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ROMAS KALANTA IR KAUNO ĮVYKIAI
„Margučio“ radijas Chicagoje, JAV, 

yra gavęs -papildomų smulkesnių žinių 
apie Romą Kalantą. Jas čia ir spaus
diname.

Kalantų šeima gyvena Kaune, Vilijam
polėje. Kalantienė ir jos pirmasis vyras 
Kalėda kilę iš Alytaus miesto. Ji likusi naš
lė su dviem vaikais. Abu sūnūs iš pirmo
sios santuokos užima atsakingas pareigas: 
vienas dėsto Politechnikos institute ir ruo
šia disertaciją mokslinio kandidato laips
niui, kit'as dirba Veterinarijos akademijo
je. Abu yra vedę: pirmasis turi du vaikus, 
antrasis neseniai susituokęs.

Kalanta kilęs iš Daugų, Alytaus rajono. 
Dalyvavęs praeitame kare, buvęs sužeistas. 
Karinio laipsnio neturi. Valstybinės pašal
pos negauna, žmogus paprastas. Kalanta 
priklauso komunistų partijai. Iš Kalantų 
santuokos yra du vaikai. Visa šeima sugy
veno ir sugyvena gerai.

Romui Kalantai 1972 m. kovo mėn. su
ėjo 19 m. Jis lankė vidurinę vakarinę mo
kyklą, vienuoliktąją klasę. Vidurinę turėjo 
baigti 1971 m. pavasarį, bet buvo sukirstas 
egzaminuose ir pasitraukė. Nepaisydamas 
skatinimų tęsti egzaminus. Romas nesuti
ko paklausyti ir, perėjęs vakarinėn mo
kyklon, antrus metus lankė vienuoliktąją 
klasę. Romas dažnai ginčydavosi su moky
tojais Lietuvos istorijos klausimais, neken
tė rusų kalbos ir bet' kokių ateistinių ar 
marksistinių teorijų. Dėl to ir nutarė pa
sitraukti iš dieninės vienuoliktosios klasės. 
Viename rašto darbe, tema „Kuo aš noriu 
būti“, Romas išdėstęs savo pažiūras į gyve
nimą ir dabartines aplinkybes ir pabrėžęs, 
jog norėtų būti kunigu. Į namus atėjęs 
mokytojas priekaištavo, kodėl taip auklė
jamas vaikas. Paklaustas, kodėl taip rašęs, 
atsakė, kad norėjęs panervinti mokytojus ir 
taip daręs ant juoko. Yra žinių, jog jis krei
pęsis į Kuriją dėl stojimo į kunigų semina
riją ir gavęs nukreipimą į Vilijampolės pa
rapijos raštinę. Tačiau nėra žinoma, ar jis 
ten buvęs. Romas buvo plačiai apsiskaitęs, 
turėjęs nuovoką įvairiais klausimais. Jis 
buvo komjaunuolis, taip kaip ir visi kiti 
Kalantos vaikai. Romas priklausė hypių or
ganizacijai, nešiojo ilgus plaukus, kurie bu
vo juodi ir iki pečių ilgumo, buvo aukšto 
ūgio, vaikščiodavo apskuręs ir neretai ba
sas. Paklaustas, 'kuo skiriasi hypiai nuo bit- 
lių, pasakęs, jog pastarieji daugiau propa
guoja gitaras ir transistorius bei estradą.

nešioja trumpesnius plaukus. Hypiai nešio
ja ilgesnius plaukus, praktikuoja neturtą, 
niekam pikta nedaro ir laikosi Pranciškaus 
Asyžiečio dvasios. Romas sakęs, jog ži
nąs, kad iš jo juokiasi gatvėse, teatruose, 
kinuose ir parduotuvėse, bet nusikirpti jų 
negalįs. Romas mėgo vargonų muziką, lan
kydavosi katedroje, o atliekamu laiku pieš
davo. Labiausiai mėgdavo piešti kryžius ir 
koplytstulpius. Susideginimui įvykus, tuo
jau pat Kalantų namuose padaryta krata, 
paimti Romo sąsiuviniai ir knygos. Jų tar
pe rastas nupieštas didelis kryžius, po juo 
sukrautas didelis laužas, ant laužo ilgais 
plaukais jaunuolis, skendintis liepsnose, 
iškeltomis į dangų akimis ir rankomis. 
Taigi savo žygiui Romas Kalanta ruošėsi 
sąmoningai. Romas buvo paklusnus bei 
mandagus tiek su namiškiais, tiek su sve
timaisiais.

Mažesnysis Romo brolis šiuo metu lanko 
aštuntą klasę.

Kalantų šeima labai uždara, neturinti ar
simų ryšių su kaimynais. Bendra kaimynų 
nuomonė apie Kalantas gera. Jie juos trak
tuoja kaip ramius žmones. Romo pasielgi
mas juos labai stebina.

Hypių organizacijos nariai, kokiu buvo 
ir Romas Kalanta, žinojo, jog visa tai turi 
įvykti Kaune, nes jų atvyko gana daug ir 
iš toli: latviai, estai, baltarusiai, ukrainie
čiai ir kiti.

Romas Kalanta susidegino Kauno mies
to sode 1972 m. gegužės 14 d., sekmadienį, 
dienos metu, apie 13 vai., kai sodo prie
globstyje esančiuose teatro rūmuose vyko 
vaidinimas. Romas, iki pusiau nusirengęs, 
galvą ir kūną susivilgė benzinu ir antro 
degtuko pabrėžimu paskendo liepsnose. 
Kai atbėgusi milicija bandė liepsnas užge
sinti švarkais, jis jiems dar taręs: „Negel- 
bėkite, aš mirštu už Lietuvos laisvę“. Ap
degęs jis buvo nugabentas į ligoninę, kur 
atgavęs sąmonę, bet, nesileisdamas tardyti, 
vis kartojo: „Aš žūstu už Lietuvos laisvę“. 
Keliolikai valandų prabėgus, jis miręs. Jo 
lavonas, pašarvotas tėvų bute, greit pa
skendo gėlių ir vainikų masėje. Daugybė 
vainikų, nebetilpę ant karsto ir bute, buvo 
sukrauti šaligatvyje. Laidotuvės buvo nu
matytos gegužės 18 d., 16 vai. Tačiau atvy
kę atitinkamų valdinių įstaigų pareigūnai 
įsakę laidotuves daryti 14 vai. Taip ir bu
vo padaryta Romainių kapinėse. „Tegul jie 
dabar mitinguos 16 vai.“, šaipėsi laidotu
vių valandą sauvališkai pakeitę minėtieji 
pareigūnai.

16 vai. į laidotuves susirinko šimtai jau
nuomenės, daugiausia studentų. Radę lai
dotuves sauvališkai įvykdytas, savo pasi
piktinimą išreiškė organizuota eisena į 
miestą. Tūkstantinė organizuoto jaunimo 
minia rikiuotės eilėmis žygiavo skanduo
dama: „Į miesto sodą, į miesto sodą“, „Ro
mas žuvo už Lietuvos laisvę“. Jaunimas, 
pražygiavęs Vilijampolės tiltą, pasidalijo į 
dvi sroves: viena pasuko į Požėlos (buv. 
Lukšio) gatvę, kiti nužygiavo Valančiaus 
ir Vilniaus gatvėmis, vis skanduodami tuos 
šūkius. Laisvės alėjoje abidvi jaunimo sro
vės susiliejo į bendrą jaunatvišką upę, ei
dami milicijos rūmų kryptimi Donelaičio- 
Laisvės alėjos gatvių kampe. Pasirodžiu
siam milicijos karininkui duotas klausimas, 
kodėl sauvališkai pakeista laidotuvių va
landa, nevykdant susitarimo. Kitos dvi jau
nimo delegacijos nuvyko į Kauno vykdo
mąjį komitetą ir į Kauno kompartijos cent
rinį komitetą. Po to jaunimo gretos pasuko 
atgal miesto sodo kryptimi, šaukdamos 
„Melagiai, melagiai“, „Romas žuvo už Lie
tuvos laisvę“. Nuo buv. įgulos bažnyčios 
iki miesto sodo ir toliau Laisvės alėja bu
vo užpildyta jaunimo ir prijaučiančiųjų. 
Tos tūkstantinės minios niekas negalėjo 
sustabdyti. Uniformuotos milicijos, saugu
miečių ir draugovininkų voros buvo bejė
gės savo grandinėmis atlaikyti minią. 
Miesto sode, Romo Kalantos susideginimo 
vietoje, suruoštas studentijos mitingas, kur 
sakytos kalbos apie R. Kalantos žuvimą už 
Lietuvos laisvę. Milicija, nors ir daužė 
jaunimą ir praeivius savo „bananais“, bu
vo per silpna suvaldyti įtūžusią jaunatviš
ką srovę. Ji vargo ištisą naktį iš gegužės 
18 į 19 d. Romo susideginimo vieta miesto 
sode pasipuošė gėlėmis ir vainikais.

Sekančios dienos, t. y. gegužės 19 d., vi
durdienį gatves vėl užpildė jaunimas, tūks
tantinės minios. Susirinko apie 3000 ar 
daugiau. Lietuviškosios jaunuomenės gre
tose žygiavo Latvijos ir Estijos jaunimo, 
studentijos atstovai. Milicijos pareigūnai ir 
draugovininkai savo jėgomis jau nebepasi- 
tikėjo. Apie 14 vai. Laisvės alėjoje, prie 
miesto sodo, pasirodė taip pat „bananais“ 
ginkluotos kareivių gretos. Su jaunimu jos 
kovojo ne tik „bananais“, bet ir savo ka
riškų diržų sagtimis. Abi dienas ėjo „ran
kinės“ kovos, tik vietoje durtuvų buvo „ba- 

I nanai“ ir kumščiai. Kovingesni jaunuoliai 
buvo sulaikomi, kemšami į duoną ir mėsą 

1 vežiojančias dengtas mašinas — sunkveži- 
' mius. Vieni buvo vežami į milicijos rūmų 
požemius, kith net į Pravieniškių darbo sto-

PAŠA Ii YJE
— „Pepsi-Cola“ firma siųs į Sov. Sąjungą 

įrengimus, technikus ir koncentratus ir 
pradės ten sovietiniams piliečiams gamin
ti tokį gėrimą.

— Sutton Coldfield (Britanija) ligoninė 
paprašė, kad ateinančios gimdyti moterys 
atsineštų savo vystyklus, nes ligoninei per
daug kainuoja: per metus dingsta viduti
niškai maždaug už 650 svarų tų vystyklų, 
motinos išnešioja namo.

— Vakarų Vokietijoje apsčiai prisnigo 
kaip tik prieš lapkričio 19 d. — prieš rin
kimus į parlamentą, ir spėliot'a, kad tai ga
lės atsiliepti į rezultatus (o sniegas pasie
kė jau lapkričio 18 d. ir Britanijos pakraš
tį).

— Brazilija atidavė JAV suimtus tris 
prancūzus, kurie kaltinami kaip vadai gau
jos, įgabenusios į JAV 1.100 svarų heroino, 
juodojoje rinkoje verto apie 106 mil. svarų.

— Britanijos karalienės dėdė grafas 
Mountbattenas ir jo vaikaitis Knatchbull 
abu buvo nubausti po 40 svarų ir sumokėti 
teismo išlaidas, nes vandeniu atmiešdavo 
savo ūkyje parduodamąjį pieną.

— Vakarų Vokietija sumokės nacių lai
kais koncentracijos stovyklose laikytiems 
ir tariamiems medicininiams tyrimams pa
naudotiems ir dėl to sužalotiems lenkams 
13 mil. 300 tūkst'. svarų kompensacijos 
(1.357 asmenims per Raudonąjį kryžių jau 
buvo be to sumokėta 5 mil. 320 tūkst. sva
rų).

— Norėdama taupyti, Britanijos karinė 
aviacija paprašė apie 500 karininkų pasi
traukti iš tarnybos prieš nustatytą pensi
jos laiką.

— Vertingiausia Goncourtų vardo litera
tūros premija Prancūzijoje paskirta Jean 
Carriere už romaną „L‘Epervier de 
Maxeux“ (piniginė premijos vertė tik 4 
svarai).

— Bangladeša nuteisė Pakistano guber
natorium tam kraštui 1971 m. paskirtąjį dr. 
Abdulą Mutalebą Maliką visam gyvenimui 
ištremti į Andamano salas.

— Windsore, Britanijoje, yra priauginta 
60 jaunų liūtų, kurių 40 norima gabenti į 
Pietų Afriką medžiotojams pasidžiaugti 
(vienas jaunas liūtas kainuos tarp 250 ir 
300 svarų).

— Maskvoje nuteisti sušaudyti du asme
nys, 'kurie karo metu Rusijoje ir BieJorusi- 
joje masiškai šaudę kaimiečius (vienas jų, 
L. Saukas, už tą šaudymą gavęs iš vokie
čių medalį).

NEHRU PREMIJA VIENUOLEI

Calcuttoje (Indija) dirbanti jugoslaviš
kos kilmės vienuolė gavo Nehru vardo pre
miją, kuri skiriama pasižymėjusiems sklei
džiant tarptautinį susipratimą.

Vienuolė Teresa dirba tame didmiestyje 
tarp vadinamųjų neliečiamųjų, kurie pa
prastai yra didžiausi skurdžiai.

KOVA SU KONTROBANDININKAIS

Pradėjusi kovą prieš kontrobandininkus 
Indijos pasienyje, Bangladešos kariuomenė 
per mėnesį 7 jų nušovė, daugelį sužeidė ir 
apie 2.000 suėmė.

IMIGRANTAI ABEJINGI AUSTRALIJAI

Australija tikėjo 1972-73 m. susilaukti 90 
tūkst. imigrantų. Bet iš ligi šiol atvažiuo
jančiųjų skaičiaus spėjama, kad bus ne 
daugiau kaip 60 tūkst.

Pavyzdžiui, per rugsėjo mėn. atvažiavo 
apsigyventi 9.872, o pernai per rugsėjį — 
12.845.

Daugėja išvažiuojančių iš Australijos. 
Tarp 1971 m. liepos 1 d. ir 1972 m. liepos 1 
d. išvažiavo 44.719, o 1970-1971 m. 39.316, 
1969-1970 m. 36.182.

KLIŪTYS GAUTI HONORARĄ
Čekoslovakijoje įvesti suvaržymai rašy

tojams gauti honorarą, jei jų darbai būna 
išspausdinti užsienyje.

Tai labiausiai taikoma tiems darbams, 
kurie pačioje Čekoslovakijoje nepraeitų pro 
cenzūrą.

„KULTŪRA“ APIE LIETUVIUS
Plačiai žinomas Paryžiuje leidžiamasis 

lenkų žurnalas „Kultūra“ savo š. m. Nr. 5 
įdėjo ilgoką straipsnį apie Lietuvą ir lie
tuvių veiklą. Straipsnio autorius E. Žagiel, 
atrodo, moka lietuviškai, atidžiai seka lie
tuvių spaudą ir gerai orientuojasi mūsų 
gyvenime.

Autorius plačiai aprašo Vliką, kaip lie
tuvių pasaulinį politinį centrą, šiltai atsi
liepdamas apie jo pirmininką dr. J. K. Va
liūną, ypač ryšium su jo at'silankymu To
ronte, kur lietuvių visuomenei padaręs pra
nešimą apie savo veiklą (atrodo, „Tėviškės 
Žiburių“ informacija). Paminėjo dr. Valiū
no dažnas keliones į užsienius, ypač pa
brėždamas keliones į Azijos kraštus, apie 
kurias, girdi, pasklidę gandai, kad jos bu
vusios ne vien turistinio pobūdžio. Autorius 
aprašo Bražinskų žygį, Simo Kudirkos 
tragediją, religijos persekiojimus ir kitus 
įvykius. Pamini Vliko ruošimąsi Europos 
saugumo konferencijai, Filipinuose veikian
čių radijo programų transliacijas Sibiro 
lietuviams ir kt.

Sustojęs ties dabartine padėtimi Lietu
voje, Žagiel rašo: „Vaizduojant1 padėtį Lie
tuvoje, negalima jos lyginti su Amerika ar
ba Vakarų Europa. Skirtumas yra per di
delis. Jau lengviau yra pravesti paralelę 
tarp Lietuvos ir Lenkijos. Krautuvių ap
rūpinimas Vilniuje yra blogesnis negu Len
kijoje, o priespauda sunkesnė. Lietuvis, at
sidūręs Lenkijoje, pergyvena tarytum ap
svaigimą laisve, panašiai kaip lenkas pa
tekęs į Vakarus“.

Paliečia lenkų mažumos statistiką ir kul
tūrinį gyvenimą. Lenkų tautinė grupė Lie
tuvoje pamažu tirpstanti —■ rytų pasieny
je lenkai esą surusėja. o vakarų — sulietu- 
vėja.

Įdomi autoriaus pastaba, kad iš Lietu
vos į laisvąjį pasaulį atvykę turistai „nie
ko nepasakoja, nieko nežino“ apie politinę 
padėtį krašte. Tačiau, sako autorius, toks 
„nežinojimas“ kartais daug pasako. (E)

NEPATENKINTI DUONA

Sovietinės okupacijos ir priespaudos me
tu Lietuvos kaime išnyko ir duonkepės ir 
duonai kepti krosnys, tad žmonės turi mai
tintis krautuvėse perkama duona. Apie tos 
duonos kokybę vilkaviškietė A. Kentnerie- 
nė spalio 14 d. „Valstiečių Laikraštyje“ 
taip rašo:

„Kelinti metai perku duoną ir bandeles 
Gutkaimio medelyno parduotuvėje. Dažnai 
po sudegusia pluta būna susmegęs, pusža
lis minkštimas. Bandelės, ypač didesnės, 
esti tamsios, karčios. Šiandien dauguma 
kaimo gyventojų nebeturi savo trobose 
duonkepių krosnių, parduotuvėse perkasi 
duoną, pyragus ir nori, kad jie būtų ska
nūs“. (ELTA) 

vykią. Kauno mieste apie vidurdienį buvo 
sulaikytas autobusų ir troleibusų judėji
mas. kuris tik vakarop vėl paleistas. Kiek 
per tas dvi kovų dienas buvo jaunimo su
žeista ar suareštuota, sunku spėti. Buvo pa
sklidusios kalbos, kad areštuotų skaičius 
siekiąs apie 500 ar daugiau. Pažymėtina 
dar tai, kad areštuotųjų tarpan buvo pa
tekę ir kai 'kurių valdžios pareigūnų sūnūs 
ir dukros, bet apie tai viešai tylima. Dalis 
sulaikytųjų buvo paleisti, o kiti laukia 
teismo sprendimo.

NERAMUMAI
Dniprodzeržinske, Ukrainoje, birželio 25 

ir 26 dienomis buvo didelės riaušės, kuriose 
dalyvavo tarp 10 ir 12 tūkst. žmonių. Apie 
pusę dalyvavusiųjų sudarė jaunimas ir mo
terys.

Įšėlę žmonės apgriovė KGB ir valstybės 
saugumo ministerijos pastatus, sunaikino 
juose visus politinius dokumentus ir apie 
žmones surinktąsias žinias, išdaužė langus, 
išlaužė duris, suplėšė Brežnevo, Lenino ir 
kitų sovietinių vadų portretus, ir užmušė 
saugumo valdininką. Kita grupė panašiu 
būdu susidorojo su pastatu, kuriame buvo 
įsikūrusios administracinės, partinės, kom
jaunimo ir karinės įstaigos.

KGB daliniai atidengė ugnį, nušovė 10 ir 
sužeidė šimtus. Vienas ukrainietis žuvo 
gaisro metu KGB rūmuose, žuvo keletas 
KGB valdininkų ir milicininkų, apie 50 su
žeista.

Įtempimas prasidėjo, kai buvo areštuoti 
keli jaunuoliai, kurie erzino kareivį, kad 
jis padeda rusams palaikyti okupaciją. O 
kai prasidėjo demonstracijos, joms malšin
ti buvo panaudoti vietinės įgulos kariai, 
KGB daliniai ir net gaisrininkai.

Per tas dvi dienas buvo sunaikinti ar ap
gadinti 9 pastatai. Daug žmonių areštuota.

Rugsėjo 19 d. Dniepropetrovske buvo di
delis streikas, ir masės žmonių buvo apsu
pusios vietinę komunistų partijos būstinę 
ir reikalavo geresnių gyvenimo sąlygų ir

SEPTYNIOS dienos
Pinigai už vaikus

Nors Rytų Vokietija sakosi leidusi 308 
vaikams išvažiuoti pas į Vakarus pabėgu
sius tėvus humaniškumo sumetimais, bet 
laikraščiai tvirtina, kad Vakarų Vokietija 
už juos sumokėjusi tam tikrą sumą iš ligi 
šiol sudarytojo 7 mil. 600 tūkst. svarų fon
do, kuris būsiąs pervestas visas, kai bus 
atiduoti dar 900 vaikų.

Fondas buvęs sudarytas iš tėvų įmokėji- 
mų vaikams paremti, bet negalėjęs, būttpa
naudotas.

Parodiniai norai
Diplomatiniai sluoksniai tvirtina, kad 

Egipto reiškiamas noras pirktis ginklų Bri
tanijoje ir Europos žemyno kraštuose esąs 
apsimestinis.

Kai penketą metų Rusija ginklavo Egip
tą, nebegalima, esą. tikėti, kad dabar tą 
ginklų rinką perimtų kas nors kit'as.

Deja, Egiptas vistiek esąs nusivylęs, kad 
jis negaunąs iš rusų pakankamai ginklų, 
kuriais pats galėtų naudotis ir kariauti.

Pasitarimai armijoms sumažinti
Nato kraštai pakvietė Varšuvos pakto 

kraštus pradėti sausio 31 d. Šveicarijoje 
pasitarimus dėl armijų sumažinimo.

Paraleliai t'uo pat metu Helsinkyje (Suo
mijoje) vyks paruošiamieji pasitarimai dėl 
Europos saugumo konferencijos. Vakarie
čiai kaip tik nori, kad tuo pačiu metu būtų 
tariamasi ir dėl kariuomenės sumažinimo.

Koalicijos laimėjimas
Vakarų Vokietijos socialdemokratų ir 

laisvųjų demokratų partijų 'koalicija lai
mėjo parlamento rinkimus.

Abiejų partijų dauguma yra 48 vietos. 
Socialdemokratai turi 230 vietų, krikščio
nys dembkrat'ai 224, laisvieji demokratai 
42.

Balsavo 90 procentų turinčiųjų teisę.

Pripažįstama Rytų Vokietija
Suomija pripažino Rytų Vokietiją.
Tuoj pripažinsiančios Švedija. Norvegi

ja, Danija, Austrija ir gal Šveicarija.

Izraelis puola Siriją
Izraelio aviacija 'bombardavo palestinie

čių partizanų telkinius Sirijoje.
Po pirmojo puolimo buvę sunaikinti 6 

sovietiniai MiG lėktuvai ir 15 tankų.
Ryšium su tomis kovomis Sov. Sąjunga 

skubanti vežti į krašto sostinę Damaską 
ginklus.

Premijos žemdirbiams
Norėdama paskatinti žemės ūkio darbi

ninkus daugiau gaminti mėsos, pieno ir ki
tų būtinai reikalingų maisto dalykų, Sov. 
Sąjunga skirs premijas.

Kinijos derlius mažesnis
Oficialūs duomenys rodo, kad Kinijos 

šių metų derlius yra 4 procentais (arba 10 
mil. tonų mažesnis negu pernai.

Derliams pakenkė sausra.

Peronas pradėjo pasitarimus
Po 17 metų grįžęs iš Ispanijos į Argenti

ną, buvęs jos diktatorius gen. Peronas pra
dėjo su partijų vadais pasitarimus dėl kraš
to ateities.

UKRAINOJE
daugiau laisvės. Partija iškvietė karinius 
dalinius ir miliciją. Čia irgi buvo šaudoma.

Gegužės 1 d. Lvive šventinio parado me
tu buvo užkimšta kanalizacija, ir nešvaru
mai pradėjo veržtis j aikštę, kur diduome
nė buvo susirinkusi priimti parado, ir į gat
ves.

Keliuose vakarinės Ukrainos miestuose 
— Lvive, Ivano-Frankivske, Chuste ir Ra- 
chive — pasirodė įraižytų tautinių ženklų 
ir dar įraižyt'ų akmenyse ir tiltuose, kad 
būtų sunku išnaikinti.

Ivano-Frankivsko apylinkėse esančiuose 
ginklų fabrikuose jau daugiau kaip prieš 
metus dingo tam tikras kiekis ginklų. Bet 
KGB vis dėlto užtiko vietą, kur tie pavog
tieji ginklai saugomi, tačiau užpultieji ge
ruoju nepasidavė, įvyko susišaudymas, ir 
keletas žmonių žuvo.

PREL. P. JURO JUBILIEJUS

Bostone (JAV) buvo iškilmingai atšvęs
tas prel. Pranciškaus Juro kunigystės 50 
m. jubiliejus.

Rengimo komitetui pirmininkavo prel. V. 
Balčiūnas, tai progai skirtą leidinį sureda
gavo S. Santvaras, pamaldų metu giedojo 
J. Kačinsko diriguojamas choras, vaišėse 
dalyvavo apie 400 žmonių, buvo daug svei
kinimų, puiki koncertinė dalis.

51 pasisako už amnestiją
51 sovietiniai liberalai ir kovotojai už pi

lietines teises pasiuntė Kremliui prašymą 
paleisti politinius kalinius ir panaikinti 
mirties bausmę.

Tarp pasirašiusiųjų yra akademikas Za- 
charovas ir čelistas Rostropovičius.

Atšaukiamas draudimas
Prancūzija atšaukia draudimą pardavinė

ti ginklus Viduriniųjų. Rytų kraštams.
Libija buvo užsakiusi 110 kovos lėktuvų, 

apie pusė jų pristatyta, bet pristatymas su
stabdytas, kai paaiškėjo, kad tie lėktuvai 
atiduodami Egiptui.

Kadangi Libija ir Egiptas ruošiasi apsi
jungti, tai Prancūzija pasiryžusi keisti nu
sistatymą.

Prancūzijos gera širdis
Prancūzijos prez. Pompidou pareiškė, 

kad jo kraštas panaikina 84.7 miil. svarų 
skolas Afrikos kraštams.

Skolinta buvo daugiausia buvusioms 
Prancūzijos kolonijoms Afrikoje.

Ateityje būsiančios duodamos ilgalaikės 
paskolos už mažą procentą.

Per brangu Kinijai
Kinija nori pirkti kviečių, bet1 jie yra 

pabrangę — dabartinė kaina pasaulio rin
kose yra daugiau kaip 100 dolerių už toną.

Kol kas dėl to nutrūko pasitarimai Pe
kine.

Padidintos prezidento teisės
Pietų Korėjos prez. Parkas referendumu 

gavo plačias teises tvarkytis, taip pat tar
tis su Šiaurės Korėja dėl apsijungimo.

Jeigu norės, jis galės valdyti iki gyvos 
galvos.

Kai kurie laikraščiai rašo, kad jis suor
ganizavęs didelę ir stiprią saugumo polici
ją, kuri jam padės valdyti.

Pasitraukė Belgijos vyriausybė
Eyskenso vadovaujama Belgijos vyriau

sybė pasitraukė.
Vyriausybė nebepajėgė suderinti vis di

dėjančio skilimo tarp flamų ir valonų val
dančiosiose partijose.

Laisvas kelias į Kiniją
Prez. Nixonas paskelbė potvarkį, pagal 

kurį JAV laivams leidžiama įplaukti į Ki
nijos uostus, o keleiviniams lėktuvams 
skristi į Kinijos teritoriją.
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DIDIEJI LIETUVIAI
LINDĖ-DOBILAS — RAŠYTOJAS IR 

MENO FILOSOFAS

Šiemet, lapkričio 17 d., sukanka šimtas 
metų, kai gimė rašytojas, filosofas, kriti
kas ir pedagogas Julius (jis rašėsi senoviš
kai — Julijonas) Lindė-Dobilas. Jo tėvų pa
vardė buvusi Linda, o Dobilas yra slapy
vardis, Su.caxt i Pinkas yra išvaręs platų li
teratūros ir kitokios kultūros barą, todėl 
privalu jį pagerbti ir jo nuopelnus įvertin
ti.

Lind'ė-E'ūbLas gimė Dovydų k., Joniškė
lio vis., E,.r„ų aps., ūkininkų šeimoje. Tė
vas Juozas buvęs pulsus pasakotojas, ne
blogas dainininkas, o motina Ona Bukaus
kaitė — geraširdė lietuvė, darbštuolė. Šei
ma buvusi didelė — šeši vaikai. Lindės tė
vai, kaip ir dauguma anų laikų kaimiečių, 
troško savo sūnelį išmokslinti kunigu. Taip 
ir įvyko. Baigęs Joniškėlio pradžios mokyk
lą, buvo dėdės kum T. Paltaroko paimtas į 
Kuidygą (ikiti rašė Kuldigą ar Kuldingą), 
kur vokiečių gimnazijoje baigė 4 klases. 
Pasimokęs dar lotyniškai, 1893 m. įstojo į 
Kauno kunigų seminariją, kurią baigė 1898 
m., ir buvo įšventintas kunigu. Trumpai vi
karavo Raseiniuose, o po to Mintaujoje, 
Skaistkalnėje, Pilberge (Latvijoje). Čia jis 
išgyveno 1905-6 m. revoliuciją. Patikėjęs 
caro policijos melams, buvo pataręs revo- 
liucininkams pasiduoti, kurie buvo sušau
dyti. Dėl to susirgo nervais. Vėliau klebo
navo Livenberzene. Čia jis pradėjo rašyti. 
1910 m. nusikėlė į Varnius pas savo bičiulį 
kun. A. Juozapavičių. Livenberzene ir Var
niuose jis sukūrė pirmąjį romaną „Blū- 
dą“. Romane žemaičių kunigai įžiūrėjo sa
ve ir užsigavo. Todėl iš Varnių Lindė vėl 
išsikėlė Latvijon, Alūkšton. Karo pasėkoje 
išvyko Rusijon, Jekaterinoslavan, kur dės
tė tikybą. 1918 m., grįžęs Lietuvon, kurį 
laiką tėviškėje, vėliau vėl Latvijoje, Kur- 
menėje ir Skaistkalnėje, dirbo kuniginį 
darbą. Bolševikai buvo suėmę, bet po 8 die
nų paleido. 1922 m. jis atvyko Lietuvon 
ir Panevėžio gimn. dėstė lietuvių kalbą ir 
literatūrą. Kurį laiką buvo gimnazijos vi-1 
cedirektoriumi. o nuo 1927 m. iki mirties 
1934 m. gruodžio 2 d. direktoriumi. „Lietu
vos Aido“ vyr. red. Vyt. Alanto pavedimu, 
man teko dalyvauti iškilmingose Lindės- 
Dobilo laidotuvėse ir pasakyti atsisveikini
mo kalbą.

Lindė-Dobilas, kaip asmenybė, subrendo 

Kai kurios siu dienu Lietuvos 
švietimo problemos

Šiandien Lietuvos lenkai kultūriškai yra labai 
atsilikę, tad net ir dabartinė Lietuvos valdžia kar
tais skundžiasi, kad toks atsilikimas kliudąs daryti 
ūkinę pažangą. Vilniaus krašte daug lenkiškai ir gu
diškai kalbančių tėvų vaikų išstoja iš aukštesniųjų 
vidurinių mokyklų klasių. Ypač daug nebaigiančių
jų, vidurinių mokyklų vaikų Vilniaus krašto kaime. 
Nors Vilniaus krašte ir pristeigta daug lenkų dėsto
mąja kalba pradžios ir net vidurinių mokyklų, ta
čiau jose mokėsi baigiant 1955-56 mokslo metais 
6%, vėliau — 5%, o nuo 1966 metų tik 4% visų 
mokinių, tad dukart mažiau, negu lauktina pagal 
lenkų gyventojų skaičių. Dar žemesnis Lietuvos 
lenkų studentų procentas. Lietuvos lenkų studentų 
skaičius nuo 1949-50 iki 1968-69 mokslo metų, va
dinasi, per 19 metų, tiesa, 12,6 kartus pakilo, ir jų 
procentas beveik triskart pašoko, tačiau ir pakilęs 
jis tesiekė 2,1%, kai lenkų gyventojų procentas bu
vo apie 8% 29). Žemą Lietuvos lenkų išsimokslini
mo lygį rodo ir specialistų su aukštuoju ir viduriniu 
mokslu statistika, kurioje šie lenkai specialistai ne
turi net atskiros skilties ir yra suplakti su „visomis 
kitomis tautybėmis“, o tos visos tautybės šių specia
listų šeimoje, pavyzdžiui, 1966 metais tesudarė kar
tu tik 2,7% 30). Tad dabar lenkų tautybės specia
listai Lietuvoje su aukštuoju ir specialiuoju viduri
niu mokslu veikiausiai nesudaro nė 2%.

Ir Vilniaus krašto lietuvių išsimokslinimas ne
galėjo būti aukštas, nes lenkai labai varžė lietuvių 
švietimą. 1925-38 metais lenkai uždarė 195 lietuviš
kas pradžios mokyklas, ir iki 1938-39 mokslo metų 
teišliko neuždarytos tik 2 lietuviškos mokyklos. 
1927 metais buvo uždaryta vienintelė Vilniaus kraš
te lietuvių mokytojų seminarija Vilniuje, 1937 me
tais buvo uždaryta Švenčionių lietuvių gimnazija. 
Neuždaryta tebuvo likusi tik vienintelė lietuviška 
vidurinė mokykla — Vilniaus lietuvių gimnazi
ja 31). Tačiau ir lietuvių gimnazijas lankyti lenkai 
trukdydavo. Reikėdavo gauti oficialų liudijimą, kad 
tėvai lietuviai, o tokius liudijimus įstaigos labai ne
noriai duodavo. Buvo pagarsėjusi Lazūnų gyvento
jo Barausko byla, kuris, norėdamas leisti sūnų į Vil
niaus lietuvių gimnaziją ir per keletą metų neįsten
gęs gauti leidimo vietos įstaigose, pėsčias buvo nu
keliavus 300 kilometrų į Varšuvą, bet jo ir ten pas 
ministrą pirmininką neprileido 32). Lenkų valdžia 
stengėsi daryti kliūtis ir stoti į Vilniaus universite
tą. Vilniaus universiteto rankraštyne yra toks Vil
niaus vaivados L. Bocianskio reikalavimas: „apri-| 
boti lietuvių jaunimo priėmimą į Vilniaus universi-'

tetą arba beveik visiškai apsunkinti stoti, įvedant, 
pvz., stojamuosius egzaminus iš polonistikos ir 
mokslo apie Lenkiją“ 33). Tad ir lietuvių studentų 
lenkiškajame Vilniaus Batoro universitete buvo la
bai maža. 1937-38 metais, pvz., universitete lietuvių 
studentų tebuvo 2.7%, tad iš 3.100 to universiteto 
studentų lietuvių tebuvo kokie 84. Ir gudų tauty
bės studentų tais metais tebuvo 3,02%, vadinasi, 
apie 94 studentus 34). Kadangi Vilniaus universite
tas buvo skiriamas visai šiaurės rytų Lenkijai, su
dariusiai y3 visų prieškarinės Lenkijos žemių, tai iš 
tose žemėse gyvenusių beveik 3 milijonų gudų ne
pilnas šimtas studentų artėja prie visiško nulio. Kul
tūrinis Vilniaus krašto gudų lygis buvo nepaprastai 
žemas.

ANTANAS RUKŠA

Pabandykime dabar bent apytikriai suskaičiuo
ti, kiek mokytesnių gyventojų Lietuva per pasku
tinio pasaulinio karo ir pokario įvykius neteko ir 
kiek žemo kultūrinio lygio gyventojų gavo.

Per Antrąjį Pasaulinį karą ir pokarį nacių ir 
rusų Lietuvai padarytus gyventojų nuostolius ap
skaičiavo K. Pakštas ir P. Zunde 35). Jie skaičiavo 
skirtingu metodu, ir, kadangi tikslių statistinių duo
menų stinga, tai ir jų gautos išvados kiek skiriasi. 
Pagal Pakštą, visų genocidų (nacių ir rusų) per 20 
metų (1939-1959) padaryti Lietuvai nuostoliai sie
kia 1.239.000. Pagal Zundę, 1941-59 metais Lietu
va neteko 1.090.000 gyventojų. Remiantis K. Pakš
to ir P. Zundės apskaičiavimais ir jų gautais galu
tiniais skaičiais, yra pagrindo tvirtinti, kad Lietuva 
dėl minėtų genocidų yra netekusi apie vieną milijo
ną savo daugiausia labiau išsilavinusių gyventojų. 
Tatai sudaro apie trečdalį visų Lietuvos gyventojų.

Pabandykime dabar paskaičiuoti, kiek šių die
nų Lietuvoje yra gyventojų, kilusių iš buvusio lenkų 
okupuoto Vilniaus krašto, šešiuose Vilniaus krašto 
rajonuose (Ignalinos, Švenčionių, Vilniaus, Trakų, 
Eišiškių ir Varėnos) ir Vilniaus bei Druskininkų 
mieste šiuo metu gyvena: lietuvių 300.000, lenkų 
220.000, kitų 190.000 36).

Vilniaus krašto rajonuose dabar gyvena 
140.000, Vilniaus mieste 160.000 lietuvių. Rajo
nuose gyvenanti lietuvių tautybės masė yra seni vie
tiniai gyventojai. Iš 160.000 Vilniaus miesto gyven
tojų lietuvių apie 100.000 bus veikiausiai jau. seniau 
Vilniaus mieste gyvenusieji ar iš Vilniaus krašto į 
Vilnių atkilę lietuviai, tiek neabejotini lietuviai, tiek 
ir anksčiau save laikę lenkais ar gudais, bet, pa
sikeitus aplinkybėms ir lietuvybei įgijus didesnio 
svorio, dabar jau laikantieji save lietuviais. Apie 
60.000 Vilniaus miesto lietuvių veikiausiai bus imi

gravę iš buvusios nepriklausomosios Lietuvos teri
torijos. Tad iš dabar Vilniaus krašte ir mieste gyve
nančių 300.000 lietuvių 240.000 tenka laikyti vieti
nės kilmės. Taip pat vietinės kilmės gyventojais ten
ka laikyti ir 220.000 lenkų. Vietinės kilmės bus ir 
kokie 35.000 iš dabar Lietuvoje gyvenančių 
45.000 gudų, kaip ir apie 35.000 kitų tautybių, kaip 
rusų ir visų kitų. Sudėję 240.000, 220.000, dukart 
po 35.000, gauname 530.000.

Žvelgiant į žemėlapį, atrodo, kad buvusi tarp 
nepriklausomosios Lietuvos ir tarp lenkų okupuo
tojo Vilniaus krašto administracinė linija dabar ne 
visur sutampa su šių dienų Vilniaus krašto rajonų 
ribomis. Prie Zarasų rajono priskirta truputis buvu
siojo Vilniaus krašto šiaurinės dalies, bet kitur, pa
vyzdžiui, prie Varėnos ir Trakų rajonų, priskirta 
kiek teritorijos ir iš buvusios nepriklausomosios 
Lietuvos apskričių. Atgautoji Vilniaus krašto teri
torija atrodo truputį mažesnė, negu dabartiniai šeši 
Vilniaus krašto rajonai. Tad mūsų gautąjį 530.000 
Vilniaus miesto ir rajonų vietinės kilmės gyventojų 
skaičių sumažinkime iki pusės milijono, tai ir gausi
me apytikrį šių dienų sovietinės Lietuvos vietinių 
Vilniaus krašto gyventojų skaičių.

Iš to, kas čia buvo nagrinėta, tenka daryti galu
tinė išvada, kad nors dabar Lietuvos švietimas ir 
turi kai kurių trūkumų, tačiau Lietuvos gyventojų 
išsimokslinimo vidurkis atsilikęs daugiausia dėl 
dviejų pagrindinių priežasčių: dėl kultūrinio Lietu
vos atsilikimo, paveldėto iš carinės Rusijos valdy
mo laikų, ir dėl Lietuvos gyventojų sudėties pasi
keitimo ryšium su Antrojo Pasaulinio karo ir poka
rio įvykiais, kai Lietuva neteko vieno milijono la
biausiai išsimokslinusios gyventojų dalies ir gavo 
pusę milijono labai žemo išsimokslinimo vilniečių 
gyventojų pakaitalą. Skaudūs Lietuvos švietimui 
padarytieji nuostoliai tik ilgainiui galės būti išly
ginti.

29) E (Elta), Lietuvoje mažėja lietuvių studentų 
skaičius (Dirva, 1971.V.5, 34); Draugas, 1971.IV. 
28, 99.

30) Z. V. Rekašius, t. p.
31) ME, 111, 767 psl.
32) B. Kviklys, Mūsų Lietuva, Boston, 1964, I, 

280 psl.
33) A. Bendžius ir kiti, Vilniaus Universitetas, 

Vilnius, 1966, 123 psl.
34) Tas pat, ten pat, 123 psl.
35) LE, XV, 447 t.; P. Zunde, Demographic 

Changes and Structure in Lithuania (Lituanus, 3-4, 
1964).

36) Rajonų gyventojų skaičius (1967 m.) imtas 
iš ME, II, 400 psl., tautybių procentas iš jau cituo
to P. Gaučo straipsnio, 19 t.

(Bus daugiau)

lietuviškų tradicijų poveikyje ir lietuviš
kos kultūros bei visuotinės literatūros, filo
sofijos įsravoje. Kauno kunigų seminarija, 
kurioje viešpatavo lietuviškos dvasios pra
dai, jam įdiegė ir pagilino tautinę sąmonę, 
o rusų carų neteisybės sustiprino kovos 
dvasią prieš pavergimą. Mėtytas ir vėtytas 
po Latviją, tik amžiaus gale galėjo ramiai 
dirbti rašytojo, pedagogo darbą nepriklau
somoje Lietuvoje. Taigi Lindė-Dobilas yra 
carų priespaudos užgrūdintas ir Lietuvos 
nepriklausomybės išugdytas sūnus. Nega
lėčiau sulikti su Vaižgantu, kad Lindė bu
vo jaunatvėje tingus žmogus. Jei jis būtų 
buvęs tingus, jis nebūtų baigęs ir 4 klasių. 
Lindė buvo visą gyvenimą mokslo žmogus, 
nes jis nepasitenkino tik teologijos baigimu,

Rašo
STEPAS VYKINTAS

bet amžinai gilinosi į filosofiją, literatūros 
teoriją ir mokslą. Nemaža laiko jis paau
kojo ir kalboms: gerai mokėjo vokiškai, ru
siškai, lenkiškai ir latviškai. O labiausiai 
mylėjo lietuvių kalbą, kuria rašė kūrinius 
ir juose puoselėjo šiaurės rytų aukštaičių 
tarmę. Tai buvo gili asmenybė, kurti ver
žėsi ne į platumas, 'bet į gelmes.

Kaip rašytojas, Lindė-Dobilas mums pa
lto nedaug raštų: pradėjęs rašyti 1908 m. 
Livenberzene, jis 1912 m. baigė romaną 
„B’ūdą“, arba Lietuva buvusios Rusijos re- 
vo iucijos mete, dvi dramas: „Širdis neištū
rėjo“ ir „Kur laimė?“ bei keletą spaudoje 
paskelbtų apysakaičių: „Kūčios“, „Juodnu
garis“ ir „Saliute“. Be šių grožinės litera
tūros kūrinių, J. Lindė-Dobilas parašė ne
maža literatūrinių studijų: „Ar paseno Te- 
nas?“, „Kaip Vydūnas suprasti?“, apie Vie- 
nažinskį, Baranauską, Kudirką, Donelaitį, 
Strazdą, Vaižgantą, Putiną etc.

„Elūdas“ yra vienas iš pirmųjų mūsų ro
manų, o gal iir pirmasis, jei „Algimanto“ 
nelaikysime romanu. Visiems suprantama, 
kad pirmieji ledai pralaužti yra sunku. To
dėl ir „Blūdo“ kompozicija, anot J. Masi- 
lionio, yra „gana silpna: mintys ir vaizdai 
eina palaidai, neįglaudžiami į griežtesnę 
fabulą, su gausiais nukrypimais į atskirus 
epizodus, kurie kartais yra labai gražūs ir 
būdingi ano meto gyvenimo paveikslai“. 

Bet šiomis blogybėmis pasižymi ne vienas 
ir šių dienų romanas, tai ko norėti iš pir
mojo?

„Blūdas“ mums pavaizduoja 1905 m. Lie
tuvą revoliucijos metu. Tiesa, ši revoliu
cija vaizduojama mažame šiaurinės Lietu
vos miestelyje, bet ji yra būdinga ir visai 
Aukštaitijai. Rašytojas, kuris nori susitelk
ti, negali apimti visko, o turi susikaupti 
ties psichologiniais momentais. Dobilas 
„Blūde“ labiau psichologas, negu pavirši
nis pasakotojas. „Blūdo“ herojus Petras 
Bajoriūnas, valsčiaus viršaitis, yra psicho
logiškai giliai atvaizduotas personažas. Tai 
lietuvis ūkininkas, kuris ieško tiesos, savi
to originalaus kelio. Jis lengvai nepatiki 
kun. fanatikui Kantičkai ir nepuola naikin
ti priešų, bet svarsto, ar kitų pažiūrų žmo
gus taip pat nėra žmogus. Bajoriūnas svy
ruoja tarp dangaus ir žemės ir pasirenka 
sintetinį kelią: suderinti dieviškumą su že
miškumu.

Bolševikinė „Lietuvių lit. istorija“ nors 
paneigia „Blūdą“, kaip reakcinių pažiūrų 
romaną, tačiau pripažįsta, jog Dobilas su
kūrė ryškius ir tipiškus romano persona
žus.

VI. Kulbokas „LE“, plačiai ir išsamiai pa
analizavęs Lindės-Dobilo kūrybą, daro to
kias išvadas: „Blūdas“ savo laiku buvo ne
su,prastas. Ateityje jo reikšmė didės. Gilia 
psichologine analize, samprotavimų ir jaus
mo persvara akcijos sąskaita jis priartėja 
prie žymiųjų savo laiko V. Europos roma
nistų (kurių? St. Vk.), nors pas mus jam 
vis dar tebedaroma priekaištų dėl sunkios 
formos, digresijų, veiksmo stokos“. (Žr. 
„LE“ XVI tom., 224-25 psl.).

Dobilas buvo ne tik rašytojas, bet ir gi
laus galvojimo filosofas. Jei jis būtų stu
dijavęs ne teologiją, o filosofiją, neabejoja
me, jog jis būtų buvęs ne Panevėžio gim
nazijos mokytojas, 'bet Kauno universiteto 
estetikos ir (kitų filosofijos šakų profeso
rius. Jis man primena mano estetikos prof. 
V. Sezemaną, kuris su dobiliška intuicija 
dėstė šį mokslą. Tiesa, Dobilas buvo Taino, 
Goethės, Dilthey, Walzelio ir Benedetto 
Croces (sk. Kročėe) mokinys. Jis Skelbė: 
„Menas nesiekia praktiškos naudos, bet dėl 
to kaip tik naudingas kultūrai; menas ne 
hedonizmas, bet jis duoda žmoniškiausio 
pasitenkinimo; ...menas — ne filosofinis 
galvojimas, bet dažnai juo pralenkiąs fi
losofiją“. Nevisur šiandien besutiksime su 
Dobilo meniniais samprotavimais ir anali
zėmis, tačiau ir šiandien mums mielas Do
nelaitis, Vienažindys, Strazdas, V. Kudiir-

SU LIETUVIAIS
JONAS NORKAITIS 80 M. AMŽIAUS
Lapkričio 25 d. Bad Mergentheime jis 

atšventė 80-ąjį gimtadienį.
Yra gimęs Pervazninkų k., Kidulių vis., 

' Šakių aps. Marijampolės gimnaziją baigė 
, 1912 m. Matematiką ir fiziką studijavo 
i Petrapily. Į Lietuvą grįžo 1919 m. Dirbo 
finansų ministerijoj, eidamas svarbias pa
reigas: įgaliotinio Klaipėdos kraštui ir 
Klaipėdos muitinės viršininko bei preky
bos departamento direktoriaus. Nuo 1936 
m. iki bolševikų okupacijos buvo užsienio 
reikalų ministerijos ekonominio departa
mento direktorium. Keliais atvejais vado
vavo Lietuvos delegacijoms ūkinėse dery
bose su svetimomis valstybėmis.

1931 m. įsteigė Lietuvos cukraus akcinę 
bendrovę ir visą laiką jai vadovavo. Daly
vavo ir kitų ūkinių organizacijų veikloje. 
1940 m. pasitraukė į Vokietiją.

Po karo buvo VLIKo narys bei jo kontro
lės komisijos pirmininkas ir Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus pirmininkas, kuriuo tebė
ra iki šiol. Be to, sukaktininkas visą laiką 
buvo ir tebėra uolus bendruomenininkas, 
stiprus įvairių vajų rėmėjas.

Lietuvių kalbą Frankfurto universitete 
nuo rudens semestro pradėjo dėstyti Va
sario 16 gimnazijos direktorius V. Natkevi
čius, M. A. Kad nesusitrukdytų darbas 
gimnazijoje, universitete ji4 visus dėsto
muosius kursus atliks per savo laisvą die
ną — trečiadienį prieš pietus ir po pietų. 
Jo studentai yra šių specialybių: indoeuro
piečių kalbų, Rytų Europos istorijos ir sla
vų kalbų.

PLK. R. LIORMANUI 80 M.
JAV gyvenąs pik. R. Liormanas atšven

tė savo amžiaus 80 m. sukaktį.

ka, kurie Dobilo plunksnos buvo suapote- 
zuoti, išgarbinti, o mums jis yra lietuviško 
kraujo ir lietuviškos tikrovės sruvenimas.

Lindė-Dobilas savo kūryba ir filosofija 
yra lygintinas su Vydūnu ir B. Sruoga. Tie
sa, jis nepasiekė Vydūno platybės ir gily
bės ir B. Sruogos akademizmo, bet jis su
kūrė Dobilo mokyklą, kurią išėjo nemaža 
Panevėžio gimnazijos mokinių, rašytojų: P. 
Babickas, K. Barėnas, J. Keliuotis, K. In- 
čiūra, Jonas Graičiūnas etc. Tai neo-ro- 
mantizmo ir individualizmo renesansinin- 
kai. O juk Dobilas buvo vienas iš pirmųjų 
Lietuvos kultūrinio renesanso pionierių.

PASAULYJE
JUOZUI KAIRIUI 70 M. AMŽIAUS

Spalio 20 d. Muenchene jis .peržengė 70 
metų amžiaus slenkstį.

Sukaktininkas yra diplomuotas teisinin
kas. Teisės mokslus išėjo Vytauto Didž. 
universitete Kaune, o po karo dar gilino 
Muenchene. Lietuvoje buvo teisėjas. Į Vo
kietiją atvyko kartu su didžiąja pabėgė
lių banga 1944 m. Aktyviai dalyvavo Vo
kietijos lietuvių bendruomenės ir VLIKo 
veikloje. Buvo renkamas į šių institucijų 
kontrolės komisijas. Dvejus metus (1957- 
59) buvo Vokietijos LB Garbės teismo pir
mininkas, keletą metų jos teisinis patarė
jas ir atstovas ZAFe (Zentralverband Aus- 
laendischer Fluechtlinge e. V.). Jau keletas 
metų kaip iš visuomeninės veiklos pasi
traukė, daugiau atsidėdamas rašymui į lie
tuviškąją užjūrio spaudą.

DĖSTO KLASIKINES KALBAS
Liuvene, Belgijoje, baigęs aukštuosius 

filosofinius mokslus, Juozas Zanka dėsto 
klasikines kalbas ir literatūrą Bogotos uni
versitete Kolumbijoje.

DR. E. ARMANIENĖ TURKIJOJE
JAV gyvenanti dr. Elena Armanienė bu

vo Turkijoje ir matėsi su Pranu ir Algirdu 
Bražinskais ir dalyvavo jų teisme, kuris 
buvo atidėtas.

Bražinskams teisme padėti ji buvo sura
dusi lietuvį vertėją, bet teismas atmetė 
prašymą jį paskirti, nes Bražinskai pakan
kamai moką rusų kalbą.

KELIASDEŠIMT EGZEMPLIORIŲ 
„AMŽINOJO LIETUVIO“

Chicagoje minint Vytauto Alanto 7'0 m. 
amžiaus sukaktį, parduota keliasdešimt eg
zempliorių jo romano „Amžinasis lietuvis“ 
(tik I tomo, nes II dar nebuvo pasiekęs 
JAV krantų).

„LIEPTAI IR BEDUGNĖS“ IŠPARDUOTA
Aloyzo Barono romano „Lieptai ir be

dugnės“ pirmoji laida išparduota.

GARBĖ UOLIAI TARNAUTI
Lapkričio mėnuo, sykiu ir bažnytiniai 

metai, liturgijoje baigiami Kristaus Kara
liaus švente. Tai gera proga pažvelgti at
gal, ar mūsų dvasinio gyvenimo linija ėjo 
tiesiai prie mūsų galutinio gyvenimo tiks
lo susivienyti po mirties su Dievu, ar vis 
dar pasitaiko nukrypimų. Mūsų neišven
giama pareiga yra su Dievu bendradarbiau
ti, Jį pažinti ir viešai Jį išpažinti per mūsų 
pasirinktąją religiją.

Geri tarnautojai savo pareigose lenkty
niauja su vienas kitu, kad tik geriau savo 
darbdaviui įtiktų. Viena, kad tai yra as
meniška garbė, antra, kad tikimasi geres
nio atlyginimo. Panašiai yra mūsų santy
kiuose su Dievu. Kiek uolumo ir nuoširdu
mo parodysime Jį išpažindami per religiją, 
vykdydami Jo įsakymus, tiek susilauksime 
pagarbos ir šiame ir kitame pasaulyje.

Nieko nebūtų skaudesnio, kaip žemiško
sios kelionės pabaigoje išgirsti iš Dievo 
Apreiškimo žodžius: „Aš žinau tavo dar
bus, kad tu nei šaltas, nei šiltas. Bet ka
dangi tu esi drungnas ir nei šaltas, nei šil
tas, aš pradėsiu vemti tave iš savo bur
nos. Nes tu sakai: aš esu turtingas ir pra
lobęs ir nieko neprivalau; o nežinai, kad 
tu esi nelaimingas ir apgailėtinas, beturtis, 
aklas ir plikas (Apr. 3). Aš buvau išalkęs, 
ir jūs manęs nepavalgydinote; buvau iš
troškęs, ir jūs manęs nepagirdėte; buvau 
keleivis, ir manęs nepriglaudėte; buvau 
nuogas, ir manęs neaprengėte; buvau ligo
nis ir kalinys, ir manęs neaplankėte. Aš 
jums aiškiai sakau, kiek kartų tai nepada
rėte vienam iš šių mažiausių, nė man ne
padarėte“ (Mt. 25).

Progos, pasitaikančios daryti gera, tar
nauti Dievui per religiją, yra visur ir vi
suomet. Tik reikia neprarasti noro.

Kristaus Karaliaus šventės proga gera ir 
naudinga tą norą atnaujinti, pasiryžti dau
giau nebebūti tikėjimo dalykuose tik 
drungnu, nepraleisti tų progų patarnauti 
kad menkiausiam ir mažiausiam mūsų bro
liui, kurie mūsų pagalbos reikalingi. Rei
kia taip pat atsiminti, kad Dievo išpažini
mas ir Jam tarnavimas pareikalauja iš 
mūsų ir aukos, itin savęs atsižadėjimo. Jei 
žmogus dėl žemiškų malonumų tiek daug 
atsižada, kodėl negalima atsisakyti vieno 
kito dalykėlio dėl šių Kristaus žodžių, jei 
norime, kad jie būtų ištarti mums mūsų 
kelionės pabaigoje: „Ateikite, mano Tėvo 
palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio su
kūrimo paruoštą karalystę“.

***
Atleisk man,Viešpatie, ir neskaityk, 

kiek metų, 
Ir neskaityk, kiek pražudžiau dienų, 
Priglausk sugrįžusį iš tolstančių 

verpetų, 
Ir šaukiantį ant atgailos pilkųjų 

pelenų.
Brazdžionis

A. J. S.
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KARTAIS BŪNA NETIKĖTO
Pradėdamas tokia paantrašte savo kores

pondenciją, iš karto atidarau per plačius 
vartus. Taip negalima, taip neišgalėsiu. 
Laiškas iš Amerikos? Vadinasi, vienaip ar 
kitaip aipie Ameriką? Lyg Amerika būtų 
bažnytkaimis ar geras valsčius, kurio gy
venimą, nuotykius ir svajones tu galėtum 
per kelis lakštus išsamiai aprašyti. Man 
tekia tema per didelė, kaip ir pati Ameri
ka per plati. Pavydžiu kartais savo senam 
bičiuliui Stasiui Kuzminskui, kai skaitau 
Europos Lietuvyje jo įdomius laiškus iš 
Nottinghamo. Gera jam rašyti, kai ten lie
tuviška sala, tur būt, nesiekia daugelio 
tūkstančių, nėra daug akcijos, ginčų, var
žybų ir tarpusavio pilietinio karo. Todėl 
jis ramiai ir rimtai gali rašyti, kaip žiū
rint iš Nottinghamo jam atrodo pasaulinė 
politika.

Aš taip nebegaliu. Jau ilgesnis laikas, 
kai apie tarptautinę politiką man aplamai 
nebesinori rašyti. Daugiau susitraukiau į 
lietuviškus aikiratėlius. Bet Amerikoje ir 
tie lietuviškieji nelabai siauri. Kažin ar 
net keliolikoje laiškų būtų galima aprėpti, 
o aš čia tik kokį porą teįstengiu parašyti. 
Be to. kaip sakiau, Amerika (net ir ta lie
tuviškoji...) man per plati. Nepažįstu jos 
visiškai gerai. Pažįstu jos tik vieną mažą 
kampelį, kur ilgiau nei du dešimtmečiu te
ko jaukiai saulės kepinamam išgyventi.

Tas kampelis — pietinė Kalifornija, spe
cialiai Los Angeles... — patikėkite, irgi nė
ra taip mažas. Keli tūkstančiai dar gyvų 
lietuvių čia grumiasi už egzistenciją ir lai
mę. Keli kiti tūkstančiai buvusių lietuvių 
jau maždaug atšoko nuo tautinio kamieno, 
atradę laimę juos suvirinančiame katile. 
Šiaipjau Amerikoje Los Angeles lietuvišką 
koloniją daugelis mūsų tautiečių ir laik
raštininkų vis pagerbia, pagiria jos gyvu
mą, intelektualinį pajėgumą (žodžio saky
tojų ir rašytojų čia yra net perdaug, ne
trukus labiau pradės stigti klausytojų ir 
skaitytojų). Bet man, kaip per ilgai vieno
je vietoje užsibuvusiam, mūsų bendruome
nė pradėjo kiek nusibosti. Vis tas pats ir 
tas pats. Ir kadangi aš esu irgi vis tas pats 
ir tas pats, tai be jokios abejonės savo bro
liam ir seserim taip pat ne mažiau nusibo
dau. Taigi geriausias tarp mūsų dialogas 
dabar būtų —■ tyla, kada nekliudomi galė
tume apmąstyti savo egoistinius bei pami
šėliškus reikalus, o savo priešininkuose pa
ieškoti dar daugiau nedorybių ir surasti 
dar daugiau nusikaltimų.

Malonesnės retos išvykos
Per tuos du dešimtmečiu penketą ar gal 

septynetą kartų vis dėlto buvau atostogų 
laikotarpiais išklydęs į plačiąją Ameriką. 
Kai Juozas Bačiūnas dar tebebuvo gyvas, 
dažniausiai pas jį į Taboro Farmą Mičiga
no valstijoje. Kartą „bendradarbiavimo su 
kraštu“ reikalais net ligi New Yorko nu
skridau — atgal, kur kadaise gyventa. 
Amerikon atkakus. Per tas keliones esu tu
rėjęs susitikimų su broliais, ginčijęsis, pa
skaitų skaitęs, sykį net Kazio Binkio eilė
raščius deklamavęs, kartais senus „šlage
rius“ dainavęs, o su Marium Katiliškiu dar 
kokį posmelį duetu užtraukdavom iš mo- 
derniškesnės tautosakos. Įspūdžių ir naujų, 
retkarčiais dargi stimuliuojančių patyrimų 
būdavo užtenkamai. Ir stipresnių, nes re
tų.

Bet dar niekuomet kelionėse man taip 
ndbuvo pavykę ir selkęsi, kaip šį vėlyvą ru
denį, kada spalio mėnesio pradžiai Lietu
vių Žurnalistų Sąjungos valdybos buvau 
iškviestas Čikagon patalkininkauti vieno 
rašytojo ir laikraštininko garbingos sukak
ties paminėjimui. Nemenka dovana man 
buvo lėktuvo kelionės apmokėjimas, tikin
tis užtenkamai pajamų iš rengiamo šurum- 
burum. Bet svarbiausia — tai moralinė 
nauda, dvasinis džiaugsmas, kurio mano 
praalkusi ir rutinoje nudryžusi siela jau il
gėjosi.

Neapsirikau, nenusivyliau. Mano akiai, 
žiūrinčiai iš Los Angeles mastų ir perspek
tyvų. lietuviškoji Čikaga atrodė ne mažiau 
stambi ir įdomi, kaip Stasiui Kuzminskui 
pasaulinė politika iš Nottinghamo regračio. 
Lietuvių ten daug, dar vis labai daug. Kas 
savaitę po kelis ar keliolika visokių „pa
rengimų“, pramogų, pobūvių, repeticijų, 
dešimtys posėdžių, pasitarimų, šimtai bar
nių ir paskalų — ir tiek pat naujų genijų, 
besistiepiančių į lietuviškos kultūros, moks
lo, politikos, menų ir geidžiamų materiali
nių lobių padanges.

Jei mūsų temą susiaurinti, kaip dabar 
sovietinio stiliaus lietuvių kalboje įprasta, 
ligi „specifikos“, tai mano kelionės tikslas 
'buvo dalyvauti Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gos valdybos ruošiamame šurum-burum. 
Sąjunga, mat, norėjo pagerbti savo buvu
sį pirmininką (daug prisidėjusį prie ligtol 
merdėjusios mūsų kolegų organizacinės 
veiklos atgyvin.imo) ir kartu išeivijos lietu
vių rašytoją ir dramaturgą Vytautą Alan
tą, kuriam, kaip ir dažnam iš mūsų, dabar 
nelauktai, netikėtai, labai p>er anksti ir la
bai nelaiku nei iš šio, nei iš to bėgančiais 
197antraisiais metais ėmė ir sukako sep
tynios dešimtys.

Kada patinka apsirikti
Šiais laikais turim daug amžiaus sukak

tuvių ir nusipelniusių darbuotojų veiklos 
pagerbt'uvių. Amerikos lietuviuose tai la
bai svarbi socialinio aktyvumo sritis, kar
tais atrodo gal kone svarbiausioji. Tad ką 
nors suintriguoti sukaktuvių šventės apei
gom čia būna gana sunku. Jei kur vaišina

(Laiškas iš Amerikos)

už dyką ir nereikia brangių dovanų atneš
ti, tai solenizanto gerbėjų lengvai susiren
ka šimtas, antras ir trečias. Bet šiaipjau su 
visuomenės ar kultūros veikėjų gerbimais 
šiek tiek blogiau. Čikagiškiai man pasako
jo, kad pas juos į tokių asmenų minėjimus 
susirenka dabar ne per gausiai — šimtas 
kitas, o ir mažiau, ir tai pasitaiko labai 
nusipelniusių kultūros veikėjų ar rašytojų 
pagerbimuose.

Skrisdamas Čikagon atlaikyti vienos va
landos pamaldas (kitaip sakant, paskaitą) 
už Vytauto Alanto gerus darbus ir nuopel
nus mūsų meno mūzom, aš buvau gana ne- 
tlj’tras sėkme ir dar galvojau, kad vargu 
susirinks mano kalbos išklausyti daugiau 
kaip pora šimtų, ir jau visai neabejojau, 
kad neturėsiu ko pasakyti, kas būtų verta 
pustrečio šimto dolerių kelionpinigių. O at
sitiko kitaip. Gal Alantas ir buvo tikras, 
kad jo pagerbti suplauks į Jaunimo Namus 
minių minios, nes jis savo raštais nekartą 
jaudino ar erzino išeiviją, o sukaktuviniais 
metais leidyklos baigė spausdinti net du jo 
naujus ir įdomius romanus. Aš taip pat

BRONYS RAILA

Neseniai į rankas pateko anglo D. G. Ste
ward-Smith parašyta ir 1964 metais išleis
ta knyga „Defeat of Communism“. Toje 
knygoje yra teisingų žinučių ir apie lietu
vius ir Lietuvą.

D. G. Steward-Smith rašo, kad 1939 m. 
rugpiūčio 23 d. Sovietų Sąjunga ir nacinė 
Vokietija pasirašė draugiškumo ir nepuoli
mo sutartį. Prie sutarties buvo pridėta 
slaptas protokolas, kuriame sovietiniai ru
sai ir vokiškieji naciai pasidalijo įtakos 
sferomis Ryt'ų Europą. Čia autorius jau 
aiškiai pasako, kad tada Stalinas galėjo nu
spręsti, ar Europą valdys demokratiškai 
rinktas parlamentas, ar totalitarinis naciz
mas. Ir Stalinas pasirinko nacizmą, nes, 
pirmiausia, jis norėjo, kad įsižiebtų karas 
tarp kapitalistinių valstybių, o, antra, jis 
norėjo pakelti žemą savo žmonių moralę ir 
kiek galint ilgiau slėpti blogą ekonominę 
krašto padėtį.

1940 m. birželio 15-16 d. d. Sovietų Ru
sija okupavo Lietuvą, Latviją ir Estiją. 
1941 m. birželio 6-22 d. Sovietų vyriausybė 
ištrėmė į vergų stovyklas iš Lietuvos 50.000 
žmonių, iš Estijos 60.000 žmonių ir iš Lat
vijos 40.000 žmonių. Trėmimus vykdė če
ką, jai padėjo vietiniai komunistai. Spėja
ma, 'kad tuo metu sovietinėse vergų darbo 
stovyklose buvo 7-12 milijonų žmonių.

1941 m. birželio 23 d. prasidėjo vokiečių 
ir rusų karas. Lietuviai ir buv. Lietuvos 
kariuomenės daliniai, kurie tuo metu jau 
buvo įjungti į raudonąją armiją, sukilo 
Kaune, Vilniuje ir daugelyje kitų sovietų 
Okupuotos Lietuvos vietų. Kai vokiečių ar
mija pasistūmėjo į Rusijos gilumą, dauge
lyje vietų rado masinius kapus, kuriuose 
buvo tik prieš keletą dienų nužudytų kali
nių ar įtariamųjų antikomunistų lavonai. 
Dorpate rasta 3000 nužudytų Lietuvos ka
riuomenės 'karininkų ir intelektualų.

Antrojo Pasaulinio karo galas neatnešė 
taikos išvargintam pasauliui. Tarptautinis 
komunizmas pasinaudojo pokario chaosu ir 
darė viską, kad galėtų dominuoti pasauly
je. Jis naudojo propagandą ir net ginkluo
tas pajėgas, kad galėtų padidinti sovietinių 
respublikų skaičių. Kai kur suliepsnojo net 
ir pilietinis karas, nes sovietams į talką 
atėjo kairiojo sparno politinės organizaci
jos. O kai karas pasibaigė, tai komunistai 
jau valdė Albaniją, rytinę Austriją, Bulga
riją, Čekoslovakiją, rytinę Vokietiją, Veng
riją, Jugoslaviją, Lenkiją. Rumuniją, Esti
ją, Latviją ir Lietuvą. Dabar sovietų val
dovai susirūpino ko greičiau pavergtuosius 
suvirškinti. Jų didelė dauguma buvo reli
gingi ir ne tik antikomunistai, bet ir anti- 
rusai.

1945 m. spalio 21 d. sovietų vyriausybė 
paskelbė, 'kad karo teismai jau panaikinti. 
Tačiau jie palikti Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje, nes ten vis dar ėjo kovos tarp 
Baltijos tautų laisvės kovotojų, kurių buvo 
apie 20.000, ir rusų, kurių buvo apie 
250.000. Buvo ir tokių atsitikimų, kad rau
donarmiečiai pabėgo ir įsijungė į laisvės 
kovotojų eiles. Laisvės kovotojai Baltijos 
kraštuose vedė žūtbūtinę kovą, nes norėjo 
apginti savo namus ir šeimas nuo masinės 
deportacijos į sovietines vergų stovyklas. 
Žinoma, atskiri asmenys ir maži būreliai

galvojau, kad turi gi ateiti bent koks šim
tas papildomų klausytojų jau vien dėl to, 
kad Čikagai buvau naujas, dar neturėjau 
progos įgristi, ir puoselėjau nekuklią viltį, 
jog svetimoje parapijoje lengviau suvai
dinti pranašą, negu savojoje.

Bet, nors ir puošnių vilčių lydimi, abu 
apsirikom. Į salę sugužėjo net šeši ar pus- 
septėinto šimto kultūra ir literatūra besido
minčių čikagiečių, o vieną kitą svečią dar 
mačiau iš New Yorko, Detroito ir Clevelan- 
do. O, gailestingasai Praamžiau! Su kuo tik 
vėliau kalbėjau, visi vienbalsiai tvirtino, 
kad paminėjimas buvęs gana geras (jį la
bai pagerino Čikagos lietuvių aktorių gru
pės paruoštas ir profesiniame lygyje su
vaidintas V. Alanto „Buhalterijos klaidos“ 
sutrumpintas spektakliukas). Bet kad -rašy
tojui pagerbti sekmadienio popietės metu 
susirinko tiek daug publikos, tai kiekvienas 
tvirtino, jog net ir Čikagai tatai labai ir 
labai daug. Vienas cinikas vėliau man dar 
pridėjo, jog Alanto paminėjimas buvęs toks 
geras, kad tik vieną priekaištą galima pa
daryti — jis buvęs tokiam reikalui per ge
ras...
Žurnalistų draugijos sutemos ir atgimimas

Tas faktas, kad ir šiais nuosmukių lai
kais rašytojui pagerbti ir jo kūryba sudo
minti dar galima tiek tautiečių sutraukti į 
salę -— maždaug dvigubai daugiau, negu 
dabar vidurkiškai naujai išleidžiama lie
tuviška knyga suranda pirkėjų — skaityto
jų, — savaime aišku, man padarė gražaus 
įspūdžio, buvo stambi staigmena ir liko 
tiek malonus visos viešnagės prisiminimas, 
kad štai nepatingėjau apie tai net šį repor- 
tažėlį surašyti.

Eiet reikėtų pridėti daugiau, šis pasise
kimas, deja, nebuvo tik Alanto kūrybos ar 
jo komedijos aktorių ir mano paskaitos 
nuopelnas. Patys vieni mes tik gal porą 
šimtų tebūtume sudominę. Prisidėjo kitos 
aplinkybės. Tai tam tikras lietuvių žurna
listų organizacinis atgimimas Amerikoje. 
Lietuvio laikraštininko darbas užsienyje 
labai jau vargingas, daugelis mūsų žurna
listam netgi tos profesijos rango nepripa
žįsta, visaip pašiepia, o jie patys anarchis
tai, organizuotis nemato tikslo ar aplamai 
angi.

Bet kai prieš keletą metų Lietuvių Žur
nalistų Sąjunga ryžosi atgimti, tai konkre
čiai atgimimą sutelkė ir įvykdė maža De
troito laikraštininkų grupelė su V. Alantu 
priešakyje, stipriai talkininkaujant A. Na
kui. Selenių!, Mingėlai, dar keliem. Dabar 
□o trejų metų valdyba buvo išrinkta iš či
kagiečių — ir vėl pataikyta į labai veiklius 
ir pašaukimą praktikuojančius laikraštinin
kus. Kun. dr. J. Vaišnys, „Laiškai lietu
viams“ žurnalo redaktorius, idealus pirmi
ninkas, kiti valdyboje — dažnai matomi 
mūsų spaudoje arba dirbą redakcijose: Al
girdas Pužauskas, Vladas Butėnas (Ramo
jus, vienas iš reto aktyvumo lietuvių laik
raštininkų, dviejų knygų apie lietuvių re
zistenciją tėvynėje autorius), Vytautas 
Kasniūnas (Čikagos liet, radijo forumo 
nuolatinis kalbėtojas), pagaliau fantastiš
kos energijos reporteris Jurgis Janušaitis 
(kurio meilės ir pasiaukojimo mastą mūsų 
spaudai supras teisingai tik tas, kas žinos, 
kad jis yra Čikagos lietuvių stambios pre
kybinės firmos, Paramos, dalininkas, ski
riąs daugybę laiko visuomeniniam darbui 
ir spaudai, užuot dar sėkmingiau ir pelnin
giau bizniavęs toje universalinėje krautu- 

! vėje).
Propagandos galia ir pateisinta staigmena

Šie asmenys buvusį valdybos pirmininką 
laikraštininką ir rašytoją V. Alantą nuta
rė jo 70 metų amžiaus proga pagerbti, pa- 

, minėti ir įvertinti dar anksti pavasarį, su
darė programą, sukontaktavo iš anksto pro
gramos dalyvius ir — tuoj pradėjo propa
gandą. Kreipiu dėmesį į paskutinį žodį — 
propaganda, gal dar tiksliau reklama, agi
tacija. Sekdamas laikraščius, per ilgiau nei 
pusę metų iš anksto pastebėdavau vis pra-

LIETUVOJE
AUKŠTOSIOS MOKYKLOS IR 
STUDIJUOJANTIEJI SVETUR

„Tiesos“ skelbiamaisiais duomenimis, 
Lietuvoje yra 13 aukštųjų mokyklų.

Nemaža specialistų išeina mokslius įvai
riuose Sov. Sąjungos institutuose ir univer
sitetuose. Tokių kitur kino režisūros, diri
gento. filosofijos, poligrafijos, jūreivystės 
specialybės aukštuosius mokslus baigusių 
esą daugiau kaip pusantro tūkstančio.

Šiuo metu ne Lietuvos mokykloje aukš
tuosius mokslus eina 347 studentai iš Lie
tuvos. Kasmet 80-90 baigia Maskvos uni
versitetą, istorinį-archyvų institutą, Lenin
grado elektrotechnikos ryšių institutą, Eal- 
tarusijos technologijos 'institutą, Kalinin
grado žuvies pramonės ir ūkio technikos 
institutą ir kitas aukštąsias mokyklas.

Lietuvoje aukštąjį mokslą eina arti 200 
studentų iš 'kitų respublikų.

NUO ČIURLIONIO IKI PIEŠIMO 
MOKYTOJO

Jurgis Kunčinas „Literatūroje ir mene" 
rašo:

„LTSR nusipelnęs mokytojas Z. Pilkaus
kas „Tarybinėje mokykloje“ rašo, kad Lie
tuvoje piešimo mokytojų su aukštuoju išsi
lavinimu skaičius nesiekia nė šimto. Moki
nių žinios iš dailės teorijos ir istorijos tie
siog apgailėtinos: „Prie įžymiųjų lietuvių 
dailininkų mokiniai priskiria visus, prade
dant M. K. Čiurlioniu, baigiant savo pieši
mo mokytojais“.

VALSTYBINĖS PREMIJOS
Paskelbtas sąrašas, kam paskirtos Sov. 

Sąjungos valstybinės premijos už literatū
rą, architektūrą, skulptūrą, teatro, kino m<į- 
ną, muziką.

Lietuviai šįmet premijų nenusipelnė.

BAUDŽIAVOS IRIMAS LIETUVOJE

„Minties“ leidykla Vilniuje išleido istori
jos mokslų daktaro Mečislovo Jučo darbą 
„Baudžiavos irimas Lietuvoje“.

DĖMESIO...
nešimų, trumpų žinučių įvairiuose laikraš
čiuose, kad štai tada ir tada, tam ir tam 
dalyvaujant, Čikagoje ruošiamas tasai pa
minėjimas. O kai jis priartėjo, tai dar daž
niau ir plačiau, su ilgesniais rašytojo bio
grafijos aprašymais ar kitokiais įtaigiais 
priminimais. Nebuvau pamirštas net ir aš, 
nors tllik paskaitininkas, ir ta proga buvo 
suorganizuotas mano ilgesnis interview 
dviem savaitėm prieš įvykius Čikagos 
Draugo kultūriniame priede.

O kai išvakarėse visi susirinkom į Čika
gą. tai A. Rudžio radijo forumo programos 
vedėjas V. Kasniūnas visai valandai paruo
šė programą, kur dalyvavo žurnalistų val
dybos nariai, jubiliatas Alantas iš Detroi
to ir aš iš Kalifornijos. Visi ekspromtiškai 
kalbėjom baisiai aukštom temom, apie kū
rybos idealus, apie literatūrą, apie kritiką, o 
pagrindinis tokio pokalbio tikslas buvo su
dominti klausytojus, kad rytoj jų daugiau 
ateitų į popietę. Ir todėl daug atėjo, daug 
susidomėjo, ir visos iškilmės praėjo ’gana 
majestotiškai. Dėl to. kad daug ir nuošir
džiai buvo padirbėta.

Tokiu būdu atsirado ir tas netikėtas dė
mesys literatūros kūrėjui, literatūrai ii- su
kaktuvėm — gausesnis ir didesnis, negu 
čia normaliai 'būna. Kai šiais metais pasi
rodo net keturi tomai dviejų Alanto roma
nų („Amžinojo lietuvio“ dvi dalis išleido 
Londono Nida, o Vilties leidykla jau davė 
rinkai pirmąją „Šventaragio“ romano da
lį, netrukus pateiks ir antrą), tas dėmesys 
buvo užtarnautas, kaip maloni moralinė 
kompensacija rašytojui, paskyrusiam savo 
nelengvų amerikinių sąlygų gyvenimą kū
rybai ir lietuvių literatūrai. Net ir pasau
linėje literatūroje aš nežinau kito pana
šaus atsitikimo, kad koks rašytojas ilgiau 
nei du dešimtmečiu išbūtų fabriko darbi
ninku ir 70 metų sulaukęs iš karto atiduo
tų spaudai keturius tomus savo naujų raš
tų. Jei kas pasakytų, kad mes lietuviškame 
gyvenime neturim staigmenų, atsakyčiau: 
— Broleli, visiška netiesa. Mes turim fan
tastiškų staigmenų...

TEISINGAS ŽODIS
vis dar kovojo iki 1952 metų, o po to rezis
tencija perėjo į pasyvią formą.

Pagaliau komunistai nugalėjo visą vie
šąją rezistenciją rytinėje Europoje. Jie be 
jokio skrupulo tam reikalui panaudojo ka
rines ir policines jėgas su tankais, artileri
ja ir kovos lėktuvais. Ir kai tie laisvės ko
votojai buvo pasmerkti žūti, demokratijos 
nei ką nors apie juos žinojo, nei jų likimu 
rūpinosi.

1947 m. gruodžio 19 d. raudonoji armija 
ii' čeką Lietuvoje vykdė masinius trėmimus 
į sovietines vergų stovyklas. Toks jau bu
vo pagrindinis komunistinės santvarkos 
reikalavimas, kad jei kurį tik kraštą oku
pavo raudonoji armija, visi įtariamieji an- 
tikcmunistai turi būti suimti ir ištremti į 
vietines, o jei tokių dar nėra, tai į sovieti
nes vergų darbo stovyklas. Autorius spėja, 
kad iš Lietuvos antrosios sovietinės okupa
cijos metu ištremta, žuvo ar kažkur dingo 
apie 89.000 žmonių.

1945 m. spalio 9 d. Lietuvos Laisvinimo 
Komitetas apeliavo į žmonijos sąžinę, ir ta 
proga lietuvių pogrindžio spauda veltui ra
šė:

Kiekvieną dieną mes kenčiame bolševikų 
žiaurumus, liedami savo brolių kraują ir 
nekaltų žmonių ašaras, kurie buvo depor
tuoti ar nužudyti. Mes norėtume žinoti, ai- 
pasaulis žino apie mūsų kančias, mūsų did
vyriškas kovas už teisę, žmoniškumo lais
vę ir demokratinius idealus, kuriuos Vaka
rų vadai paskelbė. Kiekvienas kraujo la
šas, pralietas kovoje prieš bolševikišką 
priespaudą, yra auka ne tik už Lietuvos 
laisvę, bet taip pat ir už laisvę viso pasau
lio.

1949 m. kovo 24-27 dienomis sovietų ka
riuomenė ir milicija vėl ištrėmė daug lietu
vių į vergų stovyklas. Skaičiuojama, kad 
šiuo metu ištremta apie 60.000 vyrų, mo
terų ir vaikų.

1948 m. spalio mėn. 60.000 vergų sukilo 
Vorkutoje, šiaurinėje Rusijoje. (Reikia 
manyti, kad ten buvo ir lietuvių. G. I. R.). 
Jie išsiveržė iš stovyklų, šiek tiek apsirū
pino ginklais ir bandė pasiekti Uralo kal
nus, bet M. V. D. milicija ir raudonosios 
armijos daliniai jiems pastojo kelią. Dau
guma sukilėlių, kurie nebuvo ten pat su
šaudyti, buvo suimti ir uždaryti į kalėji
mus ar išžudyti.

Knygoje išspausdintas šiaurinės Rusijos 
žemėlapis su koncentracijos stovyklomis. 
Taip pat yra ir foto nuotraukų, kurių vie
noje parodyta, kaip sovietų tankai važiuo
ja malšinti laisvės trokštančių minių, kaip 
jaunimas daužo rusų tankus, badu mirusių 
vaikų kūnų krūva, pusgyvių politinių kali
nių būrelis ir kita.

Yra bendrų žinučių ir apie Lietuvą: 
2.711.000 gyventojų, 25.174 kv. mylių plo
tas ir sostinė — Vilnius. Šiuo metu Lietuva 
yra sovietinė respublika. Iki 1940 metų ji 
buvo nepriklausoma valstybė, ir yra tikrų 
duomenų, kad jei rusai dabar lietuviams 
leistų laisvai pasirinkti savo politinę atei
tį, jie tuč tuojau pareikalautų nepriklauso
mybės. Reikia manyti, kad ateityje Balti
jos valstybės sudarytų federaciją. Nei Bri- 

I tų, nei Amerikos vyriausybės Baltijos vals- 
. tybių okupacijos nepripažįsta. Pagal prieš-

GASTROLIUOTI Į RUMUNIJĄ

Į Rumuniją gastroliuoti išvyko solistas 
' Virgilijus Noreika ir atliks pagrindines par- 
1 tijas Pučinio operose „Bohema“, „Toska“ ir 
„Madam Buterflai“ Bukarešto, Jasų ir Kiu
žo operos teatruose.

Šiais metais V. Noreika yra gastroliavęs 
Jugoslavijoje, Vengrijoje. Ryt'ų Vokietijoje, 
Lenkijoje, dainavęs daugelyje Maskvos Di
džiojo teatro spektaklių. Yra dainavęs Či
lėje ir Peru. Akomponuojant Ž. Noreikie- 
nei, yra koncertavęs Maskvoje, Leningrade, 
Kijeve, Minske ir Vilniuje.

STUDENTŲ VEIKLA

Vasaros atostogų metu Vilniaus universi
teto studentai atliko darbų beveik už 2 mil. 
rublių, suruošė 158 koncertus, paskaitė 153 
paskaitas.

AUKŠTAITIŠKI SUVENYRAI

„Tulpės“ gamykla Panevėžyje ir jos sky
riai Biržuose, Radviliškyje, Rokiškyje, 
Šiauliuose, Utenoje. Ukmergėje ir Zarasuo
se gamina dviejų šimtų pavadinimų suve
nyrus.

Ypač didelės paklausos susilaukę origina
lių raštų portjeros, dekoratyvinės pagalvė
lės, megztos moteriškos liemenės, rank
šluostinės, druskinės ir metalo ir gintaro 
suvenyrų komplektai.

Nemaža suvenyrų esą išsiųsta į Lenkiją. 
Čekoslovakiją. Vakarų Vokietiją ir Turki
ją, gautas užsakymas iš Prancūzijos.

DVYLIKTASIS VILNIAUS TILTAS

Per Vilnios upę Užupio rajone Vilniuje 
nutiestas tiltas, dvyliktasis miesto ribose.

Naujasis tiltas yra arti 100 metrų ilgio 
ir 30 metrų pločio, turi šešias juostas 
transportui.

TVARTAS KIAULĖMS, KARVĖMS IR 
VIŠTOMS

Lietuvos Gyvulininkystės institutui Bai
sogaloje pastatytas vadinamasis fiziologinis 
tvartas, kuriame bus laikomos bandymams 
naudojamosios kiaulės, karvės ir vištos.

DU HEKTARAI ŠILTNAMIŲ

Panevėžio tarybiniame ūkyje pastatyti 
dviejų hektarų ploto žieminiai šiltnamiai.

DAILININKO PILIEČIO UGDYMO 
UŽDAVINIAI

Dailės akademijos sesijoje Maskvoje tris 
disnas buvo svarstoma dailininko piliečio 
ugdymo uždavinių tema.

Buvo susirinkę pasiklausyti ir pakalbėti 
pedagogai, tapytojai, skulptoriai, grafikai, 
menotyrininkai. Lietuvių vardu kalbėjo J. 
Kuzminskis.

AKLŲJŲ SOCIALINĖS IR DARBO 
PROBLEMOS

Vilniuje buvo sukviesta Lietuvos psicho- 
'ogų, medikų ir pedagogų konferencija pa
svarstyti temai „Aklųjų socialinės ir darbo 
problemos“.

karinius duomenis, Lietuvoje buvo 87% ka
talikų. Dabar bažnyčia žiauriai persekioja
ma: iš 1606 kunigų ir 1202 bažnyčių, bu
vusių 1940 metais, dabar liko tik 400 kuni
gų, kurie 1948 m. administravo 60 bažny
čių. Šiuo metu padėtis gal kiek ir geresnė, 
bet vis dar nėra vienuolijų ir kunigų semi
narijų. Visa katalikų spauda uždrausta. 
1947 m. gruodžio 24 d. komunistų partijos 
propaganda „Tiesoje" puolė tautinį su
sipratimą ir religiją. Girdi, lietuviškasis 
buržuazinis nacionalizmas žmonių gerovei 
turi būti tuojau sunaikintas.

1940 m. Lietuvos tautinė vyriausybė bu
vo nušalinta, kai kraštą okupavo raudonoji 
armija. Laikinoji tautinė vyriausybė vėl 
buvo sudaryta, kai naciai pradėjo karą su 
rusais. 1945 m. raudonoji armija vėl sugrį
žo ir įvedė komunistinę santvarką. Lietu
viai labai nukentėjo nuo deportacijų į so
vietines vergų stovyklas 1940-41 metais ir 
1945-50 metais. Visi jauni vyrai buvo pa
imti į raudonąją armiją. Dabar M. V. D. 
milicija atsakinga už vidaus tvarką. Nežiū
rint tai, kad Lietuvoje šiuo metu yra la
bai didelė priespauda, tautinis susiprati
mas nemažėja, ir priešinamasi rusinimui. 
Pasipriešinimas vyksta mažomis grupėmis, 
ir nėra bendros vadovybės. Bemaž visa re
zistencija yra pasyvi, bet miškuose vis dar 
veikia antikomunistiniai partizanai. Iš ten 
vis dar užpuolami kalėjimai ir žudomi par
tijos pareigūnai. Yra duomenų, kad prieš 
kiek laiko partizanai turėjo ryšį su rusų 
antikomunistais. Dar 1956 m. lapkričio 11 
d. „Sovietskaja Litva“ rašė, kad kažkur 
partizanai užpuolė komunistinius saugumo 
dalinius. Pabėgti iš Lietuvos labai sunku, 
bet kai kas pabėga laiveliais į Suomiją ar 
Švediją arba kai turi progos išvykti į už
sienius oficialiais reikalais. Visos trys Bal
tijos valstybės yra per silpnos, kad galėtų 
daryti įtakos savo politinei ateičiai. Jų vie
nintelė viltis yra tarptautinė krizė, į kurią 
būtų įvelta ir Sovietų Sąjunga.

Autorius, baigdamas šią didelę ir įdomią 
knygą, daro tokią išvadą, kad didžiausias 
XX amžiaus priešas, kurį reikėtų šaukti į 
dvikovą, yra tarptautinis komunizmas.

G. I. Rimutis
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Europos Lioturiu Krouiliu
Tuo reikalu turėčiau dvejopą prašymą. 

Jeigu jūsų vaikas jau lanko tas pamokas, 
tai labai pageidautina, kad paragintumėte 
jį ateiti tinkamu laiku ir kiekvieną savai
tę. Antra, jeigu pažįstate tokių, kurie no
rėtų mokytis lietuvių kalbą, prašyčiau in
formuoti juos apie tas klases — su dideliu 
malonumu lauksiu atsilankant ir naujų 
studentų ir tokių, kurie dėl kurios nors 
priežasties seniai jau nebesilanko.

Rufus Price (mokytojas)

DBLS Valdyba ypačiai atkreipia dėmesį 
į šį lietuvių kalbos dėstytojo Rufaus Price 
pareiškimą.

Jeigu ir toliau, nebūtų pakankamo klau
sytojų skaičiaus, tada lietuvių kalbos kur
sus tektų uždaryti.

KAUKIŲ BALIUS
Šv. Onos Moterų Draugija sausio 6 d., 

šeštadienį, Parapijos salėje ruošia
kaukių balių.

Jame bus apdovanota gražiausia kaukė.
Pradžia 8 vai., pabaiga 12 vai. Įėjimas 50 

penų.

BRADFORD AS
SAVIŠALPOS KASOS NARIŲ 

SUSIRINKIMAS
Gruodžio 3 d., sekmadienį, 3 vai. p. p., 

Vyties klube kviečiamas Savišalpos kasos 
narių susirinkimas. Dienotvarkėje: prane
šimai ir valdybos rinkimai.

Susirinkime maloniai prašomi dalyvauti 
visi, kurie norėtų išgirsti apie kasos veik
lą ar būti nariais.

, Savišalpos Kasos Valdyba

DEMONSTRACIJOS BRADFORDE
Ryšium su pasirengimu Europos saugu

mo konferencijai Helsinkyje, Bradford© Pa
vergtųjų Tautų Komitetas lapkričio 19 d. 
surengė demonstraciją ir viešą susirinki
mą.

Apie 600 žmonių su tautinėmis vėliavo
mis ir plakatais, reikalaujančiais laisvės 
pavergtiesiems Sovietų Sąjungoje, perėjo 
per miestą ir susirinko į ukrainiečių salę. 
Čia pagrindinė kalbėtoja buvo Stetsko. Ji 
priminė, kad Sovietų Sąjunga dabar labai 
susirūpinusi Europos saugumo konferenci
ja, nes, tarp kitų bėdų, ji sėdi ant vulkano, 
kuris kiekvieną dieną gali išsiveržti nauja 
revoliucija, tik šį kartą jau prieš komunis
tinę tironiją. Sovietai šiemet švenčia 50 me
tų sukaktį, sakė Stetsko, bet jie jau spėjo 
sulaužyti daugiau sutarčių, kaip visas pa
saulis, įskaitant ir hitlerinę Vokietiją.

Dar kalbėjo Britų parlamento narė Joan 
Hall ir Pietų Vietnamo atstovybės Londo
ne pirmasis sekretorius Duong Hong Due.

Ta proga priimta rezoliucija, kurioje pri
menamas sovietinis teroras, reikalaujama 
žmoniškų teisių pavergtiesiems Sovietų Są
jungoje ir laisvės pavergtosioms tautoms.

Vietos anglų laikraštis išsispausdino de
monstracijos nuotrauką ir aprašė patį su
sirinkimą.

J. Vaidutis

MANCHESTER^
RAMOVĖNAI ŽENGIA

L. V. S. „Ramovės“ Manchesterio sky
rius, vienas toka Anglijoje, įsigijęs teisę 
rengti metuose porą parengimų, ir lapkri
čio 11 d. surengė Kariuomenės šventės mi
nėjimą soc. klube.

MŪSŲ RĖMĖJAI
Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ar 

Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautie
čiai buvo malonūs pridėti aukų lietuviš
kam spausdintam žodžiui paremti: 3,90 sv. 
B. Kmieliauskas, 2,00 sv. J. Kvietelaitis, 
1,90 sv. J. Jakimavičius, po 1,00 sv. K. Ka
marauskas ir A Gustaitis, 0,90 sv. P. Sen- 
vaitis, po 0,55 sv. J. Sasnys ir R. Gustainis, 
0,50 sv. B. Banys, po 0,40 sv. A. Malinaus
kas, K. Vitkus, K. Kairys ir J. Viliūnas. 
0,15 sv. P. Navakauskas.

LONDONAS
VISI Į PABALTIECIŲ KALĖDINĮ 

BAZARĄ!
Gruodžio 1-2-3 dienomis, nuo 4 iki 9 vai. 

vakaro, Latvių Namuose, 79 Queensborough 
Terrace, Bayswater, W.2, vyksta pabaltie- 
čių bazaras.

įsigykite kalėdinių dovanų pas mus. įvai
rūs audiniai, mezginiai, kalėdiniai papuo
šalai, žvakės, gintarai, keramika, kalėdinės 
kortelės, kalėdiniai biskvitai ir t. t.

Daug juoko ir linksmumo bandant laimę 
turtingose loterijose.

Ištisai servuojama kava su skaniais na
muose keptais pyragais. ,

Kviečiame visus su šeimomis, draugais ir 
pažįstamais.

Jauki, linksma kalėdinė nuotaika.
L. L. M. S. Dainava

DR. V. POVILANIS LONDONE
Londone kuriam laikui apsistojo, o taip 

pat ir Lietuvių Namus aplankė dr. Vytau
tas Povilanis, virologas, dirbąs Montrealio 
universitete Kanadoje.

tią vasarą jis su paskaitomis buvo nuva
žiavęs į Vilnių. Dabar keletą paskaitų skai
to Londono universitete.

SPAUDOS BALIUS
Spaudos balius bus 1973 m. sausio 27 d., 

šeštadienį.

ŠOKIŲ IR DAINŲ FESTIVALIS
The European Liaison Group gruodžio 3 

d., sekmadienį, Gaumont State Theatre pa
talpose (Killbum High Road, Landon, 
N. W„ 6) ruošia liaudies šokių ir dainų 
festivalį, kuriame programą atliks keturio
likos tautybių jaunimo grupės: albanų, 
armėnų, bulgarų, baltarusių, čekoslovaikų, 
estų, gruzinų, vengrų, latvių, lietuvių, len
kų, rumunų, ukrainiečių ir jugoslavų.

Pradžia — 2 vai popiet. Įėjimas — 1 sv., 
75 ir 50 penų (vaikams, studentams ir 
pensininkams pusė kainos).

LIETUVIŲ KALBOS PAMOKŲ REIKALU
Kreipiuosi į Londono lietuvius, kurie tu

ri sūnų ar dukterų, norinčių studijuoti lie
tuvių kalbą.

Nuo spalio mėnesio pradžios jau vyksta 
lietuvių kalbos pamokos Lietuvių Namuo
se. Tos pamokos būna trečiadieniais, pra
dedamos 7 vai. vakare ir tęsiasi iki 9 vai. 
Pirmoji valanda skiriama lietuviams jau
nuoliams, kurie, nors ir silpnai, jau moka 
skaityti, supranta ir gali kalbėti lietuviš
kai; antroji valanda skiriama lietuviams ir 
kitataučiams, kurie norėtų išmokti lietu
vių kalbos. Pirmosios valandos metu skai
tome iš lietuvių literatūros, o per antrąją 
valandą supažindinu klausytojus su grama
tikos taisyklėmis ir su vertimo į lietuvių 
kalbą problemomis.

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 1972

Artėjančių Kalėdų švenčių proga siūlome tris specialiai pa
rinktus siuntinius iš tokių daiktų, kurie labiausiai yra reika
lingi Lietuvoje ir bus tikrai naudingi jūsų giminėms.

MIŠRUS KALĖDINIS 1972

Vyriškas arba moteriškas labai geros rūšies megztinis, itališ
kas vyriškas arba moteriš kas nailoninis lietpaltis, vilnonė 
angliška vyriškai eilutei medžiaga, vilnonė medžiaga sijonui, 3 
jardai specialios storos crimplene medžiagos moteriškai eilu
tei, puikus vyriški nailono marškiniai arba bliuzelė, dėžė šoko
ladinių saldainių, 20 angliškų geriausių cigarečių £45.00

MOTERIŠKAS KALĖDINIS 1972

Komplektas moteriškų nailoninių arba vilnonių apatinių, gė
lėtų arba ornamentais vilnonė skarelė, 3 jardai sunkios crimp
lene medžiagos moteriškai eilutei, gražus megztukas, 3 jardai 
vilnonės puikios apsiaustui medžiagos, crimplene medžiaga 
suknelei £40.00
Taip pat dedame į šiuos arba kitus jūsų rūbų užsakomus da
lykus, kurie Lietuvoje yra labai naudingi ir vertingi: dirbtinio 
minko kailio paltui viršus £16.00 vyriški arba moteriški megz
tukai £5.00, vilnonės skarelės £2.00, nailono lietpalčiai £4.00, 
nailono marškiniai £3.00, vilnonės arba nailoninės kojinės
0.75
(Į mūsų kainas muitas yra įskaity tas).

Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dviračių, te
levizijos aparatų, šaldytuvų ir t.t.
Jei yra pageidavimas, galime pervesti ir pinii gus. 
Persiunčiame ir jūsų pačių sudarytuosius siuntinius.

Baltic Stores Ltd.
(Z. Juras),

421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2.Telef. 01 739 8734.
01 460 2592.

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.

Paskaitininkas V. Andruškevičius, skyr. 
pirm. K. Murausko pakviestas, pasisakė ta 
proga jau kalbėsiąs čia ramovėnams trečią 
kartą, vis pasirinkdamas skirtingą temą. 
Šį kartą gvildeno seną, bet vis dar labai 
gyvą klausimą: „Ar galėjo Lietuva pasi
priešinti 1940 m. prieš rusų-komunistų oku
paciją?“ Davė detalių iš mūsų valstybės 
biudžeto kariuomenei, pabrėžė jos nestra- 
teginį išsidėstymą tuo metu ir kitas nepa
lankias aplinkybes, kaip geografinė padėtis 
ir t. t. Išvada, aišku, tokia, kokia ir buvo 
padaryta tuo metu. Įdomu, ar istorija pada
rys kitokią išvadą?

Tarė žodį ir Mr. F. Leigh.
D. Damauskas paskaitė eilėraštį ir savo 

kūrybos su gera vaidybos išraiška. Visus 
klausytojus, kurių buvo pilnutė salė, nu
stebino ponia Murauskienė, paskaičiusi išti
są savo poemą apie Lietuvą ir lietuvius 
angliškai. Jai, kaip ir D. Dainauskui, nepa
gailėta plojimų. Gražiai padėkota ir V. 
Andruškevičiui.

O po to viso: — Mieli sveteliai, prašome 
prie stalo! — kaip paprastai vaišingieji 
manchesteriečiai visados daro. O prie gau
saus stalo pakelta keletas tostų, kurių 
meistras visados judrus ir judinantis D. 
Dainauskas. Vėliau ir dainos skambėjo.

Rytojaus rytą kai kam sunku buvo pa
busti, bet reikėjo ir priderėjo. Ramovėnai 
skubėjo į Eccles miestą, netoli Mancheste
rio, kur 'taip pat kasmet dalyvauja eisenoje 
prie nežinomo kario paminklo. Pirm. K. 
Murauskas juosia per V. Andruškevičiaus 
petį tautinę juostą ir įteikia jam nešti vai
niką, kurį padėsime prie paminklo.

Dangus tartum ašaroja, bet ramovėnai 
žengia beveik pačiame eisenos priekyje, o 
eisena toli nusidriekusi. Tarp Giovannos ir 
Rositos Bematavičiūčių, tautiniais drabu
žiais pasipuošusių, nešama ramovėnų vė
liava, o kpt. V. Andruškevičius vis dar jau
nai žengia tarp Vidos Barauskaitės ir Onos 
Virbickaitės, lyg tarp dviejų išdidžių Lie
tuvos kunigaikštyčių. Juos seka ilgametis 
Skyriaus pirm. K. Murauskas ir jo įkūrėjas 
V. Kupstys. Ir taip greta seka gretą žen
giančių ramovėnų.

Iškilmės, maldos ir kalbos atliktos 
Eccles miesto salėje, visoms vėliavoms išsi
rikiavus scenoje. Tada vainikai padėta prie 
paminklo.

Visa eisena nusivingiuoja į British Le
gion masyvų klubą, 'kur visi dalyviai pa
vaišinti, o Eccles burmistras pirmiausia at
eina ir ilgokai pasėdi su iramovėnais, kurie 
čia lygūs nariai.

Vaišingumas dar ilgai nesibaigia, nes 
pirm. K. Murauskas kviečia svetelius į sa
vo namus, kur ponia Murauskienė šį kar- 
t'ą patiekia savo kulinarijos meną, o V. 
Andruškevičius, visiems įsijungus, pravedė 
ilgai nesibaigiantį lietuviškų dainų popuri.

A. Bučys
LEIQH

KALĖDŲ EGLUTĖ
DBLS Leigh skyrius rengia vaikams Ka

lėdų eglutę .gruodžio 9 d., 5.30 vai. p, p., 
Brittania Inn, 361 Wigan Rd., Bryn, Nr. 
Wigan.

Motinos ir šeimininkės pavaišins vaiku
čius arbatėle ir užkandžiais, Kalėdų sene
lis apdovanos dovanėlėmis. Bus pravesta 
loterija. Po to bus tėvų subuvimas su už
kandžiais ir nugėrimu. Prašome visus ko 
gausiau dalyvauti.

Leigh Skyr. Valdyba

NOTTINQHAMAS
JAU PASIRODĖ LAUKTASIS

Daugelio laukiamas „Šaltinio“ sieninis 
mėnesinis didesnio formato kalendorius 
1973 metams jau atspausdintas. Šiemet jis 
išėjo dar dailesnis: spalvotas, gausiai pa
veiksluotas, dar gražiau ir patogiau įriš
tas, ypač ryškus. Kaina tik 35 penai arba 
80 centų. Jis galėtų labai tikti ir kaip ka
lėdinė dovanėlė. Gaunamas šiuo adresu: 
Lietuvių židinys, 16 Hound Rd., West 
Bridgford, Nottingham NG2 6AH, England. 
Telef. 0602-865738.

PAIEŠKOJIMAS
Kučinskas Algirdas, prieš 20 metų gyvenęs 
Bridgent Hostel, Stonehouse, Nr. Gost, 
Gloucester, England, pats ar žinantieji apie 
jį prašom rašyti: V. Danikis, 55 Tomlinson 
Close, London E2 7LJ, England.

Jam turima svarbių žinių.

TINKAMIAUSIA LIETUVIO DOVANA 
KALĖDOMS

Nėra gražesnės ir kultūringesnės dova
nos, kaip gera knyga. Naujausiai pasiro
džiusios yra šios knygos, tinkamos dova
noms:
P. Naujokaitis „Pasisėjau Žalią Rūtą“ — 
romanas, 232 psl. Kaina £1.75
V. Alantas „Šventaragis“ — istorinis roma
nas, 402 psl., didelio formato. Kietais ap
darais £2.65
minkštais £2.25
M. Krupavičiaus Atsiminimai, 364 psl., di
delio formato, kietais apdarais £4.50 
Dambriūnas, Klimas ir Schmalst'ieg Intro
duction to Modern Lithuanian — tiems, ku
rie nori pramokti lietuvių kalbos. Daugiau 
kaip 40 pamokų, su tarmės žodynu. Didelio 
formato, 470 puslapių, kietais apdarais. 
Vertinga dovana jaunimui £3.35
Putinas Marijos litanija, eiliuota. 66 psl.

£0.85
Taip pat tinkama dovana yra lietuviškas 

laikraštis ar žurnalas. Knygos ir periodinė 
spauda užsakoma pas DAINORĄ, 14, Prio
ry Rd. Kew, Surrey.

ŠVEICARIJA
J. STASIULIENĖ IR JOS ŠOKIŲ GRUPĖ

Pabėgusiems iš tėvynės, kiekvienam 
mums teko perimti Lietuvos ambasado
riaus rolę. Gyvendami svetur, visi ir sten
giamės kaip galima daugiau skleisti Lie
tuvos garsą tarp svetimųjų visame pasau
lyje. Vieniems tai pavyksta geriau, kitiems 
blogiau.

Viena iš veiksmingų atstovavimo gali
mybių yra ('autinių šokių sritis. Mūsų tau
tiniai šakiai yra grakštūs ir patrauklūs.

Gabi lietuvaitė J. Stasiulienė, atvykusi į 
Šveicariją, tuojau ėmė darbuotis tautinio 
šokio baruose. Buvo sukurtas tautinių šo
kių ratelis, šoko lietuvių studentės ir kitas 
jaunimas. Praūžus emigracinei bangai, tau
tinių šokių grupė subiro, nes buvę šokėjai 
pasklido po visą pasaulį. Tačiau energingo
ji lietuvaitė J. Stasiulienė nenuleido ran
kų ir nusprendė praretintas tautinių šokių 
ratelio gretas papildyti šveicarais. Teko 
daug kliūčių nugalėti, tačiau ištvermingoji 
J. Stasiulienė suorganizavo lietuvių tauti
nių šokių grupę, kurios nariai yra, išsky
rus ją pačią, išimtinai šveicarai. Ši grupė 
jau daug metų garsina Lietuvos vardą 
Šveicarijoje, pasirodydama tai Ciuriche, 
tai Berne, Lugano ar kituose miestuose.

J. Stasiulienė į šią grupę įdėjo daug 
pastangų, nes šalia choreografijos rūpesčių, 
savo lėšomis šokėjus aprengė lietuviškais 
tautiniais rūbais. Šiai iškiliai J. Stasiulie- 
nės asmenybei priklauso visų mūsų padėka 
bei pagarba.

J. J.

VOKIETIJA
EVANGELIKŲ LIUTERONŲ BAŽNYČIŲ 
IŠEIVIJOJE KUNIGŲ IR DARBUOTOJŲ 

SUVAŽIAVIMAS
Liuteronų pasaulinės tarnybos vyr. vo

kiečių komitetas šiemet Liuteronų Bažny
čių tremtyje kunigų ir darbuotojų teologi
nio pasiruošimo suvažiavimą spalio 2 — 6 
dienomis sukvietė Aumuehlėje netoli Ham
burgo.

šių metų suvažiavimo tema buvo: „Mes 
ne save pačius skelbiame, bet Jėzų Kristų 
esant Viešpatį“ (2 Korintiečiams 4, 5). Su
važiavimui vadovavo ilgametis liuteronų 
pasaulinės tarnybos vokiečių vyr. komiteto 
įgaliotinis, Bažnyčių tarėjas dr. Ernst Eber
hard iš St'uttgarto. Dalyvavo daugiau kaip 
40 estų, latvių, lietuvių, lenkų ir vengrų 
liuteronų kunigų ir Bažnyčios darbuotojų. 
Lietuvių grupę sudarė kunigai — senjoras 
A. Keleris iš Bremeno, garbės senjoras A. 
Gelžinius iš Braunschweigo, vicesenjoras 
J. Urdzė iš Bad Godesbergo ir J. Stanaitis 
iš Backnango ir Bažnyčios darbuotojai Fr. 
Šlenteris iš Bremeno, Vera Urdzienė iš Bad 
Godesbergo ir mokyt. Fr. Skėrys iš Mann- 
heimo.

Kasdien vyko rytinės ir vakarinės pa
maldos. Joms pakaitomis vadovavo visų 
penkių tautybių kunigai. Iš lietuvių jas lai
kė garbės senjoras kunigas A. Gelžinius. Po 
pusryčių būdavo nagrinėjama biblija. Tre
čiąją dieną biblijos seminarą vedė kunigas 
Paulius Urdzė iš Oldenburgo. Po kasdieni
nio biblijos nagrinėjimo buvo skaitomos pa
skaitos. Po paskaitų vykdavo diskusijos.

Popiečiai būdavo laisvi. Tuo metu atski
rų Bažnyčių atstovai tardavosi savo reika
lais. Pirmos dienos popietę lankėme Otto 
von Eismarko mauzoliejų. Du vakarus bu
vo daromi dalyvaujančių Bažnyčių prane
šimai. Mūsų senjoras kunigas A. Keleris 
painformavo apie Lietuvių evangelikų liu
teronų Bažnyčios išeivijoje veiklą Vakarų 
Vokietijoje, kur dar yra apie 5000 evange
likų lietuvių liuteronų. Juos aptarnauja 4 
kunigai ir 9 pasauliečiai. 47 parapijose ar 
pamokslų vietovėse sakomi pamokslai ir 
laikomos pamaldos. 1971 m. buvo 224 pa
maldos. 286 kartus buvo lankomi seniai ir 
ligonys, kurie į pamaldas atvykti jau nebe
gali. Tie 4 kunigai, aptarnaudami žmones, 
per vienerius metus nukeliavo iš viso 56.046 
km. Didesnio masto religiniai suvažiavimai 
įvyko Luebecke šiaurės Vokietijos tikintie
siems ir Bad Godesberge, Annabergo pily
je, Pabaltiečių krikščionių studentų name. 
Tam namui jau ilgus metus vadovauja mū
sų vicesenjoras kunigas J. Urdzė. Ten įvy
ko ir motinų poilsio dienos. Mūsų lietuviš
kas jaunimas dalyvavo ir Pabaltijo kraštų 
jaunimo suvažiavimuose ir Annabergo pi
lyje. Ten pat pavasarį įvyko lietuvių jauni
mo suvažiavimas. 1971 m. Vakarų Vokieti
joje buvo leidžiamas 40 puslapių lietuvių 
evangelikų liuteronų laikraštis „Svečias“, 
kuris pasirodė 4 kartus per metus 900 eg
zempliorių tiražu. Dabar šitas laikraštis re
daguojamas senjorų kunigų A. Trakto Chi- 
cagoje ir A. Kelerto Bremene ir spausdina
mas Kanadoje.

Mokytojas Fr. Skėrys perdavė Vasario 
16 gimnazijos direktoriaus V. Natkevičiaus 
ir Evangelikų jaunimo ratelio sveikinimus. 
Jis padarė trumpą pranešimą apie dabarti
nę gimnazijos būklę ir mokinių skaičių. 
Nurodė, kad šiuo metu gimnazijoj yra 78 

mokiniai, iš jų 19 evangelikų tikybos. Vie
ną vakarą jis parodė skaidrių iš lietuvių 
Vasario 16 gimnazijos evangelikų jaunimo 
ratelio veiklos ir iš to ratelio ekskursijų po 
reformacijos vietas Wormse, Speyery, Pfal- 
ce ir Odenwaldo miškuose, iš tautinių šo
kių grupės „Grandinėlės“ pasirodymo Vo
kietijoje ir vyr. mokytojo Ernsto Kavolio 
lankymosi Lietuvoje. Nuotraukos darytos 
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Palangoje ir 
Klaipėdos krašte. Suvažiavimo dalyviams 
buvo įdomu pasižiūrėti dabartinės Lietuvos 
vaizdų. Vyr. Bažnyčių tarėjas kunigas O. 
Klapper parodė skaidrių iš Sovietų Sąjun
gos tema „Bažnyčia po raudona žveigžde“

Vieną vakarą apie estų egzilų Bažnyčios 
išeivijoje veiklą laisvajame pasaulyje pra
nešė jų arkivyskupas K Veem iš Stodkhol- 
mo. Jis pabrėžė, kad mes visi, t. y. evange
likų liuteronų Bažnyčios darbuotojai išei
vijoje, turime iš Dievo užduotį skelbti Die
vo žodį savo motinų kalbomis. Mes esame 
ne repatrijantai, bet tremtiniai. Sovietų Są
jungos režimu mūsų krašte nesame paten
kinti ir nebūsime patenkinti. Mūsų aukš
čiausia pareiga išeivijoje yra savo tikėjimą 
perduoti vaikų vaikams motinos kalba tol, 
kol Pabaltijo valstybės bus laisvos ir ne
priklausomos. Tik krikščioniškoje vienybė
je mes išlaikysime išeivijoje savo kalbą, 
papročius ir mūsų brangų tikėjimą moti
nos kalboj, nežiūrint kokiame krašte gy
ventume.

Fr. Skėrys

LIETUVIŲ MENAS MANNHEIME
buvo rodomas spalio 13 ir 16 d. d. Jį dvi 
dienas stebėjo bei jo klausėsi šimtai žmo
nių.

Spalio 13 d. kino teatre „Planken" tarp
tautinio filmų festivalio paraštėje savo fil
mą „Kelionė namo“ parodė newyorkietis 
Adolfas Mekas, vienas to festivalio jury 
komisijos narių. Jis žiūrovus įtikino, kad 
sugeba ne tik tarti apie filmus kritišką žo
dį, bet ir pats juos gaminti.

„Kelionėj namo“ A. Mekas dokumenta
vo su savo žmona ir broliu Jonu lankymąsi 
praėjusiais metais gimtajame Semeliškių 
kaime, Biržų aps. Pro žiūrovų akis pralėkė 
vaizdai išvykimo iš New Yorko, kelionės 
lėktuvu per Londoną, Dubliną ir kitas Va
karų Europos sostines, per Maskvą į Vilnių 
ir iš ten į Biržus, kur autorius lankė gim
naziją, ir į gimtąjį Semeliškių kaimą. Ypač 
jaudinantis susitikimas su per 80 metų am
žiaus motina ir 'kitais giminaičiais bei jų 
atžalynu. Mekas motiną su neką jaunesne 
kaimyne rado gyvenančias dviese palyginti 
dideliame, bet jau bebaigiančiame sunykti 
gimtajame name. Ant prie to namo įrengto 
ugniakuro buvo kepami blynai, kuriais taip 
gardžiavosi svečiai ir šeimininkės.

Semeliškėse keletą dienų buvo geriamas 
biržietiškas alus ir lankyti kiti giminės bei 
kaimynai. Sužinoję apie tolimo svečio at
vykimą, aplankė jį pilnas autobusas moks
leivių, kurie taip pat gėrė kartu alų ir dai
navo.

Grįždami į New Yorką, Mekai užsuko į 
žmonos gimtinę Italijoje, kuri taip pat nu
filmuota. Filmas įkalbėtas angliškai, tačiau 
duota nemažai ir originalių pokalbių bei 
dainų lietuvių kalba.

Nė žodelio apie Lietuvą iš pagrindų su
krėtusius praėjusio karo įvykius ir dabar
tinę krašto būklę. Be tų paaiškinimų sve
timam žiūrovui neaišku, kodėl senutė mo
tina, išauginusi būrį vaikų, viena apleista
me name turi leisti savo gilios senatvės 
dienas.

Kadrus filmavo A. Meko žmona. Prieš 
„Kelionę namo“ buvo parodytas trumputis 
filmiukas iš draugiškos šeimos gyvenimo 
New Yorke.

Meko filmas sutraukė beveik pilną kiną 
žiūrovų, daugiausia užsieniečių, nepagailė
jusių jam katučių, nors buvo girdėti ir kri
tiškų pastabų. Žiūrovuose vyravo filmų 
naujienomis rimtai besidomintis jaunimas. 
Po filmo seanso lietuviai turėjo progos ke
letą minučių draugiškai pašnekučiuoti su 
A. Meku, ir ponia.

(Vokietijos Krašto Vald. Inform.)

Kaiserslauterne
mirusieji tautiečiai prisiminti lapkričio 1 d. 
Pamaldas atlaikė ir dienai pritaikytą pa
mokslą pasakė kun. Br. Liubinas. Po pa
maldų aplankytos kapinės, 'kuriose palai
dota per 30 lietuvių.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
LEIGH — gruodžio 3 d., 5 vai.
COVENTRYJE — gruodžio 3 d„ 12.45 vai., 

St. Elizabeths.
LEAMINGTONE SPA — gruodžio 3d„ 14.30 

vai., St. Peter's, Dormer Place.
NOTTINGHAME — gruodžio 3 d., 11.45 

vai., Liet. Židinyje.
STOKE-ON-TRENTE — gruodžio 10 d., 

12.15 vai., Tunstall Sacred Heart.
DERBYJE — gruodžio 17 d., 11 vai., Brid

ge Gate.
NOTTINGHAME — gruodžio 10 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
NOTTINGHAME — gruodžio 17 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
NOTTINGHAME — gruodžio 24 d., 11.15 

vai. ir 24 vai. — Bernelių Mišios Liet. 
Židinyje.
BRADFORDE — gruodžio 3 d., 12.30 v.
LEEDS — gruodžio 10d., 3 v. p. p., H. Ro

sary bažn.
BRADFORDE — gruodžio 17 d„ 12.30 v. 
HALIFAXE — gruodžio 24 d., 1 v. p. p. 
BRADFORDE — gruodžio 25 d., 12.30 v. 
BRADFORDE — gruodžio 31 d., 12.30 v.

4


	1972-11-28-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1972-11-28-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1972-11-28-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1972-11-28-EUROPOS-LIETUVIS-0004

