąją atominę 
bombą Japonijoje. O taip jis turėjo įsikišti 
į Korėjos apsaugą, pasiųsdamas gen. Mac 
Arthuirą vadovauti Jungtinių Tautų suor
ganizuotai kariuomenei.

1950 m. Puerto Rico nacionalistai bandė 
prezidentą nužudyti, bet pasikėsinimas ne
pavyko.

Pagal paties velionio pareiškimą, di
džiausias jo rūpestis ir tikslas buvę — tai
ka pasaulyje. Nors jis ii' daug šioje srityje 
pasidarbavo, bet mirė jos nesulaukęs ne 
tik pasaulyje, bet' ir savo gimtojoje Ameri
koje.

J. B-kis

zuoti knygų leidyklą, rašyti ir versti knygas, akty
viai bendradarbiauti L. Enciklopedijoje bei laik
raščiuose ir dar aktyviai dalyvauti visuomeninėje 
veikloje. “

Kas bepatikės, kad Tu per metų eilę redaguo
damas E. Lietuvį, šalia to, dar rašei knygas, reda
gavai Pradalgę, kasmet paruošei įdomu ir, tur būt, 
vienintelį nuplėšiamą lietuvišką sieninį kalendorių, 
tvarkei Nidos Knygų Klubo leidinius, pradėjai 
ruošti knygą apie Anglijos lietuvius ir atlikai daugy
bę kitų spaudos darbų.

Žvelgiant į Tavo praeities darbą, matyti aiški 
kilimo linija: paskutinis dešimtmetis yra našesnis 
už buvusį, anas vaisingesnis už pirmąjį ir t.t. Pagal 
šį dėsnį mes turim vilties laukti, kad ateinantieji 
metai pralenks visus iki šiol buvusius. Ir turint gal
voj, kad šios rūšie darbininkų aplinkui daug nesi
mato, D. Britanijos lietuvių bendruomenė turi pa
grindo didžiuotis ir džiaugtis, turėdama savo eilėse 
tokį šviesų, kūrybingą ir produktyvų darbininką.

Tikiuosi atspėsiąs daugumos E. Lietuvio skai
tytojų norą, linkėdamas Tau, Kazimierai, dar daug 
metų nepailstamai varyti kultūrinio darbo pradal
ges ir sutelkti apie save naujų piovėjų būrį.

J. Lūža
■o

P.S. Nuo šio laiško parašymo praėjo penkeri 
metai. Mano linkėjimai ir spėjimai su kaupu išsi
pildė. K. Barėno brandi kūryba susilaukė visuoti
nio pripažinimo ir buvo apvainikuota bent dviem 
literatūros premijom. Išeinančiam pensijon redak
toriui jo įpėdiniai, skaitytojai ir bendradarbiai linki 
geriausios kloties ir kviečia neužželdinti takų į E. 
Lietuvį ir Nidos Knygų Klubą, su kuriais praleistas 
gana ilgas gyvenimo ir produktyvaus darbo laiko
tarpis.

NEGALIMA MINĖTI
Tarptautinis rašytojų ir literatų organas 

„Index“ paskelbė sąrašą faktų bei įvykių, 
kurių negalima minėti sovietų spaudoje.

Pilnas neminėtinų dalykų sąrašas sudaro 
300 puslapių. Cenzūros įstaiga „Glovit“, ku
ri veikia visoje Sovietų Sąjungoje, turi 
daugiau kaip 70.000 tarnautojų.

Svarbesnieji cenzūros nepraleidžiami 
spaudoje dalykai yra šie:
1. Bet1 kokios gamtos nelaimės, pav., že

mės drebėjimai, įvykusios Sovietų Sąjun
goje.

2. Gelžikelių, lėktuvų ir kitos katastrofos.
3. Valdžios ir KP pareigūnų atlyginimai.
4. Palyginimai tarp uždarbių ir prekių kai

nų.
5. Gyvenimo lygio kėlimas ne komunis

tiniuose kraštuose.
6. Maisto trūkumas Sovietų Sąjungoj.
7. KGB pareigūnų vardai.
8. Miestų fotografijos, darytos iš oro ir 

tikslūs geografiniai miest'ų padėties davi
niai.

9. Pranešimai apie cenzūrą ar užsienio ra
dijo stočių trukdymus.

10. Vardai daugelio buvusių sovietinių va
dų, įskaitant penkis min. pirmininkus: 
Rykovą, Molotovą, Malenkovą, Bulganiną 
ir Chruščiovą.

STIPENDIJA UZBEKŲ KALBAI 
STUDIJUOTI

Use D. Girtautas, studijuojanti Vašing
tono Universiteto Azijos kalbų ir literatū
rų skyriuje, gavo American Council of 
Learned Societies stipendiją tolimesniems 
uzbekų kalbos ir raštijos tyrimams. (E)

DU PASAULIAI
Daugelio vyriausybių viršūnės giriasi, 

kad jų piliečiai niekuomet taip gera negy
veno, kaip dabar. Kai kur tai tiesa. Bet ir 
iš tokių kraštų piliečių galima gana dažnai 
išgirst: „Noriu nuo visa to kur nors pa
bėgti. Noriu pakaitos“. Tai yra įrodymas, 
kad grynai materialistinės gėrybės žmo
gaus nepatenkina nė šiais, vadinamosios 
pažangos laikais. Kitaip ir būti negali. Me
džiaginiai ištekliai žmogui tik padeda ge
riau gyventi, bet nėra žmogaus gyvenimo 
tikslas. Milijonierius jaučiasi lygiai tiek 
pat nepatenkintas gyvenimu, kaip ir varg
šas, kuris nežino, ar rytoj turės ką įdėti į 
burną.

Tai kur yra tas gyvenimo atramos taškas, 
ant 'kurio žmogus stovėdamas pasijustų ir 
pasiliktų saugus ir laimingas?

Neseniai man teko matyti daug foto nuo
traukų, rodančių veidus žmonių, besilan
kančių Romoje pas popiežių. Į tuos veidus 
reikia tik gerai įsižiūrėti. Kiek juose 
džiaugsmo! Akys blizga, lūpos šypsosi! Ro
dos, tais veidais niekuomet nenuriedėjo 
skausmo ašara, niekuomet per juos neper- 
'bėgo vargo ir rūpesčio šešėlis, žodžiu, tai 
ne žmonių, 'bet angelų veidai, jei angelus 
mokame įsivaizduoti. Panašiai laimingų 
veidų galima matyti bažnyčiose, kai žmo
nės priima šv. Komuniją.

Taigi, klausimas: ką tie žmonės randa 
popiežiaus asmenyje? Ką jis žmonėms duo
da? Ką jis jiems pažada? Neperdedant pri
leidžiama. 'kad per ištsus metus apie 15-17 
milijonų žmonių specialiai vyksta pamaty
ti popiežių. Jokios valstybės galva tiek sve
čių nesusilaukia.

Paslaptis yra ta, 'kad popiežius tiek savo 
asmenybe, tiek savo žodžiu kiekvieną žmo
gų pakelia aukštyn, ir aiškiausiai parodo, 
kad žemėje dar yra kitas pasaulis — dva
sinis pasaulis, 'kuris tiek įvairus, tiek turi
ningas. kad gali patenkinti kiekvieną. Tas 
pasaulis iškelia žmogų iki Dievo, kurį mes 
kasdieniniame gyvenime taip lengvai pa
mirštame. Tai pasaulis, kur šviesa yra ti
kėjimas, 'kur atlyginimas yra viltis, kur 
darbo motyvai yra meilė.

Tie dalykai atsispindi kiekvienoje popie
žiaus kalboje. Jie gavina, uždega ir sutvir
tina žmonių širdis.

Taigi, Bažnyčia, 'kuriai vadovauja popie
žius, yra tas atramos taškas, kur žmogus 
gali tvirtai sustoti ir atsigaivinti. štai ką 
sako Antrasis Vatikano susirinkimas: „Mū
sų laikais žmonija su nuostaba stebi savo 
atradimus, bei išradimus ir savo galybę, 
tačiau labai dažnai ją kankina klausimai 
apie šiuolaikinio pasaulio raidą... apie ga
lutinį pasaulio 'bei žmonių tikslą. Šventasis 
Susirinkimas siūlo žmonijai nuširdų Baž
nyčios bendradarbiavimą. Ir čia Bažnyčia 
nesivadovauja jokia žemiška ambicija, bet 
siekia tik viena, būtent, Šv. Dvasios kvieti
mu tęsti paties Kristaus reikalą: Kristaus, 
atėjusio... gelbėti, o ne teisti, tarnauti, o 
ne reikalauti tarnavimo“.

Štai dėl ko žmogus jaučiasi toks laimin
gas, atnaujintas prie Apaštalų Sosto papė
dės, nes ten jis ne slegiamas materialinių 
naštų, ne teisiamas, bet gelbimas ir patar
naujamas.

Dabar aš tikrai suprantu, jog Dievas nė
ra šališkas nė vienam žmogui. Jam bran
gus 'bet kokios tautybės žmogus, kuris jo 
bijo ir teisingai gyvena. (Apd. 10, 34-38).

A. J. S.
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VOKIETIJOS LIETUVIUOSE TAI PAGYVENTUME...
Barniai

Kiekviena tauta turi savitų charakterio 
bruožų, jų turime ir mes. Bendruomeninia
me gyvenime vaidina nemažą vaidmenį lie
tuvių palinkimas bartis, bylinėtis. Manau, 
kad visiems, bent kiek pažįstantiems lietu
vių literatūrą, yra žinomas Liudo Dovydė
no romanas Broliai Domeikos, labai gyvai 
ir realistiškai pavaizduojąs kaimynų-gimi- 
nių rietenas dėl nieko.

Aleksandras Pakalniškis š. m. „Aidų“ 6- 
tajame numeryje, aprašydamas žmonių 
santykius Žemaičiuose, taip išsireiškia: 
„Nekaršti žemaičiai, ramūs, bet susipykti 
tiekdavo. Susipykę kaimynai ar kaimyr.ės 
kartais įsileisdavo į žodžių kovą. Savo kie
me stovėdamas, ūkininkas siųsdavo prieši
ninkui į gretimą kiemą garsius keiksmus, 
paniekinimus, jo tariamų ar tikrų neigia
mybių sąrašą, papildytą ir pagražintą. Dia
logas būdavo garsus, ir kitiems kaimynams 
tai būdavo kaip koks linksmas vaidinimas. 
O dar juokingesnis jis būdavo, jeigu vyk
davo tarp moterų“. Kitoj straipsnio vietoj 
rašoma nemažiau vaizdingai: „Kai susipy
kę pradėdavo plūstis, išvadindavo vienas 
kitą rupūže, žalčiu, gyvate, bet rečiau vel
niu. „Rupūžė“ ir „žaltys“ buvo laikomi 
efektingesniais už „velnią“. Moterys šiuo 
atveju mieliau griebdavosi intymiųjų žmo
gaus kūno dalių pavadinimų. Išvadindavo 
jais viena kitą, o neretai, kaip galutinį 
smūgį savo priešininkei, pakeldavo sijoną 
ir parodydavo“. O ką jau bekalbėti apie 
karštuolius dzūkelius. Suvalkijoje ginčų bei 
barnių irgi netrūkdavo, bet ūkininkams 
juos atlikti A. Pakalniškio aprašytuoju bū
du būdavo sunkiau, nes kaimų seniai nebe
buvo ir susirėkauti iš viensėdžio į viensėdį 
vargiai beįmanoma, žinoma, susipykusieji 
susirasdavo tinkamų būdų savo „tiesai“ 
pasakyti... Mūsojoje bendruomenėje, nors 
ir ne raidiškai, 'bet panašių dalykų vis pa
sitaiko. Priežastys nurodomos įvairios, bet 
efektas panašus. Vienur buvęs veiklus ir 
raštingas žmogus nestoja į Bendruomenę, 
nes jo apylinkės pirmininkas buvęs kadai
se eiliniu ūkininku, kai jis pats jau tuo 
metu ėjo garbingas valsčiaus viršaičio pa
reigas. Tad kaip čia dabar būsi žemesnio 
pavaldiniu?.. Kitur visa eilė inteligentų, bu
vusių aukštų valdininkų Lietuvoje ir akty
viai veikusių lietuviškojoje visuomenėje 
stovyklų laikais čia, Vokietijoje, nestoja į 
Bendruomenę, nes, esą, negeri jos statutai, 
prasti ir vadovai... Trečiur užsiožiuoja ži
nomi dainininkai ir, nors pasižadėję ir at
vykę minėjiman, neina į sceną, nes yra su
sipykę su vienu iš minėjimo rengėjų, o iš 
tikro asmeniškai susipykę nė ne su juo pa
čiu, o tik su jo dukra dėl dalykų, nieko 
bendra neturinčių su bendruomenišku dar
bu. Dar kitur teko kaimynams leisti net 
savo asmeniškus laikraščius, kad tik būtų 
galima pakankamai iš širdies išsiginčyti. 
Būtų galima surašyti ilgą litaniją pavyz
džių iš kasdieninio gyvenimo ne tik apy
linkėse, bet ir centre. Gerai, jeigu baigiasi 
taip, kaip, pagal jau minėtąjį A. Pakalniš
kį, baigdavosi Žemaičiuose: „Apsibardavo, 
susipykdavo, o žiūrėk — po kurio laiko jau 
ir susitaikę. Piktuoju kaimynystėje gyventi 
būtų sunku“. Liūdniau, kai asmeniški susi
pykimai taip išsikeroja, kad kliudo ben
druomeniškai veiklai ar net kenkia jos 
svarbiausioms institucijoms.

Kai kurios siu dienu Lietuvos 
švietimo problemos

16. Net ir toks rimtas veikalas, kaip didysis „Lie
tuvių Kalbos Žodynas“, negalėjo išvengti su- 
propagandinimo. Jame stengiamasi duoti ko 
daugiau citatų iš Lenino raštų vertimo ir iš so
vietinės spaudos, kai, pavyzdžiui, rašyti gražia 
lietuvių kalba ir originaliu stilium, nuspalvintu 
turtingu savo tarmės žodynu Antanei Smeto
nos raštai ne tik necituojami, bet net ir iš viso 
neminimi 49).
Lietuvoje lietuviškai kalba maždaug 80%, ru
siškai 10%, lenkiškai 7% gyventojų, tačiau 
rusų kalba leidžiamųjų Lietuvoje knygų tira
žai būna gana dažnai didesni net ir už lietuvių 
kalba leidžiamųjų knygų tiražus 50).
Metai lietuvių rusų lenkų
1946 14.700 19.300
1950 7.200 10.600 4.800
1955 6.000 6.000 2.400
1960 6.400 6.100 2.100
1965 7.000 7.100 3.300
Išleista knygų: 1946 m. 266, 1950 m. 1.073,
1955 m. 1.852, 1960 m. 2.206, 1965 m. 2.161.

20.

18. Lietuvių kalba leidžiamųjų knygų procentas tu
ri tendencijos mažėti, rusų kalba knygų — di
dėti 51). 1946 m. lietuvių kalba išleistosios kny
gos sudarė 93,6%, 1965 m. tik 73,4%. kai ru
sų kalba knygų 1946 m. išleista 4,5%, o 1965 
m. net 19,8%. Rusų kalba vyrauja technikos j 
literatūroje, kurios vis daugiau išleidžiama. 
1960-1965 metų laikotarpyje išleista 1.984 
technikos knygos, kurių lietuvių kalba 51,7%, 
rusų kalba 43,3%, kitomis kalbomis 2,0%. At
metus technikos knygas, kitų knygų tarpe lietu-

vių kalbai tenka 81,0%, rusų kalbai 12,1%. 
Iš viso 10.028 knygos, lietuvių kalba 75,8%, 
rusų kalba 18,3%, kitomis kalbomis 5,9%.
1960-1965 metų laikotarpyje buvo išleista 

1.214 grožinės literatūros knygų 52). Iš jų lietu
vių kalba 96.3%, rusų kalba 3,5%, kitomis 
kalbomis 0,2%, tačiau tautinėmis grupėmis 
šios knygos taip pasiskirsto: lietuvių literatūra 
40,0%, rusų literatūra 20,7%, kitų TSRS tau-
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tų literatūra 12,0%, o užsienio literatūra 
27,3%. Dar blogiau buvo stalininiu laikotar
piu. 1940-1955 m. 1784 išleistosios grožinės li
teratūros knygos taip pasiskirsto: lietuvių lite
ratūra 36,6%, rusų literatūra 44,2%, kitų 
TSRS tautų literatūra 4.6%, užsienio literatū
ra 14,6%. Stalininiu laikmečiu rusiškų knygų 
vertimų buvo išleista triskart daugiau, negu vi
so likusio pasaulio, išskyrus lietuvių ir kitų So
vietų Sąjungos tautų knygas.
Lietuviškumą Lietuvoje slopina ir rusiškoji ko
lonizacija. Rusų Lietuvoje buvo: 1923 m. 
2,5% 1935 m. 2,34%, 1942 m. 3,1%, 1959 m. 
8,5% 53), 1970 m. 8,6%. Tad, lygindami da
bartinį rusų skaičių su nepriklausomybės me
to skaičiumi, matome, kad rusų padaugėjo 
maždaug 6%. Rusai tapo pirmoji skaičium 
tautinė Lietuvos mažuma, užimdama vietą bu
vusios didžiausios žydų mažumos, kurių suma
žėjo 7'%. Žydiškosios gyventojų dalies pakeiti
mas rusais lietuvybei žalingas, nes nors žydai 
buvo užėmę svarbias ekonominio gyvenimo po
zicijas ir daugiau kaip triskart mokytesni už ki
tus Lietuvos gyventojus, bet ir lietuviškasis gy

ventojų elementas ekonominiame krašto gyve
nime vaidino vis didėjantį vaidmenį, ir lietuvių 
moksleivių procentas į nepriklausomybės laik
mečio pabaigą buvo pradėjęs kilti. Žydai lietu
vybei nebebuvo pavojingi, ir net jie patys pa
lengva buvo pradėję asimiliuotis. Rusai lietu
vybei yra daug pavojingesni, nes jie admini
stracijoje ir net ūkiniame gyvenime paprastai 
užima raktines pozicijas ir turi privilegijų, ypač 
gaunant butą ir darbą; rusai vaidina svarbų 
vaidmenį partijoje ir savo privilegijuota padė
timi turi progos slopinti lietuvybę. Rusiškumą 
Lietuvoje palaiko ir nuolatinis rusų teatras Vil
niuje, gausios rusų teatrų gastrolės. Nors italų 
ir kitų tautų operos statomos lietuvių kalba, ta
čiau rusų operos lietuvių scenoje statomos rusų 
kalba. Nors rusų Lietuvoje tėra 8,6%, tačiau 
rusiškas pradines ir bendrojo lavinimo vidu
rines mokyklas lanko 12-13% Lietuvos moki
nių. Rusai turi rusiškų grupių ir kitose Lietu
vos mokyklose. Sakysim, iš 82 vidurinių spe- 
cialinių Lietuvos mokyklų 22 mokyklos, vadi
nasi, 26,8% vidurinių specialinių mokyklų tu
ri moksleivių grupes dėstomąja rusų kalba. Iš 
11 aukštųjų mokyklų 5 turi grupes, kuriose da
lykai dėstomi rusiškai 54).

49) 1934 metais K. Masiliūnas išspausdino An
tano Smetonos raštų žodyną su sintaksės ir stilisti
kos pavyzdžiais.

50) Z. V. Rekašius, t. p.
51) Tas pat, t. p.
52) Tas pat, t. p.
53) LE, XV, 57 psl.
54) V. Vaitiekūnas, Dabartinė lietuvių tautos 

padėtis (Dirva,1969.IX.19, 74).

(Bus daugiau)

SUSIMĄSTYMAS PRIE PRAKTIŠKŲJŲ 
VLB PAGRINDŲ

Paskaita Vokietijos Lietuvių Bendruo
menės suvažiavime 1972 m. lapkričio 
18 d. Iluettenfeld — Romuvoje

Vokiškoji visuomenė
Šioje vietoje, atrodo, tiktų keletą žodžių 

pasakyti jr apie lietuvių santykius su gyve
namojo krašto visuomene bei to pasėkas 
Lietuvių Bendruomenei. Yra žmonių mūsų 
tarpe, kurie gėdisi savo lietuviškumo. Yra 
lietuvių tėčių ir mamų, kurie, patys tik 
laužytai t'esigrabaliodami vokiečių kalboje, 
stengiasi su savo vaikais kalbėtis vokiškai. 
Jie patys, tur būt, mano, kad jie tuo būdu 
parodo savo didelį išsilavinimą, o iš šono 
žiūrint, jie atrodo apgailėtini, net juokingi. 
Kaimynai, jeigu nekultūringi, vistiek ir to
liau vadins juos „polakais“, vargšai vaiku
čiai neišmoks tėvų kalbos, ir bus sugadinta 
jų vokiškoji kalba. Yra ir kitokių pavyz*- 
džių. Yra tautiečių, kurie, gyvendami pa-
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vieniai vokiškoje aplinkoje, kiekviena tin
kama proga pabrėžia savo lietuviškumą, 
juo didžiuojasi ir dažniausiai susilaukia iš 
savo kultūringos aplinkos ne tik pilno su
pratimo, bet net nuostabos ir pagarbos sau 
ir savo tautai. Yra Vokietijoje vietovių, 
kur kadaise gyvenusieji lietuviai palikę la
bai gražius atsiminimus vietiniams gyven
tojams, kur su pasigėrėjimu prisimenamos 
lietuviškos giesmės, giedotos bažnyčiose, 
lietuviškos dainos ir lietuviški šokiai, ku
riais grožėtasi salėse. Ten atsiliepiama apie 
lietuvius su simpatija, parodoma supratimo 
bei pritarimo mūsų pavergtos tėvynės rei
kalams. Yra, deja, ir priešingų atvejų, kur 
lietuviai prisimenami tik kaip girtuokliai, 
padaužos, net nusikaltėliai, čia sunku bus 
išgauti gerą žodį Lietuvos reikalu, visai jau 
nekalbant, pvz., apie parašą protesto pa
reiškime prieš nežmonišką Lietuvos okupa
ciją. Intymiausia lietuvių susitikimo vieta 
su vokiečių tautos žmonėmis yra mišri šei
ma. Ir čia yra nevienodų patirčių. Yra šei
mų, kur nelietuviškoji pusė pilnai supran
ta lietuviškuosius reikalus, juos remia savo 
darbu ir auka, yra net tokių mišrių šeimų, 
kur nelietuviškoji pusė skatina savo part
nerio lietuviškąją iniciatyvą. Turime visai 
konkrečių gražių pavyzdžių, kur vokietės 
žmonos ar vyrai su dideliu asmenišku pasi
aukojimu dalyvauja lietuviškoje veikloje 
net plačiu mastu. Buvo malonu būti liudi
ninku šiemet Hageno minėjime, kai lietu
viai iš dėkingumo įteikė gėlių vokietei mo
teriškei už jos didelius nuopelnus ne tik 
tam minėjimui, 'bet ir bendrajai lietuvių 
veiklai Nordrhein Westfalijoje. Tokių pa
vyzdžių, dėkui Dievui, yra ir daugiau. De
ja, pasitaiko ir kitokių. Ne vienas jau yra 
buvęs atvejis, kai buvę aktyvūs jauni vei
kėjai, baigę lietuviškąją gimnaziją ar ilges
nį laiką joje mokęsi, t. y., naudojęsi ir dva
sine ir materialine lietuvių visuomenės pa
rama, po mišrių vedybų dingsta iš LB ne 
tik veikėjų, bet net ir eilinių narių tarpo. 
Rimčiau pagalvojus, sunku atsispirti liūd
nai nuotaikai. Tas dingimas pagrindžiamas 

labai įvairiai, iš tikro gi dažniausiai nule
mia charakterio silpnumas ir praktiškieji 
išskaičiavimai. Kam čia komplikuoti rei
kalus, manoma, kad einasi ir paprasčiau, 
be jokio dvilypumo! Kai kada pagrindžia
ma savoji laikysena tolerancija kitai tau
tybei. Atsieit, nenorima užmesti savojo lie
tuviškumo kitataučiui. Tik užmirštama to
kiais atvejais, kad tolerancija turi lygiai 
galioti abiem pusėm. Nėra reikalo versti 
kitatautį būti lietuviu, bet taip pat negali
ma nė norėti, kad lietuvis išsižadėtų savo
sios kilmės. Abudu tėvai turi teisę galėti 
susikalbėti su savo vaikais savo kalba. 
Gaila tų vargdienėlių tėvelių ir mamyčių, 
kurie net su savo vaikučiais turi kalbėti 
svetima kalba. Tokiais atvejais visas tra
gizmas išryškėja, kai pavyksta atvažiuoti 
kam nors iš artimųjų giminių iš okupuotos 
Lietuvos. Ir man pačiam yra tekę būti gy
vu liudininku, kai iš tėvynės atvykęs dėdis 
ar teta, pusbrolis ar pusseserė tegalėjo su
sikalbėti tik per vertėją arba kokiais nors 
ženklais. Skriaudą, neišmokus tėvo ar mo
tinos kalbos, jaunieji žmonės pamato per 
vėlai. Kalti čia yra tie lietuviai, kurie ne
pajėgia suprasti, kad priklausyti savai tau
tai, galėti kalbėti jos kalba yra didelis tur
tas, brangus paveldėjimas, įsišaknijęs šimt- 
metėje kultūroje, įgalinąs žmogų suimti sa
vyje visą gėrį ir grožį, kuriuos sukūrė pro
senelių kartos.
Santykiai su okupuota Lietuva

Ryšium su visa tuo paminėtinas dar vie
nas dalykas iš mūsų gyvenimo tikrovės, 
dalykas, kuris diena iš dienos vis aktualė- 
ja. Eiuvo laikotarpis, kai jokio ryšio su sa
vo artimaisiais negalėjome palaikyti, jį 
sekė laiškiniai ryšiai ir vėliau labai pavei
kūs siuntiniai, kuriais buvo galima sušvel
ninti tėvynėje likusių artimųjų skurdą. Da
bar jau kuris laikas yra įmanoma nuvykti 
į Vilnių, o kai kam net pasiseka gauti lei
dimą užsukti ir tėviškėn. Iš kitos pusės, vis 
ima dažnėti taip pat ir lankytojai iš ana
pus. Žmoniškieji kontaktai, neabejotina, 
sugyvina mūsąjį lietuviškumą, skatina jau
nuosius mokytis lietuvių kalbos, nes pama
toma jos praktiškoji nauda. Yra net nuo
monių, kad reikia stengtis galimai daugiau 
užsienių lietuviškojo jaunimo skatinti vyk
ti okupuoton Lietuvon, iš to tikintis tauti
nio atgimimo jaunime. O ii' pačių susipra
tusių jų lietuvių jaunuolių tarpe gan pla
čiai atstovaujama nuomonei, kad yra gei
dautina užmegzti gyvą asmenišką kontak
tą su savo tėvų gimtine. Tos nuomonės pa
sėkos taip pat jau įgavusios konkrečias for
mas. Vykstama ne tik trumpesniems ar il
gesniems vizitams, bet net ir ilgametėms 
studijoms. Šiemet juk jau bene 2 buvusieji 
Vasario 16 gimnazijos abiturientai studi
juoja Vilniuje, tiesa, ne lituanistinius da
lykus, o mediciną. Atsieit, lankymasis oku
puotoje Lietuvoje ir jos žmonių atvykimas 
į čia yra jau virtę gyvenimiška tikrove, ir 
toji tikrovė dar aktualės, normalėj ant V. 
Vokietijos politiniams santykiams su So
vietų Sąjunga. Tačiau nėra pasikeitusi tie
sa, kad ši tikrovė turi ne tik asmeniškai 
žmogišką aspektą, bet taip pat ir politinį. 
Lankantis Lietuvoje, nepatogu ir gal net 
pavojinga atstovauti nuomonei, kad ji oku
puota, kad jos žmonėms atimtos pagrindi
nės žmogaus teisės, kad siektina sistemos 
pasikeitimo. O ir čia sugrįžus tenka apsi-

Vien tik už tuos tris dalykus, be kurių 
galima apsieiti, bet kuriuos visi mėgsta, 
britų valdžios iždas surenka per metus 
3.500 milijonų svarų. Tie dalykai yra deg
tinė, rūkalai ir benzinas.

Už kiekvieną whisky arba bet kurio ki
to spiritinio gėrimo butelį valdžiai reikia 
mokėti mokesčio 2 sv. 20 p. Taigi jei krau
tuvėje perki whisky butelį už 2 sv. 60 p., 
tai iš tikrųjų sumoki tik 40 pensų. Ir tai 
dar nėra tikroji spirito kaina. Čia dar yra 
įskaityta tuščio butelio kaina, kamštis, eti
ketė, supilstymas, įpakavimas ir laikymo 
kaštai. Jie visi sudaro virš 20 p. Tikroji 

žiūrėti, kad nepadarytum ko nors, kas už
kirstų kelią tolimesniems vizitams tėvynėn. 
Taip jau yra buvę gyvų pavyzdžių, kad 
buvusieji aktyvūs ir uolūs bendruomeni- 
ninikai, apsilankę Vilniuje, pasikeitė, nuti
lo, galima sakyti, išėjo pensijon iš Ben
druomenės veiklos ir net jos gyvenimo. Iš 
ten gi atvykstantieji dažniausiai nepasiten
kina vien asmeniškais-šeimyniškais pokal
biais, bet pasistengia nejučiomis įlašinti į 
mūsų sąmones ir okupanto tenykščių gyve
nime bei įvykių interpretaciją. Visai dar 
neseniai po brolio iš Vilniaus apsilankymo 
vienas mūsų LB veikėjas konfidencialiai 
aiškino, kad iš tikro nei Kalantos, nei Sto
nio, nei kitų susideginimai neturėję jokio 
politinio aspekto, o tai buvę tik eiliniai nu
sivylusių jaunuolių veiksmai. Panašiai, 
kaip vėliau teisėjai Vilniuje anų Kauno ge
gužės dienų demonstrantus pavertė eili
niais padaužomis. O kai tokią interpretaci
ją paduoda dešimtmečiais nematytas ir su 
didžiuliu pasiilgimu lauktas artimas žmo
gus, tai lengvai jam ir patikima, liaujantis 
tikėti „nusigyvenusiems politikieriams“. 
Nežinia, ar tokiais atvejais ir naujų pabė
gėlių, kaip advokato Butkaus su žmona gy
dytoja, ar raketų specialisto Morkūno, pra
nešimams bus daugiau tikima, kaip savo 
artimųjų konfidencialiajam paaiškinimui.

Nenoriu šioje vietoje iš naujo kelti jau 
pusėtinai išdiskutuotos ryšių su kraštu pro
blematikos, nes vargu ar galima surasti 
naujų argumentų vienai ar kitai laikysenai 
pagrįsti. Norėjau tik atkreipti dėmesį į tai, 
kas vyksta mūsų bendruomenėje, su kuo 
susitinkama kasdien ir kas praktiškai turi 
ir turės nemažos įtakos ir į 'mūsų Lietuvių 
Bendruomenės ateities darbus čia, Vokie
tijoje, ir už jos.
Pabaiga

Tad perbėgome greitomis per eilę klausi
mų, kuriuos aš laikau svarbiais mūsų Lie
tuvių Bendruomenei čia, Vokietijoje, ta
čiau vienu ar kitu atžvilgiu ir už jos ribų. 
Šis, jau tradicija virtęs Vokietijos LB dar
buotojų suvažiavimas yra tartum Ben
druomeninės rekolekcijos. O rekolekcijose 
ne tiek svarbu kalbėtojas, kiek klausytojai. 
Manieji išvedžiojimai, be abejo, sužadino 
jūsų mintis, nebūtinai man pritariančias, 
ryškiau atskleidė vieną kitą dalyką, kuris 
buvo pažįstamas, bet gal taip aiškiai neiš
sakytas. Baigdamas kviečiu, pirmiausia, 
diskusijose pasidalyti su visais savomis 
mintimis, o, svarbiausia, skatinu išsinešti 
iš šio susikaupimo naują ryžtą darbui Lie
tuvių Bendruomenės organizacijoje. „Lie
tuviais esame mes gimę, lietuviais turime 

• ir būt!“ 

spirito 'kaina yra tik 17 su puse pensų. To
kiu būdu spirito varyklų uždarbiai nebega
li būti labai dideli. Nenuostabu, kad jie 
net televizijai skelbimų neduoda, pasiten
kindami vien tik spaudos reklama.

Pažymėtina, kad mokesčių dydis valdžiai 
yra tas pats, ar tai būtų brangiausios rū
šies konjakas, ar pati pigiausia degtinė. Ir 
kas atsitiktų, jei tie mokesčiai vieną die
ną pradingtų ir whisky butelis kaštuotų tik 
40 pensų!

Alaus mokestis yra 5 p. už paintą, stalo 
vyno — 26,5 p. už butelį ir sherry ar porto 
45 p.

Panaši istorija ir su rūkalais. Už 20 ci
garečių, atsižvelgiant į dydį, reikia mokėti 
nuo 13 iki 23,4 pensų mokesčio. Taigi jei 
nebūtų mokesčių, geriausių king-sized ci
garečių 20 št. pokelis kaštuotų mažiau kaip 
dešimt pensų!

Benzino mokesčiai valdžiai yra 22 su pu- i 
se pensų už galoną. Tad tikroji benzino 
kaina, įskaitant transportą ir visas gamy
bos išlaidas, yra tik apie 10 pensų galonas. 
Vien tik iš benzino mokesčių valdžia suren
ka 1.460 milijonų svarų per metus (tabako. 
1.142 milijonai ir gėrimų apie 900 milijo
nų). - , ■ '

Kur dingtų valdžia, jei staiga visi nu
stotų rūkyti, nebegertų ir važinėtų tiktai 
dviračiais!

„NAUJIENOS“ APIE V. ALSEIKĄ

Ilgokame rašinyje apie į Lietuvą sugrį
žusį, buv. Eltos biuletenio redaktorių V. 
Alseiką „Naujienose“ be kita ko rašoma:

„Dr. D. Alseika išmokslino savo sūnų 
Vytautą. Pervarė per Vilniaus gimnaziją, 
o vėliau tėvas pasiuntė sūnų į Kauną, kur 
sudarė sąlygas baigti Universitetą. Vytau
tas norėjo būti advokatu, išlaikė reikalin
gus egzaminus, bet duonos iš advokatūros 
jis nepajėgė užsidirbti. Iš advokatūros jis 
persimetė į kino artisčių mokslą. Jam pa
tiko švitrūs šokiai, glaudūs drabužiai ir rū- 
žavai dažytos lūpos. Vilniaus advokatas 
pradėjo leisti Kino žurnalą. Bet ir čia jam 
nesisekė. Tėvas turėjo įsikišti, kad gautų 
kokį kitokį darbą. Vytautui buvo išprašy
tas darbas Vilniaus Vadavimo Sąjungoje, o 
vėliau ir Lietuvos pasiuntinybėje Varšuvo
je. Tėvas duoną pats užsidirbdavo medici
nos praktika, o laisvą laiką pašvęsdavo Lie
tuvos laisvės kovai. Mokslus baigęs sūnus 
pats duonos savo amatu nepajėgė užsidirb
ti, visą laiką turėjo maitintis žmonių sudė
tais pinigais.“

„Vytautas Alseika net savo tėvo nesupra
to. Jo tėvas buvo kovotojas, o sūnus yra 
sliekas. Žurnalistas iš jo buvo menkas, nes 
jis tiktai perrašinėjimui tiko. Jis nepajėgė 
net klausimo tinkamai suformuluoti. Jis bu
vo nuvežtas į Los Angeles, kad galėtų išsi
kalbėti su Spiro Agnew ir pateikti jo pa
žiūras į Rytų Europos pavergimą, žurna
listas Alseika tris valandas prasėdėjo, bet 
jokio lietuviams rūpimo klausimo nepajė
gė paklausti.“

TITO ĮSPĖJA MASKVĄ
Sovietams ir vėl nepavyko prisitraukti 

Jugoslavijos po savo sparnu. Prieš kurį 
laiką Brežnevo vizitas j Maskvą buvo ati
dėtas, o Tito taip pat nedalyvavo Tarybų 
S-gos 50-ties metų sukakties iškilmėse Mas
kvoje.

Ypatingo pasipriešinimo rodo Jugoslavi
jos kariuomenė, norėdama apsaugoti stra
tegiškai svarbų ir sovietus viliojantį Ad- 
riatikos pajūrį.

Jugoslavijos Gynybos ministeris gen. 
Ljubicic. kuris skaitomas įtakingiausiu as
meniu po maršalo Tito pareiškė: „Tie, ku
rie turi intencijų į šią sritį (Adriatiką), ne
žiūrint kas jie bebūtų, turi įsidėmėti, kad 
Jugoslavijos nebus galima apeiti. Mes esa
me per daug svarbi grandis Viduržemio ap
saugos grandinėje“.

KAS TRUKDO?
Rašydamas apie Helsinkyje vykstančius 

pasiruošimus Europos saugumo konferen
cijai, S. Bistrickas „Tiesoje“ be kita ko ra
šo:

„Tačiau ar visa tai reiškia, kad kelyje į 
saugumą ir bendradarbiavimą Europoje 
jau įveikti visi sukumai? Yra dar jėgų, ku
rios Europos saugumo idėjai pasiruošusios 
smogti iš pasalų. Jos dabar irgi stengiasi 
aktyvinti savo veiklą. Pirmiausia tai NATO 
blokas. Jo aukštuosiuose sluoksniuose rez
gami planai, kaip sužlugdyti Europos pasi
tarimą, apsunkinti jo darbą ar padaryti jį 
nevaisingu. Puoselėjami planai saugumą 
žemyne suplakti su kita labai plačia ir su
dėtinga problema — apie abipusį ir suba
lansuotą kariuomer.ės sumažinimą Europo
je.

Pagaliau negalima užmiršti ir tai, kad 
pagalius į Europos saugumo klausimus 
stengiasi kaišioti ir Pekino valdantieji 
sluoksniai.“

LIETUVOS BIUDŽETAS
„Tiesoje“ paskelbtas Lietuvos respubli

kos biudžetas 1973 metams sudaro 1.705 
milijonus rublių. Atskirų sąjunginių res
publikų eilėje Lietuvos biudžetas yra aš
tuntoje vietoje.
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Apsimokėdami už „E. Lietuvį“ ir Nidos 
Knygų Klubo leidinius, šie tautiečiai pa
aukojo lietuviškai spaudai paremti: J. M. 
Liudžius — 5 sv., V. Čekauskienė 3 sv., M. 
Berentienė 1,50 sv., J. Vaškelis 1,15 sv., A. 
Masiulionis 0,59 sv., J. Kriščiūnas, J. Biels
kis ir J. Lizdeika po 0,90 sv., V. Kavaliaus
kas, V. Steponavičius, S. Stulgys po 0,50 
sv., J. Strumskis 0,45 sv., A. Bučys ir Vy
ties Klubas po 0,40 sv., A. Kukanauskas 
0,30 sv. ir A. Gustaitis 1 dol.

TAUTOS FONDUI AUKOJO
M. Sabas ir J. Kvederavičiūtė — po 10 

sv., V. Strimas ir J. StrumSkis — po 3 sv., 
J. Dimša — 2 sv., A. Stankevičius — 1 sv;

PAKEITĖ ADRESĄ
V.&G. O'E.rien: 31 Woodville Road, Walt

hamstow, E. 17.

DĖMESIO CARRINGTONO LIETUVIAMS
Londono Sporto ir Socialinio klubo ad

resu gautas laiškas, bet ant voko pavardė 
neišskaitoma. O ant kortelės užrašyta: 
DEAR MAN, MONEY TRAIN EUSTON 
TRIP M/c., from JENNIE.

Tame laiške buvo įdėta ir pinigų.
Jeigu, kas nors žino, ar pats siuntė tą 

laišką, prašome atsiliepti, kad būtų galima 
laiškas ir pinigai įteikti savininkui.

Londono Sporto ir Socialinis klubas, 
345A Victoria Park Road, London, E9.

I 
KVIETIMAS DALYVAUTI KONGRESE
D. B. Lietuvių B-nės Krašto Valdyba ga

vo iš Penkto Pietų Amerikos Lietuvių Kon
greso Organizacinio Komiteto tokį laišką:

Malonūs tautiečiai,
Kviečiame suteikti mums tą didelę gar

bę savo atsilankymu į Penktąjį Pietų Ame
rikos Lietuvių Kongresą, įvyksiantį 1973 
metų vasario mėn. 22-25 dienomis.

Lauksim Jūsų atvirom lietuviškom šir
dim.

Dar vis tebejausdami nepaprastus įspū
džius nuaidėjusio II Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongreso Chicagoje, mes tikimės, 
nors ir kuklesne apimtimi, vėl suartėti mū
sų tautine dvasia ir atsigaivinti artimu 
santykiavimu.

Atvykstant maloniai prašome atsivežti 
naujų idėjų Kongreso darbams ir taip pat 
gražių sumanymų būsimam III Pasaulio 
Liet'uvi:ų Jaunimo Kongresui, kuris irgi 
įvyks pas mus.

Tarp Kongreso darbų turėsime studijų 
savaitę, stovyklą ir t. t.

Su lietuviškais linkėjimais
ŽIVILĖ JURAITĖ

Prierašas: Kongresas vyks Sao Paulo 
mieste, Brazilijoje.

D. B. Lietuvių Bendruomenės Krašto 
valdyba mielai teiks daugiau informacijų, 
jeigu atsirastų norinčių tame kongrese da
lyvauti.

Kreiptis į Krašto Valdybos p-ką: S. Kas
parą, 32 Puteaux House, London, E2 ORF.

LONDONAS
A.-t-A. ANTANAS BELIŪNAS

Jis buvo gimęs Daugsčių parapijoje 1888 
m. liepos 4 d. At'vyko į Angliją 1907 m., 
apsigyveno Silvertowne, iš pradžių dirbo 
cukraus pramonėje, vėliau prekybos laivy
no jūrininku. Pirmojo pasaulinio karo me
tu, kaip tada buvo Britanijos ir Rusijos su
tarta, 1916 m. grįžo į Lietuvą, buvo paim
tas į rusų kariuomenę, dalyvavo kare, o 
jam pasibaigus grįžo į Britaniją. Grįžęs 
dirbo anglies kasyklose, o paskutiniuosius 
40 metų odos pramonėje.

Antanas (buvo spinduliuojantis lietuvišku 
patriotizmu ir vienas tų entuziastų, kurde 
ėmėsi lietuvišką bažnyčią statyti Londone, 
nes, jo įsitikinimu, tik lietuviškos parapi
jos ir bažnyčios tegali išeiviją užsienyje iš
laikyti vienoje krūvoje. Tą savo įsitikini
mą rėmė gyvenimo patyrimu. Anot jo, žiū
rėkite, kiek įvairių sąjungų ir draugijų bu
vo sukurta Londone ir kiek jų šiandien be
liko, nors kai kurios buvo ir pinigingos, o 
lietuviška parapija ir bažnyčia šiandien vi
siems tebėra vadovė. Jis ją rėmė ir lankė 
iki paskutinio momento. Jis mėgo lietuviš
ką katalikišką spaudą ir ją rėmė pagal sa
vo išgales.

Mirė 1972 m. gruodžio 11 d. Palaidotas 
gruodžio 18 d., dalyvaujant gausiam būriui 
londoniečių ir net rochdaliečių.

S. K.

BIRMINQHAMAS
PADĖKA BIRMINGHAM© LIETUVIAMS

Iš J. Oirulio gauta oficiali Birminghamo 
lietuviams padėka už dalyvavimą laidotu
vėse ir gėles.

Šita pačia proga dėkoju savo birmingha- 
miškiams bičiuliams už pagalbą bei suor
ganizavimą atsisveikinimo su man artima 
asmenybe. Marta Rose-Cirulis daug man 
padėjo paruošiant vis naują repertuarą, 
akompanuodama, išmokydama teisingo ta
rimo dainuojant latviškai ir t. t.

Vainikui išlaidas padengė keturi asme
nys, iš kurių tik trys labai gerai pažino mi
rusią: St. čereškevičius, St. Štarka, Pov. 
Dragūnas ir Emma Linkevičienė. Pastaro
ji apsigyveno Binminghame žymiai vėliau 
ir, nors mažai pažindama velionę, turėjo 
daugiausia rūpesčių bei išlaidų. Emma pa
rūpino gėlių, nuvežė kur ir kada reikia, 
telefonavo bei važinėjo organizuodama lie
tuvių dalyvavimą.

Birutė Valterienė

BRADFORD AS
KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS

Vasario 4 d., sekmadienį, 2.30 vai. šau
kiamas Vyties klubo narių metinis

SUSIRINKIMAS.
Dienotvarkėje pranešimai, rinkimai ir t. 

i'.
Visi nariai prašomi dalyvauti.

Vyties klubo valdyba

COVENTRY
MIRĖ V. MOCKUS

Su nuliūdimu pranešame, kad gruodžio 
16 d. Coventryje mirė nusipelnęs, visų ger
biamas lietuvis p. N. Mockus, buvęs DBLS 
Coventrio skyriaus pirmininkas ir Lietu
vių Namų Bendrovės direktorius.

Laidotuvės įvyko 21d. gruodžio, dalyvau
jant nemažam būreliui lietuvių, buvusių 
bendradarbių anglų, ukrainiečių. Laidotu
vių apeigas atliko ir į amžiną poilsį paly
dėjo kun. Matulis. Taigi London Rd. kapi
nėse dar vienas mūsų lietuvis atsigulė am
žinam ^poilsiui. Jo darbai, nuolatinis rūpi
nimasis lietuvių reikalais ir jo šviesus pri
siminimas liks visų lietuvių širdyje. Ilsė
kis ramybėje, gerbiamas tautieti.

J. Dimša,
DBLS Coventrio Skyr. Pirmininkas

MANCHESTERIS
VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

Manchesterio apylinkės visuotinis Lietu
vių Katalikų Bendrijos susirinkimas įvyks 
sausio 28 d., 3 vai., Lietuvių Klubo patal
pose.

Tarp kitų reikalų bus svarstomas ir vi
siems opus lietuviškų kapų klausimas. 
Kviečiami visi.

Kun. V. Kamaitis

PRANCŪZIJA
KUN. J. PETROŠIAUS KELIONĖ 

AMERIKON
Kun. J. Petrošius Prancūzijos lietuvių 

veiklos reikalais išvyko gruodžio 22 d. vie
nam mėnesiui į JAV ir Kanadą.

Kelionėje lankys buvusius Prancūzijos 
lietuvius, informuos apie Prancūzijos lie
tuvių gyvenimą, rinks medžiagą ir lėšas 
leidiniui išleisti bei kitiems darbams vyk
dyti.

Jam išvykus, PrLB-nės reikalais prašo
ma kreiptis į PrLB valdybos narius A. 
Mončį ir P. Klimą, o religinio patarnavimo 
— į vietines parapijas.

PRANCŪZIJOS LIETUVIŲ ŽINIOS

PrLB valdyba praneša, kad dėl nepra- 
matytų sutrukdymų „Prancūzijos Lietuvių 
Žinios“ bus išleistos ne prieš Kalėdų šven
tes, bet Vasario 16 proga.

PRIĖMIMAS VASARIO 16 PROGA
Prancūzijos Lietuvių Bendruomenės ir 

Prancūzijos Lietuvių Katalikų Misijos 25 
metų sukaktys bus atšvęstos Vasario 16 
proga. 1973 m. vasario 17 d., 18 vai., bus 
priėmimas Cercle National dės Armees sa
lonuose, place Saint Augustin, Paris-8. Pri
ėmimą ruošia France-Ealtique draugija, 
PrLB-nė ir PrLK Misija. Priėmiman kvie
čiami visi lietuviai, svečiai prancūzai, pa
vergtųjų Europos tautų atstovai ir kt.

Tradicinis metinis „Europos Lietuvio“ ir 
Nidos Knygų Klubo rengiamas 

spaudos balius 
įvyks SAUSIO 27 d. ŠEŠTADIENĮ

Lietuvių Namuose, 2 Ladbroke Gardens, Wil 2PU 

Pradžia 7 vai. vak. Pabaiga 1 vai. nakties

Gros puiki muzika. Veiks bufetas ir kt.

Staliukus patartina užsisakyti iš anksto.

Tel. 01-727 2470

„Tiesos" 258 nr. (gruodžio 5 d., 1972) Do
mas Šniukas aprašo savo įspūdžius iš apsi
lankymo Anglijoje ir Škotijoje, kurių porą 
ištraukų čia spausdinama. Gražiai apibū
dinęs anglus ir jų papročius, jis pereina 
prie lietuvių:

„Anglijoje ir Škotijoje neteko rasti di
desnių lietuvių susibūrimų, kuo garsi Ame
rika. Tačiau vienas kitas tautietis mus ma
loniai pašnekino, vienas kitas pasisakė, kad 
jo senelis ar senelė kilę nuo Nemuno. Ypač 
tokių pokalbių buvo susitikimo vakare 
Glazgo mieste. Įsišneki su žmogumi, o jis, 
žiūrėk, arba pats liet'uviško kraujo, arba 
žmona dar vieną kitą žodį moka, netgi su- 
dzūkuoja.

Nieko nuostabaus. Praėjusio šimtmečio 
gale ir šio pradžioje Glazgo apylinkėse bu
vo įsikūrusios stiprios lietuvių angliakasių 
kolonijos, čia buvo gana gyva socialistų 
veikla, V. Kapsukas Belšile leido „Rank
pelnį“ ir „Socialistą“. Buvo kepama lietu
viška duona, dainuojamos žemaičių ir 
aukštaičių dainos, prijaučiama Spalio re- 
viliucijai, skubama per Archangelską jai į 
pagalbą... Dabar iš viso to — tik likučiai... 
Daug kas išsivažinėjo, daug kas susigimi
niavo su škotais — gyvo, smagaus ir ambi
cingo būdo žmonėmis, savotišku dzūko ir 
žemaičio junginiu. Skotai lietuvius gerbia, 
pagaliau patys iš lietuvių tapę škotais 
brangina sentimentus Lietuvai, tikisi viena 
ar kita proga aplankyti. O turistinių gru
pių iš Škotijos atvyksta kasmet'. Jas skati
na patsai Škotijos — TSRS draugijos pir
mininkas Džordžas Makalisteris — nuosta

Kelonės i erdves
Astronautų žygiai į mėnulį šiandien be

veik nei vieno nebestebina. JAV mikslinin- 
kai jau bus pasotinę savo alkį paskutinio
jo skridimo rezultatais ir naujų skridimų, 
bent artimiausioje ateityje, nebesiruošia 
daryti.

Tačiau šalia pagarsėjusių Apollo raketų 
šiuo metu erdvėje dar keliauja apie mūsų 
žemę virš 200 dirbtinių satelitų, kuriuos 
yra paleidę JAV ar Tarybų Sąjungos moks
lininkai. Tų satelitų tikslai yra labai įvai
rūs — pradedant metereologiniais stebėji
mais, baigiant žvalgybinėmis nuotrauko
mis.

Vienas iš įdomesnių JAV erdvėlaivių yra 
Pionierius 10, (kuris sveria 570 svarų ir 
Skrenda greičiau kaip visi iki šiol skridę 
satelitai. Pionieriaus 10 tikslas yra pasiek
ti didžiausią planetą — Jupiterį. Kelionė 
užtruks 21 mėnesį ir 1973 metų gruodžio 
mėnesį jau bus Jupiterio orbitoje ir pra
dės siųsti į žemę nuotraukas ir mokslines 
informacijas.

Kitas įdomus satelitas yra didžiulis 32 
colių teleskopas Copemicas. Jis buvo pa
leistas į erdvę 1972 m. rugpiūčio mėnesį. 
Skrieja 465 mylių aukštyje ir apsuka že
mės rutulį per 100 minučių. Copemicas 
stebi erdvėje tuos dangaus kūnus, kurių 
dėl atmosferos negalima matyti nuo žemės. 
Jis pagauna žvaigždžių ultravioletinius ir 
rentgeno spindulius, negalinčius pasiekti 
žemės per atmosferos sluoksnį. Kartu su sa
telitu OAO-2, kuris buvo paleistas 1968 m., 
Copemicas yra mokslininkų langas į iki 
šiol dar nematytą ir neištirtą erdvės pasau
lį.

1972 m. liepos mėn. paleistas satelitas 
ERTS-A, kurio elektroninė akis yra nu
kreipta į žemę. Specialių prietaisų pagal
ba satelitas perduoda javų laukus, miškus, 
vandenis ir 'geologinius klodus skirtingomis 
— raudona, žalia ar infraraudona — spal
vom, kurių paprasta žmogaus akis nesuse
ka. Tokiu būdu satelitas suranda visa ne 
tik kas yra žemės paviršiuje, bet ir jos gel
mėse. Spalvų pagalba užfiksuoja ligom už
krėstus pasėlius ar kenkėjų užpultus miš
kus. Dėl didelio aukščio jo sekimo plotas 
yra ribotas.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

TRIJŲ KARALIŲ VIETA

Gerbiamas Redaktoriau,
Šių metų „Europos Lietuvio“ 1 numeryje 

kalbama apie Trijų Karalių šventės vietą. 
Sakoma, kad Vatikano Susirinkimas nu
sprendęs ją švęsti pirmajame sausio sek
madienyje.

Tai yra klaidingas paaiškinimas.
Iš tikrųjų, Vatikanas Trims Karaliams 

paliko sausio 6 dieną visai Bažnyčiai. Taip 
ir rašoma visuotiniame Bažnyčios kalendo
riuje. Tačiau tas pats Vatikanas leido at
skirų kraštų vyskupams savo konferenci
jose nuspręsti, ar ši šventė keliama į sau
sio pirmąjį sekmadienį, ar švenčiama sau
sio 6 d.

Matyt, kad Australijos vyskupai yra nu
tarę Tris Karalius perkelti, tačiau Angli
jos ir daugelio kitų kraštų vyskupų konfe
rencijos paliko tą šventę sausio 6 dieną. Pa
našus nevienodumas gali liesti ir kitas 
šventes. Taigi, kas priimta Australijoje, tai 
dar nereiškia, kad ir kituose kraštuose tas 
pats galioja.

Kadangi kalendoriai paprastai platinami 
ne viename krašte, tai yra saugiau juose 
prisilaikyti Bažnyčios visuotnio švenčių ka
lendoriaus.

Kun. S. Matulis, M. I. C. 

bus šeimininkas, pasakotojas ir optimistas. 
Jo pavaduotojo Stivo Karo mama — lietu
vė. Apskritai lietuviai aktyviai dalyvauja 
šios draugijos veikloje, daugelio pavardės 
plačiai žinomos.

Į Glazgo priemiesčius Adingtoną ir Ma- 
tervilį mus pasikvietė šiuo metu jau į pen
siją išėjęs Jonas Virbickas ir greitosios pa
galbos vairuotojas (kartu ir felčeris; Salose 
pas ligonį būrys medikų nevažinėja) Povi
las Miniotas. Parodė nugriautą namą Bel
šile, kur kadaise buvo įsikūrusi „Rankpel
nio“ redakcija, jau retai Ibeatidaromą „Lie
tuvių instituto“ namą, kitas būdingas dar
bininkų miestelių — truputį nykokų tiek 
pastatų, tiek gomtos monotonija — įžymy
bėmis. Povilo Minioto namuose mus malo
niai priėmė jo žmona Kristina ir uošvė An
tanina Anskaityt'ė, 'kurią kai kas tikriau
siai žino iš bendradarbiavimo „Gimtajame 
krašte“. Ant stalo atsiranda lietuviškos 
duonos, kurią čia dar kepa senas duonke
pys Kačiulis, suskambo naujausios , „Vil
niaus aidų“ melodijos, — ir visi nutarėm, 
kad tėviškės dvasią palaikyti, paskutinią
sias naujienas apie ją išgirsti, jeigu tik la
bai nori, nėra sunku. (Beje, jau po mūsų 
susitikimo Miniotai viešėjo Vilniuje. Liūd
na tik žinia pasiekė — Antanina Anskaity- 
tė pasitraukė iš gyvųjų tarpo).“

Gaila, kad D. šniulkas domėjosi tik griu
vėsiais, kuriuose kadaise buvo įsikūręs 
„Rankpelnis“; paieškojęs jis būtų radęs na
mus, 'kurie dar nenugriauti ir lietuviškas 
žodis tebespausdinamas.

Šalia šių naujų satelitų yra visa eilė se
niau paleistų prietaisų, kurie tarnauja kaip 
metereologijų stotys, telekomunikacijos 
mazgai ir kt. O šiais metais numatoma pa
leisti į erdvę satelitus — laboratorijas, ku
riose skris įvairių rūšių mokslininkai, iš
būdami erdvėje gana ilgą laiką.

SOVIETAI STEBĖJO APOLLO 17

Lez Jelesejin Maskvos radijo korespon
dentas kartu su kitais Pasaul. spaudos Ins
tituto atstovais (iš viso 15 žmonių) pirmą 
kartą oficialiai stebėjo Apollo 17 pasikėli
mą į mėnulį Cape Kennedy bazėje.

Anksčiau rusai pakvietimų nepriimdavo 
ir savo korespondentų nesiųsdavo. Spėja
ma, kad jie nenorėjo, kad reiktų tuo pačiu 
atsilyginti. Esą ir dabar Jelesejin dalyvavo 
tik kaip minėto spaudos Instituto grupės 
narys, o ne Maskvos radijo įgaliotas.

Sovietų pasiuntinybės aviacijos patarė
jai stebėjo Apollo 15 ir 17 pasikėlimą, nors 
amerikiečiai panašiais atvejais niekada nė
ra buvę pakviesti. Jie sužino tiktai po to, 
kai sovietinis satelitas iškeliauja...

PRIMILŽIAI IR PRIESVORIAI

Šitokiais neįprastais naujadarais Lietu
vos K. P. Centro Komiteto Plenume A. 
Sniečkus reikalavo dar būtinai padidinti 
ž. ū. produkciją.

„šalia laimėjimų gyvulininkystės srityje 
yra ir tam tikrų trūkumų. Pirmiausia kelia 
nerimą tai, kad eilėje rajonų sumažėjo gy
vulių priesvoriai ir mėsos, ypač galvijie
nos, gamyba. Mažeikių, Klaipėdos, rajonų 
kolūkiai ir tarybinia ūkiai pardavė valsty
bei galvijų 10 procentų, Tauragės — 8 pro
centais, Raseinių — 5 procentais mažiau, 
negu pernai.“

„Tuo tarpu, matyt, geros tvarkos čia dar 
nėra. Uždarius gyvulius į tvartus, ėmė ma
žėti pieno primilžiai. Ir jeigu spalio pabai
goje jie buvo žemesni už pernykščius tik 
kai 'kuriuose rajonuose, tai pirmojoje lap
kričio mėnesio pusėje jie sumažėjo dauge
lyje rajonų.“

SUMAIŠĖ

Žmonės sako: sumaišė kaip kortas. O Ig
nalinoje išgirdau kitaip: sumaišė kaip ka
tilus!

Prie naujai statomų Sviesto gamyklos 
korpusų pirmiausiai išdygo mūrinis katili
nės pastatas. Jau ir perdengimo plokštės 
užkeltos, jau vyrai ruošėsi stogą dengti, o 
moterys — pabaigtuvių vainiką pinti,, kai 
trenkė siaubinga žinia:

— Viduje netilps garo katilai!
Vėl iškvietė kraną, vėl nukėlė perdengi

mo blokus, vėl pradėjo katilinę ardyti ir 
staiga:

— Vyrai ir moterys! Reikės vieną sieną 
visai griauti, — pasigirdo nenumatyta ko
manda. — Katilus ne tuos suprojektavo...

Ne už jūrų marių ir projektavo naują 
gamyklą, o pačioje Mėsos ir pieno pramo
nės ministerijoje. Gaila, kad projektuoto
jai garo katilo nėra matę. Tai kažin kiek 
dabar kainuos tas dujinių ir kieto kuro ka
tilų sumaišymas? Ir iš kieno kišenės?

„Šluota“

MIRĖ TUPOLEVAS

Tarybų Sąjungos aviacijos pionierius ir 
konstruktorius 84 metų amžiaus Andriejus 
Tupolevas mirė gruodžio 23 d. Paskutinis 
jo (konstrukcijos lėktuvas buvo greitesnis 
už garsą TU-144.

JAUNIEJI APIE LIETUVĄ

„Šaltinio“ Jaunimo skyriaus redaktorius 
studentas Jonas Padvoiskis gruodžio mėne
sio numeryje straipsnyje „Laisva Lietuva 
mums“ rašo:

„Lietuva šiandien kovoja dėl savo lais
vės ir teisių. Girdime ir matome, kokiomis 
priemonėmis ir kaina jie nori visa tai pa
siekti. Jie nesibijo okupanto bausmių, ka
lėjimo ir nesigaili net ir savo gyvybių. Jie 
tai yra įrodę gyvu pavyzdžiu. Jų sudėta au
ka dėl Lietuvos laisvės mus įpareigoja dirb
ti dėl Lietuvos ir jos ateities. Mes, jauni
mas, turime įsidėmėti tai, kad atpirkta ir 
išlaisvinta Lietuva bus mūsų, kurioje tęsi
me savo gyvenimą toliau. Tad dirbkime vi
si tik dėl Lietuvos.“

Tame pačiame numeryje studentė Nijo
lė Kutkutė (jos motina yra italė), straips
nyje „Planuoti ir veikti“, be kita ko, rašo: 
„Gera kalbėti apie patriotizmą, apie savo 
gimtą kraštą, bet, mano nuomone, mes la
bai mažai padarėme dėl lietuvių kalbos eg
zistencijos“...

Malonu, 'kad Didžiosios Britanijos lietu
viškasis jaunimas viešai pareiškia mintis, 
kurios taip mielos ir brangios vyresniajai 
kartai.

VEIKLUS PRIEAUGLIS

„Tėviškės Žiburiuose“ (Nr. 51-52) iš
spausdintas Pr. Ručinsko straipsnis, (kuria
me aprašoma, kaip Montrealyje jaunesnio
ji ir vidurinioji lietuvių karta gražiai ir 
sėkmingai perima vyresniųjų darbus. Iki 
šiol jaunesnieji gražiai tvarką šeštadieninę 
mokyklą, „Baltijos“ stovyklavietę, K. L. B. 
Montrealio apylinkės seimelį ir apylinkės 
valdybą. Tik „Nepriklausomos Lietuvos“ 
savaitraščio iki šiol nepasisekę „atjaunin
ti“.

Ypačiai sėkmingai jie pasidarbavę ruo
šiant Kanados Lietuvių Dieną. Jie geriau 
žino vietines sąlygas, moka abi valstybines 
kalbas ir sugeba labiau pasinaudoti val
džios ar vietinių įstaigų pagalba ir parama. 
Esą pirmą kartą Kanados Lietuvių Dienai 
pasisekę gauti federacinės valdžios para
ma 2.500 dolerių.

Baigdamas Pr. Ručinskas siūlo perduoti 
vadovaujančius postus viduriniajai kartai 
ir ja pasitikėti, nepasiliekant vyresniesiems 
„neklaidingumo primato“.

Laikas apie tai pradėti žymiai daugiau 
galvoti visų kraštų lietuvių kolonijoms, 
įskaitant ir D. Britaniją.

LIETUVIAI NENUKENTĖJO

Gruodžio pradžioje Čikagoje nukrito ke
leivinis lėktuvas, kuriame žuvo 45 žmonės. 
Nelaimė kaip tik įvyko lietuvių tirštai gy
venamoje srityje — Marquette Parko va
karinėje dalyje. Krisdamas lėktuvas nušla
vė skautų veikėjo Karaliūno namus, bet 
užmuštųjų sąraše lietuviškų pavardžių ne
są. Dauguma sužeistųjų buvę atgabenta į 
lietuvių šv. Kryžiaus ligoninę.

STAIGUS PAGIJIMAS

„Laivas“, Nr. 11, rašo, kad žymus Angli
jos kino aktorius Alec Guinness perėjęs į 
katalikų bažnyčią. Jo apsisprendimą galu
tinai nulėmęs sūnaus, kuris nuo penkerių 
metų buvęs paralyžuotas, staigus pagijimas. 
Gydytojų nuomone pagijimas natūraliai ne
galėjęs būti išaiškintas.

ATPIGINTOS KELIONĖS LĖKTUVAIS

Iki šių metų pradžios, norint pasinaudo
ti papigintam kelionių lėktuvų kainam, 
reikėjo priklausyti specialiems klubams. 
Dabar visa to nebereikės.

Jeigu kelionė užsisakoma 3 mėnesius (90 
dienų) iš anksto, tai iš Londono į New Yor- 
ką ir atgal galima nukeliauti už 58 svarus 
(vidurvasary 75 sv.), į Bostoną 55 sv., Los 
Angeles 85 sv., Toronto — 60 sv.

Smulkias informacijas apie tokias kelio
nes suteikia visi kelionių biurai.

VITAMINAS C

Profesorius T. W. Anderson Toronto uni
versitete Kanadoje bandymais įrodė, kad 
vitamino C trūkumas sudaro sąlygas leng
viau užsikrėsti sloga. Britų Medical Jour
nal taip pat sutinka su prof. Anderson at
radimais. Anglijoje žiemos metu labiausiai 
trūksta vitamino C, ir todėl daugiausia ser
gama sloga,

Lengviausia vitamino trūkumą organiz
me papildyti yra specialiomis tabletėmis, 
kurias galima pirkti vaistinėse. Tačiau 
sveikiausias ir patikimiausias kelias aprū
pinti organizmą šiuo vitaminu yra suvalgy
ti kasdien bent po vieną apelsiną ar pusę 
grapefruito iš ryto ir vakare arba išgerti po 
stiklą apelsinų ar juodų serbentų sulčių. 
Taip pat vartoti daug žalių daržovių.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAME — sausio 14 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
CORBYJE — sausio 14 d., 12 vai., šv. Pat

riko bažn.
DERBYJE — sausio 21 d., 11 vai., Bridge 

Gate.
NORTHAMPTONE — sausio 28 d., 12 vai., 

katedroje.
ECCLES — sausio 14 d., 12.15 vai.
ROCHDALE — sausio 21 d., 11.45 vai.
MANCHESTER — sausio 28 d., 11 vai.
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