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p Išeiviai rašytojai grįžta į gimtinę.

Lietuvos įkaitai Stutthofe ir jų li
kimas.
Plutono planetos paslaptys.

Of, Jeigu reikalautų Dievas ir tėvynė 
Lietuva: kun. Juozo Žebrio monogra
fija.
Vlado Šlaito eilėraščiai, ,
Rašytojui Liudui Dovydėnui 75 metai., 
Teisė senojoj Lietuvoj.
Nauji leidiniai. \

Išeiviai rašytojai grįžta į gimtinę
Pamiriklinės skulptūros kaliniams lr kankiniams atminti Šiandieniniame Stutthofe. Nuotr. M. Murmano

Rusų kalba vaikų darželiuose, 
saugumiečių kirvių dūžiai j įta
riamųjų savilaidininkų duris, o 
iš oficialiosios spaudos vis garsė
janti, vis saldėjanti smuikų me
lodija, skirta išeiviams: žiūrėkite, 
•kaip mes rūpinamės lietuviškąja 
kultūra, kaip dosniai leidžiame 
išeivių knygas, (kaip gražiai laido
jame jų palaikus gimtojoje žemė
je.

Kokią tikrovę bando užtušuo
ti tie agitpropinio simfonijos or
kestro garsai? Antrajam pasauli
nių! karui baigiantis, iš Lietuvos 
j Vakarus pasitraukė didelė da
lis Lietuvos rašytojų ir intelektu
alų. Savo gimtąją kūrybos vers
mę jie paliko ne lengva širdimi, 
bet norėdami išvengti fizinio ar 
dvasinio sunaikinimo. Stalino lai
kais jiems aklinai užvertos durys 
j Lietuvą pastaraisiais dešimtme
čiais šiek tiek prasivėrė. Tačiau 
šiandien, kaip ir tada, jų kūry
binis žodis tebėra atitvertas nuo 
tėvynės. Kaip tuomet „budri sta- 
liniečių akis“, taip dabar visas 
legionas muitininkų ir cenzorių, 
pasieniečių ir saugumiečių akylai 
saugo, kad tasai uždraustas žodis 
neprasiskverbtų j Lietuvą.

Ir vis dėlto kai kurie išeivijos 
rašytojai sugrįžta i gimtinę. Vie
nų raštai prasiskverbia pro gele
žinę uždangą slaptomis; tėvynėje 
jie eina iš rankų į rankas, juos 
persirašo smalsūs skaitytojai, ci
tuoja savilaidinė spauda. Saujelė 
sugrįžta savo oficialiai išleistais 
kūriniais — dar būdami gyvi, 
kaip Katiliškis ar Almenas, ar tik 
po mirties — kaip neseniai iš
spausdintas Henrikas Radauskas. 
Kitų nesenų velionių, kaip Anta
no Rūko, balsas vėl pasigirsta tė
vynėje tik kruopščiai atrinktomis 
citatomis periodinėje spaudoje. O 
dar kiti, kaip keturvėjininkas 
Petrėnas - Tarulis namo sugrįž
ta ne savo kūryba, bet kūno pele
nais.

Laisvas pasikeitimas idėjomis 
bei estetinėmis vertybėmis tarp 
išeivių ir jų gimtų kraštų yra kas
dienis natūralus civilizuoto pa
saulio reiškinys. Tokį pasikeiti
mą garantuoja tarptautinės su
tartys, kurias yra pasirašiusi ir 

Maskva. Tačiau Lietuvos kultū
rinių aparačikų straipsniuose to
kie įvykiai, kaip Radausko kny
gos išleidimas — 35-riems me
tams praėjus nuo poeto išvykimo 
iš Lietuvos! — ar Petrėno - Ta
rulio palaikų palaidojimas gim
tojoje žemėje, aprašomi, kaip ne
paprasto „tarybinės“ sistemos 
dosnumo ir humaniškumo įrody
mai. Gyvų ir ypač nebegyvų išei
vių rašytojų atranka, jų palaips
nis įsileidimas į Lietuvą, ir jų 
spraudimas į partinius šablonus 
yra virtęs svarbia Lietuvos parti
nio kultūrinio aparato industri
ja, kuriai skiriama daug laiko ir 
lėšų. (Dėl to nereikėtų stebėtis 
— negi įleisi juos tokius, kokie 
jie yra, ,/iuodėmingus” ir „ne
tobulus” į „brandaus socializmo” 
rojų). Jų apdorojimu rūpinasi ne 
rašytojai ar menininkai, bet pa
tikimi valdininkai. Taip atrink
tieji išeiviai, pasiekę „rojaus“ var
tus, turi praeiti ideologinę mui
tinę ir kosmetikos saloną, kuriam 
vadovauja stalininės mokyklos 
emigrantologas Vytautas Kaza
kevičius.

Ir taip jie sugrįžta, tie išeivijos 
rašytojai, jie ir jau nebe jie, sub
tiliai patušuoti, ar -ryškiai išdažy
ti, kaip Amerikos graborių įstai
gose; apkarpyti, arba tiesiog pa
versti karikatūromis. „Pergalėje“, 
„Literatūroj ir mene”, „Gimta
jame krašte“ pasirodo atrinkti jų 
raštų, jų laiškų fragmentai, iš
kreipiantys jų dvasinį veidą. Tai 
tipiška totalitarizmo ceremonija, 
gerai pažįstama ir kitoms Rytų 
Europos šalims. Žymusis vengrų 
poetas Gyula įMyes taip aprašė 
tokį „nekrofilišišką“ mirusiųjų iš
kraipymą ir pažeminimą savo 
1950-ais metais parašytoje po
emoje „Sakinys apie tironiją“:

Tironija stovi prie tavo kapo. 
Ji paaiškina, kuo tu buvai.
Bet po mirties sugrįžusiųjų išei

vių draugai, artimieji ir gerbėjai 
žinos, kuo jie tikrai buvo. Gim
toji žemė priims ir žinos. Ir Bin
kio kapo, kuris Rasų kapinėse 
žvelgia į naujai supiltą Petrėno - 
Taulio kapą, neapgaus propa
gandiniai smuikai. Sk.

Jau eina antri metai, kai JAV 
spaudoje kasdien minimi 52 Ameri
kos įkaitai Teherane. Bet ar kas pri
simena, kad ir Lietuva turėjo įkai
tus vokiečių okupacijos metu? Už
jausdami tų amerikiečių šeimas jų 
agonijoje, belaukiant grįžtančių na
mo artimųjų — ar pagalvojame a- 
pie tai, kaip kentėjo mūsų įkaitų 

šeimos? Ypač jie patys.
Iš tikrųjų, ne vien iraniečiai bar

bariškai griebiasi tokių gilios seno
vės priemonių, kurias jau Lietuvos 
Statutas XVI amžiuje buvo atmetęs 
— tokių barbariškų priemonių 
griebėsi ir mūsų laikais aukštos ci
vilizacijos tauta, vokiečiai, patekę į 
totalitarinės nacionalsocialistų val
džios rankas.

46 Lietuvos įkaitai buvo suimti 
1943 m. kovo mėn. 16-17 d. Kai po 
Stalingrado katastrofos Trečiojo Rei
cho kariuomenė liko palaužta, feld
maršalo Paulus’o armija apsupta, 
Hitlerio valdžia paskelbė Lietuvoje 
mobilizaciją. Lietuvos visuomenė 
drąsiai ir vieningai pasipriešino, nes 
pagal tarptautinę teisę okupuotuose 
kraštuose mobilizacija nepraveda
ma. Įsirašė tik mažas skaičius jau
nų vyrų — lyg pašaipai: luoši, ne
tinkantieji karo tarnybai. Įsiutę vo
kiečiai įsakė be teismo sprendimo ir 
be individualaus kaltinimo suimti, 
jų manymu, įtakingus krašte 46 as
menis:

K. Baubą, V. Blažį, J. Briedikį, I. 
Budrį, P. Buragą, V. Butkų, J. Ciu- 
berkį, A. Darginavičių, V. Dargina- 
vičių, P. Germantą (Meškauską), 
B. Grigą, A. Januševičių, V. Jurgu- 
tį, A. Kantvilą, J. Katinauską, P- 
Kerpę, P. Kiškį, M. Kriaučiūną, A. 
Kučą (Kučinską), K. Kuprėna, A. 
Lipniūną, A. Liūdžiu, M. Macke
vičių, R. Mackonį, M. Mačioką, J. j 
Malinauską, Z. Masaitį, P. Masiulį, I si į komisarus, gestapo viršininkus

V. Meilų, J. Naraką, J. Noreiką, M. 
Pečeliūną, S. Puodžių, L. Puskuni- 
gi, K. Rakūną, J. Rimašauską,. B. 
Sruogą, V. Stanevičių, A. Starkų, 
J. šerną, A. Tumėną, V. Tumėną, 
J. Valentą, J. Valiukevičių, S. Ylą, 
P. Žukauską.

Suimtieji buvo skubiai, neskel
biant kur ir kuriam laikui, išvežti. 
Neleistas su jais bet koks asmeniš
kas ar laiškais kontaktas.

Daugelyje Lietuvos vietovių vi
suomenė slapta rinko pinigus vokie
čių gestapininkams papirkti (Dr. 
Domas Jasaitis buvo sutelkęs didelę 
sumą pinigų Šiaulių apskrities vir
šininkui Johui Noreikai ir rašytojui 
Baliui Sruogai išpirkt). Susirūpinę 
giminės visokiais būdais stengės su
žinoti apie suimtųjų likimą, kreipė

arabilda. Lietuviai kaliniai Stutthofo koncentracijos lageryje. Pirma- 
s s iš dešinės Balys Sruoga. Lino raižinys Balio Sruo
gos knygai “Dievų miške”.

te kt.. Nei prašymai nei bandymai 
papirkti negelbėjo.

Nepaisant griežčiausio draudimo, 
1943 m. balandžio 23 d., Didįjį 
penktadienį, man pavyko įsmukti į 
Lietuvos gestapo viršininko K. Jae- 
gerio kabinetą Kaune. Jis pasitiko 
mane piktu žvilgsniu, bet mane iš
klausė. Tuoj ėmė nervingai dėstyti, 
kad eina karas, padėtis rimta, rusai 
jau čia pat — reiktų visiems kar
tu gintis. O “diese dumme Litau- 
em” atkakliai nenori eiti su mumis. 
Dargi drįsta — nykštukai — daryti 
afrontus tokiai galingai valstybei 
kaip Vokietija! Ar mano vyras kal
tas ar nekaltas — jis neturįs laiko 
gilintis. Jis kaltas, kaip ir visi lietu
viai, kad nekovoja prieš bolševikus.

“Jeigu jūsų jaunimas stos j mū
sų dalinius, jūsų vyras ir kiti bus 
laisvi, jei ne...” užbaigė iškalbingu 
mostu...

Tų jo žodžių kaip gyva nepa
miršiu. Taip ir baigėsi audiencija.

Tuo tarpu kažkokiu būdu (berods 
per generolą Plechavičių) vokiečių 
paslaptis tapo atskleista: Sužinota, 
kad mūsų suimtir'i yra Stutthofo 
koncentracijos s.ovykloje, netoli 
Gdansko. Per Velykas kaliniams bu
vo leista parašyti šeimoms trumpus 
laiškus. Greit pasklido ir aliarmuo
jančios žinios, kad mirė Puodžius, 
Masaitis, Bauba...

Suimtųjų žmonos išsirinko iš savo 
tarpo delegates, kurioms pavedė vi
sais šios grupės suimtaisiais rūpin
tis. Kaunietės išsirinko dr. A. Star
kaus žmoną, vilnietės — V. Sruo
gienę.

Taip mudviem teko kartu eiti per 
visokias instancijas: nuo tarėjo P. 
Kubiliūno (nepriėmė mūsų) pas ar
kivyskupą J. Skvirecką (irgi nepri
ėmė — nesikišąs į politiką), pas ko
misarą Rentelną, jo pavaduotoją Na- 
bersbergą, Vilniaus miesto komisarą 
Hingstą, visokius gestapo viršinin
kus, privačius asmenis, kurie buvo 
laikomi įtakingais... Kai kur teko pa
tirti skaudų pažeminimą, bet bend
rai imant, vokiečiai buvo manda
gūs, tik melagingais pažadais klaidi
no. Paaiškėjo, kad suimtieji yra be
tarpiškoje Himmlerio žinioje, o prie 
jo prieiti neįmanoma. Jau po pasi
kalbėjimo su Jaegeriu kilo klau
simas: nejaugi mūsiškiai yra ĮKAI
TAI? Baisus įtarimas pasitvir-

1966 m. Mirė Lietuvoje. Vaistinin
kas.

4. Budrys, Ignas, 1885-1943. Su
sirgęs šiltine mirė Stutthofe. Agro
nomą sir žurnalistas.

5. Buragas, Petras, 1899- ? . Išė
jęs iš Stutthofo buvo rusų suimtas 
Pucke, Lenkijoje. Tolimesnis liki
mas nežinomas. Lietuvos kariuome
nės kapitonas.

6. Butkus, Vladas, 1908 --------- .
Gyvena Lenkijoje, Slupske, dirba 
banke. Mokytojas, ekonomistas, žur
nalistas. Baigė V.D. universitetą 
Kaune.

7. CIuberkis, Jonas, 1914----------.
Gyvena JAV, Clevelande. Žurnalis
tas. Ligi 1940 m. vidaus reikalų mi
nisterijos kanceliarijos viršininkas.

8. Darginevičius, Adolfas, 1886
— ? . Grįžęs į Lietuvą, dingo be ži
nios. Inžinierius.

9. Darginavičius, Vladas, 1918 
  .Adolfo sūnus. Netekęs svei

katos gyvena Lietuvoje.
10. Germantas (Meškauskas) 

Pranas, 1903 - 1945.IV.22. Lagerio e- 
vakuacijos metu sirgęs šiltine, mirė. 
Leipzigo universiteto filosofijos dak
taras, germanistas .sociologas, žur
nalistas. Vokiečių okupacijos metu 
švietimo tarėjas, bet pasipriešinęs 
vokiečiams, buvo suimtas.

11. Grigas, Bronius, 1902 — 1943. 
V.3. Susirgęs dezinterija .mirė Stutt
hofe. Lietuvos kariuomenės majoras, 
vokiečių okupacijos metu buvo Vil
niaus viceburmistras.

12. Januševičius, Antanas, 1885
— 1943.1.7, Susirgęs šiltine mirė 
Stutthofe Mokytojas .matematikas 
ir istorikas .baigęs V.D. universitetą 
Kaune.

13. Jurgutis, Vladas, 1885 - 1966.
l. 9. Mirė Lietuvoje. Katalikų kuni
gas, ekonomistas, ekspertas finansų

į reikaluose. Baigė Dvasinę akademiją 
I Petersburge, studijavo ekonomiją 

Miuncheno universitete ir kt. Vaka
rų Europoje. Buvo Lietuvos Stei
giamojo Seimo narys, pirmasis Lie
tuvos banko prezidentas, 1922 m. 
Lietuvos finansų ir užsienio reika
lų ministras, Kauno ir Vilniaus uni
versitetų profesorius. 1941 m. kurį 
laiką buvo ūkio tarėju, bet už drą
sią vokiečių politikos kritiką buvo 
suimtas ir išsiųtsas į Stutthofą. Bū- „ 
damas didelis eruditas, Stutthofe va
dovavo slaptam būreliui “Akade- 
mia”, skaitydamas nelaimės drau
gams paskaitas iš įvairių mokslo 
šakų.

14. Kantvilas, Aleksandras, 1920 
—? . Likimas nežinomas. Meno

studentas, nupiešė seriją vaizdų iš 
Stutthofo (paskelbti lietuvių išei
vių spaudoje — kun. S. Ylos kny
goje “Žmonės ir žvėrys” ir kt).

15. Katinauskas, Jonas, 1905 — 
1973. Mirė Lenkijoje. Ekonomistas. 
Iki suėmimo dirbo prof. V. Jurgučio 
įstaigoje.

16. Kerpė, Petras, 1900 - 1943.IV. 
20. Mirė Stutthofe. Teisininkas. Bai
gęs Maskvos universitetą. 1920-23
m. buvo vidaus reikalų viceminist
ras.

17. Kiškis, Petras, 1900 — ? . Li
kimas nežinomas, spėjama, kad iš
ėjęs už Stutthofo, buvo rusų suim
tas ir sunaikintas. Teisininkas ir 
ekonomistas..

18. Kriaučiūnas, Mečys, 1914 — 
197O.X. 19. Mirė Lietuvoje. Teisinin
kas. 1965 ir 1967 m. kalbėjo per ra
diją apie Stutthofą ir paliko mag
netofone įrašytus atsiminimus.

19. Kučinskas (Kučas), Antanas,

(Nukelta į 2 pal.)

•fjJ ■ ■' "i’". * į'

tino, kai žodį “Geiseln” — vokiškai 
įkaitai, — išgirdome iš Vilniaus 
miesto komisaro Hingsto ir ke
lių gestapininkų lūpų.

Kuomet po didelių pastangų, pa
dedant kai kuriems aukštiems kari
ninkams, komendantui Justui ir ki
tiems apie birželio mėnesį mūsų ka
linių padėtis kiek palengvėjo, juos 
oficialiai pradėta vadinti “Ehrens- 
haeftlinge” — garbės kaliniais, bet 
eiliniai gestapininkai juos kitap ne
vadino, kaip “Litauishe Geiseln”.

Balys Sruoga rašė žmonai iš 
Stutthofo:

“(Apie mus) oficialiai kalbama: 
“Lietuvos įkaitai” (1945.1.7). “Esu 
įkaitas už mūsų tautą, ir tos aukos 
suvokimas palengvina man gyveni
mą...” (1945.1.14).

Čia pateikiami vertimai iš vokie
čių kalbos, nes įkaitams buvo leista 
susirašinėti tiktai vokiškai.

Po Vokietijos kapituliacijos rasti 
Stutthofe raštai, kurie sudarė pa
grindą 46 lietuvių suėmimui. Kiek
vieno įkaito byloje rasti vienodi kal

tinimai:
(Vardas ir pavardė) vadovavo 

lietuvių rezistenciniam sąjūdžiui, y- 
pačiai kurstė prieš Reicho komisaro 
paskelbtą lietuvių tautos mobiliza
ciją. Saugumo policijai ir Rytų 
krašto SD viršininkui įsakius, ir su 
tuo sutinkant aukštesniems SS ir 
policijos vadams, siunčiamas į Vo
kietijos Reicho koncentracijos lagerį.

(pasirašė) 
SS Standartenfuehrer 

Jaeger 
(Dokumentas be datos. Čia duo

damas vertimas iš turimo vokiečių 
kalba originalo fotostatinės kopijos). 

Faktas, kad vokiečiai laikė lietu
vius įkaitais turėtų būti naudoja
mas kaip vienas iš svarbesnių Lie
tuvos byloje argumentų, atremiant 
kai kurių puolimus, kurie kaltina 
visą lietuvių tautą kolaboravus 
nacionalsocialistais vokiečiais.

su

Lietuvos įkaitai ir jų likimas

1. Bauba, Kazys, 1908-1943. 
muštas Stutthofe. Žurnalistas, 
kytojas, gimnazijos direktorius, 
gė V.D. universitetą Kaune.

2. Blažys, Vincas, 1895-1973. Mi
rė Švedijoje. Lietuvos kariuomenės 
pulkininkas.

3. Briedikis, Juozas, 1885-1965 ar

Už- 
mo- 
Bai-
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Lietuvos įkaitai Stutthofe
(Atkelta ii 1 pat).

1900 -------  . Istorikas, mokytojas,
gimnazijos direktorius. Studijavo 
Prancūzijoje, Grenobly, V.D. uni
versiteto filosofijos daktaras. Nuo 
1946 m. gyvena JAV Scranton, uni
versiteto profesorius emeritas. Be is
torinių veikalų, išleido atsimini
mus apie Stutthofą “Už spygliuotų 
vielų”. Knyga išversta j anglų kal
ba “Behind the Barbed Wires”. 
Šiuo metu gyvena Putname, Conn.

20. Kuprėnas, Kazys, 1915--------- .
Atsidūręs Kanadoje ir įsigijęs pilie
tybę, dirbo diplomatinėje tarnyboje, 
dabar Kanados konsulas Bonnoje, 
Vakarų Vokietijoje.

21. Lipniūnas, Alfonsas, 1905 — 
1945.IV.28. Lagerio evakuacijos me
tu mirė Lenkijoje, Pucke. Katalikų 
kunigas, sociologas. Studijavo Kau
no kunigų seminarijoje, Prancūzi
joje Lile universitete* Rusų ir vokie-i 
čių okupacijos metu buvo įtakingas 
kovotojas už katalikybę ir pagarsėjo 
patriotiniais pamokslais.

22. Liudžius, Antanas, 1905 — 
—. Teisininkas, baigęs V.D. univer

sitetą, studijas gilino Heidelberge, 
Vokietijoje. Gyvena Kanadoje, yra' 
Toronto miesto ir Ontario provin
cijos notaras.

23. Mackevičius, Mečys,' 1906 —
— . Teisininkas. Baigęs V.D. uni
versiteto teisių fakultetą, studijavo 
Freiburgė 'if Paryžiuje. 1940 m. bu
vo rusų kalinamas. 1941 m. Lietu
vos laikinosios vyriausybės teisingu
mo ministras, Vilniaus universiteto 
teisių fak. vyr. asistentas, vokiečiu 
okupacijos metu teisingumo tarėjas, 
nuo 1946 iki 1948 Pabaltijo univer
siteto lektorius, nuo 1947 iki 1949 
VLIKo narys. Patekęs į JAV, akty
vus Lietuvos laisvinimo organizaci
jų narys.' Gyvena prie Chicagos.

24. Mackonis, Rapolas, 1900 — 
—. Žurnalistas, rašytojas. 1945 m.

pavasarį, ištrūkęs iš Stutthofo,. bu-;, 
vo rusų suimtas ir kalinamas iki 
1956 m. Po to grįžo Į Lietuvą.

25. Mačiokas, Mykolas,; 1899 — 
1946 ar 1947 m. Grįžo j Lietuvą ir 
dalyvavo partizaniniame kare prieš 
rusus, žuvęs tose kovose. Buvo Lie
tuvos kariuomenės generalinio šta-

ohhp pulkininkas, mokėsi Prahos gene
ralinio štabo akademijoje.

Jj 26. Malinauskas, Jonas, 1908 —

— . Mokytojas, gyvena ir dirba 
^Lenkijoje.

27. Masaitis, Zigmas, 1903 — 
‘“JJ943.IV.8. Užmuštas Stutthofe. Bai- 

n'gjė V.D. universitetą, buvo gamtos
mokslų ir matematikos mokytojas, 

gimnazijos direktorius.
28. Masiulis, Petras, 1894 — ? . 

Lietuvos kariuomenės pulkininkas. 
Iš Stutthofo grįžo į Lietuvą, buvo 
rusų suimtas ir dingo be žinios.

29. Meilus, Vytautas, -1913 ------- .
Ekonomistas, baigė V.D. universite- 

■*Ft‘ą, buvo veiklus rezistencijos sąjū- 
0,1 dyje. Gyvena Toronte, Kanadoje. 
•I’1 30. Narakas, Juozas, 1899 --------- .

Lietuvos generalinio štabo pulki- 
Įlinkas, aviatorius. Studijavo Pra- 

"r,hos karo akademijoje.. 1941 m. bu- 
®*'Vb Lietuvos laikinosios vyriausybės 
c'"vidaus reikalų ministras, 1941 m. 

rusų kalinamas, vokiečių okupaci- 
iiu-jos metu — vidaus reikalų tarėjas. 
IsO 31. Noreika, Jonas, 1910 - 1945 
jp/i ar 1945 m. rusų pakartas. Baigė 
-i>';V.D. universiteto teisių fakultetą, 
-pi vokiečių okupacijos metu buvo 
■i/hSiaulių apskrities viršininkas. Iš 
loLStutthofo grįžęs į Lietuvą, būdamas 
-iijLietuvos kariuomenės kapitonas, or- 
,|a, ganizavo Lietuvos partizanus prieš 
-oi rusus, bet buvo suimtas ir teisiamas.

32. Pečeliūnas, Mykolas, 1908 — 
oi ? . Ekonomistas. Jo likimas nežino- 

ti..,mas, spėjama, kad, išėjęs iš Stutt- 
vjhhofo, buvo suimtas ir sunaikintas, 
-i* 33. Puodžius, Stasys, 1896 - 1943.
-alcĮV.14 mirė Stutthofe. Lietuvos ka- 
-n.riuomenės majoras. 1919 buvo bol- 
ijjiJevikų kalinamas už dalyvavimą 
-]*,nepriklausomybės kovose, 1940-43 m. 

Aktyviai reiškėsi rezistencijos sąjū- 
isi dyje.

^iijf-34. Puskunigis, Leonas,; 1910 —
. Ištrūkęs iš Stutthofo, buvo ru- 

-V< šų suimtas ir patalpintas į Toninės 
“filtravimo lagerį”, tardomas. Grį- 

-wiięs į Lietuvą parašė atsiminimus a- 
uc*pie Stutthofą (nepaskelbti) ir iš- 

traukas skaitė per radiją. Buvo kū- 
Vnltiirnc mnVvtniflR.

_35. Rakūnas, Kazys, 1900 — ? . 
Ūkininkas, reiškėsi rezistencijoje, li

kimas nežinomas.
36. Rimašauskas, Jonas, 1920 — 

1972. Pradedantis žurnalistas ir po
etas, aktyvus rezistencijos sąjūdyje. 
Studijavo Bonn’os universitete me
diciną, bet diplomo negavo. Atsidū
ręs JAV rinko lietuvių martyrologi- 
jos istorijai medžiagą. Mirė Chica

goje.
37. Sruoga, Balys, 1899 - 1947.X. 

16 Mirė Lietuvoje, Vilniuje. Poetas, 
dramaturgas, Iiferatūros kritikas, 
žurnalistas. Studijavo Petrapilio, 
Maskvos universitetuose, filosofijos 
daktaro diplomą gavo Miuncheno 
universitete. Kauno ir Vilniaus uni
versitetų profesorius. Stutthofe va

dovavo slaptam literatūros būreliui 
“Aitvarai”. Išėjęs iš lagerio, palie

gęs, buvo rusų, suimtas ir patalpin
tas į Toninės “filtravimo lagerį”; 
ten žiauriai tardytas ir kankintas. 
Be daugelio kitų veikalų, parašė 
atsiminimus apie Sutthofą, knygą 
“pięvų miškas” (knyga, yra išvers
ta į rusų, lenkų, prancūzų, latvių, 
estų,, bulgarų ir anglų kalbas).

38. Stanevičius, Vytautas, 1913 
—* —. Lietuvos kariuomenės leite
nantas, veiklus rezistencijos sąjūdy
je, žųmalistąą. Gyvena Floridoje.

39 Starkus, Antanas. 1901 - 1975.
VIII. 1^7. Medičiuos įsiklarąs, baigęs
Kaupe V.D, universitetą, studijavo. 
Šveicarijoje - Genevoje. Patologas, 
Kauno ir Vilniaus universiteto pro
fesorius. Pats' būdamas’ kaliniu, 

Stutthofe dirbo kaip gydytojas ir he- 
rojiškai gelbėjo nelaimės draugus li

goje. 1947 m. atvyko į' JAV, čia ir 
mirė. Per jo laidotuves graudžiai su 
juo atsisveikino ir viena iš daugelio 
jo išgelbėtųjų - žydė. ' ,

40. šėmas, Jonas, 1910 — 1978.
IX. 22. Paprastas ūkininkas, savo no
ru pasidavė vokiečiams, kai tie atė
jo suimti jo brolį Jokūbą. Brolis, e- 
konomiStdšj' turėjo šeimą, o Jo
nas tebebuvo'nevedęs. Iš Stutthofo 

patekęs į Švediją, per didžiausius pa
vojus išgeblėjo ir išsaugojo B. Sruo
gos rankraščius. Mirė JAV.

41. Tumėnas, Algirdas, 1909 - 
1943.IV.19. Žuvo Stutthofe. Ekono
mistas, baigęs V.D. universitetą.

42. Tumėnas, Vytautas (Algirdo 
brolis), 1906 — 1943. Susirgęs šilti
ne, mirė Stutthofe. Buvo baigęs V. 
D. universitetą, istorijos mokytojas.

43. Valentą, Juozas, 1911 —■ ? . 
Lietuvos kariuomenės leitenantas, 
išėjęs iš Stutthofo, buvo rusų patal
pintas į Torunės “filtravimo lagerį”. 
Po to jo likimas nežinomas, Spėjama, 
kad rusų nukankintas.

44. ValiukvevičiuB, Jurgis, 1919
------- . Buvo Vytauto D. universite
to humanitarinio fakulteto studen
tas, gyvena Kalifornijoje.

45. Via, Stasys, 1908 --------- . Ka

talikų kunigas, rašytojas, poetas, 
Vilniaus universiteto teologijos fa
kulteto pastoralinės teologijos ka
tedros vedėjas. Parašė atsiminimus 
iš Stutthofo “Žmonės ir žvėrys”, iš
verstus į anglų kalbą antrašte “A 
Priest in Stutthof”, taip pat ir kitas 
knygas, maldaknygę. Gyvena JAV.

46. Žukauskas, Pilypas, 1920 — 
—. Dipl. inžinierius, studijavo Kau
ne, išėjęs iš Stutthofo, baigė Karsl- 
rūhe aukštąją technikos mokyklą, 
mokslus gilino Stuttgarde (taip pat 
Vokietijoje). Gyvena JAV, dirba sa
vo specialybėje.

Šia proga reiškiu padėką Ponui 
P. Naručiui už suteikimą daugelio 
informacijų apie čia paminėtus 
Lietuvos įkaitus. Žinios surinktos 

1980 m. vasarą.

Post scriptum.

Torunės “filtravimo lageris”

1945 m. pavasarį po Vokietijos 
kapituliacijos Vakarų sąjungininkai 
buvo padarę sutartį su Stalinu, kad 
Pabaltijo valstybių gyventojai ir vi
si kiti, atsidūrę karo metu Vokietijo
je, kurie iki 1939.IX.1 d. nebuvo So
vietų Sąjungos piliečiais, nebus 
prievarta grąžinami namo. Ameri
kiečių, anglų ir prancūzų Vokieti
jos okupuotose zonose rusai dar 
paisė to susitarimo, bet savo oku
puotose srityse visai su juo nesiskai
tė. Net koncentracinėse stovyklose 
kankintus buvusius kalinius suimi
nėjo ir zabeno i Torunės miesto ka-

Krematoriumo kaminas ir kartuves, nacinių koncentracijos lagerių būtinybė, Stutthofe.

Plutono planetos paslaptys
i Naujų

atkreipti dėmesį į tolimąjį Plutoną. 
1980 metais jis buvo sukaktuvi
ninkas, Penkiasdešimt metų prabė
go, kai jis išdidžai užėmė devinto 
sios ir pačios paslaptingiausios pla
netos poziciją. Jau penkiasdešimt 
metų, kai mes, žmonės, žinome jį 
essant saulės sistemos pakraščiuose, 
,o kiek milijonų metų prabėgo, jam 
vienišam, nežinomam beskriejant 
tamsoje, kol buvo surastas ir atpa
žintas.

Devintoji planeta

Seniai jos ieškojo garsusis ameri
kiečių astronomas Percival Lowell 

(1855 — 1916), turtingas astrono

mijos mėgėjas, įsteigęs observatoriją

metų pradžioje dar verta

Didžiųjų saulės sistemos planetų 
Plutono orbitų s 
žiūrint iš viršaus.
kokį didelį kampą sudaro Plutono ir 
Neptūno orbitų plokštumos. Dėl to 
Šios planetos niekad negali susidurti.

ir 
schematinis vaizdas. 

Žemiau parodyta,

reivines, į lagerį, vadinamą “filtravi
mo lageriu”, nes ten KGB visus 
tardė. Buvusius karius ir jaunesnius 
inteligentus siuntė į Sibirą ar kitur 
ir apie juos dažniausiai nieko neži
noma. Apie tai Vakaruose nieko ne
žinota, kol čia neatsirado ten buvę 
liudininkai.

Lietuvos gestapo viršininko
K. Jaegerio likimas.

1959 m. Vakarų Vokietijos spau
da paskelbė aplinkybes, kuriomis 
mirė Lietuvos gestapo viršininkas 
Kari Jaeger. Žmogus, kurio įsakymu 
nužudyta tūkstančiai lietuvių, žy
dų ir lenkų, išsilaikė laisvas iki 
1959 m. balandžio mėnesio. Kitu 
vardu prisidengęs, Jageris dirbo kaip 
tarnas vienuose namuose Heidelber
ge. Jam susirgus, tapatybė paaiškėjo, 
jis buvo suimtas ir patalpintas ligo
ninės vienukėje. Ten būdamas, ba
landžio 22 d. naktį Jaegeris pasiko
rė, panaudojęs batų varsčius. Buvo 
70 metų amžiaus.

Minėto laikraščio antraštės ir da
tos neturiu, bet gautoje iškarpoje 
pažymėta, kad informacija imta iš 
Heidelbergo prokuroro (Staatsan- 
halt) įstaigos.

A. RADŽIUS

Flagstaffe, Arizonoj, (ji pavadinta 
steigėjo vardu), garsiųjų Marso ka
nalų protagonistas. Šio šimtmečio 
pradžioje P. Lowell ėmėsi analizuo
ti Urano orbitą,' norėdamas nustaty

ti, ar ji tik neparodo kokių gravita
cinių efektų, sukeltų tolimos, už 
Neptūno esančioj planetos. 1905 
metais jis jau paskelbė pirmuosius 
duomenis, kur toji planeta galėtų 

būti. Lowell’iui ji buvo “Planeta X”. 
Kiek vėliau Lowell observatorijoje 
buvo pradėtas plataus masto devin
tosios planetos ieškojimas. Deja, P. 
Lowell jos patsai nesurado ir suradi
mo nesu! ’ukė. Surasta ji, 13-kai me
tų prasi kus nuo Lowell’io mirties.

Dėvimosios planetos ieškojo ir ki
tas to ato amerikiečių astronomas 
William Henry Pickering (1858 — 
1938), jaunesnis brolis astronomo
— astrofiziko Edward’o Charles 
Pickering’o, kuris aptartas Lietuvių 
enciklopedijoje. W.H. Pickering pa
dėjo P. Lowell’iui įrengti jo observa
toriją, paskelbė fotografinį mėnulio 
atlasą, domėjosi Marso problemomis. 
Devintąją planetą jis vadino “Pla
neta O”. Tiesa pasakius, Mount 
VVilson’o observatorijos parūpintose 
jam fotografinėse plokštelėse buvo 
Plutonas nufotografuotas. Bet nega
lėjo būti atpažintas, nes jį pridengė 
plokštelės dėmės, o kitose fotografi
jose jis susiliejęs su žvaigžde. De
vintosios planetos nesurado nė W. 
H. Pickering, nors, kaip ir P. Lowell, 
buvo apskaičiavęs jos poziciją.

Plutono triumfas

P. Lowell ir W.H. Pickering buvo 
labiausiai žinomi planetos ieškoto
jai. Jų pastangos dominavo pir
muosius tris šio šimtmečio dešimt
mečius. Bet atradėjo garbė teks jau
nam Lovvell’io observatorijos asis
tentui Clyde Wi'lliam’ui Tombau- 
gh’ui (gimęs 1906).

Tuo metu observatorijoj sistemin
gai ir intensyviai buvo ieškoma de
vintosios planetos, 13 inčų (33 
cm.) fotografiniu teleskopu buvo 
nuolat fotografuojama padangė. Pa
ti darbymetė, patsai įkarštis. C.W. 
Tombaugh’o darbas buvo tirti foto
grafijos plokšteles specialiu aparatu, 
vadinamu “blink microscope” — 
blykčiojančiu mikroskopu. Ir štai, 
vieną dieną, studijuodamas plokšte
les, fotografuotas 1930 m. sausio 23 
ir 29 d., aptiko tą, kurios taip ilgai 
ir užsispyrusiai buvo ieškotą. Apie 
patį atradimo momentą C.W. Tom-

- baugh “Astronomical Society of the 
Pacific Leaflet” 1946 metais rašė: 
"... 1930 m. vasario 18 dienos po
pietę staiga užtikau Plutoną! Užval

dė stiprus susijaudinimas, nes iš pir-

i Tad trys tolimiausios planetos su
rastos rųodęrtiiajs laikais ir moder- 

, nlom priemonėm.
Neklaužada

mo žvilgsnio buvo aiški surasto ob
jekto prigimtis... Nei viena iš dviejų 
milijonų žvaigždžių, iki šiol patik
rintų, tiek daug vilčių neteikė, Kaip’ 
ši... Objekto vaizdai buvo greitai 
rasti sausio 21 d. plokštelėse, ir jo po
zicija atitiko judesiui, kurį buvo ga
lima išvesti iš sausio 23 ir 29 d. 
plokštelių. Tada painformavau di

rektorių ir kitus observatorijos va
dovybės narius, kurie atėjo pasižiū-- 
rėti." ,'1

Tad devintoji planeta atrasti 
1930 m. vasario 18 d., o atradimas 
paskelbtas ne tuoj, bet daugiau kaip 
po trijų savaičių, t.y. kovo 13 d., 
Percival’io Lowell’io gimtadienį. 
Tuo norėta pagerbti žymųjį devin
tosios planetos ieškotoją, o drauge 
ir parinkti daugiau duomenų apie 
ką tik surastą saulės šeimos narį.

Naujoji planeta pavadinta Pluto
nu pagal graikų mitologinį paže
mio tamsybių, mirusiųjų karalys

tės valdovą. Plutonas yra pirmoji 
planeta, surasta fotografiniu būdu. 
Uranas pirmoji planeta, surasta te
leskopu 1781 m. (ją surado Sir Wil- 
liam Herschel) ir Neptūnas — pir
masis, surastas matematikos pagal
ba. Jį surado J.G. Galle 1846 m. pa
gal V.J.J. Leverrier’o skaičiavimus.

Visos saulės sistemos planetos 
skrieto. aplink Savąją žvaigždę be

veik vienoj plokštumoj. Ir tam tik
rų nukrypimų -nuo ekliptikos (t.y. 
plokštumos, kurioje guli žemėš orbi
ta), bet jie mažesni kaip 4°; Tik 
Merkurijaus orbitos plokštuma su
darų 7° kampą su .ekliptika. O 
Plutonas tolį pralenkia visas .plane
tas. Jo orbitos ir ekliptikos kampas 
siekia net? 17’, . ' J f ' |

Savo orbitos formh jis taip pat iš
sišoka kaip Pilypas 0 kanapių. Or
bita, žinoma, elipsė, • kaip, ir kitų 
planetų. Bet ji taip ištęsta, kad .yra 
laikotarpis, kada Plutonas priartėja 
prie sąulės arčiau, negu Neptūnas. 
Tas laikotarpis jau prasidėjo 1979 
m. sausio <mėn. ir baigsis 1999 m. 
kovo fnėn. Dvidešimt metų Pluto
nas -bus arčiau, už . Neptūną., Arti
miausią-nuo saulės tašką pertbelių 
Plutonas pasieks 1989 metais.-Tada 
jo atstumas nuo saulės sieks 4.425 
bilijonus, kilometrų (2.75 bil. my
lių). < Tolimiausias nuo saulės orbi
tos taškai alelis yra už 7.375 bili
jonų kių. (4.582 bil. mylių). .Vidu-' 

tinis >’4>lanfctos atstumas laikomas 
5.913 >bįL km. (3.666 bil. mylių)/ 
Tą, savo keistą- orbitą Plutonas, api
bėga. per 248 metus 61 mėn. 11, die

nų- 1 - ,
Dar vieną keistą rėiškinį pastebė

jo R.H. Hardie'1955 metais. Pasiro- 

-do, kad Plutono šviesa kinta apie 
‘10 proc., V labai - reguliariai,- kas 
šešios-dienos. Laikoma', kad tas ki
timas vyksta dėl planetos sukimosi 
aplink1 Savo ašį,’ t.y. dėl rotacijos. 
Reiškia, kad- planetos paviršiuje 
tamsios ir šviesios dėmės neregulia- 
riai paskirstytos. Iš šviesos kitimo 
išvestas Plutono rotacijos, periodas 
— 6 dienos 9 vai. 16 min. 54 sekun
dės, arba, kaip astronomai mėgsta 
žymėti, 6.39 dienos.

... kaip pasverti Plutoną?

Jeigu kada kuriam nors astrono
mui, skaudėjo galva, tai tikriausiai 
dėl Plutono. Keista, ištįsusi ir gero
kai pakrypusi orbita ir per mažai 
masės, kad paveiktų kitas planetas. 
Plutonas per mažas, kad tokiame di
deliame atstume galima būtų išma
tuoti jo dydį, ir per daug neryškus, 
kad galima būtų gauti tikslų, iš

kalbingą- jo šviesos spektrą. Kokia, 
iš tikrųjų,. Plutono masė? Ilgą lai
ką šis 'klausimas vargino astro

nomus.
■Dėl? !i]irieš Plutoną atrandant, 

buvo manoma^ kad devintoji plane
ta tiirinti būti didelė, stambi, bent 
keletą' kartų didešnė už žemę. P. 
Lovell’io skaičiavimu "Planetos X" 

masė turėjusi būti septynis kartus

Fotografija, kuria surastas Plutono 
nulis. Charonas. yra Plutdpb‘\(j 

išsikišimas aukštyn ir truputį deši 

didesnė už žemės. W.H. Piękerįng 

savp “Planetai O” skyrė -diriguotai 
didesnę masę už žemės. Skaičiavi
mai, tiesiogiai privedę prie’Pluto
no atradimo, pranašavo, kad plane
tos masė būsianti 6.6 kartų dides
nė už žemės masę. O surastoji* pla

neta pasirodė besanti maža, nežy
mi, kažin ar galėjusi kokį poveikį 
turėti Neptūno ir Urano orbitoms. 
Kilo net abejonių, ąr iš tikrųjų,.^as
tronomai surado tą, kurio ieškojo? 
Gal Plutonas tebuvo tik atsitiktinu
mas, tik atlyginimas už , kruopštų 
ilgų mętų darbą? t0»im

Dangaus kūpo masė, skersmuo h 
tankumas yra artimai tarpuąa^su- 
sjję, Juo didesnė masė, juo mages
nis skersmuo, juo didesnis .tanku
mas. Tuos tris pagrindiniuą/Plųto- 
no duomenis labai sunku .pųiųaSytl.

Plutono regimasis diskas „nepap
rastai mažas, apie 0.2 sekundės. jan- 
■ko- Tik mažas švięsos taškelis, . JBu- 
vd galvojama, kad regimąją,(gąkas 
neparodąs viso- Plutono skersmens, 
kad tai tik šviesos atspindys nuo la
bai blizgančio rutulio, 'panašiai, 
kaip rutulinių guolių šrajęįip. ši-

' “ .... . J . .4 >

■L . — Oilivr n i -
patenkinamų, re^ųlta 
m..*___ _____ x

Dr. Clyde W. Tombaugh, Plutono atradėjas, prie didžiulio 16 inėų teleskopo 
- reflektoriaus savo namo kieme Masilla Park; New Mejdco, kur astronomas 
dabar gyvena. Nuotrauka daryta 1980 metais.

Šios fotografijos negatyvo plokštelėje surastas Plutonas. Strėlė parodo pla
netą, mažytį šviesos taškelį, panirusį žvaigždžių gausybėje.

kaip rutulinių guolių šra^ęjip. ! 
tokiom sugestijom pagrįst) rr$giį!i 
vimai nedavė patenkinamų,^re^ųl 
tų, nes tada Plutono maįę įųijėtų 
būti tankesnė už šviną. ...

1950 metais Gerard P, .^ųiper, 

saulės sistemos specialistas,.tylhJPa- 
lpmaro 200 jinčų teleskopu.jtę^da- 

mas Plutoną, išmatavo jo skersme 
nį: apie 6400 kilometrų (46otl .įmy

liu). Dvigubai mažesnis ujE’ž’ėmę. 
Tuo tarpu kiti astronomą), (w.J. 
Eckert, D. Brouwer ir G.M. Cle- 
mence), bandydami išaiškint). ko
kį efektą turi Plutonas į kijų pike

tų, ypač Urano ir Neptūno, orbi
tas, kompiuterio pagalba ^ųžjatė, 

kad Plutono masė esanti lygį 1)1 že

mės masei. Reiškia, truput) madin
gesnis už žemę. Jeigu taip, tai pluto

nas būtų 60 kartų tankesnis ■ už 
vandenį, kai žemė tuo tarpų tik 5.5 
kartų tankesnė už vandenį., ų rj

Geras yra būdas skersnmniujnu

statyti žvaigždės pridengimas,y arba 
okultacija. Planeta, bėgdama !(ąąvo 
taku, kartais užstoja toliau esančią 
žvaigždę. Žinant tuo momentu pla
netos nuotolį ir žvaigždės užternfmo 
trukmę, galima išvesti planine 
skersmenį. 1965 m. balandžio 28 d. 
plutonas turėjo pridengti vie&yąjlp- 
ną, neryškią žvaigždę. Bet laJpV- 

gė. Ir tas faktas parodė, kad Pluto
no skermuo yra nedidelis. Jįs nęgali 
būti didesnis, kaip 6800 kmi(4200 

mylių). Rezultatas gana gerai'suti
ko su Kuiperio duomenimis/ j- ;i

Įvairiais būdais buvo ieškoma 
Plutono masės ir skersmens* bet re
zultatai vis privesdavo prie gana di
delio medžiagos tankumo. §ųųkų ti
kėti, kad tas tolimasis mažįųką^bū- 
tų toks tankus ir masingas. Pąga- 
liau nušvito astronomams gklfži ^a* 
paaiškėjo, kad Plutonas bętprją.ja- 
telitą.

Charonas
.tiibnui

James W. Christy 1978 m. birže
lio 22 d., tikrindamas JAV Lfdvjjpo 
observatorijoje Plutono fotografijas, 
padarytas 155 cm. teleskopu Flags- 
tafPe, Arizonoje, balandžio .ir gegu
žės mėn., pastebėjo, kad Plutono 
vaizdas lyg ir pailgėjęs. Atrodąs lyg 

kriaušė. Patikrinęs anksčiau padaly
tas Plutono nuotraukas, pailgėjimus 
rado 1965 lr 1970 m. fotografijose. 
Ir tas pailgėjimas vis keite savo'po

ziciją, po šešių dienų vėl atsirasda
mas pirmykštėje disko pusėje. Xiš 

kiai satelitas. Jos atstumas nuo pla
netos maždaug 20,000 km. Aplink 
Plutoną apskrieja per tą patį perio
dą, kaip Ir Plutono rotaciją — 639 
dienas, Reiškia, Plutonas ir |o. sate
litas yra sinchronizuota sistema. *Ša-

(Nukelta i 3 pusl.)1'^
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Kun. Juozo Žebrio monografija
SIMAS SUŽIEDĖLIS

Lawrence Wolkovich - Vai- [ klebonas, nužudytas įsibrovusių j
bus, LITHUANIAN PIONEER 

NEW ENGLAND. The 
les and Tragic Death of 

Rėvėrend Joseph Žebris, 1860—1915. 
Jacket by Julianna M. Aleocander. Li- 

įf Congress Catalogue Card No. 
!^dgO5ia68. Publlshed by Franciscan 
-lvf)niss<<'.1980. First printing — 2,000 

šis anglų kalba leidinys gau- 
ir "Drauge”, kaina — 6 dol., 

paštų užsakant pridedamas dar 1 dol.
".persiuntimo išlaidoms ’— 

-alq lĮuJarV ■ •
-<šsn •
ito'Friėš 65 metus 

■‘‘“Gohhecticut, buvo 
•žaAndrieį'aus lietuvių 
>'nibohaskun. Juozas

"K
oHžiū 
nJE'

padengti.

New Britain, 
nužudytas Šv. 
parapijos kle- 

Žebrys. Ameri- 
■IJfkėi1fetuvių leidiniuose jis retai ar- 

'mažai užsimenamas, nors jo vaid
muo, besikuriant lietuviams šiame 
krašte, nebuvo eilinis. Velioniui 11- 

-uzgtfcteko laukti, kol susirado auto- 
atkreipęs dėmesį į to kunigo 

■U5kš»Aenj ir jo veiklą, susijusią ypač 
■oiftSi^NauJosios Anglijos lietuvių kūri- 

-užuomazgomis. Tki mes pati- 
■ę^ameUš kun. Vinco Valkavičiaus 
n£(Wltaam Wolkowicz) neseniai pa- 

■u$irodtHusfos monografijos: Lithua- 

Pioneer Priest of New Eng- 
■2nlfi«^i980).
-jbI oun r
.iBlŽBHE Tragiškas brolių likimas

‘ ifun. J. Žebrio pavardė angliškai 
“įrašoma Žebris, bet tame kaime, kur 

jis gimė (1860 vasario 16), tega
no būti sakoma Žebrys. Monogra

fijos autorius nurodo, kad tiktai 
į .1,Draugas“ savo nekrologe (1915 
vasario 18) teisingai užrašė to kai- 

fiTtHo%ardą,' Palaukia!, o jiaip jau 
'“įvairiuose leidiniuose rašoma klai- 

dingaf — Palainiai, Paloniai, Pa- 
‘.Idimlai. Lietuvos vietovių administ- 
' Vatiniame sąraše, išleistame Vilniu- 

je 1959 metais, Palaukių kaimas — 
‘apie ’2D km į šiaurės rytus nuo Pa- 

’ ''nė vėžio — priskirtas Karsakiškio 
’iaKjjylirikei. Nepriklausomos Lietuvos 
“'‘lajinis priklausė Subačiaus valsčiui.

' Kuri. J. Žebrio tėvai buvo stam- 
'"‘fejiy Ūkininkai, galėję savo vaikus 

mokslus. Iš keturių sūnų 
'J’b^b du kunigai ir vienas gydyto- 
r’ jjtft1.' Visus tris ištiko tragiškas liki

mas: gydytojas Motiejus Žebrys mi- 
'“^r^11‘subadytas bepročio paciento 

(1899); kun. Kazimieras Žebrys, 
°'Želčdi klebonas, mirtinai buvo pri- 

‘^rtitiŠtas bolševikų (1919); kun.

Juozas Žebrys, New Britain lietuvių

o Jiaip jau

klebonijų piktadarių (1915).

Poeto Vienažindžio kaimynas 
ir draugas

Kun. J. Žebrys mokėsi Šiaulių 
gimnazijoje ir Žemaičių kunigų se
minarijoje Kaune. Tarp jo profeso
rių buvo Antanas Baranauskas, vė
liau Seinų vyskupas ir „Anykščių 
šilelio“ autorius, ir kalbininkas kun. 
Kazimieras Jaunius; abu jie mokė 
klierikus lietuvių kalbos. Drauge su 
klieriku J. Žebriu tame pat kurse 

(1881—1884) mokėsi Aleksandras 
Dambrauskas - Adomas Jakštas, 
mokslininkas, kritikas ir poetas, ku
ris buvo išsiųstas toliau studijuoti 
Petrapilio Akademijoje, o klierikas 
Juozas Žebrys 1884 lapkričio 4 
jšventintas kunigu. Kunigystės sak
ramentą suteikė vysk. Mečislovas 
Paliulionis. Nors monografijoje ne
nurodoma, bet reikia manyti, kad 
kun. J. Žebrys primicijas atlaikė sa
vo parapijoje —Karsakiškyje. Bet 
tuo metu buvo ir šv. Pranciškaus 
vardo koplyčia Palauktuose.

Kun. Juozas Žebrys buvo paskir
tas vikaru j šv. Onos parapiją Ak
menėje, Lietuvos šiaurėje, netoli 
Latvijos sienos arba, kaip tada bu
vo sakoma, Kuršo gubernijos. Ta
me pasienyje, Pakuršėje, išbuvo de
vynerius metus, parapijos klebonu 
turėdamas kun. Antaną Žilinską. 
Savo gi kaimynu turėjo Laižuvos 
kleboną kun. Antaną Vienožinskį 
(Vienažindį, Vienužį), poetą, kurį 
jam teko ir laidoti (1892). Lanky
damas nepagydomai sergantį, kartą 
paklausė, ar nebijąs mirti? „Einu gi 

pas tėvą, — atsakė, — ne pas pa
tėvį“. Būdamas jau Amerikoje, kun. 
J. Žebrys išleido pirmąjį Vienažin
džio dainų rinkinį — Dainos Pa- 
raszytos Kun. Antano Vienožinskio 
(Plymouth, 1894). Prakalbon įrašė 
tokį savo liudijimą: „Pats mačiau, 
kaip sugraudintam giesmininkui 
ašaros per abu skruostus varvėjo“, 
kada jis skaitė arba dainavo savo 
eiliuotus posmus, Vienažindžio dai
nų antras leidimas atspausdintas 
Tilžėje spaudos draudimo metu ir 
nauju pavadinimu — Lietuvos Tė
vynės Dainos (1898). Originalus 
rankraštis išliko Vilniaus bibliote
koje. Jame paties poeto nurodyta, 
kad tas „Žemaičių dainas“, parašė 

„Vienužis, Pakuršėje Prisigužis“.

Kun. Juozas Žebrys (1860-1915)

Kun. J. Žebrys iš Pakuršės išvy
ko j Jungtines Amerikos Valstybes.

Caro laikų tremtinys
I

Kun. J. Žebrys išlipo iš laivo 

New Yorko krantinėje 1893 liepos 
21, Palikti Lietuvą j j vertė du mo
tyvai. Viena, nenorėjo patekti j ran
kąs rusų žandarams už ryšius su 
draudžiamąja spauda. Besimokyda
mas kunigų seminarijoje, priklau
sė slaptai patriotinei klierikų drau
gijai, palaikiusiai ryšius su knygne
šiais. Vikaraudamas Akmenėje, rė
mė draudžiamosios lietuvių spau
dos leidimą bei platinimą ir joje 
bendradarbiavo. Atvykusį Ameri
kon caro valdžia apšaukė
kiečių šnipu“, o kun. J. Žebrys 
pats save laikė „ištremtuoju už lie
tuviškas knygas". Atsikirsdamas 
prieš tą melą, rašė, kad Amerikon 
„atvyko norėdamas patarnauti savo 
broliams dvasiniuose reikaluose“. 
Tai buvo antras motyvas palikti 
gimtąją šalj.

Rusų valdžios noras suniekinti 
J. Žebrį buvo suprantamas. Tais

„ameri-

pačiais metais, kai jis atvyko į Ame
riką, Kražiuose caro žandarai su
rengė skerdynes gynusiems uždaro
mą bažnyčią (1893). Kun. J. Žeb
rys atspausdino' apmatus vaidini
mui — Kankinimas katalikų Lie
tuvoje (1894), Amerikos lietuvių 
kolonijose nusirito banga vai^įni- 
mų, vaizdavusių rusų žiaurumą, 

ir pasipylė protestai prieš caro po- 
litįką Lietuvoje. Be to, buvo sukel
tas sąjūdis kurti daugiau „kareiviš
kų draugijų“. Kun. J. Žebrys pa
rengė karinėmis temomis dvi bro
šiūras: Knygelės dėl lietuviškų ka
reivių Amerikoje ir Mokinimas lie
tuviškos kariuomenės :— abi 1894 
metų. Jis buvo pirmasis, pateikęs 
lietuviškus terminus karinei rikiuo
tei. Kai kurie Jš jų prigijo Nepri

klausomoje Lietuvoje. Tų kariškų 
draugijų tikslą aptarė šiais žodžiais: 
„Lietuviška kariuomenė, dabar tve
riantis Amerikoje, turi priduoti vil
tį prisikėlimui Lietuvoje... Jei reika
lautų Dievas ir tėvynė Lietuva, 

nebijoti pralieti kraujo*. Taigi rusų 

valdžios akyse, kun. J. Žebrys, atsi

radęs Amerikoje, atrodė pavojingas 
asmuo, kuriam prisegė „šnipo“ 
keiksmažodį, kadangi negalėjo pa
siekti ir nutremti į Sibirą.

Parapijų daigintojas

Kun. J. Žebrys atvyko pas kun. 
Aleksandrą Burbą, žinomą Ameri
kos lietuvių veikėją, šv. Kazimiero 
parapijos kleboną Plymouth, Pa. Su 
juo buvo pažįstamas iš Šiaulių 
gimnazijos laikų ir jo paragintas 
atsirado šiame krašte. Trumpai te
pabuvęs pas savo jaunystės draugą, 
pasileido keliauti po rytinį Ameri
kos pakraštį. Per tris mėnesius ap
lankė kone visas vietoves, kur buvo 
daugiau lietuvių — nuo Pennsyl- 
vanijos iki Vermonto ir Maino vals
tybių. Monografijos autorius kun. 
J. Žebrį priskyrė prie nedaugelio 
kunigų bastūnų (vagabond cler- 
gy), keliavusių ir skelbusių žmo
nėms Kristaus Evangeliją.

Connecticut valstybėje kun. J. 
Žebrys buvo pirmasis lietuvis kle
bonas. Iš pradžių buvo klebonu 
Waterburyje ir New Britain (1894- 
1898), paskui tik šv. Andriejaus pa
rapijoje New Britain (1898 - 1915). 
Bet jis paskatino įsteigti keliolika 
lietuvių parapijų kitose vietovėse 
ir valstybėse. Monografijoje nurodo
mos šios vietovės: Hartford, Anso- 
nia, Bridgeport, New Haven — 
Connecticut valstybėje; Athol, 
Brockton, Cambridge, So. Boston — 
Massachusetts, Brooklyn ir Amster- 
dam — New York, Elizabeth ir 
Newark — New Jersey. Net ir kle
bonaudamas Waterburyje, išvažiuo
davo laikyti pamaldų ir klausyti iš
pažinčių į tolimesnes vietoves, kur 
nebuvo lietuvio kunigo.

Savo broliui Lietuvoje, kun. Kazi
mierui Žebriui, 1901 metais rašė, 
kad Jungtinėse Valstybėse gali būti 
iki 50 lietuvių parapijų, gi ateity
je turėtų būti iki 300. Kitu savo 
laišku broliui (1905) užsiminė, kad 
Amerikos lietuviams reikėtų savo 
vyskupo, kuris turėtų jurisdikciją j 
visas lietuvių parapijas; dabar gi, 
lankant lietuvių kolonijas, tenka 
kreiptis vis į kitą vyskupą fakulta- 
čių, o tai apsunkina ir sudaro ne
patogumų. Parapijų darbui vieno
dinti dar 1894 metais įsteigė Lietu
viškų Amerikos Kunigų Draugys
tę, bet ji neišsilaikė; buvo naujai 
įkurta tik po 15 metų (1909). Anot 
monografijos autoriaus, kun. J.Žeb- 

rys taip noriai ir autoritetingai rū
pinosi Amerikos lietuvių dvasiniais 
reikalais, tarytum jis būtų buvęs 
popiežiaus siųstas (if he were 
papai legate, 79 p.).

Daugeriopas triūsas

Kun. J. Žebrys nesitenkino gry

nai pastoraciniu darbu. Jam rūpė

jo tautiniai ir socialiniai reikalai:

šlaitai
>21

KODĖL AS MĖGSTU ’ ■ -“8

GYVENTI PRISIMINIMUOSE?

Veidrodžio man negaila. ■ 21

Atėjo laikas
jam pasenti,
ir jis paseno. ■ m

Nes toks gyvenimas. '■ , ’siv

Bet man gaila tavęs, d

nes ir tu, -iŽ

panašiai kaip ir veidrodis,
patamsėjai labai ■JA

ir esi jau visai pasenusi.
h

Veidrodžio, ■

kaip sakiau, 
man visai negaila. 
Bet man gaila tavęs.
Ir visų, 
kuriuos rudenio naktį 
teaplanko tiktai kapinynų graudusis mėnulis.

ti

J
.n
JĮ
i5
4Kodėl aš mėgstu gyventi prisiminimuose?

Todėl,
kad mano prisiminimuose 
niekad niekas nesensta;
nes mano patys pirmieji vaikučių pasaulio prisiminimai 
yra mano geriausi vaistai 
nuo visokiausių širdies negalavimų bei senatvės. 
Lengvas lieptas. 
Vaikučių džiaugsmas.
Ir palaimingas 
upeliūkščio čiurlenimas.
Taip atrodo po daugelio metų prabėgęs gyvenimas.

tev 
nl

EMIGRACIJOJE
. J,, . (.............. ' ' '• ' ' < ; - ■ t

Visus mus riša vienas gyvenimas, 
dienos ir naktys,
džiaugsmas ir ašaros ,jn
arba pilkas nusiteikimas.
Taipgi visus mus riša mūsų prisiminimai, 
kurie neša visus mus į brangią ir tolimą Lietuvą, 
ir visi,
kurie miršta svetur,
emigracijoj,
iš tikrųjų jie miršta ne emigracijoj, £q
bet jie miršta brangioj Lietuvoj,
kuri stovi kaip Dovydo bokštas širdies atminimuose.
O, Dangaus Karaliene!
Prisimink savo meilės malonėje mus emigracijoj 
ir laikyk savo meilės malonėje tolimą Lietuvą.

lietuvių švietimas, spauda, organi
zacijos, tautinis susipratimas, blai
vumas, darbas.

Dar būdamas Pennsylvanijoje, 
siūlė Shanandoah lietuvių koloni
joje steigti aukštesniąją mokyklą 
(secondary school), kuri su laiku, 
jo manymu, galėtų išaugti į Lie
tuvių Mokslo institutą (Lithua
nian Institute of Higher Leaming), 
bet toje stambioje tada lietuvių 
kolonijoje, vadinamoje „lietuvių 
sostapile“, nebuvo įkurta nė pradi-

' ‘V!
nė mokykla. Vėliau prie Waterburio 

įgytame parapijos ūkyje galvojo 
kurti žemės ūkio mokyklą (Acade- 
my of Agriculture), tačiau ir tos 
pretenzingos savo idėjos nerealiza
vo. New Britain įkūrė pradinę pa
rapinę mokyklą, kuri 1914 metais 
turėjo 102 mokinius, tačiau po kun. 
J. Žebrio mirties tuojau sunyko 
(1916).

Daugiau sėkmės turėjo spaudos

(Nukelta } 4 pusi.)

h 8£ oiš! • • y•

Plutono planetos paslaptys
'—JulR Le - ■

oSHk“« 2
iAslitas: pavadintas Charonu. Seno

joj graikų mitologijoj Charonas kel- 

„idaVęS vėles per Stikso upę j Hado 
-karalystę.
'to Laimingu atveju pasisekė nustaty- 
■’ ti fhiriimalų satelito skersmenį. O 

•ū'taš- laimingas atvejis — okultacija. 
■‘iĮ^O-'rii. balandžio 6 Plutonas turėjo 

11 pridengti 12-to ryškumo žvaigždę. 
■‘iiėF'PTutonas jos visai nekliudė ir 

neužtemdė. Užtemdė Charonas, ir 
žvaigždės užtemimas truko 50 se
kundžių. Iš to apskaičiuota, kad 

'"CRafSnas negalįs būti mažesnis, 
nKalp 1200 km. skersmęps.
<i>'^į^adus Charoną, astrono- 

Jfnams tau paprastas reikalas nusta

tyti Plutono masę. Reikia tik paim- 
menulio orbitos periodą, jo atstu- 

° Iną nuo planetos, pasikviesti į talką 
^ėtviono ir Keplerio dėsnius, ir tu- 

ninė jų masių sumą.Tokiu būdu, 
pagaliau, išspręsta viena iš paslap

tingiausių Plutono mįslių —< jo 
j.mase-'O masė, pasirodė, besanti vos 

110023 žemės masės. Jo skermuo lai- 
j ičomas apie 3000 km. Tada tanku- 
*mks išeina daug mažesnis už žemės 

p!.\|ih<iehs tankumą. Duomenys kol 

Kas patėnkinami, tik reikalauja kiek 
didesnio patikslinimo.

____ ...______..________ .... ""Ateina puiki proga šiam patiksli
nimui. ' Plutonui bebėgant ap-

lė proga išgauti tikslesnių duome

nų.

Pasivaikščiojimas Plutone

O jei pasisektų nuskristi į Pluto
ną ir nusileisti ant jo paviršiaus, ką 
ten rastumėm? Kaip tamsusis jo pa
saulis atrodytų? Deja, niekas dar 
ten nebuvo ir gyvu žodžiu niekas 
negali paliudyti. Bet tai dar nereiš
kia, kad negalime daryti išvadų iš 
turimų stebėjimo duomenų.

Plutonas beveik 40 kartų toliau 
nuo saulės, negu žemė. Vidutinis jo 
atstumas nuo saulės siekia daugiau, 
kaip 5 bilijonus 900 milijonų kilo
metrų, tuo tarpu kai žemės viduti
nis atstumas — vos 149.6 milijonų 
km. Dėl tokio didelio atstumo saulė 
jau nebepajėgia Plutono paviršiaus 
draugiškai sušildyti. Ten tempera
tūra sukasi apie 43 laipsnius Kelvi
no (arba 230 laipsnių šalčio Celsi
jaus). Prie tokios temperatūros vi
sos dujos, išskyrus neoną, sušąla į 
ledą. Be to, Plutonas nėra pakanka
mai masyvus, kad palaikytų daug 
atmosferos. Todėl manoma, kad ja
me galinti būti labai reta neono at
mosfera. Planetos spektras leidžia 
spėti, kad paviršius galįs būti pa

dengtas metano šalna. Jei taip, tai 

Plutonas turi labai spindėti, nes me
tano šalna atmuša 70 proc. į ją 
krintančių* spindulių.

Plutone amžina naktis. Saulė taip 

link saulę, palengva keičiasi ir Cha- 
rono orbitos pozicija žemės atžvil

giu. 1981 - 1989 m. laikotarpy Cha- 
rono orbitos plokštuma bus kraštu 
atkreipta į žemę. Charonas užtem
dys Plutoną if Plutonas Chąroną po 
112 kartų per metus. Jų šviesos pa
sikeitimai bus labai tiksliai matuo
jami fotometrais, o kompiuteriai 
spręs didelį sudėtingų lygčių tink 
lą. Iš jų astronomai sužinos Pluto
no ir Charono paviršių kiekvieno 
taško šviesumą ir galės nustatyti 
dėmių pasiskirstymą. Užtemimų 
duomenys leis . tiksliai išmatuoti 
abiejų kūnų skersmenis, jų pavi
dalus, orbitinius atstumus, o taip 
pat išvesti mases ir tankumus.

Labai naudingi astronomijos mo
kslui erdvėlaivių artimi praskridi- 
mai pro planetas, kaip štai dabarti
niai Voyager 1 ir 2, praskridę pro 
Jupiterį, dabar lankęsi Saturno dva
re. Buvo anksčiau planuojamas va
dinamasis “Grand Tour”, kur erdvė
laivis, pasinaudodamas palankia 
planetų konsteliacija ir jų gravita
cine jėga, aplankytų net į tolimiau
sias iš jų. Tada tikrai sužinotu- 

mėm, koks Plutonas ir Charonas 

yra. Deja, dėl NASA biudžeto ap

karpymų šio plano teko atsisakyti. 
Plutono — Charono prisitemdymai toli, kad tik šviesus taškas iš jos bė- 
bent šiame šimtmety liko vieninte- | likęs tarp daugybės žvaigždžių. Ji

pusantro tūkstančio kartų silpniau 
šviečia negu žertiėje. Reikia telesko
po, kad galėtum pamatyti jos diską. 
Visai kitaip atrodo Charonas. Jo di
džiulis diskas nuolat kabo vienoje 
padangės vietoje. Kampinis disko 
skersmuo keturių su puse laipsnių, 
kai tuo tarpu mūsų mėnulis tik pu
sės laipsnio pinigėlis. Tai dėl to, kad 
Charonas yra daug daug arčiau pla
netos, negu mėnulis, bet jis mažiau 
saulės spindulių gauna ir yra daug 
tamsesnis už mėnulį.

Taip maždaug, galvojama, atro
dytų Plutono paviršius. Bet kas yra 
jo viduje? Iš kokių sluoksnių jis 
sudarytas? Ką rąstumėm, jei Pluto
ną didžiuliu peiliu perpjautumėm 
pusiau, kaip obuolį? Į šiuos klausi
mus atsakyti jau sunkiau. Tačiau 
mokslininkai nenuleidžia rankų, su
sidūrę su sunkumais. Kompiuterių 
pagalba iš turimų kad ir negausių 
duomenų jie sudaro Plutono struk
tūros modelius. Vienas iš tokių mo
delių rodo, kad Plutono branduolys 
galįs būti apie 1200 km. skersmens ir 
sudarytas iš silikatinių uolų. Bran

duolį gaubia apie 650 km. storio ap
valkalas — grynas vandens ledas, o 
pačiam paviršiuj apie 50 km.storio 
metano ledo pluta. Pagal kitą mode
lį metano ledo pluta esanti iki 700 
km. storio. Iš viso Plutono modelių 
esama tiek, kiek jo tyrinėtojų. Api
bendrinant galima būtų pasakyti, 
kad iki 1978 m. Plutonas buvo cha

rakterizuojamas kaip tanki, tamsi 

žemės tipo planeta, kuri kažkokiu 
būdu pateko į saulės sistemos toli
miausią pakraštį. Dabar, atradus 
Charoną, jis laikomas palyginti ma
ža, nedidelio tankumo metano snie
go gniūžte su amoniako ir kitomis 
priemaišomis.

Kas tu toks, Plutone?

Plutonas keista planeta. 50-čiai 
metų prabėgus nuo atradimo, jis 
vis dar paslaptis. Ekscentriška ir 
palinkusi orbita, patsai toks netikė
tai mažas. Nenuostabu, jei atsiran
da tokių, kurie įtartina akim žvel
gia į tolimąją planetą. Gal ji visai 
ne planeta? Gal tik satelitas, nutrū 
kęs nuo kurios nors planetos? Jei 
taip, nuo kurios? Žymiausias kandi
datas gali būti Neptūnas. Jo sateli
tų sistema irgi gana keista. Du sa
telitai lydi Neptūną. Tritonas tur
būt pats didžiausias mėnulis saulės 
sistemoje, sukasi aplink Neptūną at
virkščia kryptim. Nereidė mažas 
mėnuliukas, bet jo orbita nepapras
tai ištęsta. Tai pati ekscenciškiausia 
orbita visame saulės pasaulyje. Iš
skyrus Kometas, žinoma. Gal kada, 
gilioje kosminėje senovėje, Neptūno 
satelitai gražiai, tvarkingai skriejo 
aplink planetą, ir Plutonas buvo jų 
tarpe. Gal koks kataklizminis įvykis, 
susidūrimas su praskriejančiu aste
roidu ar kokia nežinoma planeta pa

keitė Tritono kryptį, ištęsė Nereides 

orbitą, o Plutoną visai išmetė iš 

Neptūno traukos ir pavertė devin

tąja planeta.
Kompiuterių skaičiavimai rodo, 

kad Plutonas niekad nepriartėja 
prie Neptūno arčiau, kaip 18 astro
nominių vienetų. O tai bus apie 
2 bilijonai 700 milijonų km. Atro
do, lyg negalėtų Plutonas bet kada 
būti Neptūno pašonėj. Tačiau tas 
argumentas dar nieko nesako apie 
jėgas, kurios dabar nežymios, bet 
praeity stipriai veikė saulės sistemos 

vystymąsi.

Yra hipotezių, kurios paverčia 
Plutoną asteroidu, Kometos bran
duoliu ir t.t. Vienu žodžiu, Pluto
nas labai kontroversinė asmenybė.

Dešimtoji planeta

Kaip bebandytumėm žeminti Plu
toną, laikydami jį satelitinės, aste- 
roidinės ar kometinės kilmės, vis 
tiek jis lieka pačia paskutine ir pa
čia tolimiausia planeta. Lekia jis 
sau tamsybėse aplink nedidelę 
žvaigždę saulę ir suka astronomams 
galvas. Bet ar iš tikrųjų Plutonas 
yra paskutinė saulės planeta?

Ta mintis nedavė ramybės dau
geliui astronomų. Ir patsai Clyde 
W. Tombaugh, atradęs Plutoną, dar 
17 metų įsismaginęs ieškojo trans- 
plutoninės planetos. Per tą laiką 
praleido 7000 valandų, tikrindamas 
fotografines plokšteles, apžvelgė 70 
proc. dangaus skliauto ir “apčiupi
nėjo” 90 milijonų žvaigždžių. Šio 

darbo duomenys rodo, kad eklipti

kos plokštumoje negali būti jokios 

Neptūno dydžio planetos iki 270 as
tronominių vienetų atstumo nuo 
saulės, t.y. 40 bilijonų kilometrų, 
(tarp kitko, astronominis vienetas 

yra vidutinis žemės atstumas nuo 
saulės). O toliau jau, žinoma, ne
verta nė ieškoti. Jokia saulė tokiose 
tolybėse nė auksu apdengto veido 
neapšvies.

Bet gal yra planeta labai arti 

saulės, arčiau negu Merkurijus? Gal 
mes ją tik “pražiopsojom?” Daug 
metų jos buvo ieškoma ir buvo tiki
ma, kad tokia planeta tikrai egzis
tuojanti. Ji net pavadinta Vulkanu. 

Buvo net bandoma išaiškinti, kodėl 
jos niekad nematome. Ji, mat besi
sukanti aplink saulę vis kitoj pusėj, 

diametraliai priešingoj pozicijoj že
mei. Tarytum slepiasi nuo mūsų. 
Deja, Keplerio dėsniai sako, kad to
kio dalyko negali būti. Joks kūnas 
negali išsilaikyti antroj pusėj saulės 
lygiai prieš žemę ir kartu būti ar
čiau, negu Merkurijus. Tokios pla
netos geriausiai ieškoti visiško sau
lės užtemimo metu. Ir buvo ieško 
ma, bet surasta tik viena kita atsi
tiktinė kometa. O jeigu ir yra koks 
kūnas tarp saulės ir Merkurijaus, tai 

jis tegalįs būti mažytis akmenėlis, 
nedaugiau kaip 10 km. skersmens. 
Toli gražu nuo planetinių dydžių.

Atrodo, kad daugiau planetų ne
beturime, ir tenka laikyti sukaktu
vininką Plutoną paskutiniąją sau 

lės planeta, vos vos bežibančia pa
čiame dangaus pakrašty.
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Rašytojui Liudui Dovydėnui 75 metai
Naujų metų pirmoji diena 

(sausio 1 d.), galėtume sakyti, 
buvo gana dosni mūsų literatū
rai. Tą dieną yra gimę du ne
pamirštami lietuviu rašytojai: 
Kristijonas Donelaitis — 1714
m. sausio 1 d. ir Liudas Dovydė
nas,— 1906 m. sausio 1 d. O kad 
būtų ir toliau tokių dosniu die- 
nųlĮ

Kristijonas Donelaitis — jau 
šimtametinė, nors ir amžinai 
mus veikianti praeitis, o Liudas 
Dovydėnas — gyva ir kūrybin
ga dabartis. Toje dabartyje štai 
ir paties rašytojo 75 metu sukaik- 
tis! Sukaktis toli gražu ne senat
viška, nesgi kone pačiose sukak
ties išvakarėse skaitytoją džiugi
no meistriškas Liudo Dovydėno 
nauju novelių rinkinys “Vasaros 
vidudienis” (1979).

JF-
Kai jubiliejaus proga šiandien 

paseki rašytojo nueitą gyvenimo 
kelią ir perverti jo parašytas kny
gas, tai pamatai, kokiu autentiš
ku ir milžinišku talentu Dievulis 
yra <ą Žmogų apdovanojęs. Nie
ko lliito čia daugiau ir nereikėjo. 
Imi gyventi įspūdžiu, kad Liudas 
Dovydėnas, vos tik pramokęs ra
šyti be niekur nieko jau galėjo 
kurti noveles, apysakas, romanus. 
Beveik taip ir buvo.

Vyresnieji ir aplamai nuo mū
sų literatūrinio gyvenimo dar ne- 
atitrūkę, be abejo, labiausiai įsi
mena nepriklausomybės rnetajs 
valstybine premija apdovanotą 
Liudo Dovydėno romaną “Bro
liai Domeikos” (1936). Iš tikrų

Kun. Juozo Žebrio monografija
(Atkelta iš 3 psl.)
darbe. Pradžioje susirišo su Bosto
no Lietuvišku Laikraščiu (1895), 
kurį beveik vienas ir prirašydavo. 
Kai to laikraščio administratorius 
pabėgo su prenumeratos pinigais, 
laikraštis žlugo, išėjus vos septy
niems sąsiuviniams. Kun. J. Žebrys 
nupirko spaustuvės įrankius ir įstei

gė Ryto laikraštį ir spaustuvę Wa- 
terburyje. Laikraštis išsilaikė dau

giau negu dvejus metus (1896 - 
1898). Tai buvo kun. J. Žebrio ant
roji sakykla. Pamokslais bažnyčioje 
ir straipsniais laikraštyje skleidė ir 
gynė savo idėjas: tikėjimas ir tau
tybė negali būti be žalos perskirti; 
reikia laikytis iš Lietuvos atsineštų 
tautinių ir religinių papročių; mo
kytis skaitymo ir rašto; nekenkti 
geram lietuvių vardui; vengti muš
tynių ir girtavimo... Monografijoje 
rašoma, kad tuo metu Waterbury- 
je buvo 34,000 gyventojų, 24 baž
nyčios ir 161 saliūnas. Lietuviai tu
rėjo 5 saliūnus. Kun. J. Žebrys pa
moksluose ir laikraštyje stengėsi lie
tuvius atgrėsti nuo girtavimo pikty
bės (evil of liųuor); ragino susi
laikyti nuo svaigalų per šventes, 
vedybas ir krikštynas; įrodinėjo, kad 
girtybė kliudo geriau įsikurti ir pra
turtėti. Skatino lietuvius pirkti 
mieste sklypus ir namus, įsigyti' 
ūkius, imtis prekybos ir amatų. 
Waterburyje įsteigė kooperatyvą, 
kepyklą, nupirko ūkį, kuriame ma
nė įsteigti senelių prieglaudą ir že
mės ūkio mokyklą. Ne visi para- 
piečiai suprato ir įvertino savo kle
bono pastangas rūpintis ne tik dva
siniais, bet ir medžiaginiais jų rei
kalais.

„Neprietelių” opozicija
Kun. J. Žebrys 1898 metais iš 

Waterburio nukeltas j daug ma
žesnę New Britain lietuvių koloni
ją. Ten anksčiau nuvykdamas lai
kyti pamaldų, padėjo įsteigti šv. 
Andriejaus parapiją, o atkeltas kle
bonu —pastatydino bažnyčią, šioje 
lietuvių parapijoje išbuvo 17 me
tų. Nors sakėsi, kad vyskupas pa
lengvinęs jam darbą iškeldamas iš 
Waterburio, bet iš tikrųjų dauge- 
riopam jo darbui buvo suduotas 
smūgis. Už tai kaltino ne visus Wa- 
terburio lietuvius, bet tik savo „ne
prietelius“. 

jų tai buvo viena iš nedaugelio 
ano dešimtmečio šio žanro kny
gų, kurios mūsų beletristiką iš 
karto kilstelėjo į gerokai aukštes
nę pakopą. O tu sukaktuvininko 
knygų, kiekvienai vis kuriuo nors 
nauju kampu ir kryptimi pasistū- 
mėjusių, iki šiol susidaro iau ne 
tokia maža virtinė. Štai jų pavadi
nimai: “Cenzūros leista” (1931), 
“Buvo žmogus be kojų” (1932), 
“Ieškau gyvenimo draugo” (19 
34), “Broliai Domeikos (1936), 
“Kortu namelis” (1937), “Mes 
ieškom pavasario” (1948), 
“Žmonės ant vieškelio” (1948), 
“Per Klausučių ulytėlę” (1952), 
“Naktys Karališkėse” (1955), 
“Pašiurpo mano velnias” (1974) 
ir kt. O kur dar rašytojo duoklė 
vaiku literatūrai, kur dar sulite
ratūrintu liaudies ipasakų knygos 
ir kitokiu specialesnių raštų to
mai: “Kelionė į pievas” (1936), 
“Jaujos pasakos” (1938), “Varpi
nės šuva” (1939), “Pabėgėlis 
Rapsiukas” (1946), “Buvo kartą 
karalius” (1947), “Karaliai ir 
bulvės” (1973), “Mes valdysim 
pasaulį (1970) ir kt.

Puikiai vaizduodamas dau
giausia liaudies žmonių charak
terius, visu autentiškumu už
griebdamas ju kalbos neišsemia
mus šaltinius ir lyriškai piešda
mas gamtovaizdį, visus šiuos ele
mentus rašytojas sulydo į tokią 
dovydėnišką vienumą, (kad ji 
tampa ne vien tik įkūnyta me
niška tiesa, bet ir tam tikros epo
chos ir tam tikros vietos pamink
liniu įvaizdžiu. Ypač šių dienų

Kažin ar parapijiečiai būtų su
judę ir skundę vyskupui, jei nebū
tų pakurstę saliūnų savininkai 
(bars. owners), kaip monografijoje' 
pažymima. Ano meto lietuvių vi
suomenėje smuklių savininkai bu
vo praturtę „didikai“, sodinami pir
mose vietose, kviečiami krikštatė
viais, renkami valdybų nariais. 
Kun. J. Žebrys su jais susikirto, 
smerkdamas girtavimą ir rūpinda
masis, kad karčiamos būtų užda
rytos bent per didžiąsias šventes 
(pavyzdžiui, Kalėdas). Kitą grupę 
„neprietelių“ sudarė žmonės, ku
riems nepatiko klebono užmojis pre
kiauti ir ūkininkauti, nors turėjo ir 
labdaros tikslą. — Kliuvo ir daž
nas klebono važinėjimas į kitas vie
toves, lyg ir apleidžiant savo para
piją. Drumsties, be to, įnešdavo va
dinamieji „nebažnytiniai“, palaiko
mi liberalinių . socialistinių laik
raščių.

Kun. J. Žebrys, užkliudomas kai
riosios spaudos, nelikdavo skolin
gas: atsikirsdavo savo redaguojama
me Ryto laikraštyje ir pamoksluo
se, 1897 sausio 24 po nakties spaus

tuvė rasta sujaukta, spausdinimo 
priemonės sulamdytos ir išbarstytos 
ant grindų, laiškai ią laikraščiai 

draikėsi gatvėje. Kun. J. Žebrys kal
tininkais laikė vadinamus „šliuptar- 
nius“. Dr. Jono šliupo redaguojama 
Nauja Gadynė pirmoji buvo užsi
puolusi Waterburio lietuvių klebo
ną, kam jis leidžiąs kuniginį laik
raštį „žmonėms mulkinti". Kun. J. 
Žebrys gerbiąs daktarą kaip moks
lininką lietuvį, bet nesutikęs su jo 
laisvamanybe. Kibdavo į kun. J. 
Žebrį ir kitų socialistinių laikraš
čių korespondentai: Baltimorėje
ėjusio Kardo ir vėliau Bostone lei
džiamo Keleivio.

Barbute, važiuosiu į Lietuvą

Kun. J. Žebrys buvo jau įžengęs 
j šeštąją dešimtį savo amžiaus ir 
Amerikoje išgyvenęs dvidešimt me
tų. Jis jautėsi prislėgtas ir apsivy
lęs, neremiamas ir nevertinamas, 
nors daug triūso buvo įdėjęs į pas
toracinį, organizacinį ir tautinį dar
bą. Monografijos autorius jį pava
dino „savųjų negerbiamu prana
šu“ (a prophet vvithout honor in 
his surroundings). Savo seserėčiai 
Barborai, gyvenusiai Hemden, Con- 

visos mūsų tautos lūžtvinėje si
tuacijoj. Juk tokio Lietuvos kai
mo, kurį su visomis žmogaus dva
sios ir papročiu detalėmis nupie
šė savo knygose Dovydėnas, 
šiandien jau nėra ir nebus. In
dustrijai suvarius kaimo gyven
tojus į miestus, šiandien skurdė- 
ja ir gyvosios kalbos lobiai, nyks
ta spalvingieji kaimo šnekoriu 
išsireiškimai, niveliuojasi tarmių 
spalvingumo niuansai. Šia pras
me paskutinieji mūsuose daugia
prasmiai XX amžiaus mochika- 
nai ar tik neliks autentiškiausi 
Liudo Dovydėno knygų pusla
piuose, kaip XX amžiaus tolygūs 
bruožai tapo paminklais Vinco 
Krėvės “Šiaudinėje pastogėje”. 
Panašią duoklę sukaktuvininkas 
yra atidavęs ir čionykščiam išei
vijos gyvenimui. Ir ne vien tik 
savo bendraamžių lemties ke
liams. Pastarųjų jo knygų pati iš
raiškiausia dalis yra paskirta 
jau beveik jokiu stebuklu nebe- 
priikeliamam senosios mūsų emi
gracijos čionykščiam žmogui. O 
Liudas Dovydėnas jį dar surado 
ir suspėjo tiesiog žaižaruojančia 
plunksna apmesti jo išorę ir gręž- 
te Jsigręžti į jo dvasią. Tai irgi 
labai pavykęs ir savo literatūri
niu rezultatu išliekantis užmojis.

Tad tikrai niekam, susitikus, ir 
kalbantis šiandien su Liudu Do
vydėnu, neateitų mintis, kad ji
sai jau 75 metu: žvalus, kupinas 
kalbos, viskuo besidomintis, visa
da besišypsantis, tačiau į rašyto
jo pašaukimą žiūrintis rimtai,

necticut, kartą nusiskundė: „Bar
bute, važiuosiu į Lietuvą. Žmonės 
čia manęs neapkenčia“. Monografi
jos autorius su ta giminaite kalbė
josi 1975 metais. Kun. J. Žebrys iš
važiavo ne į Lietuvą, bet į Amžiną 
Atilsį...

Kunigo žudikai

Pirmojo pasaulinio karo išvaka
rėse vienur kitur lietuvių ir lenkų 
kunigai pradėjo gauti anoniminius 
laiškus, grasinančius nužudyti, jei 
nebus duota pinigų. Tokius laiš
kus gavo kun. V. Kudirka (Kings- 
ton, Pa), kun. K. Urbonavičius 
(Brockton, Mass.), kun. J. Žebrys 
ir lenkų klebonas kun. L. Bojnows- 
kis (New Britain, Conn.). Lenkų 
bažnyčion buvo įsilaužta ir sudau
žytas altorius. Grasomieji laiškai 
buvo pasirašomi „juodosios“ arba 
„raudonosios“ rankos. Iš kun J. Žeb
rio reikalavo 11.000 dolerių pasi
vadinę anarchistais. Tokia grupė iš 
tikrųjų buvo ir Chicagoje leido sa
vo laikraštį (1900), nors anarchis
tais galėjo pasivadinti ir jai nepri
klausantieji nuožmogiai.

Paskutiniam savo pamoksle 1915 
vasario 7 (sekmadienį) pliekė anar

chistus, primindamas savo parapi

Juodoji gulbe Nuotrauka Algimanto Kezio, S.J.
Iš Algimanto Kezio S.J„ nuotraukų parodos, šiuo metu vykstančios ‘Galerija” patalpose, 744 North Wells SL, Chica
go, ūl. 60610. Paroda nuo sausio 5 d. iki sausio 24 <L

Sukaktuvininkas rašytojas Liudas Dovydėnas

todėl plunksnos nelaužantis, jos 
muziejun nepadedantis, o pap
rasčiausiai rašantis toliau... Te-

jiečiams, kad yra grasinamas ir 
„medžiojamas“. Kitos dienos vakare, 
vasario 8; įsiveržę plėšikai' nužudė 
kun. J. Žebrį ir klebonijos šeimi
ninkę Ievą Gilmanaitę.

Žmogžudžiai — Petras Kiaulėnas 
ir Bernardas Montvidas — pakliu
vo policijai į rankas Wilmingtone, 
Delavare. Ten jiems plėšikaujant, 
žuvo policininkas, o kęli asmens bu
vo sužeisti. Petras Kiaulėnas 1915 ge

gužės 14 buvo pakartas, o Bernar
das Montvidas tokios pat bausmės 
susilaukė Hartforde kiek vėliau, pa
aiškėjus ryšiui su kun. Juozo Žeb
rio nužudymu.

Vienybė Lietuvninkų, pavadi
nus žmogžudžius „laiąyiečiais" susi
laukė teismo. Tačiau Laisvės redak
torių ir leidėjų skundo ir 100.000 
dolerių ieškinio už tariamąjį šmeiž
tą teisėjas nerado svarstytinu. 
Žmogžudžius galėjo sugundyti Ke
leivio korespondencija, kurioje buvo 
užsiminta, kad klebono kun. J. Žeb
rio turtas siekiąs 50,000 dolerių. 
Teismo keliu įkainavus paliktą kle
bono turtą ir banko sąskaitas, tesu- 

sidarė 6,365.98 dolerių suma.

Kun. Juozas Žebrys palaidotas 

1915 vasario 12. Laidotuvėse daly

galima tik pasakyti: padėk, Die
ve!

k. brd.

vavo apie 100 kunigų ir 12,000 
žmonių minia.

Monografijos pobūdis ir autorius

Nors ir po ilgesnio laiko, kun. 
Juozas Žebrys susilaukė tikrai rim
tos išsamiai ir dokumentuotai pa
rašytos biografijos. Tai pirmoji ang
lų kalba knyga apie lietuvį kunigą 
Amerikoje. Tiesą sakant, ir lietuviš
kai tėra parašyta viena kita stam
besnė monografija (kun. A. Milu
ko ,kun. A. Staniukyno, kun. J. 
Švagždžio).

Knygos autorius rankiojo žinias, 
kokias tik galėjo rasti įvairiuose lei
diniuose, periodikoje ir archyvuose. 
Jam kaip kunigui lengviau buvo 
prieinami vyskupijų archyvai, ge
riau suprantami kunigo ir vyskupo 
santykiai ir pastoracinis darbas. 
Dairėsi po laikraščių redakcijų, 
metrikacijos ir teismų dokumentus; 
pasiekė šaltinius net Lietuvoje, ra
dęs kun. J. Žebrio laiškų Vilniaus 
universiteto bibliotekoje. Vargu ar 
buvo galima ką nors daugiau iškas

ti.

Autorius dėsto faktus ramiai ir 
objektyviai. Nedengia aprašomo as
mens žmogiškųjų silpnybių bei 
riktu, neliaupsina tuščių frazių

Nauji leidiniai
• RYTŲ LIETUVA. Istoriniu 

bei etnografiniu studijų rinkinys. 
Studia Lituanica IV. Suredagavo 
Algirdas M. Budreckis. Išleido 
Vilniaus krašto lietuvių sąjunga 
1980 m. Tiražas 1200 egz. Spaus
dino M. Morkūno spaustuvė Chi
cagoje. Knyga didesnio formato 
628 psl., iliustruota, kietais vir
šeliais, kaina — 15 dol.

Leidinio puslapiuose randame 
šių autorių nuodugniai nagrinė
jamas temas: Jonas Puzinas „Vil
niaus 650 metu sukaktis — mies
to ar Gedimino sostinės.“, Ma
rijus Blynas “Rytu Lietuvos seno
vės paminklai“, Algirdas Budrec
kis “įvadas j Ryty Lietuvos pota- 
monomastiką“, Jerzy Ochmans- 
ki „Lietuviu etninė siena rytuo
se nuo padermių epochos ligi 
XVI amžiaus”, Zigmas Raulinai- 
tis „Slavu kovos su jotvingiais 

XII amžiuje”, Marijus Blynas “Se
novės Vilniaus miesto gynybinės 
sienos“, Algirdas Budreckis „Ry
ty Lietuvos vaivados ir kaštelio
nai XV - XVIII amžiais”, Alicija 
Rūgytė „Vilniaus universitetas ir 
tautinis lietuviu atgimimas“, Al
girdas Budreckis „Vilniaus kraš
to demografinės problemos“, Al
girdas Budrecfkis „Rytų Lietuvos 
vietovardžiu žodynėlis“, Jurgis 
Gimbutas „Ryty Lietuvos kaimų 
sodybos ir trobesiai“, Kazimieras 
Graužinis „Lietuvos konfliktas su 
Lenkija dėl Vilniaus ir Suvalky 
žemiy“, „Laikinojo Vilniaus lie
tuvių komiteto memorialas, įteik
tas Lenkijos vyriausybei 1923 m. 
rugsėjo 4 d.“, Mykolas Roemeris 
„Vilnius ir tarptautinė teisė“, 
Domas Krivickas „Vilniaus klau
simas tarptautinės teisės požiū
riu“, Mykolas Biržiška „Lietuvos 
rytų ir pietų sienos“, Zenonas 
Ivinskis „Lietuvos sieny klausi
mu: rytų ir pietryčiu sienos“, 
„Memorandumas dėl etnografi
nės Lietuvos rytiniu ir pietiniu sie
nų“.

— MŪSŲ VYTIS, 1980 metų 
vasara. Skautiškos minties jaunimo 
ir vadovų žurnalas. Redaguoja Juo
zas Toliušis, 7220 S. California Avė., 
Chicago, IL 60629. Metinė prenu
merata JAV ir Kanadoje — 6 dol., 
kitur — 3 dol., atskiras numeris — 
2 dol. Žurnalas iliustruotas, 44 psl.

— VYTIS, 1980 m. lapkričio mėn. 
Nr. 11. Lietuvos Vyčių mėnesinis 
žurnalas. Redaguoja Loretta I. Stu- 
kas, 234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 
07060. Administracijos adresas: Vy
tis, 2524 W. 45St. Chicago, IL 
60632. Žurnalo metinė prenumera
ta — 8 dol.

pagyromis. Tai iš tikrųjų stipriai 
šaltiniais paremtas ir kruopščiai pa
rašytas darbas su gausiomis ir ver
tingomis išnašomis. Labai palan
kiai įvertina savo prakalboje ir 
prof. Oscar Handlin, JAV imigrantų 
praeities ir buities tyrinėtojas.

Kai kurių netikslumų pasitaiko 
tik ten, kur autorius susiliečia su 
Lietuvos praeitimi. Ypač man kliu
vo per visą knygą nusidriekęs lie
tuvio pakaitalas — baltai (Balts). 
Tuo vardu bendrai vadiname se
nuosius aisčius (prūsus, lietuvius, 
kuršius, latvius, jotvingius) arba 
Baltijos valstybių dabartinius tik
ruosius gyventojus (lietuvius, lat
vius, estus). Kai turime mintyje at
skiras minėtas tautas gyvas ar iš
nykusias, vartojam tikruosius jų 
vardus, o ne bendrinį — baltai. 
Taigi, netikslu rašyti, kad A. Damb
rauskas (Adomas Jakštas) buvo 
famed literary figure among 
Balts (29 p.), nes tuo būdu jis pri
skiriamas lr latviams bei estams. 
Dar neaiškesnis toks sakinys: the 
Balt priest in the first Lithuanian 
parish in New England (61 p.); at
rodytų, lyg jis būtų nelietuvis. Ma
tyti, autorius norėjo išvengti daž
no lietuvių vardo minėjimo, tad 
nusigriebė pakaitalo „Balts“, paaiš
kindamas pratarėmėje: it is used 
troughout the text exclusively as 
an altemate name for Lithuanians. 
Deja, ne visur tai tinka.

— VILTIS, Vol. 39, No. 4 De- 
cember 1980. A Folklore Magazine. 
Anglų kalba leidžiamas tautinių 
šokių ir tautodailės žurnalas. Visa
da jo puslapiuose tarpe kitų tautų 
įterpiama ir lietuviškosios medžia
gos. Žurnalą leidžia ir redaguoja 
Vytautas F. Beliajus, P. O. Box 
1226, Denver, CO 80201. Metinė 
prenumerata — 7 dol.

— Juozas Kapačinskas, SPAU
DOS BARUOSE. Atsiminimai. Iš
leido Chicagos Lietuvių literatūros 
draugija 1979 m. Spaudė M. Mor
kūno spaustuvė. Leidinys iliustruo
tas nuotraukomis, 216 psl.

Teisė senojoj 
Lietuvoj

“Teisės bruožai Lietuvoje XV - 
XIX”. Tokiu pavadinimu “Min
ties,“ leidykla Vilniuje 1980 mė
ty pabaigoje išleido Lietuvos 
mokslų akademijos Filosofijos, 
sociologijos ir teisės instituto pa
ruoštą kuklų (128 pusi.) straips
nių rinkinėlį senosios Lietuvos 
teisės istorijos klausimais. Leidi
nio turinys: V. Andriulis — Bau
džiamosios teisės ir baudžiamojo 
proceso bruožai Lietuvoje XV a. 
(Kazimiero teisynas), S. Vanse- 
vičius — Lietuvos didžiojo ku
nigaikščio ir pony tarybos val
džia XV — XVI a., V. Raude- 
iliūnas—Pirmojo (1529) Lietuvos 
statuto lotyniškieji nuorašai, S. 
Vansevičius — Teismas ir proce
sas pagal 1529 metų Lietuvos sta
tutą, Z. Namavičius — Joachi
mo Lelevelio pažiūros į valstybę. 
Leidinio pabaigoje atspausdinta 
keliolika įdomių dokumenty bei 
publikacijy tekstu.

į Laikome korektūros klaida, kai 
j skaitome, kad kun. J. Žebrys rėmė 

Prūsijos lietuvių pastangas išrinkti 
savo atstovą į Rusijos (Russian) 
parlamentą (49 p.). Tada buvo ren
kamas Prūsijos paralamentas Ber
lyne. Ne visada ir prūsus dera ta
patinti su vokiečiais. Pavyzdžiui, au
torius mini Lietuvos gyventojus 
rusus, lenkus, prūsus (Prussians) ir 
žydus (58 p.). Amerikiniuose isto
rijos veikaluose kartais vokiečiai pa
vadinami prūsais, turint galvoje bu
vusią Prūsijos vokiškąją valstybę, 
bet Lietuvos vokiečių prūsais neva
diname. Tai tiek smulkmenų.

Knygos autorius, Rev. William 
Wolkowicz - Valkavičius, yra gimęs 
Amerikoje (Hudson. Mass) 1929. 
Mokėsi šv. Jono kunigų seminari
joje Bostone. Kunigu įšventintas 
1953. Pradėjęs vikarauti amerikie
čių ir lietuvių parapijose, iš pra
džių lietuviškai mažai mokėjo. Da
bar kalba laisvai. Yra pamėgęs mu
ziką (groja smuiku) ir istoriją. Per
nai ar užpernai — nepamenu—įgijo 
istorijos magistro laipsnį. Yra para
šęs straipsnių ir atskirai išleidęs: 
Pharmacy a Noble Profession 
(1957, 1959), Norms of Conduct 
for Pharmacists (1962), From the 
Nemunas to the Assabet (Lithua
nians in a Hudson, 1966), Bay 
Statė Blue Laws and Bimba (1973). 
Baigia rašyti New Britain lietuvių 
kolonijos istoriją.
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