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Kalantos auka
Gegužės 14 d. suėjo iketveri meta nuo 

Romo Kalantos savanoriškos mirties. Jau 
daug buvo rašyta ir (kalbėta apie šį drąsų
jį jaunuolį, kuris žuvo liepsnose, reikalau
damas Lietuvai laisvės. Jo mirties aplin
kybes ir po jos sekusius įvykius paryški
no Vakaruose atsidūręs gyvas įvyki ii liu
dininkas Jonas Jurašas.

Norint sumažinti Romo Kalantos žuvi
mo reikšmę ar iškreipti to įvykio prasmę.
buvo leidžiamos įvairios paskalos. Oficia
lūs valdžios ir partijos sluoksniai tvirti-

no, kad jaunuolis buvo pamišęs, kad už
ėjus nerviniam priepuoliui, jis nežinojęs, 
ką darąs. Kartais dėl to būdavo pakalti
nama net religija.

Kiti teigė, kad R. Kalanta susidegino 
Kauno teatro sodelyje siekdamas kanki
nio garbės ir vainiko. Esą, užsikrėtęs čeko 
Jan Palacho pavyzdžiu, jis norėjęs pasida
ryti naujųjų laikų kankiniu:

Abu šie teigimai yra klaidingi. Daugelis 
Kalantą pažinojusiųjų yra pareiškę, kad 
jis buvęs sveikas ir normalus jaunuolis. 
O tai reiškia, kad jis turėjo žinoti, jog 
kankinio vardas neužsitarnaujamas savi
žudybe. Kankiniai yra tie, kurie nekaltai 
nužudomi dėl tautinių, idėjinių, politinių 
ar religinių įsitikinimų. Tokių kankinių 
kaulais yra nubarstytos Sibiro taigas ir 
buvusios bei esančios koncentracijos sto
vyklos.

Romas Kalanta mirė norėdamas atkreip
ti pasaulio dėmesį, kad jo tėvynė Lietuva 
neturi laisvės. Jis norėjo įrodyti pasau
liui, kad laisvės troškimas gali įveikti net 
įgimtą gyvybės instinktą. Taigi js buvo ne 
kankinys, bet laisvės auka, sukrėtusi visą 
pasaulį, o labiausiai Lietuvos gyventojus.

Iš vėlesnių pranešimų patirta, kad Ka
lantos žygis nebuvo pavienis, neapgalvotas 
išsišokimas. Jis palaikė ryšius ne tiktai su 
savo krašto, bet ir kitų kraštų jaunuo
liais, kurie taip pat buvo pasiryžę pasekti 
jo pėdomis. Dabar jau žinoma, kad įvykio 
metu į Kauną važiavo jaunuoliai iš kai
myninių Baltijos kraštų. Buvo norėta iš
šaukti ugnies įvykių reakciją, kuri galėtų 
pasiekti viso pasaulio užkampius. Kartu 
norėta įrodyti, kad .komunistinis auklėji
mas niekada neatstos tautinio jausmo, 
gimtojo krašto meilės. Valdantieji sluoks
niai įsitikino, kad ir tie jaunuoliai, kurie 
niekada nebuvo „buržuazinio nacionaliz
mo“ įtakoje, myli -savo tėvynę, siekia jai 
laisvės ir už tą laisvę aukoja net savo gy
vybes.

Romo Kalantos mirtis buvo Lietuvos sa
vanorių, sukilėlių ir partizanų kovos ai
das. Iš jo suanglėjusių lūpų išskridęs šū
kis — Laisvės Lietuvai, tūkstančiais gar
sų atsrskambėjo Kauno gatvėse ir visoje 
Lietuvoje. Kaip ir buvo galima tikėtis, tas 
aidas greitai buvo smurtu nutildytas. Bet 
Kalantos įžiebtoji liepsna nėra užgesinta. 
Ji žėruoja patriotiškojo jaunimo širdyse, 
laukdama progos vėl prasiveržti nauju 
vulkanu —

Ir nesudegu čia liepsnose, 
Pavirsdamas dulke pilka —
Virš Kauno ir Nemuno skraido dvasia, 
Nepasiekiama jokia kulka.

(K. Bradūnas)

Mielam Dr. Prof. Algimantui 
JALOVECKUI,

jo brangiam Tėvui staiga mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškia

B. B. Daunorų, R. D. šovų ir
A. R. Goodbody šeimos

USTLNOVAS — GYNYBOS MINISTRAS

Sovietų Sąjungos naujuoju gynybos mi
nistru vietoje mirusio maršalo Grečlko pa
skirtas cenitr. komiteto sekretorius gyny
bos reikalams Dimitrijus Ustinovas (68 
m.). Tai pirmas civilinės .gynybos minist
ras nuo Trockio laikų. Jis nukonkuravo 
žymiai jaunesnį (55 m.) gen. štabo virši
ninką gen. Kulikovą, kurį daugelis laikė 
Grečko įpėdiniu.

GRUZINAI NERIMSTA

Spauda ir radijas praneša apie neramu
mus Gruzijoje. Esą buvę padėta keletas 
bombų ir sudeginta viešų pastatų. Oficia
liai pranešama, 'kad tai spekuliantų ir 
grobstytųjų, nenorinčių paklusti griežtes
nei valdžios kontrolei, darbas. Disidentų 
šaltiniai nurodo, kad Gruzijoj esąs labai 
aktyvus tautinis judėjimas prieš rusišką 
valdžią, vedamas visais įmanomais būdais.

Kaip žinoma, gruzinai nėra slavų tauta. 
Dar 19 a. juos nukariavo rusų carai, o vė
liau buvo sukurta sovietinė respublika. 
Iki Stalino gyvos galvos gruzinai naudo, 
josi didesne laisve, nes pats Stalinas buvo 
gruzinas. Po Stalino mirties režimas pa- 
griežtintas. 1972 m. buvo pašalintas net 
partijos vadas, kuris buvo ir Politbiuro 
narys. Paskutiniaisiais metais buvo daug 
kalbama apie gruzinų milijonierius, kurie 
iš spekuliacijos susikrovę didelius turtus.

NUTEISTAS SUŠAUDYTI

Maskvoje nuteistas sušaudyti ukrainie
tis Aleksandras Juchnovski. Jis apkaltin
tas bendradarbiavęs karo metu su vokie
čiais ir padėjęs likviduoti partizanus. 
Smulkmenos apie jo suėmimą ir teismą 
•neskelbiamos.

CEKAS APIE SONNENFELDTĄ
Čekoslovakijos1 užs, rei/k. ministras 

Čoupnek, paklaustas, ką jis galvoja apie 
JAV prezidento patarėjo Sonnenfeldto pa
reiškimą dėl socialistinių kraštų bendra
darbiavimo su Sov. Sąjunga, atsakė: „So
cialistinių kraštų tarpusavio santykiai nė
ra paremti jėga, bet bendra ideologija, 
ekonominio bendradarbiavimo sutartimis 
(COMECON) ir bendra- gynybos organiza
cija (Varšuvos paktas). Tai yra organiška 
sąjunga, stiprinanti socialistinių kraštų 
vaidmenį“. Nei žodžio apie sovietų įgulas
tai „organiškai sąjungai“ apsaugoti

’ .4.J 
STATYS NAUJĄ AMBASADĄ

Kensington Palace * Gardens Londone 
yra dar vadinama milijonierių gatve. Čia 
yra įsikūrę daug užsienio atstovybių, ku
rių tarpe kadaise buvo ir Lietuvos pasiun
tinybė.

Tos gatvės penktame numeryje yra Sov. 
Sąjungos konsulatas, o Nr. 10, 13, 16 ir 18 
užima ambasada. Spaudos žiniomis, Sov. 
Sąjungos ambasada nori gauti čia du nau
jus sklypus, kuriuose pasistatytų ambasa
dos rūmus ir kultūras centrą, čia persi
keltų ir didesnioji dalis ambasados tar
nautojų, kurių iš viso esama 280. Bendras 
abiejų pastatų plotas užimtų daugiau kaip 
pusę milijono kvadratinių pėdų.

Iki šiol naujos statybos šiame milijonie
rių rajone nebuvo leidžiamos, nes daugu
ma pastatų yra architektūriniai pamink
lai. Kadangi žemė priklauso valdžiai, tai 
sovietai tikisi tuos sklypus gauti lyg ir 
mainais už atitinkamą plotą D. Britanijos 
ambasadai Maskvoje. Derybos dar galuti
nai nebaigtos.

VIZITAS ATŠAUKTAS

Sir Charles Curran, BBC generalinis di
rektorius, turėtų būti Maskvoje. Dar Hel
sinkio konferencijos metu sovietų delega
cija pageidavo, kad būtų leistas laisvas 
visų kraštų žinių pasikeitimas ir draugiš
ki spaudos ir radijo žmonių vizitai.

Dvi dienas prieš išvykstant, sir Curran 
gavo iš Maskvos tokią telegramą: „Balan
džio 27 d. (EiBC televizijos programa apie 
.įžeidžiančią Solženicyno knygą dar kartą 
patvirtina, kad BBC ir toliau tęsia šaltąjį 
karą ir skatina neleistinus išpuolius prieš 
mūsų kraštą“.

Kalba ėjo apie naują Solženicyno kny
gą „Leninas Maskvoje“, apie kurią BBC 
perdavė žinias ir rusų kalba. Prieš tai Sol
ženicynas turėjo T. V. pasikalbėjimą apie 
jo naująją knygą.

I Maskvos .telegramą sir Charles Curran 
taip atsakė: „Apgailestauju, k'ad jūs blo
gai supratote BBC motyvus, perduodant

pasikalbėjimą apie Solženicyno knygą ir 
panaudojote šią progą mano vizitui atidė
ti. Manau, kad kada nors šis reikalas ga
lės būti atnaujintas, jei Sovietai supras, 
kad laisvė skelbti ir transliuoti žinias su
daro pagrindinį elementą britų demokra
tinėje. praktikoje ir visiškai derinasi su 
Helsinkio susitarimu. Taip pat apgailes
tauju, netekęs progos iškelti specialius pa
siūlymus dėl bendradarbiavimo, paruo
šiant televizijos programas.

GRĄŽINKITE BESARABIJĄ

Pagal Hitlerio-Staiino susitarimą Rumu
nijos provincija Besarabija (13.000 kv. 
mylių, 3.5 mil. gyventojų) 1940 m. atiteko 
Sov. Sąjungai. Po metų, .prasidėjus vokie- 
čių-sovietų karui, rusai buvo išvyti, bet 
1944 m. Raud. armija vėl okupavo Besa
rabiją, o Maskva (ją perkrikštijo į Molda
vijos respubliką. Toje respublikoje gyve
na apie 10% rusų ir 15% ukrainiečių, li
kusieji gyventojai rumunai.

Iki šiol Rumunija, bijodama priešintis 
Kremliui, tylėjo. Dabar pirmą kartą po 
karo rumunai pradėjo reikalauti savų pra
rastos provincijos. Istorikai I. Ardeleanu 
ir M. Musat parašė knygą, kurioje įrodo
ma, kad Besarabija yra grynai rumuniš
kas kraštas ir reikalauja ją grąžinti.

Kur suka Britanija ?
Žinomas britų žurnalistas Peregrine 

Worsthome paskelbė straipsnį, kuriame 
pasako daug karčių žodžių apie Britanijos 
dabartinę padėtį (Sunday Express, gegu
žės 2d.). Jis rašo, kad dabartinė Britani
ja negalinti sėkmingai valdytis, nes jos 
bendruomenė yra suskilusi, žmonės nebe- 
gerbią savo institucijų, nebesirūpiną tau
tiniu išdidumu ar etniškuoju solidarumu, 
viena klasė kovojanti prieš kitą.

„Didžiausia nelaimė Britanijoje yra tai, 
kad išskyrus, gal būt, monarchiją, visos 
kitos tautinės institucijos yra praradusios 
pirmykštį pasitikėjimą. Parlamentas, vie
tinės savivaldybės, anglikonų bažnyčia, 
policija, teismai, kariuomenė, prof, sąjun
gos, birža, net Anglijos bankas — visi sto
vi ant molinių kojų“.

Tautinis jausmas esąs beveik visiškai 
suniveliuotas. „Mūsų tėvai ir protėviai di
džiavosi būdami britais. Būti Britanijos 
piliečiu 'buvo skaitomą neįkainojama pri
vilegija.“

Prieita net iki to, kad britų bendruome
nė visiškai nebesirūpina savųjų tautiečių 
likimu. Esą, Rodezijoj gyveną kraujo bro
liai lengva širdimi aukojami ant rasinės 
lygybės altoriaus.

Už visa tai kaltę autorius bando suvers
ti socialistinei bendruomenei ir pilną so
cialinį aprūpinimą garantuojančiai valsty
bei (Welfare State). Esą, vienybės, lygy
bės ir brolybės šūkiai, kurie sudaro socia
listinės valstybės pagrindą, greitai nu
blunka, kai prieinama prie materialinių 
gėrybių pasidalijimo. Vietoje meilės, atsi
randanti neapykanta, vietoje vienybės — 
susiskaldymas.

Sukurti ekonomiškai stiprią valstybę 
(esą lengviau kapitalistinei sistemai, nes 
čia „vietoje krašto meilės vyrauja pelno, 
konkurencijos ir individualaus pasipelny
mo motyvai“. Tuo tarpu socialistinė ben
druomenė turinti remtis laisvu ir savano
rišku pasiaukojimu valstybės reikalui. 
Tam pasiaukojimui išnykus, valstybė tu
ri griebtis priverstinių priemonių, ir siste
ma pradeda šlubuoti.

Savo išvedžiojimams paremti autorius 
nurodo 'pokarinės Vokietijos, JAV ir Pran
cūzijos pavyzdžius. Bet ar tie išvedžioji
mai yra teisingi, daugeliui gali kilti abe
jonių. Ieškant pavyzdžių, galima nurodyti 
daugelį kraštų, kurie puikiai klesti socia
listinėje santvarkoje, arba tokių, kuriuo
se kapitalizmas yra privedęs prie materia
linio ir dvasinio bankroto. Atpasakojant 
P. Worsthome mintis, nenorėta jo receptų 
priimti ar atmesti, šio rašinėlio tikslas 
buvo tik perteikti dabartinę (Britanijos pa
dėtį, kurią įžvalgus žurnalistas savo 
straipsnyje taip realiai pavaizdavo. Brita
nijos, kaip ir kitų kraštų, ūkines ir politi
nes negeroves kiekvienas vertina žiūrėda
mas iš savojo matymo taško. Laimingi bri
tai, galėdami savo nesėkmes atvirai dis
kutuoti, nes tik besiaiškinant ir bedisku- 
■tuojant surandama tiesa.

Lucan us

Lenkai apie Lietuvą
Varšuvoje leidžiamas žurnalas „Politi

ka“ (kovo 27 d.) atspausdino savo kores
pondentes A. Stronskos, kuri buvo nuva- 
žaivusi į Vilnių, pasikalbėjimą su rašyto
ju J. lEiai’jtulšiu. Šis liet, rašytojas esąs dau
gi ausiai skaitomas ir populiarus.

Jo biografija esanti tokia: nepriklauso
mybės laikais jis buvęs piemeniu, pusber
niu, ir vėliau dirbo spaustuvėje. Atėjus 
bolševikams — radiofono vyr. direkto
rium, Aukščiausios Tarybos Prezidiumo 
pirm, pavaduotoju, maišytojų sąjungos žur
nalo vyr. redaktorium, o dabar — pensi
ninkas. Išsimokslinimas — „nebaigtas vi
durinis“, arba, paprastai sakant, išmestas 
iš ketvirtos klasės. Bert tas nekliudė jam 
padaryti karjerą.

Baltušis dalyvavęs represinėje veikloje: 
pirmiau — prieš liet, inteligentiją, vėliau 
— prieš valstiečius, kurie neparodė noro 
jungtis į 'kolchozus. Po visa to jis tvirtina 
labai mylįs liaudį, iš kurias pats esąs ki
lęs.

Pasikalbėjime jis pasakęs, kad 'seniau 
kaime mėsą valgydavo tik šventadieniais, 
o sviestą duodavo tik svečiams. O dabar 
esą žymiai geriau: viename rajone kolcho- 
zininkai Turį 16 milijonų rublių sutaupų.

Londono lenkų savaitraštis „Tydzien 
Poliški“ (bal. 24 d.) rašydamas apie šį ,,la- 
bai keistą pasikalbėjimą“, sako, kad tai 
yra akiplėšiškas melas, jog nepriklauso
moje Lietuvoje ūkininkas turėjęs sviesto 
tik svečiams. Dar dvidešimtųjų metų pra
džioje, įpraveduis žemės reformą, Lietuvos 
ūkininkui ėjosi visiškai genai, žymiai ge
riau negu dabartiniame kolchoze. Jeigu 
jam būtų leista, jis tuoj grįžtų į privatų 
ūkį, kaip tai įvyko Lenkijoje 1956 metais.

Baltušis vienu metu ciniškai pasakęs: 
„Proszę pani, mano jaunystės laikų kaimo 
jau nėra, ir gerai, kad jo nėra, bet man 
jo gaila." Nei žodžio jis nepasakė apie ma
sines ūkininkų deportacijas, prie kurių 
jis pats buvo prisidėjęs.

Londono lenkų laikraštis sako, kad Len
kijos žurnalistai puikiai žino apie liūdną 
padėtį Lietuvoje, apie bažnyčios persekio

Suknios DIENOS
— Ryšium su Brazilijos prezidento vi

zitu, dar prieš jo atvykimą buvo 437 pro
testai ir demonstracijos. Jų tarpe parla
mento atstovų protestas su daugiau kaip 
50 parašų.

— Sovietų ir lenkų kariškoji spauda 
puola Kiniją, kad ji norinti sukurstyti ka
rą. Maoistai siekią ant civilizacijos griu
vėsių sukurti stiprią Kiniją.

— Čekoslovakijoje gegužės 1 d. namai 
buvo pasipuošę ne tik čekų, bet ir sovietų 
vėliavomis.

— Stradivari j aus darbo smuikas varžy
tinėse Londone buvo parduotas už 
£48.000. Smuikas gamintas 1692 m.

— Vysk. Sloskans (83 m.) yra seniau
sias pabėgėlių vyskupas, gyvenąs benedik
tinų vienuolyne Keyserberge. Vyskupu bu
vo įšventintas 1926 m. Maskvoje, bet di
desnę 'gyvenimo dalį praleido kalėjimuo
se ir stovyklose. Vysk. Sloskans yra kilęs 
iš Latvijos.

— Radio Free Europe ir Liberty stočių 
veikla nebus sumažinta. Joms paskirta 
šiais metais 65 mil. dolerių.

— Londono universiteto profesorius dr. 
Hans Eysenk pareiškė, kad iš 10 stiprių 
rūkorių vienas miršta plaučių vėžiu. Taip 
pat vienas iš 10 miršta plaučių vėžiu, ku
rie visiškai nerūko... Jis pataria rūkyti 
stiprias cigaretes, nes tada mažiau surū
koma. Kiti ekspertai su juo nesutinka.

— Sovietų užs. reik, ministras Gromyko 
pareiškė pasitenkinimą savo vizitu Pary
žiuje, bet kartu apgailestavo, kad prancū
zų ir sovietų geri norai ne visada esą pa
verčiami gerais darbais.

— Čekoslovakijos diplomatas Koipecky, 
kuris paslaptingai mirė Dubline, esą, tu
rėjęs ryšių su IRA organizacija. Jis nore, 
jo pasilikti Vakaruose, bet staiga mirė.

— Vakarų Europoje yra apie 15 milijo
nų darbininkų imigrantų, daugiausia iš 
Azijos ir Afrikos kraštų.

— Šiais metais per gegužės 1 d. de
monstracijas Raudonojoje aikštėje visiš
kai nebuvo politinių kalbų.

— Po to, kai britų užs. reik, ministeris 
nutarė neištremti dviejų vengrų diploma
tų, pagautų fotografuojant kariškus įren
gimus, Vengrijos ambasadorius Londone 
viešai apkaltino anglų policiją už netinka
mą elgesį su diplomatais.

— Vokietijos kancleris Schmidt pareiš
kė, kad jeigu Italijoje ar Prancūzijoje ko
munistai ateitų į valdžią, Europoje dėl to 
niekas nepasikeistų. Opozicija dėl jo pa
reiškimo piktinasi.

— JAV žemės ūkio ministeris Butz pra
nešė, kad ir šiemet galės parduoti grūdų 
ne tik Sov. Sąjungai, bet ir kitiems komu

jimą ir it. t. Tačiau, kai tik pasitaiko pro
ga, jie ten nuvažiuoja ir skleidžia klaidi
nančias informacijas.

J. R.

LAIKINIEJI PASAI — TRAVEL 
DOCUMENTS

DBL (Eendruomenės pirmininkas S. Kas
paras praėjusiais metais susirašinėjo su 
Britų Vidaus Reikalų Ministerija laikinų
jų pasų — Travel Documents reikalu, čia 
spausdinamas gautasis atsakymas anglų 
kalba.
Dear Mr Kasparas
Thank you for your letter of 21st June.
Home Office travel documents are issued 
solely with a view to providing the Holder 
with identity papers in lieu of a national 
passport and they are issued without pre
judice to and in no way effect the holders 
nationality.
These documents are not valid for travel 
to a country specifically excluded by their 
territorial validity. Persons travelling to 
their country of origin are expected to 
seek documentation from their own autho
rities and the endorsement of a visa for 
that country on a Home Office travel do
cument which excluded its use for travel 
to that country would invalidate the do
cument.
Should your members obtain Soviet pass
ports they will, if they have been accepted 
for residence in the United Kingdom, be 
readmitted on their return to this country. 
They will however need to obtain re-entry 
visas before leaving the United Kingdom 
or in any event prior to leaving the USSR.

UŽTRAUK DŪMĄ

Ipswicho biznieriaus Colin Mac Laren 
laidotuvėse dalyvavo 80 žmonių. Mirusio
jo parėdymu, kiekvienas dalyvis, išeinant 
iš bažnyčios, gavo voką, kuriame buvo 
įdėtas vienas svaras ir kortelė su (tokiu 
įrašu: „Have a smoke 'and crack a joke“ 
(užtrauk dūmą ir pasakyk linksmą anek
dotą).

nistų kraštams. Sov. Sąjunga jau iš anks
to užpirko 1.9 mil. tonų. x

— Čekoslovakijoje, nors ir buvo susi
tarta, visiškai negalima gauti angliškų 
laikraščių. Net ir komunistinio „Morning 
Star“ per pirmąsias šių metų 8 savaites 
buvo cenzūros konfiskuota 23 laidos.

— Jugoslavijos spaudos žiniomis, Pekin- 
ge vėl išsprogdinta bomba prie Sov. Są
jungos ambasados.

— Britų parlamento narių kelionės iš
laidoms per metus išmokama vienas mili
jonas svarų. Vyriausybės narių specialiai 
samdomi automobiliai kaštuoja apie 
£760.000 per metus.

— Kinijos užs. reik, ministras Čiao 
Kuan-hua pareiškė, kad JAV, Vakarų Eu
ropa ir Kinija turi būti vieningi, nes ka
ras su Sov. Sąjunga yra neišvengiamas.

— Nepatvirtintomis žiniomis, praėjusių 
metų rudenį, malšinant sukilusio sovietų 
laivo įgulą netoli Rygos, buvę užmušta 
apie 50 žmonių. Sukilimo priežastys neži
nomos .

— Literatumaja Gazeta paskelbė 
straipsnį, kuriame kritikuoja istorikus už 
daromas klaidas. Esą, jei tikėti jų raštais, 
tai 18 a. Prancūzijos revoliucionierius Mi
rabeau turėjo gyventi pusantro šimto me
tų.

— Unesco paskelbė raportą apie apgrob
tas ir išinėkintas graikų bažnyčias Kipro 
saloje turkų invazijos metu.

— Brazilijos prezidento vizito metu Lon
done .pasirašyta 600 mil. svarų prekybos 
sutartis.
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A. Deksnys—keliaujantis vyskupas
JO EKSCELENCIJOS 70 M. SUKAKTIES 

PROGA

Š. m. gegužės 9 d. Vakarų Europos Lie
tuvių vyskupui Antanui Deksniui sukako 
70 m. Šia garbinga proga jaučiu piareigą, 
kaip žurnalistas ir kaip bendrakraštis, ku
riam teko Rokiškyje trinti tos pačios gim
nazijos suolus nors apybraižomis peržvelg
ti vysk. A. Deksnio nueitą kelią.

Antanas Deksnys gimė 1906 m. aukš
čiau minėtą dieną Butėniškio (pirmiau 
vadinamam Trakų) vienkiemyje, Rokiš
kio apskr., Stasio ir Vincės Deksnių, ūki
ninkų, šeimoje, šioje giminėje buvo net 
keli Antanai, o svarbiausia tėvo brolis ku-
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| Stepas Vykintas j

nigas, Pivašiūnų klebonas.
Mokytis Sukaktuvininkas pradėjo nuo 

6 metų: pirmiausia tėvas jį pamokė skai
tyti iš elementoriaus, toliau giminaitis Lu
koševičius ir jo sesuo davatkėlė sustipri
no skaitymo, katekizmo, maldų ir giesmių 
žinias ir paruošė Onuškio rusų mokyklos 
pirmajam skyriui. Tačiau dėl karo moks
las susitrukdė. Vėl teko namie mokytis. 
1917-18 m. lankė Onuškio mokyklą, iš kur, 
šiltinei paplitus, vėl grįžo namo ir kore
petitoriaus pagalba pasiruošė gimnazijos 
mokslui. 1918 m. rudenį Sukaktuvininkas 
įstojo i Rokiškio „Saulės“ gimnazijos pir
mąją klasę, 'kurią, vėliau kaip valstybinę, 
baigė 1926 m. Taigi, šiemet sukanka ir 50 
m. nuo gimnazijos baigimo.

Bebūdamas gimnazijoje, Jubiliatas įsi
kinkė į dinamišką organizacinę veiklą. 
Aktyviai dalyvavo ateitininkų, skautų ir 
šaulių organizacijose. Skautams, sakosi, 
net buvęs „dūšią“ pardavęs. Mėgęs jis iš
vykas į gamtą, stovyklavimą sportą ir net 
kariniais arkliais jodinėti kartu su Polici
jos mokyklos viršininku V. Jankausku. 
Kai kas spėliojo, kad jis būsiąs karinin
kas. Tačiau jau penktoje klasėje buvo ap
sisprendęs tapti kunigu. Baigęs gimnaziją, 
jis įstojo į teologijos-filosofijos fakultetą 
ir Kunigų seminariją Kaune.

Moloniausiai Jubiliatas prisimena semi
narijos laikus, Maironį, kuris buo tuo me
tu rektorius ir moralinės teologijos profe
sorius. Nepaprastai mėgęs Maironis, kai 
vakarais klierikai užtraukdavę lietuviškas 
dainas ypač jo sukurtas. Visa seminarijos 
atmosfera (buvusi nuoširdžiai lietuviška ir 
draugiška. Tie penkeri metai Už „aukštų 
mūrų" buvęs maloniausias laikotarpis Ju
biliato gyvenime. 1931 m., baigęs Teologi
jos-filosofijos fakultetą, arkivyskupo J. 
Skvirecko gegužės 30 d. buvo įšventintas 
kunigu.

Keletą metų Sukaktuvininkas vikaravo 
Panevėžyje ir Biržuose, o 1936 m., vysk. 
K. Paltaroko paskatintas, išvyko studijuo
ti į Friburgą (Šveicarijoje) pedagogikos 
ir 'socialinių mokslų. Be tų dalykų, dar 
studijavo psichologiją ir istoriją. 1940 m. 
jis baigė studijas apgynė disertaciją mag-

na cum Įaudė (lietuviškai tariant labai ge
rai) ir gavo filosofijos daktaro laipsnį. 
Taigi, 'kruopščiai ruošėsi mokslo darbui, 
deja, apgailėtina, kad dėl politinių sąlygų 
to darbo neteko dirbti.

Kai Lietuvai reikėjo naujų mokslo jė
gų, S. Rusija uždarė joms duris. Jubilia
tui teko likti užsienyje ir ieškoti darbo 
svetur. Bandė išvykti į Ispaniją, Pietų 
Ameriką, bet nepasisekė. Jubiliatas Ma
rijonų dėka pakliuvo į JAV. Pirmiausia 
apsigyveno Čikagoje. Čia jos rašė spaudai 
straipsnius, klebonams pamokslus, su kon- 
iratrais kunigais įsteigė „Ateities“ drau
govę, paruošė jai statutą ir buvo jos dva
sios vadu, dėstė lietuvių kalbą parapinėje 
mokykloje, pagelbėjo Meb. J. Paškauskui 
sielovados darbe. Pusmetį Jubiliatas vika
ravo Mount Carmel lietuvių parapijoje 
pas klleb. dr. J. Končių.

1943 m. kun. A. Deksnys Eelleville 
vysk. H. Althoff buvo pakviestas vadovau
ti Nekalto Prasidėjimo parapijai East St. 
Louis. Jis čia rado seną, įsteigtą 1895 m., 
bet nusigyvenusią liet, parapiją. Ją palai
kė tik 75 šeimos. Kiti lietuviai buvę arba 
komunistai, arba „nebažnytininkai“. Pir
mas rūpestis Jubiliatui buvęs susipažinti 
su visais lietuviais ir kviesti juos grįžti į 

parapiją ir leisti savo vaikus į liet, para
pijinę mokyklą. Reikalas pagerėjo, kai 
ėmė .plaukti dypukai iš V. Vokietijos. At
sirado inteligenitinių jėgų, kūrėsi naujos 
organizacijos, visas parapijos lietuvių gy
venimas labau ratgimė, sulietuvėjo. Jau 
anksčiau veikęs ALT-as sustiprėjo nau
jom jėgom. Visos liet, organizacijos, išski
riant komunistus, telkėsi kovon dėl Lie
tuvos išvadavimo. Jubiliato dėka buvo su
daryta per 200 kvietimų tremtiniams E. 
St. Louis įkurdinti.

Nežinia dėl kurių priežasčių sudegus 
senajai bažnyčiai, Jubiliatui teko daug 
vargo pakelti, kol buvo pastatyta pagal 
lietuvio architekto inž. Jono Muloko pro
jektą naujoji bažnyčia. Statybos kontrak
tą laimėjo taip pat lietuvis inž. Jonas 
Stankus, pagarsėjęs Šveicarijoje aukų rin
kimu Vasario 16 gimnazijai. Bažnyčia bu
vo išpuošta dail. V. Jonyno, skulp. Vyt. 
Kašubos kūriniais. Langų vitražai buvo 
papuošti Lietuvos praeities vaizdais, pra
dedant Mindaugu ir baigiant metropolitu 
Skvirecku ir atgimimo dainiumi Mairo
niu. Nežiūrint didelių sunkumų, vysk. Zu- 
rowestei remiant ir dosniems parapijie
čiams padedant, 1969 m. parapija išbrido 
iš visų skolų ir dar sutaupė 12.000 dole
rių. Visoj parapijinėj veikloj uoliai Jubi
liatui talkininkavę kun. Ign. Urbonas ir 
kun. J. Gašlūnas.

1963 m. nedidelės parapijos klebonėlis, 
tas Čikagos konfratrų vadinamas „Deks- 
niukas“, kad būtų atskiriamas nuo dėdės 
kun. Antano Deksnio, popiežiaus Pauliaus 
VI buvo pakeltas į prelatus. Pats vysku
pas Zuroweste atvyko atlikti pakėlimo ap
eigų. Vysk. V. Brizgys taip pat dalyvavo 
apeigose ir pasakė atitinkamą žodį.

1969 m. balandžio 12 d. pop. Pauliaus VI 
bule Jubiliatas buvo paskirtas Vakarų Eu
ropos Lietuvių vyskupu. Konsekracija įvy
ko tų pačių metų birželio 15 d. Bellevėlle 
katedroje. Ją atliko Apaštalų Sosto dele
gatas Amerikai arkivyskupas Luigi Rai
mondi, asistuojant vysk. Brizgiui ir vysk. 
Zuroweste, dideliam lietuvių bičiuliui. Jo
je dalyvavo kardinolas Cody, 11 vyskupų, 
gausybė"kunigų ir nemaža liet, veikėjų ir 
diplomatų. Pamaldų metu choras giedojo 
lietuvių giesmes ir Maironio „Apsaugok, 
Aukščiausias, tą mylimą šalį“...

šiemet birželio 15 d. sukaks septyneri 
metai nuo Jubiliato vyskupavimo dienos. 
Kaip antraštėje pažymėjau, Jo Ekscelen
cija yra keliaujantis vyskupas. Jam tenka 
keliauti ne iš Panevėžio į Zarasus, ar iš 
Vilniaus į Druskininkus, bet iš Romos į 
Stockholmą ar iš Bad Woerishofeno į 
Manchester) ar Edingurghą. Iš spaudos 
matau, kad jis dažnai pasiekia ir Čikagą, 
ir Torontą, ir Buenos Aires ar San Paolo, 
ir Sydney ar Adelaidę. Tai tremties sąly
gų padiktuotas moderniausias internacio
nalinis vyskupas.

Jei reikėtų vysk. A. Deksnį palyginti su 
kitais lietuvių vyskupais, tai pirmoj eilėj

„Akiračiai“ (Nr. 2) Vasario 16 proga 
įsidėjo straipsnį, pavadintą „Mintys apie 
kelią į laisvę“. Jame nagrinėjama mūsų 
laikysena tautos ateities klausimais. lEe 
kita ko, ten rašoma:

„Iš tėvynės mus pasiekia du kaskart vis 
ryškesni (nore dažnai ir labai vienas su 
kitu susipynę) skirtingos laikysenos vaiz
dai.

Vienas iš jų — tai drąsos ir ryžto laiky
sena. Tai už laisvę po traukinio bėgiais 
užgęsusi Mindaugo Tomonio gyvybė, Ro
mo Kalantos susideginimas, Laisvės Lie
tuvai šūkiai Kauno gatvėse. Tai Nijolės 
Sadūnaitės nepalaužiama ištikimybė sa
vai maldaknygei, nuvedusi ją į kalėjimą, 
o tuo pačiu ir į mūsų tautos istoriją. Tai 
Simo Kudirkos kalba teisme: žodžiai jūri
ninko ir valstybininko. Tai pogrindinės 
LKB Kronikos leidėjai.

Daug dar būtų galima paminėti kitų pa
vyzdžių. O kiek jų mes dar nežinome! Vie
na tik aišku — laisvės tėvynėje reikalau
ja lietuviai kaskart vis garsiau ir drąsiau.

Pasiekia mus ir antras gan skirtingas 
Lietuvos gyvenimo vaizdas. Tai vaizdas 
tylinčios ir dirbančios! daugumos. Tai 
žmonės, kurie, vaizdingu Aušros Jurašie
nės liudijimu, nėra didvyriai, kurie jais 
ir nenori būti. Tai žmonės, dažnai pilni 
baimės, prisitaikantieji prie režimo rei
kalavimų, tyliai statantieji Lietuvą, į jos 
aruodus kraunantieji kultūrines vertybes, 
už tautinės gyvybės išsaugojimą kartais 

drįsčiau jį lyginti su vyskupu Mečiu Rei
niu. Kaip ir vysk. M. Reinys aukštų moks
lų pasiekė didelėmis pastangomis ir nepa
prastu veržlumu. Ir .jų būdai labai pana
šūs.

Sukaktuvininko vyskupavimo motto: 
Caritas nunquam excidit (geradarybė nie
kad neišnyksta) mums sako, kad Jubilia
tas yra pasirinkęs geradario kelią. Man 
rašytame laiške jis tai patvirtina šiais žo
džiais: „Savo dūšioje džiaugiuos, jei galiu 
ką gera padaryti ar patarnauti visiems lie
tuviams, lietuvio gerą vardą iškelti ir kiek 
pasitarnauti mūsų brangiai Lietuvai".

Tikruose nebūsiu blogai suprastas, jei 
parašysiu, jog daugumos lietuvių būtų di
džiausias džiaugsmas, jei vieną dieną su
žinotų, jog vysk. A. Deksnys Vatikano yra 
pakeltas kardinolu. Tai būtų Vatikano pa
skatinimas lietuvių tautai dar atkakliau 
kovoti dėl religinės ir valstybinės laisvės.

Asmeniškai gi Jo Ekscelencijai iš šir
dies linkiu geros sveikatos, ištvermės ir 
ilgiausių bei našiausių metų! 

užmokantieji labai skaudžia kompromiso 
kaina.

Kuris kelias pasirinktinas? Ir kokios 
gali būti vienokio ar kitokio pasirinkimo 
pasekmės? Mūsų nuomone svarbūs ir bū
tini abu šie keliai. Reikia ir aukų, ir pasi
priešinimo, kuris keltų pasididžiavimą 
jaunojoje kartoje ir ugdytų tautinį sąmo
ningumą. Reikalinga ir šalta, kompromi
sinė laikysena, kad išlaikyti tautos gyvy
bę. Rūpestį kelia tik tai, kad tarp šių dvie
jų galimybių būtų išlaikyta reikiama lyg
svara.“

„Laiškai lietuviams“ (kovo mėn.) įsidė
jo redaktoriaus J. Vaišnio, S. J. straipsnį 
„Mūsų veiksniai", kurio jau pats pavadi
nimas pasako, apie ką kalbama. Tarp kit
ko, ten rašoma:

„Jau nuo pat pradžios PLB valdybai 
konstitucija yra numačiusi, tarp kitų už
davinių, „rūpintis pasaulio lietuvių švie
timo, tautine, kultūrine, socialine, šalpine, 
ekonomine ir politine veikla (tuo reikalu 
bendradarbiaujant su kitais lietuvių veiks
niais)“. Jau minėjome, kad, atsiradus Vil
kui, jo politinė veikla susidūrė su diplo
matų veikla. Dabar dar atsirado ir trečio
ji institucija, pretenduojanti į politinę 
veiklą — PLB valdyba. O kai Vilkas ir 
PLB valdyba persikėlė į Ameriką, tai čia 
dar rado ir Altą, besirūpinančią politine 
veikla. Tai jau turime ne tik duplikaciją, 
bet ir „triplikatą“ bei .Jketurplikatą“.

Atrodo, kad pagal savo konstitucijas vi
sos šios institucijos turi ir teisę, ir pareigą 
rūpintis politiniais reikalais, atseit Lietu
vos lasvinimu. Tai ar negerai? Juk kuo 
daugiau kas rūpinasi Lietuvos laisve, tuo 
turėtų būti geriau. Bet praktikoje gali iš
eiti visai kitaip. Jeigu sakoma, kad tarp 
dviejų auklių vaikas be galvos, tai dar 
blogiau tarp keturių. Blogiausia tai, kad 
kiekviena iš šių institucjų save laiko 
.aukščiausia“ ir „vyriausia“, manydama, 
kad ji gali daryti, ką tik nori, visai neat
sižvelgdama į kitas. Tokiu būdu bendram 
darbui ji dažnai ne padeda, bet kenkia. 
Yra būtina turėti kokią nors vieną insti
tuciją, kuri koordinuotų visų mūsų veiks
nių veiklą. Juk ar mes galime tikėtis ko 
nors pasiekti ir padaryti, pavyzdžiui, Ame
rikos valdžiai gerą įspūdį, jeigu vienos 
institucijos atstovai nueis į Vašingtoną ir 
sakys, kad jie atstovauja Lietuvos reika
lams, o pro kitas duris dar įeis antros, tre
čios ir ketvirtos institucijos atstovai ir 
sakys, kad ne anie, o tik jie yra teisėti 
Lietuvos reikalų atstovai?“

J. Paukštelis

Deimančiuku ieškotojas
(Atsiminimų apie Vaižgantą iškarpa).

Į Vaižganto paskaitas eidavau su dideliu, noru. 
Literatūrą, ypač jos istoriją, mėgau. Įdomu būda
vo rašytojų biografijos, kokius kūrinius jie kada 
parašė, kas nuteikdavo juos rašyti. O apie tai joks 
kitas dėstytojas taip gyvai, spalvingai nepasakoda
vo, kaip Vaižgantas...

Didžioji universiteto salė pilnut pilnutėliausia 
(per Vaižganto paskaitas studentai paprastoj audi
torijoj nesutilpdavo). Prisėdę ne tik ant kėdžių, bet 
ir ant palangių, ant paaukštinimo, kur žalia gelum
be užtiestas stalas, visi pakraščiai užkimšti stovin
čių.

Prie katedros Vaižgantas kalba, rankom mos- 
čioja, akinius nuolat taiso, lyg jie norėtų jam kristi, 
kalba užsidegęs, skaisčiai išraudęs. Prisimenu kal
bėjo mums apie Antaną Vienažindį, apie pirmąją 
jo meilę.

„...Na ir gražus buvo tada Dusetų apylinkės 
jaunimas, su kuriuo bendravo busimasis dainius, 
tada dar Panevėžio gimnazijos mokinys Antanas 
Vienažindys. O mergaitės kokios gražios! Skaista
veidės, mėlynakės, geltonkasės. Bet ir vaikinai ne
prasti. Žinoma, su mergaitėmis jiems nesusilyginti. 
Ir kokie visi geri, dori jie buvo — pasileidėlio, gir
tuoklio ir su žiburiu nesurasi. Jei būtų suradę, pirš
tais būtų tokį užbadę. Visi augaloti, sveiki, links
mi, dainininkai, gražiabalsiai. Vienažindėlis dar ar
monika gražiai groti mokėjo. Kas be ko — ir įsi
mylėjo jis į Rožę Stauskaitę iš kaimyninio Jasko- 
niškių kaimo. Pirmąkart įsimylėjo. Kurie čia jauni 
neįsimyli? O gimnazistas Vienažindėlis taip įsimy
lėjo. tiesiog neapsakytai... Bet ir Stauskaitė buvo 
graži. Jau tokia graži — tiesiog kaip švenčiausioji 
Panelė iš Rafaelio ar Murilijo paveikslo. Ir būtų 
mylėjęs — kaipgi tokiems jauniems, gražiems ne- 
simylėti? Tik nelaimė — po 1863-ųjų metų sukili
mo caro valdžia Rožę ir jos brolius ištrėmė kažkur 
ten prie Samaros į čiornaja padiną. Kaip Antanas 
tada pergyveno, sunku ir apsakyti. Nebevalgė, ne
bemiegojo, su nieku nebekalbėjo, sulyso, sumenko, 
perdien slankiojo kaip šešėlis, o naktimis dūsavo. 
Pagaliau iš to sielvarto, ieškodamas nusiraminimo. 

įstojo į kunigų seminariją. O tenai, sako, dažnai 
spintoje, nuo draugų pasislėpęs, liedavęs savo 
skausmą dainose...“

Vaižgantas persiėmęs, net susijaudinęs pasa
kojo, mes persiėmę, susijaudinę klausėmės. Kai ku
rioms mergaitėms net ašaros akyse žvilgėjo — taip 
visiems buvo gaila Vienažindėlio ir Rožės...

O kiek buvo momentų, kad, Vaižgantui pasa
kojant, visa salė juokais krisdavome. Mokslinin
kas jis nebuvo, jis buvo gyvo žodžio menininkas
— kalbėtojas, užsidegantis ir ta pačia ugnimi savo 
klausytojus uždegantis. Ir todėl žavėjomės juo ir 
mylėjom jį... Po paskaitų dažnai vienas, kitas, tre
čias nesusilaikydavome nepriėję. Neva paklausti ko 
nors ar jam ką pasakyti. O iš tikrųjų todėl, kad ma
lonu buvo prie Vaižganto prieiti. Kartais ir namo 
jį palydėdavome. Būdavo, einame alėja, o viduryj 
Vaižgantas. Baltas baltas visas, kaip karvelis, — 
vasarą jis vilkėdavo baltą naminės drobės drabužį. 
Eina žvaliai, žvaliau, negu mes jauni, čia pasakoja, 
kur, kada jis buvęs, ką matęs, ką sutikęs — taip 
pat šmaikščiai, spalvingai, kaip paskaitas. Tarpais 
juokais ima svaidytis, mes kvatojame, kad net alė
ja skamba, staiga jis vėl rimtai:

— Ką gi, vyrai, atostogos jau visai čia pat... 
juk į kaimą važiuosite, pas mamas. Labai gerai, va
žiuokite, padėsite broliams, seselėms darbus dirbti
— pūdimus arti, šieną, rugius, vasarojų piauti. Juk 
mokate?

— Mokame...
— Žinoma, lietuviai neišvėšėliai ir ne tingi

niai.
— O jums, profesoriau, ar teko arti ar piauti?
— Labai mažai, beveik neteko. Mama ne

leido — paskutinis vaikas buvau, lepūnėlis... Gai
la — dabar būčiau ne toks ištižęs, žvalesnis...

O eina dar žvaliau, rankom mostiguoja, dai
rydamasis. — Tokia mada tada buvo — jei mo
kyklą lankai, tai jau pusė pono, o baigei — ir visas 
ponas. Negera mada...

Bet kaip gražu dabar kaime! Sodas, miškas, 
pievos. O kokie skanūs blynai su varške ar su spir
gais! O jei motutė dar kopūstų į juos įkrauna! Val
gyk ir ausis nusidraskyk.

Mes vėl juokiamės. Tuo tarpu Vaižgantas 
greit pasitaiso:

• — Nors aukštaičiai riebalais negali per daug 
girtis. Kur žemės liesos, ten ir pavilgai liesi...

...Namie būdami, neužmirškite ir senų kaimo 
bobučių aplankyti. Tiesa, paprastos jas, suruku

sios. kita nuo lovos nebepasikelia, bet kokį turtą 
jos savyj slepia — kiek moka dainų, pasakų, prie
žodžių. Pakalbinkite gražiai, meiliai — tie turtai ir 
atsiskleis. Užrašykite ir į terbą... neleiskite, kad 
nusineštų juos į kapus.

Kitą kartą, būdavo, klausia, ką katras darys, 
mokslą baigęs, kur mano dirbti, ir. nelaukdamas 
atsakymo, skubina:

— Į provinciją, vyrai, važiuokite, į kaimą. 
Kaimui reikia skolą atiduoti. Atsiminkite, kad jis, 
tik jis ant savo pečių išnešė Lietuvą sveiką ir dorą. 
Je ne jis, kas gi būtų iš jos likę... Užtai kaimą rei
kia mylėti. Labai mylėti!

Jei bent dešimčia metų būčiau, jaunesnis, ir aš 
dažniau pavažinėčiau, pabendraučiau su mūsų kai
miečiais. Gryni tai žmonės, nuoširdūs, nors kartais 
ir stačiokai. Bet dabar per daug važinėti negaliu — 
sveikatos nbeužtenka.

Arba vėl:
— ...šiandien šeštadienis, tai eisite kur! Į su

sibūrimą, į šokius? Nieko nepadarysi — jauni esa
te, jaunystė turi savo atsiimti. Bet ir teatro, vyrai, 
neužmirškite. . Šokiai palieka šokiais. Pašokdinsi 
kokią, nusišypsos ji tau kartą kitą... Bet tai atrasite 
vėliau, kur teatro nebus. O dabar... šiandien, ro
dos, opera. Kipras Petrauskas, Antanas Sodeika ■— 
kokie gražūs balsai. Net pačoj Italijoj nedaug to
kių beužtiksi... Bet ir drama — Glinskis, Kuber- 
tavičius, Kurmytė, Rymaitė... visi gerai vaidina. 
Reikia stebėtis, kad Lietuva, neseniai buvęs bau
džiauninkų kraštas, tokių gražių talentų taip greit 
pri perėjo.

Su juo pabuvę, visada mes grįždavome links
mesni, geresni, pakilesni..-.

Tiesą pasakius, į šokius, ypač uždarus, retai 
kada eidavom, o į teatrą nuolat. Mat, teatro direk
torium tada buvo Liudas Gira. Šis, patikrinęs, kad 
bilietus į spektaklį mažai perka —- neišpirks, iškiša 
barzdą į teatro prieangį, kur mes jau laukiame „ži
nios“.

— Prašom, kolegos (Liudas Gira tada irgi stu
dijavo), už pusę kainos. — Mes, būdavo, ir su- 
sliuogiam į vidų visi. Ir ne kur į tretįjį aukštą, o į 
parterį. Tuo tarpu Gira, stovėdamas kur nuošaliau, 
žūri j mus ir patenkintas gėrisi, pats to nejausda
mas: e-e-e!

Jei ne tokia jo parama, daugelio spektaklių 
mes tada nebūtume pamatę.

„Lit. ir menas“ Nr. 16.

JA V lietuviuI 

spauda
„Lituanus“ (vol. 22, Nr. 1) paskelbė 

Kongreso bibliotekoje dirbančio J. P. Ba
lio straipsnį .apie Amerikos lietuvių spau
dą (The American. Lithuanian Press).

Nors per 1960 m. surašinėjimą tiktai 
402.846 gyventojai užsirašė lietuviais, ta
čiau straipsnio autorius skaičiuoja, kad 
lietuviškos kilmės piliečių JAV gyvena 
apie 750.000.

JAV lietuvių spaudos centras yra Chi- 
caga. Ten 1892-1974 m. buvo išleista apie 
90 lietuviškų laikraščių ir žurnalų. Žino
ma, tik dalis jų yra išlikusi iki šios die
nos. Pažymėtina, kad ten buvo išleista ne 
mažai ir knygų (1875-1910 m. laikotarpy
je buvo išleista 1350 knygų), šiuo metu 
Amerikoje išleidžiama apie 100 lietuviški) 
knygų.

Pasiremdamas oficialiais duomenimis, J. 
P. lE'aiys pateikia dvylikos lietuviškų laik
raščių sąrašą. Tačiau jis spėja, kad vie
nas kitas laikraštis, galbūt, į sąrašą nėra 
patekęs. Žinoma, į sąrašą yra įtraukti tik
tai šiuo metu išeinantieji laikraščiai 
(dienraščiai ar savaitraščiai).

Žymiai ilgesns yra JAV lietuvių leidžia
mųjų žurnalų (journals and magazines) 
sąrašas. Jų priskaičiuota net 42. Tad su
dėjus į krūvą laikraščius ir žurnalus, ran
dame, kad vien tiktai Amerikoje (be Ka
nados) išeina net 54 lietuviški periodiniai 
leidiniai.

Autorius pats klausia, kodėl lietuviai iš
eiviai leidžia tiek daug laikraščių ir žur
nalų? I tą klausimą jis taip atsako: 
.... dauguma laikraščių yra ideologinio, ne 
ekonominio pobūdžio. Lietuviai dažnai nu
sivilia Amerikos komercine spauda, jos 
didžiuliais skelbimų skyriais, vienašališ
kais pranešimais ir nerimtu užsienio rei
kalų traktavimu... Kultūriniai ir profesi
niai lietuvių žurnalai dažnai paskelbia 
aukštos kokybės rašinius ir studijas“.

Šitoks J. P. Balio paaiškinimas daugiau 
atsako į klausimą, kodėl iš viso lietuviai 
leidžia ir remia savąją spaudą. Ir tas at
sakymas esmėje yra teisingas. Tačiau, at
sižvelgiant į ekonomines sąlygas ir jauno
sios kartos asimiliaciją, atrodo, kad laikas 
pradėti ieškoti atsakymų ir į tokį klausi
mą: kas geriau — mažiau periodinių lei
dinių, bet stipresnių, ar daugiau — bet 
menkesnio turinio ir mažesnės apimties?

Bltin.
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