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SU RUSAIS NEGALIMA
POGRINDIS IR RUSAI KONCENTRACIJOS STOVYKLOSE
Sov. Sąjungoje opozicinis judėjimas
vyksta tautiniu pagrindu, tačiau vad.
„bausmės atlikimo vietose“, t.y. Sibiro ir
Vid. Azijos koncentracijos stovyklų srity
se, jis savaime įgauna daugiatautinį pobū
dį. Kokią vietą šiame judėjime užima ru
sai kaliniai ir koks nusistatymas jų atžvil
giu kitų tautybių tarpe? šitą klausimą as
meniška patirtimi nušviečia vokietis A.
Furman, 10 metų praleidęs sov. koncentra
cijos stovyklose. Jo žinios papildo savo me
tu iš Vorkutos grįžusio Dr. Scholmerio liu
dijimą, o taip pat Europos Tarybos 1959
m. paskelbtus duomenis apie kalinių po
grindį. Čia pateikiamoji medžiaga paimta
iš A. Furmano straipsnio, kurį išspausdino
Londone leidžiamas žurnalas „The Ukrai
nian Review“, 1961, Nr. 1.
(ELI)

1945-55 metais pogrindžio taktinis tiks
las buvo ideologiškai, politiškai ir kariš
kai sumobilizuoti kalinių mases ir vietinių
riaušių kėlimu pažadinti jų pasitikėjimą
savimi, pakenkti sov. gamybai, įvaryti bai
mės slaptajai policijai ir atkreipti pasau
lio dėmesį į pogrindžio kovą. Tuo pačiu
metu buvo naikinama bolševikinė „penk
toji kolona“ (pranešinėtojai, brigadininkai
ir pan.), vykdomi masiški sabotažo veiks
mai, vadovaujančių slaptosios policijos
žmonių ir jų agentų terorizavimas, siekta
sudaryti visų nerusiškųjų tautybių frontą,
ruoštasi visuotiniems streikams ir ginkluo
tam sukilimui.
Keturios rusų grupės

Už spygliuotų vielų buvo ir rusų, bet jų
skaičius neprašokęs 10 nuošimčių visų ka
linių. Susiskaldę tarpusavyje jie nesudarė
vieningo bloko ir nevaidino didelio vaid
mens pogrindyje. Tačiau savo sudėtimi jie
ryškiai atspindėjo rusų visuomenės būklę
ir nuotaikas.
Vieną jų grupę sudarė Lenino, Trockio
ir kitų Stalino aukų šalininkai. Jie visi iki
arešto yra buvę aukštose partijos ir reži
mo vietose. Ir kaliniais būdami jie norėjo
griežti pirmuoju smuiku. Iš 'jų tarpo buvo
pranešėjai, brigadininkai, Karalių ’vyrešnlė
ji, kurie viešai bendradarbiavo su slaptąja
policija. Dėl to buvo kitų kalinių neken
čiami ir persekiojami. Prieš pat didžiuo
sius sukilimus 1953 m. vasarą daugelis jų
buvo pasmerkti miriop pogrindžio teismų,
kuriuose daugumą sudarė ukrainiečiai.
Net kitos rusų grupės nepalaikė su jais
santykių.
Kitą rusų kalinių dalį sudarė buv. vlasoviečiai, išvengę žiauraus savo karininkų
likimo, kalinami daugiausia Vorkutos sri
ty. Daugelis jų buvo narsūs kariai bolše
vikų pusėje, ligi 1941-42 pateko vokiečių
nelaisvėn. Po to dėl įvairių priežasčių jie
buvo tapę ryžtingais antikomunistais. Su
gen. Vlasovo nesėkme žlugo jų naujos vil
tys. Tai tikri palūžėliai, kurių pagrindinis
užsiėmimas — nuolat dejuoti ir skųstis. Išskyrus išimtis, jie nepasižymėjo veiklumu
pogrindžio judėjime. Tai tikra priešingybė
ukrainiečiams: be vadų, be principų, be jė
gos.
Trečioji grupė — politiškai visiškai ne
reikšminga — apėmė vad. „juodąją masę“,
kriminalinius nusikaltėlius. Jų tarpe buvo
nemaža plėšikų, priklausančių „Juodajai
katei“, kuri velkė iki 1949 m. ir buvo likvi
duota pačių kalinių. Tai buvo perdėm aso
cialus gaivalas. Jiems terūpėjo tik vienas
dalykas: bet kokiomis priemonėmis kuo
greičiau ištrūkti iš stovyklos. Todėl uoliai
atlikinėjo normas, kiekviena proga prane
šinėjo. išdavinėjo. Tačiau šovinistai jie bu
vo ne menkesni, kaip vlasoviečiai ar trockistai. Kiekviena proga jie fanatiškai kar
tojo: „Pamišėliai fricai, pamišėliai žydai,
pamišėliai ukrainiečiai...“.
Atskirą negausią, bet ryškiai išsiskirian
čią rusų grupę sudarė buv. aristokratai,
caro karininkai ir baltagvardiečiai. Dauge
lis jų iki 1945 m. gyveno japonų globoje.
Autorius asmeniškai pažino kunigaikščius
Uchtomskį ir Roždestvenskį. Apskritai jų
atžvilgiu visiškai galiojęs čekistų pasaky
mas — „gyvi praeities lavonai“. Jie iš
aukšto žiūrėjo į kitus rusus, nedalyvavo
riaušėse ar streikuose, lygiai atokiai laikė
si nuo slaptosios policijos, kaip ir nuo kitų
tautybių pogrindžio kovotojų. Doriniu poiiuriu jie buvo be priekaišto. Niekas iš jų
tegalvojo išsivaduoti kieno kito sąskaita
ar bendradarbiavimu. Tačiau pirmoje eilė
je jie buvo rusai. Komunizmas ar carizmas
jiems buvo antraeilis dalykas. Jiems lygiai
rūpėjo rusų kolonijinės imperijos išsaugo
jimas, ir tuo klausimu jie buvo nusistatę
prieš visus „separatistus“, „išdavikus“ ir
„tautinius fašistus“.
Skirtingi tikslai
Dauguma rusų kalinių nedalyvavo po
grindžio veikloje. O jeigu kada kuris iš
kildavo į vadovaujančias vietas tai tik su
kilimo nenaudai. Antai, Kingire 1954 m.

IŠEIKVOJIMAI IR NUSIKALTIMAI
DIDĖJA

Betikslis cinizmas

Moksleiviai į fabriką ir... įvyksta nelaimės

RAŠO: S. LOZORAITIS

(E) Tik dabar į viešumą iškeltas atsitimas su vid. mokyklą baigusiu K. Kasperai
čiu, būdinga sauvaliavimo pramonėje au
ka. Šiau ių „Elnio“ odos-avalynės kombina
te cecho ved. pavaduot. N. Šulmanas nepa
tyrusiam jaunam darbininkui K. Kasperaičiui įsakė dirbti prie preso. Jaunuolis kra
tėsi jam neįprasto darbo, bijojo nelaimin
go atsitikimo. Įvyko nelaimė, kai vasario
15 d. presas jam sutraiškė rankos plaštaką.
Chirurgas amputavo kelis pirštus, ir jau
nuolis virto invalidu. Šulmanas ir kiti kal
tininkai dėjo pastangas nuslėpti savo kal
tę, bet tai nepavyko. Byla atsidūrė proku
ratūroje, ir paaiškėjo, kad prie to paties
preso anksčiau buvo sužaloti dar keturi
darbininkai. Patys cecho vadovai nesirūpi
no darbo apsauga, ten pat rastas ir dau
giau kaip 200.000 rb. išeikvojimas; tas pats
N. Šulmanas „sutaupė“ iki 19.135 kv. met
rų minkštos odos, atseit, sudarė sąlygas
grobsty tojams. Dabar ir Šulmanas, ir
pats cecho vedėjas B. Tranas paskelbti gy
veną ne pagal dorai uždirbtus pinigus, nesiskaitą nei su partija, nei su profsąjunga.
Ir žinoma, kai „Tiesos“ korespondentai
(144 nr.) tai kelia, tfeks laukti bausmių. Iš
eikvojimai, nusikaltimai auga ir kitose pra
rnonės šakose.

streikininkų centro komiteto narys rusas,
Žinomas Amerikos laikraštininkas C.L. būti paaukoti. Bet kaip tik šio Vakarų
buvęs narsus vlasovietis, pasipriešino uk
Sulzberger yra padaręs žymų Įnašą į nuo valstybių pasiryžimo bei aiškaus nusista
rainiečių pasiūlymui sutelktomis jėgomis
laidų Sov. Sąjungai politiką. Dienraštyje tymo akivaizdoje p. Sulzberger‘io sampro
išsilaužti iš stovyklos, kuri buvo apsupta.
„The New York Times“ paskelbtame tavimai yra ypač apgailėtini. Paremdamas
Buvo labai palankios sąlygos staigiai veik
straipsnyje jis iškėlė mintį kad tarp pa savo pasiūlymą, - pripažinti Pabaltijo
ti, išlaisvinti kitas apylinkės stovyklas ir,
siūlymų, kurie turėtų būti padaryti sovie Valstybių aneksiją, - jisai pažymi, kad
nuginklavus garnizonus, žygiuoti į Džestams Vakarų Berlyno reikalu, reikia ap „šis ciniškas pasaulis yra apsipratęs su pa
kazganą, kur taip pat streikavo daugia
svarstyti klausimą, ar neprivalėtų Jungti tarle , geriau vienas žvirblis rankoje, kaip
tūkstantinė kalinių minia. Tai galėjo būti
nės Amerikos Valstybės pasisiūlyti pripa du ant stogo“, pabrėždamas, jog Berlynas
pradžia visuotiniam ginkluotam sukilimui
žinti Lietuvos, Estijos ir Latvijos aneksiją. yra „vertingas žvirblis rankoje“, už kurį
Kazachstane. Visi norėjo baigti nervingą
Šio netikėto išsišokimo reikšmei suprasti Vakarai privalo pasiūlyti užmokėti tam
defenzyvą ir pradėti drąsų priešpuolį. Bet
naudinga prisiminti tam tikras Vakarų tikrą kainą.
rusai tam nepritarė ir net pagrasino nu
Tenka sutikti, kad p. Sulzberger'io pa
santykių su Sov. Sąjunga ypatybes.
traukti streiką. Solidarumo vardan ukrai
Sovietų ekspansijai yra charakteringa siūlymas priklauso prie to savotiško pa
niečiai atsisakė savo plano. Po savaitės jie
ta aplinkybė, kad dažnai galima atspėti, saulio, kurį jis vadina cinišku. Tačiau, be
buvo užpulti MVD dalinių. Kingiro suki
kur įvyks jų naujas puolimas, nes jie ne to, jo pasiūlymas yra ypatingos rūšies ci
limas pasibaigė 500 ukrainiečių žudynė
daro didelės paslapties iš savo smurto bei nizmo — betikslio cinizmo — išraiška,
mis.
subversijos sumanymų. Šituo atžvilgiu jie t.y., tokio cinizmo, kuris neturi jokio rea
Rusai su ukrainiečiais nesutarė ir dėl
yra panašūs į savo buvusį sąjungininką laus, praktiško pagrindo. Tarptautiniai
tikslų. Ukrainiečiams rūpėjo pašalinti ne
Hitlerį. Kaip žinoma, jis buvo iš anksto iš konfliktai gali būti išspręsti derybų keliu
tik kompartijos diktatūrą, sunaikinti pa
dėstęs nacių politikos pagrindus ir meto tik tuo atveju, jei pašalinamas jų tikrasis
razitinę išnaudotojų klasę, bet ir atsikraty
dus „Mein Kampf“ knygoje, kurią tačiau pagrindas. Jeigu to nepasiekiama, konflik
ti rusiškojo kolonializmo. Tuo tarpu rusai
labai maža kas skaitė ir dar mažiau kas tas palieka kaip buvęs, ir jokiais diploma-'
buvo linkę kalbėti tik apie antikomunisti
ėmė dėmesin praktiškoj politikoj. Pusėti tiniais lopymais negalima išvengti jo nau
nę „socialinę“ revoliuciją, neliečiančių ru
nai aiškiems sovietų ekpansijos planams jos aštrios fazės. Šią pagrindinę tarptauti
sų kolonijinės imperijos.
Vakarai ne visados priešpastatydavo ati nės politikos taisyklę patvirtina patyrimas
Autorius prisimena smarkius ginčus su
tinkamai aiškų pasiryžimą juos atremti. su Hitleriu. Ko tik didžiosios valstybės ne
rusais 1953 m. vasarą Vorkutos streiko ko
Dar daugiau: dažnai būta netikrumo, ku toleravo Hitleriui patenkinti! Vokiečių ka
mitete, kur jis atstovavo vokiečių grupei.
riais klausimais Vakarai gali sovietams riuomenės sugrąžinimą į Reinlando sritį,
Tada streikavo apie 300.000 kalinių. Visi PROF. IVINSKIS VYKSTA AMERIKON nusileisti. Viena paskutinių tokių keistų Vokietijos apsiginklavimą, Austrijos pri
buvo vienos nuomonės, išskyrus rusus, ku
nuolaidų buvo naujos Brazilijos vyriausy jungimą, Klaipėdos Krašto nuo Lietuvos
(ELI) Prof. Z. Ivinskis, Liet. Katalikų bės nutarimas atšaukti oficialų Pabaltijo ir Sudetų krašto nuo Čekoslovakijos atplėrie priešinosi bendram veikimo planui. Jie
sutiko dalyvauti streike tik su ta sąlyga, Mokslo Akademijos vicepirmininkas, rug- Valstybių pasiuntinybių ir konsulatų pri šlmą, Čekoslovakijos nepriklausomybės
kad jo tikslai ribosis „socialinės pažangos“ piūčio mėn. gale ruošiasi išvykti į Jungti pažinimą.
sunaikinimą ir t.t. Nors tie Hitlerio smur
siekimais. Jie atvirai kalbėjo, jog geriau nes Amerikos Valstybes, kur pasiliks apie
Šiandieną tvirtas Jungtinių Amerikos to aktai buvo toleruojami, o kai kuriais
esą kęsti komunizmą dar šimtą metų, negu 4 savaites ir dalyvaus LKM Akademijos Valstybių ir jų sąjungininkų nusistatymas atvėjais, pvz., Miunchene, ir palviitintl su
matyti išdraskytą Rusiją. Komitetas skilo, suvažiavime skaitydamas ten paskaitą. Berlyno klausimu nepalieka vietos tokiam sitarimais, visa tai, kaip žinoma, absoliu
rusai buvo izoliuoti. Jokia kita tautybė ne Prof. Ivinskio kelionę apmoka prel. Ju netikrumo jausmui ir baimei, kad šiuo at čiai nieko demokratijoms nepadėjo. Ir ne
galėjo sutikti su jų imperialistinėm pa ras.
sitikimu teisės ir moralės dėsniai galėtų padėjo todėl, kad nebuvo pašalintas tikra
žiūrom. Autorius savo liudijimą baigia to
sis konflikto pagrindas — Hitlerio siekis
kiais vieno ukrainiečio žodžiais: „Mes ne
viešpatauti visoje Europoje.
galime jungtis su jumis. Jūs neturite tei
Kuri yra konflikto tarp civilizacijos pa
sės vadintis antikomunistais. Kaip komusaulio ir Sov. Sąjungos priežastis? Sovietų
nizmas, taip ir kolonializmas yra nusikalti
siekis primesti komunistų viešpatavimą
RAŠO: Kazys Jurgaitis
mas. Abu turi išnykti... Dekabristai, anar
visam žemės rutuliui. Taikos sutarties su
chistai ir kadetai kitados taip pat vadino
Prieš keletą metų Chruščiovas išsižergė pačios negausi tiek, kiek nori. Cukraus vad. Pankowo vyriausybe sudarymas ir
si laisvės kovotojais. Bet laisvė, kaip jūs dar plačiau. Anuomet pavasarį įvykusia- šiek tiek daugiau būna gabalinio, bet smul Vakarų Berlyno laisvės atėmimas tėra
ją supratote, buvo mūsų vergija! „Sociali _me plenume buvo nutartą,dąr šiame sęp- kaus gauna tik kooperatyvo nariai, ant sa Sov. Sąjungai etapai įvykdyti pasakyta
nė pažanga“ ant nužudytųjų ukr ainiečių ir tynmetyje pavyti Jungtines Amerikos V- vo knygelių (savotiška kortelių sistema!). jam siekiui, kuris sudaro tikrąją dabarti
kaukaziečių lavonų... Laisvė rusų tautai, bes ir pralenkti pagal mėsos ir pieno pro Mėsos būna tik konservų, kurie labai bran nio pasaulinio konflikto esmę.. P. Sulzberbet priespauda, okupacija ir išnaudojimas duktų gamybą vienam gyventojui viduti gūs. Pienu paprastai ir miesteliuose nepre gerio siūlomi čigoniški mainai nepakeis
mūsų tautoms... Caras. Bakuninas, Kerens niškai. Šis šūkis kaimo gyventojus pritren kiaujama. Neturi karvutės—tarkis su tuo, tų nei to konflikto esmės, nei jo tolimesnio
kis, Leninas, Vlasovas — jie visi iš tos pa kė. Amerikoje nedarbas, darbininkai ba kuris turi. Gausi po litrą pagal susitartąją plėtojimosi. Iš viso J.A. Valstybių pasiūly
čios pelkės — viena ir ta pati klika, viena dauja, farmeriai bankrotuoja, o čia dar kainą ar mainais j kita ką. Miestuose mė mą pripažinti Lietuvos, Latvijos ir Estijos
ta pati kolonialistų ir imperialistų gauja. prireikė septynerių metų jiems pavyti! sos prekyba organizuota, bet tokio jau mi- pavergimą sovietai nelaikytų nė mainų ob
Tai amžina rusų tautos nelaimė, kad ji nie Tur būt, milijonieriai valgo mamutų žiau zeriško asortimento, blogai paruošta ir jektu ar dovana, bet žiūrėtų į jį, kaip į
kad neišsiugdė valstybininko, dvasininko, nomis!
brangi. Jei jau rasi ką nors pigesnio, tai Amerikos moralinio prestižo pralaimėji
dainiaus ar mąstytojo, kuris būtų išrėžęs
Bet štai jau labai toli pažengė ir septyn tik uostyk, ar nedvokia, ir merk pardavė mą, kuris nereikalingas jokio atsilyginimo
baisią tiesą į akis: joks rusas niekad nerei metis, o iki Amerikos bene tiek pat toli, jui, kad kirstų didesnį gabalą. Pieną kol iš sovietų pusės.
kalavo kad jo tauta atsisakytų tautinio kaip ir anksčiau. Statistinių duomenų čia chozai pardavinėja savo kioskuose, turgu
Gilus konfliktas tarp civilizuotojo pa
engimo krypties. Nė vienas! Ne, jūs ir mes nepateiksiu. Viena — jie labai išpūsti, je, bet ten perkama tik paskutiniu atveju, saulio ir Sov. Sąjungos negali būti išlygin
neturime nieko bendra. Tik vienas santy antra — keletas faktų pasakys daugiau, nes jis nešvarus, tvartu dvokiąs, dažniau tas derybų keliu. Sov.'Sąjungos veržimasis
kis yra tarp Kijivo ir Maskvos — kovos kaip sovietiška statistika.
siai surūgęs ar pasenęs. Didesnę gyventojų (kuris šiuo momentu pasireiškia pasikėsi
santykis. Ir mes kovosime, ligi Kijivas vėl
Pereitais metais duonos į kaimo parduo dalį aprūpina priemiesčio kolchozininkai nimu prieš Vakarų Berlyną) gali būti sus
bus ukrainietiškas, Ryga latviška ir Tifli- tuves atveždavo dukart į savaitę, blogos ar šiaip gyventojai, laiką karves. Rytais, tabdytas tiktai ryžtinga visais atžvilgiais
sas gruziniškas!“.
(ELI) kokybės ir beveik be išimties juodos. Tos vos švintant, jau laksto šen ir ten dvira Vakarų laikysena. Svarbu, kad Vakarai
čiai, apkrauti pieno bidonais. Kai palygini turėtų ne tik atitinkamas karines priemo
miesto ir kaimo gyventojų aprūpinimą pie nes, bet taip pat moralinį prestižą. Viena
no ir mėsos produktais čia, Vakaruose, ir svarbiausiu aplinkybių, leidusių nugalėti
pavergtoje Lietuvoje, tai visai rimtai išky Hitlerį, buvo tautų pasitikėjimas demokra
la klausimas ar Sovietų Sąjunga toj srity tinėmis valstybėmis. Tačiau tą pasitikėji
mą palaikė ne slapti pasipasakojimai su
Vakarus vejasi, ar liekasi.
O jeigu pažiūrėsime į statistiką, tai, paly Stalinu Teherano ar Jaltos konferencijo
UŽKERTAMAS KELIAS
NUTURTINIMO PROGRAMA
ginus su tikrove, išeis, kad ten rajkomų se, bet Atlanto Pareiškimo pažadas atsta
PABĖGĖLIAMS
Kubos vyriausybė pakeitė pinigus. Kei sekretoriai ir jų pastumdėliai vykdomųjų tyti Hitlerio ir Stalino aukų laisvę, šis ke
Kai pabėgėlių skaičius iš Rytų Vokieti čiant į juos ligi šiol buvusius, didžiausia komitetų pirmininkai tonomis ėda mėsą ir lias ir dabar yra tinkamiausias Berlyno
jos į Vakarų Berlyną pasiekė iki 3.000 per leidžiamoji suma nustatyta 10.000 pezų ryja pieną.
krizei nugalėti.
(ELI)
dieną, rytinių vokiečių „liaudies“ armi (apie 3.000 svarų). Visi kiti nusavinami,
Savo samprotavimais dėl Pabaltijo Vals
ja perėmė saugoti sieną ir išstatė miesto jei buvo banke, arba nebus keičiami.
tybių p. Sulzberger blogai patarnavo Va
gatvėse tankus.
Keičiama 1.000 pezų iš karto, o paskui
karų politiniam bei moraliniam pasiruoši
KOVA DĖL KUBOS LĖKTUVO
Sustabdytas traukinių susisiekimas tarp po 100 pezų kas mėnuo.
mui atremti naują sovietų puolimą. Juk
Prieš
Castro
režimą
nusistačiusieji
suo

Rytų ir Vakarų Berlyno.
nėra
nieko kenksmingesnio Vakarų reikakalbininkai norėjo priversti Kubos kelei
Triukšmaujančios rytiečių minios prie KARO NEBUS
'Ams, kaip sukelti įspūdį (kaip kad daro r>
vinį
lėktuvą
nusileisti
Amerikoje.
sienos buvo išsklaidytos ašarinėmis dujo Britų, prancūzų ir kanadiečių ambasa
Sulzberger), kad tautų teisė į laisvę tėra
mis, o vakarinėje pusėje susirinkusieji doriams Maskvoje priėmimo metu Chruš Lėktuve įvyko susišaudymas, 3 žuvo, bet prekė, kuria galima sovietams parduoti ar
apie 30.000 žmonių aplaistyti vandeniu.
čiovas pareiškė, kad dėl Berlyno karo ne lėktuvas nusileido Kuboje.
padovanoti. Galop Vakarų viešoji nuomo
Sąjungininkai pareiškė protestą.
bus.
nė privalėtų vengti visa ko, kas gali su
Po didžiųjų užsienio reikalų ministerių GRĄŽINO LĖKTUVĄ
krėsti ir sunaikinti sovietų pavergtųjų tau
KALBA DĖL BERLYNO
pasitarimo Paryžiuje taip pat prieita nuo Dar vienas keleivinis amerikiečių lėktu tų pasitikėjimą Vakarų teisingumu ir
Kalbėdamas dėl Berlyno, Chruščiovas monės, kad reikia tartis.
vas (6 mil. dolerių vertės) su 81 asmeniu įkvėpti joms desperatišką mintį, kad
įspėjo, jog Sov. Sąjunga gal mobilizuosian
Bet Chruščiovas yra dar pareiškęs, kad buvo priverstas skristi į Kubą.
„verks graudžiausiai, kas verks paskuti
Kadangi Amerika dėl to yra įniršusi, nis“. Pavergtosios tautos jau verkia.
ti atsarginius ir karinius dalinius gabe- taikos sutarties pasirašymas su Vokietija
lėktuvas su įgula ir keleiviais buvo grą
sianti arčiau vakarų sienos, atsakydama į jam yra jau garbės dalykas.
vakariečių grasinimus.
žintas.
Šįkart į Kubą skristi jį privertė Ameri — Rugpiūčio 10 d. į V. Berlyną iš rytų
Siūlė taip pat tartis dėl Berlyno ir pa SOVIETINĖS PRIEMONĖS
pasisekė perbėgti 1.926 vokiečiams.
reiškė, kad Berlyno blokada nebūsianti
Sovietų armijai Rytų Vokietijoje vado koje gyvenęs prancūzas.
— Norvegijoje sudužo lėktuvas, kuriuo
vauti paskirtas Konev, maršalas, kuris
vykdoma.
skrido
34 britų (iš Croydon) mokiniai (su
TIK
PAMIŠĖLIS
PULTŲ
reiškėsi Vokietijoje karo metu (armija
Pagerbdamas antrąjį kosmonautą majo jais žuvo 2 mokytojai ir lėktuvo įgula).
PAGALBA LOTYNU AMERIKAI
yra apie 400.000).
Argentinos ir Brazilijos atstovai nutarė
Padėti R. Vokietijai sutvarkyti pabėgė rą Titovą, priėmime Chruščiovas pasakė
priimti šiaurės Amerikos planą skirti Loty lių klausimo atsiųstas Sov. Sąjungos sau kalbą, kurioje pareiškė, kad tik pamišėlis
Mūsų mielam
nų Amerikos respublikoms (jų yra 20) 20 gumo viršininkas. V. .Vokietijoje keliamos dabar galėtų pulti Sov. Sąjungą. Jei taip
Londono Sporto ir Socialinio Klubo
nuomonės, kad rytų zonoje gali kilti maiš atsitiktų iš Vakarų pusės, tai vokiečių
milijardų dolerių paramos.
nariui, ’
Lotynų Amerikos kraštams rūpi, kad su tų, jei bus aklinai uždaryta siena ir niekas tautos visiškai neliktų. Sov. Sąjunga ka
riausianti visais turimaisiais ginklais,
parama nebūtų jungiami kokie nors politi nebegalės pabėgti.
A.A. LEONUI ŠEMETAI
įskaitant ir didžiausio galingumo bombas.
niai įsipareigojimai.
mirus,
Sovietai nieko nepulsią.
SUSTABDOMAS ATLYGINIMŲ

DAR TOLI IKI

P SepZyn/oS

„NORI“ DAUGIAU DIRBTI

Vos tik Chruščiovas baigė kalbėti dėl
Berlyno, kai daugelyje sovietų įmonių bu
vo sušaukti mitingai ir juose, palaikant
Chruščiovo nusistatymą dėl Berlyno, pasi
žadėta ilgiau dirbti.

AMERIKOS.,.

DIENOS -|

KĖLIMAS

sūnui Londono Sporto ir Socialinio Klubo

(Trustees) globėjui Juozui Šemetai
Britų finansų min. Lloyd pareiškė civili KONGO VYRIAUSYBĖ NEBE LAIKINA
Kongo centrinės vyriausybės ministerių reiškiame gilią užuojautą netekus mylimo
nių tarnautojų profesinių sąjungų atsto
tėvo.
vams, kad jų nariai negali tikėtis jokio at pirmininku dabar yra Adoula.
Klubo vadovybė ir nariai
lyginimo kėlimo bent iki 1962 m. pavasa Jį prižadėjo remti armijos vadas genero
las Mobutu.
rio.
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Lietuvos

PARTIZANAI

Partizaninis lietuvių judėjimas
prieš bolševikus turi karžygišką is
toriją. Su ja apsipažinti verta kiek
vienam. Dėl to persispausdiname kumentiniai vaizdai „Partizanai už geleži V. Alanto pasakojimas „Tarp dviejų gyve
nės uždangos“ 1950 m. Ypač dramos auto nimų“ 1959 m. eina kitu keliu: kuria epo
čia tą reikalą aptariant}
rių dėmesį patraukė sovietinė kovos prieš chinį vaizdą, kuriame sovietinės okupaci
JUOZO BRAZAIČIO
straipsnį
iš Lietuvių Enciklopedijos.
(7)
PARTIZANŲ ATGARSIAI VAKARUOSE

Vakaruose lietuvių dėmesys į partizanus
nukrypo su partizanų ryšininkų atvykimu
1948 m. Jų atgabentos partizanų dainos bu
vo pasisavintos ir dainuojamos jaunimo.
Stovyklose buvo inscenizuojamas partiza
no kapas. Partizanų kultas labiausiai plito
nuo 1954 m., kai spaudoje buvo paleistas
šūkis atžymėti pasipriešinimą komunizmo
okupacijai specialia rezistencijos diena ir
spaudoje buvo gausiai skelbiama partiza
nų poezija bei vaizdai. Žinias apie partiza
nus Vakaruose panaujino iš Lietuvos at
vykę repatriacijos keliu vokiečiai ir lietu
viai.
Poezijoje B. Brazdžionis rezistencinę lie
tuvių tautos dvasią personifikavo „Vaidila
Valiūnu“ 1956'm. specialiu atsižvelgimu į
partizano motinos ir sesers pergyvenimus.
Didesnio atgarsio partizanai susilaukė dra
moję. Jai medžiagos davė J. Daumanto do-

partizanus priemonė — partizanų lavonų
laikymas aikštėse. J. Griniaus drama
„Žiurkių kamera“ 1954 m. pirmoji į santy
kius tarp sovietinio saugumo ir partizanų
pažiūrėjo moraliniu atžvilgiu ir rado lietu
viškoje partizanų lavonų niekinimo me
džiagoje atsinaujinus sofoklinės Antigonos
dilemą: ar laikytis moralinio principo ir ri
zikuoti gyvybe, ar laikytis biologinio išli
kimo principo ir eiti prisitaikymo keliu?
Partizaninėje kovoje autorius matė mora
linio principo pasirinkimą. A. Landsber
gio drama „Penki stulpai turgaus aikštė
je“ 1959 m. pažvelgė egzistencinio tikslin
gumo požiūriu ir iliustravo dilemą: ar tiks
llngiau yra priešintis ir žūti, ar tikslin
giau prisitaikyti, stengiantis išlikti, tikin
tis išlaikyti tautinę gyvybę, nors ir vergi
joje? Autorius pateikė labiau išgyventus
argumentus antrosios galimybės naudai.

jos brutalumas pažadino partizaninį pasi
priešinimą, nes kito kelio nebuvo, norint
lietuviui išlikti žmogumi.
Vakarų nelietuviškas pasaulis ilgai ne
buvo palankus prisiimti informacijai apie
partizanus. Sovietų adoracija Vakaruose
dar nebuvo pasibaigusi. Iš partizanų ryši
ninkų atneštos medžiagos daugiausia at
garsio susilaukė Lietuvos tikinčiųjų laiš
kas Šv. Tėvui, kuriam laišką įteikė kan. F.
Kapočius 1948 m. Laiškas buvo gausiai ci
tuojamas spaudoje. Šveicarijos leidykla jį
paskelbė atskiru leidiniu su rašytojo E.
Schaperio baigiamuoju žodžiu 1949 m. Vo
kietijos krikščioniškajai kultūrai ginti ko
mitetas jį taip pat išleido kaip savo pirmą
jį leidinį 1950 m. Tačiau Vakarų oficialios
institucijos neatsiliepė į partizanų šauks
mą. Nebuvo atsakymo iš popiežiaus. Nebu
vo laiškas pateiktas vadinamajam Kerste-

Žilvinas
PARTIZANEI

Atsimeni, baltais rūbeliais obelaitės,
Lyg seserys, dažnai su tavimi kartu...
O tu buvai maža, išdykusi mergaitė
Ir broliams pradalgiais atnešdavai pietų.
Kvepėjo apyniai, ir dūzgė tėvo sodai —
Ne sniegena, tai tu tarp avilių.
Ir visa žemė tau šviesi atrodė
Su tolimu dangum ir baltu berželiu.
Tu tėviškę glaudei kaip motiną giedriausią,
Padėjusi ramiai jai galvą ant peties,
Nedrįsdavai akių pakelti ir paklausti,
Ko krūpčioja drugiai ir žvaigždės virš nakties.
Į tavo tėviškę atėjo rūstūs žmonės
Ir užpūtė mažas sodybų liepsneles.
Blizgėjo durtuvai, ir kniubo vyrai kloniuos,
Ir varė tremtinius takeliais ir keliais...
Tu išėjai tada ieškoti savo brolių
(Tik pasakoj maži taip skaitėme kadais).
Dar paskutinį kart paglostei kiemo žolę,
Išeidama gėles dar pašaukei vardais.
čia broliai eidami prisiekė, kad nelaisvėn
Negrįš ir neužgaus gimtų namų širdies.
Sudie, namai, ir aš negrįšiu, nepareisiu,
Kol obelys laisvai po langu nežydės...
Ne skausmą braukdama, tik rasą nuo atolų,
Ėjai tu į tamsius ir didelius miškus.
Ir vėl, lyg pasakoj, tau ieškant savo brolių,
Berželių vainike gegutė užkukuos...
Tu brolius suradai ir šventą kraujo kerštą
Tu priėmei kartu su laisvės juostele...
Kautynės, ir staiga krūtinėj karšta, karšta.
— Aš, broliai, išeinu... Palaistykit gėles...
— Ne, gėlės neužtrokš, tu jas krauju pagirdei,
Ir žemė niekados gėlių tau negailės,
Nes tu atidavei jai partizanės širdį,
O ji bus ateities gražiausioji gėlė.

LIETUVA — EUROPOS NUGALĖTOJA
Tai Algirdo Gustaičio parašyta knyga.
Jos pagrinde yra trys svarbiausi dalykai:
Žalgirio mūšis, Pasaulio Lietuvių Tautinė
Olimpiada ir Europos Krepšinio Olimpia
da. Juos visus jungia lietuvių laimėjimai
kitose srityse. Knyga giliai patriotinė, ke
lianti pasididžiavimą savo tauta ir duodan
ti ryžto ateičiai.
Ji puiki dovana jaunimui mokslo metų
baigimo proga.
Knygą rengdamas, Algirdas Gustaitis
panaudojo savo paties tekstą, parašytą fil
mui „Lietuva — Europos nugalėtoja“, ku
ri juodu paleido su P. Jaslukoniu. 80 kny
gos iliustracijų paimta iš filmo. Spalvotą
viršeli nupiešė dail. Adomas Varnas. Kny
ga didelio (Lietuvių Dienų) formato, at
spausta gerame popieriuje. Kaina 2.50 dol.
Išleido ir spausdino LIETUVIŲ DIENOS,
4364 Sunset Boulevard, Hollywood 29, Ca
lifornia, USA.
STRAIPSNIS APIE LIETUVIŲ
LITERATŪRĄ TARPTAUTINIAME
VEIKALE

(ELI) Dr. J. Grinius aprašė apie lietu
vių literatūrą straipsnį (prancūzų kalba)
kolektyviniam leidiniui „Pasaulinė Litera
tūra“, kurią jau išleido Paryžiuje leidyk
la „Librairie Aristide Quillet“. Straipsnis
atspausdintas ir atskiru atspaudu. Jis ap
ima lietuvių literatūrą nuo pradžios iki
paskutinių dienų. Paliečiami ir sovietiniai
lietuvių rašytojai. Straipsnis iliustruotas
kai kurių rašytojų fotografijomis ir rank
raščių nuotraukomis.
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A. MERKELIS
"AAjAVXK* <•

Labai didelis plaučių kraujoplūdis įvyko 1888 m. ko
vo 22 d., Vydūnui sulaukus 20 metų amžiaus. Jis buvo
išvežtas į ligoninę, ir gydytojas nebeturėjo vilties išgel
bėti jo gyvybę. Tačiau ligonio nepaprasta valia, giedri
nuotaika ir nepalaužiamas noras gyventi padėjo sunkią
ligą greit nugaiėti ir grįžti į mokyklą, kurią netrukus tu
rėjo baigti.

ILGESIO VEDAMAS II
jpį
Sunkiai susirgusiam Vydūnui daug padėjo ir gai
lestingoji seselė Kochaitė. Ji nepaprastai atsidėjusi ir
nuoširdžiai jį slaugė, kritiškomis valandomis dieną naktį
prie jo budėdama. Išėjęs iš ligoninės po kiek laiko Vy
dūnas ją vedė. Ji visą savo gyvenimą buvo jo angelas
VYDŪNAS
sargas, įkūnyta moters ištikimybė vyrui. Ji tik juo vienu
tegyveno, dalindamos jo džiaugsmais ir sielvartais.
Nors turėjo ir savo širdgėlą, tačiau ją giliai savy slėpė ir
niekam niekad nesiskundė.
Kilimo vokietė, betgi greit išmoko gražiai lietuviškai
(mažalietuvių tarme) kalbėti ir save laikė lietuve, o Hit
lerio laikais, vokiečiams pradėjus lietuvius persekioti,
pradėjo vokiečių nekęsti. Ji tiek buvo atsidėjusi Vydūno
gyvenimui, jog tapo lyg ir neatsiejama nuo jo, lyg pavel
čia spausdiname pirmąjį skyrių— dėjusi jo dvasios dalelę, tapusi į jį panaši ypač savo pa
pročiais ir laikysena.
Nors dar ir silpnos sveikatos būdamas, mokytojo eg
„VYDŪNO JAUNYSTĖ“
zaminus 1888 m. Vydūnas išlaikė gerai. Iš visų mokslo
dalykų gavo labai gerus pažymius, tik iš kūno kultūros
iš A. Merkelio parašytos
ir giedojimo patenkinamus. Tuo metu sirgo plaučių
plačios Vydūno
kraujavimu, tad nei gerai gimnastikuoti, nei dainuoti
bei giedoti negalėjo.
Ir įžengiau pro angą
Pasiilgima vadino,
įvest žadėjo į šventyklą.

monografijos.

1888 m. Vydūnas buvo paskirtas Kintų bažnytkai

Nr. 32(678). 1961. VHI. IK
no komitetui ir dėl to nebuvo įtrauktas į
kongreso tyrinėjimų protokolus. Nebuvo
kovojančios Lietuvos medžiaga paversta
oficialiu dokumentu, kuris liudytų Lietu
voje kilus pasipriešinimą prieš sovietinį
žmogaus pavergimą anksčiau ir trukus il
giau nei sukilimai rytų Vokietijoje, Lenki
joje, Vengrijoje. Lietuvos partizanų kovos
nebuvo dėl to pastebėtos nė tarptautinia
me forume, Jungtinėse Tautose, šalia kovo
jančios Europos kitų tautų. Lietuvos parti
zanai buvo palikti tyloje.
(Pabaiga)

svarstė ne tik griežtai dvasinius klausi
mus, bet ir medžiaginius, primindamas,
kad ir laikinėse apraiškose, duonos ieško*,
jime, kasdieniniuose darbuose, asmeni
niuose ir bendruomeniniuose santykiuose
galioja tas pats Viešpaties įstatymas. Nors
jis yra amžinas, esminiai nekintamas, ne
senstantis, tačiau yra pritaikomas įvairių
laikų naujoms aplinkybėms.
Panašiai ir naujoji enciklika pasitar
naus šiuo metu spręstiniems socialiniams
klausimams. Ir šiuo atveju tęsiamas Kris
taus mokslas. Išganytojas ne tik Evangeli
ją skelbė, bet taip pat kenčiančiai, alks
tančiai duonos, palengvinimo, atgaivos
žmonijai darė stebuklus. Apaštalai, moky
toją Jėzų sekdami, irgi suprato, kad žmo
gui reikia ne tik sielos maisto, dvasinio
mokslo, bet taip pat būtina, jog gyvybės
žodis apimtų visus reikalus. Iš čia, jų dė
ka, kilo septynių dijakonų kolegija, kuri
rūpinosi ir gailestingumo ir meilės dar
bais. Todėl štai ir dabartinis popiežius
šiandien apžvelgia bendrus žmonijos rū
pesčius, socialinius santykius ir tautinėse
ir tarptautinėse plotmėse.
Rytojaus dieną po enciklikos paskelbi
mo popiežius apie ją maldininkams kal
bėdamas, paminėjo Jėzaus žodžius: „Ieško
kite visų pirma Dievo karalystės..., o visa
tai bus jums pridėta“ (Mato 6, 33). Vy
riausias Ganytojas nurodė vertybių laips
nius, santykius ir jų svarbą: „Pirmoji pa
reiga yra ieškoti Dievo karalystės, to pir
mojo kiekvienam gėriui ir klestėjimui šal
tinio. Visa kita ateis per teisingumo, mei
lės, tvirto veiklaus broliškumo praktika
vimą. Šie yra pagrindai, kuriais remiantis,
galės ant žemės pražysti ir sklisti tikrasis
gyvenimas, o su juo — santara, taika ir
teisumo bei gėrio pergalė“.
Sekančiuose numeriuose arčiau stabtelė
sime prie pačios enciklikos minčių.
S. Matulis, MIC

MOTINA IR MOKYTOJA
Gegužės 15 d. suėjo 70 metų nuo garsio
sios popiežiaus Leono XIII enciklikos
„Naujųjų Laikų“ (Rerum Novarum) dar
bo, socialiniais klausimais. Dabartinis po
piežius Jonas XXIII sukaktį atžymėjo
nauja enciklika, vardu „Motina ir Mokyto
ja“ (Mater et Magistrą), kuri patvirtina
ir išvysto pirmtakūnų išreikštus dėsnius ir
juos pritaiko šių dienų rūpimiems sociali
niams klausimams spręsti. Ir ši enciklika
- raštas yra paženklintas gegužės 15 diena,
tačiau paskelbtas buvo liepos 14 dieną,
nes popiežius norėjo, kad raštą, į įvairias
kalbas išverstą, pažintų kartu viso žemės
rutulio gyventojai, kaip visi priklauso Jė
zui Kristui ir visus lygiai lydi Romos Vys
kupo sielovadinis rūpestis.
Enciklika prasideda žodžiais: „Motina ir
Mokytoja“. Jie reiškia Bažnyčią, regimai
valdomą popiežiaus, kuriai pavesta skleis
ti Evangelijos šviesą, Kristaus mokslą vi PAMALDOS
same pasaulyje. Šį uždavinį ji vykdė vi
BRADFORD — rugpiūčio 20 d., 12.30 vaL
sais laikais ir visos žmonijos naudai.
Jau Leonas XIII savo minėtame rašte ROCHDALE — rugpiūčio 27 d., 11.30 vai.

COLD WAR AND LIBERATION

John F. O'Conor, žinomo J.A.V-bių po
litinio veikėjo, 600 puslapių knyga anglų
kalba, kurioje autorius nagrinėja Sovietų
Sąjungos taktiką, pavergiant Rytų ir Vi
durinę Europą, ir siūlo būdus pavergtoms
tautoms išlaisvinti.
Knygoje dokumentuotai aprašytas Pa
baltijo kraštų įjungimas į Sovietų Sąjun
gą ir tolesnis Sovietų imperijos plitimas.
Taip pat atspausdintas Atlanto Chartos

mio triklasės mokyklos mokytoju. Kintai prie Kuršių
marių ir smėlingo pušynėlio buvo sveika vieta gydyti
plaučiams. Kinių mokykloje Vydūnas žemesnėse klasėse
mokė vokiečių ir lietuvių kalbų, o vyresniojoje klasėje—
geografijos, istorijos ir kūno kultūros.
Laisvu nuo mokyklos darbo metu Vydūnas vaikščio
davo po gražią giraitę, giliai į savo nesveikus plaučius
traukdamas pušų sakais kvepiantį orą. Giraitėje jį be
veik kiekvieną kartą pasitikdavo grakščiosios stirnos ir
stirnaitės. Pirmą sykį jas išvydo, kai jos giraitėje žolę
ėdrinėjo. Vydūnui priartėjus, jos pakėlė savo galvas ir
žiūrėjo į jį kiek nustebusios. Jam einant tolyn ir jos ėjo
drauge, lyg žvelgdamos į jį. Vydūnui Iš giraitės išėjus,
jos pasiliko bestovinčios pakraštyje. Jis atsigręždamas
atgal vis dar matydavo jas bestovinčias ir į jį bežiū
rinčias.
— Ar jos linki man sveikatos, ar iš manęs ko lau
kia, — pagalvojo Vydūnas, mąstydamas apie giraitėje
likusias stirnas.
Kartais Vydūnas po giraitę vaikščiodavo ir kitų
žmonių lydimas. Ir tuokart sutiktos stirnos žiūrėdavo į
juos, bet, jo palydovams garsiai kalbant, stirnos giliau
traukėsi į mišką ir iš čia stebėdavo keleivius. Vienam
kitam iš jų šuktelėjus, jos šiepdavos miško gilumoje. Vy
dūnui, tai ne kartą matant, kilo klausimas:
— Ko jos laukia iš žmogaus? Juk ne tik stirnos, bet
ir kiti gyvuliai bei žvėrys, lyg ko norėdami paklausti,
žiūri j žmogų.
Vydūnas, šį klausimą besvarstydamas, priėjo išva
dos, kad gyvuliai laukia iš žmogaus gero ir nusivilia su
laukę pikto. Nuvargintas, o gal ir kankintas žirgas nusi
minęs, primerkęs akis žvelgia žemyn, lyg jau nieko gero
nebesitikėdamas ir nebelaukdamas iš savo šeimininko
žmogaus...
Gamtos mėgėjas Vydūnas, gyvendamas Kintuose,
dažnai čia pėsčias, čia dviračiu keliaudavo ir po toli
mesnes apylinkes, iki Rusnės ir Priekulės. Jis mėgo lan
kyti tas vietas, kurios pasižymėjo savo gamtiniu grožiu
ir įvairumu.
Gimtinės gamta Vydūną vilioja ir traukia. Jis jau
čia jos visur plazdančią gyvybę. Kalneliai, upeliai, dau
bos, girelės ir saulės spindulių nužertos ir miglose skęsdamos alsuoja gyvumu, žėri savo nuostabiu grožiu, ku
riuo negalima atsigrožėti, šneka sava kalba, kurios malo

tekstas ir kiti Vakarų valstybių iškilmin
gi pareiškimai dėl laisvės atstatymo Euro
pos tautoms.
ši knyga yra įdomi visiems, bet ypač
naudinga tiems, kam tenka diskutuoti po
litiniais klausimais. Gera dovana mūsų
draugams anglams.
Knygos kaina 7,50 dol., bet DBLS sky
rių valdybos ir S-gos nariai dabar ją gali
gauti papiginta kaina — 35 šil. su per
siuntimu. Užsakymus siųsti DBLS Val
dybai.
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Puiki dovana bet kuria proga1.
Naujai pagaminta
PIRMOJI
LIETUVIO KOMPOZITORIAUS

ILGO GROJIMO
PRAMOGINĖS MUZIKOS
PLOKŠTELĖ
Lietuviškai įdainuota
10 šokių muzikos
Hi-Fi ir STEREO plokštelė,
gaunama visose lietuviškos
spaudos ir dovanų
parduotuvėse.
SaSKEEXSXSaSSSSSE
nu klausyti. Labiau įsijautus į gamtą, suaugus su Ja, ji
nebedaloma visuma. Vydūnui gamta lyg kokia geradarė,
kurią reikia ne tik pažinti, bet ir mylėti, iš kurios galima
daug tikėtis, kuri ją mylinčiam atskleidžia savo slėpi
nius. Jis gamtoj jaučias lyg šventykloj, visuomet maldin
gai nusiteikęs, susimąstęs, ilgesingas. Tik atsidėjus moks
linėms studijoms, labiau suartėjus su bibliotekomis, mu
ziejais, archyvais, gamtinė aplinka Vydūnui nebeteko pir
mykščio savo slėpingumo: ji atrodė lyg sustingtų ar tuš
tėtų.
Gamta Vydūnui ne tik Dievo galios, valios ir išmin
ties Didysis Slėpinys, bet ir neišsenkąs sveikatos šaltinis
tiems, kurie darniai su ja gyvena ir klusnūs jos griež
tiems dėsniams. Menkos sveikatos, dažnai ligų kamuoja
mas Vydūnas siekia glaudžiau bei darniau su gamta gy
venti ir joje ieškoti sveikatingumui versmės. Jau nuo 17
metų amžiaus visiškai nebevalgė mėsos, tapdamas vege
taru, o 20-taislais amžiaus metais sveikatai ypač pašli
jus, daugiausia ją taiso ir stiprina gamtinėmis priemo
nėmis, kurias vokiečiai vadina Naturheilkunde. Jis tapo
lyg ir savotišku pasekėju vokiečių katalikų kunigo Sabastijono Kneipo (1821.V.17 — 1897.VI.17) gamtinio gy
dymo priemonių, kurių svarbiausios — grynas oras, van
duo, saulė, įvairios vaistažolės ir nustatytomis dienos va
landomis kūno mankšta. Ypač kun. Sabastijonas Kneipas plačiai buvo pagarsėjęs savo gydymu vandeniu, ir jo
veikalas „Mano gydymas vandeniu“ dar prieš pirmąjį pa
saulinį karą buvo išverstas ir J lietuvių kalbą.
Vydūnas, rūpindamasis savo sveikata ir fiziniu bei
dvasiniu veiklumu, ypač daug dėmesio kreipė savo mi
tybai, net ją siedamas su savo pasaulėžiūra. Anksti jau
nystėje jo pakeistas maitinimasis, pasak Dr. F. Bintakio,
ne koks nors jo paties išmislas ar noras būti originaliu,
bet išplaukė iš paties organizmo reikalavimų: brendimo
laikotarpyje mėsiškas valgis jame sukeldavo synkapalinius priepuolius, o mėsos nebevalgant jie pranyko. Mė
siškam valgiui Vydūnas buvo jautrus visą gyvenimą, ir
kai 1946 m. gulėdamas Liubecko ligoninėje suvalgė mė
sos buljone virtas daržoves, jautė „dirksnių sustingimą
nuo pakaušio iki strėnų“.
Dr. F. Bintakio teigimu, jeigu gydytojas būtų nusta
tęs Vydūno amžiaus prognozę jo brendimo metu, tai dėl
jo asteninės konstitucijos, vidiosynkrazinės alergijos
reiškinių, psichinio atsinešimo, labllinės nervų ir krau-
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KAN. J. B. KONČIAUS 70 M. JUBILIEJUS

A.A. H. TRAPIKAS

Gegužės 29 d. Čikagoje širdies smūgiu Augsburge. Vėliau persikėlė į Amerirką ir
staiga mirė Henrikas Trapikas. Velionis gi apsigyveno Čikagoje, čia jis ligi mirties
BALFo pirmininkui kan. Dr. J.B. Kon- kan. Končiaus ypatingus nuopelnus per po to jubiliatui visi sugiedojo „Ilgiausių
mė 1909 m. sausio 1 d. Vilniaus krašte, beį dirbo vienoj stambioj amerikiečių preky
čiui birželio 16 d. sukako 70 metų. Jubi paskutinį dešimtmetį, ypačiai išvystymą metų“.
augo ir 1927 metais Valstybinę Gimnaziją bos bendrovėj, kaip užpirkimų skyriaus
liatui pagerbti Miuncheno (Vokietijoje) emigracijos iš Vokietijos į užjūrį ir para
Visiems sveikintojams atsakė pats kan. baigė Panevėžy. Tais pačiais metais įstojo vedėjas.
lietuviai, pasinaudodami kan. Končiaus mą įsikurti. Drauge atkreipė dėmesį į la Končius. Išreiškė džiaugsmą už tokį didelį Vienoje į Pasaulinės Prekybos Akademi
Henrikas Trapikas buvo didelis lietuvis
apsilankymu Vokietijoje ir Miunchene, bai plačiai išvystytą BALFo paramą tau dėkingumą ir pagarbą. Bet kas dirba šal
ir nepaprastų gabumų žmogus. Laisvai
liepos 30 d. surengė kuklų šios sukakties tiečiams Sibire, Lenkijoje ir pavergtoje pos darbą, tas, esą, jokių padėkų neieško
kalbėjo ir rašė svetimomis kalbomis: ang
minėjimą.
Lietuvoje. Pabaigoje I. Rugienius jubilia ir nereikalauja. Toliau jubiliatas tęsė:
lų, vokiečių, prancūzų, rusų, lenkų. Jo as
Minėjimas įvyko Miuncheno mieste, Su- tui įteikė dovanėlę — pavergtoje Lietuvo „Kad aš sulaukiau 70 m. amžiaus, tai ne
meny buvo susikaupusios visos gerosios
titikimo Namuose. Jį pravedė minėjimui je išaustą staltiesėlę.
mano nuopelnas. Čia Dievo valia. Pagaliau
lietuvių būdo ypatybės: darbštumas, kuk
engti komiteto pirmininkas kun. Jonas
Vasario 16 Gimnazijos direktorius kun. 70 m. amžiaus tai nieko nepaprasta, tai tik
lumas, atvirumas, draugiškumas, vaišin
fautkevičius, Miuncheno lietuvių kapelo Dr. Gronis, sveikindamas savo ir gimnazi subrendusio žmogaus amžius. Aš dabar
gumas. Nors ir turėdamas visas reikiamas
ms ir PLB apylinkės pirmininkas. Minėji jos moksleivių vardu, iškėlė jubiliato nuo kaip tik tokioje būklėje jaučiuosi ir tikiuo
kvalifikacijas velionis .-nesiveržė į ■aukštas
me dalyvavo apie 30 svečių (daugiausia pelnus dvasinėje - religinėje srityje bei si dar galėsiu šį tą padaryti ir tolimesnė
tarnybas, neieškojo aukštų vadovaujamų
oficialių atstovų), jų tarpe ir pats sukak mokslo ugdyme ir didžiulę paramą Vasa je ateityje. Pats vienas aš nieko nebūčiau
vietų, nesirūpino savo asmens reklama,
tuvininkas.
galėjęs nuveikti, — tęsė kan. Končius-, tai
rio 16 Gimnazijai.
bet visą gyvenimą buvo tylus ir beveik ne
Minėjimas pradėtas kukliomis, bet labai
Stud. V. Bąrtusevičius, sveikindamas nuopelnas visų Amerikos lietuvių be jokio
pastebimas, kaip tūkstančiai tauriausių
jaukioms vaišėms prie bendro stalo. Po Vokietijos studentų ateitininkų vardu, srovių ir tikybų skirtumo; jiems priklauso
lietuvių. Šių eilučių autorius pažino jį,
vaišių oficialioji minėjimo dalis - sveikini pareiškė, kad kan. Končiaus nepaprasta ir padėka. Man tik teko vadovauti, bet tai,
matė esant kuklų, draugišką, vaišingą, vi
mai. Pirmasis žodį tarė kun. J. Tautkevi- veikla ir jo dideli nuopelnai jaunimą žavi, kaip kunigui, yra visai natūralu“. Toliau
suomet pasiruošusį visomis išgalėmis vi
čius šio minėjimo rengėjų vardu. Jis trum stebina ir skatina veikti.
jubiliatas papasakojo savo veiklos prisimi
siems padėti, aukotis, susisielojusį tautos
pai peržvelgė visą jubiliato gyvenimą. Pa
Kun. Dr. J. Petraitis pasveikino Me- nimų, kurie giliausiai paliko jo atmintyje,
reikalais lietuvį patriotą.
pasakojo apie nuostabiai gražią jo jaunys mmingeno lietuvių vardu ir įteikė dovaną kai po I-jo Didžiojo Karo pagelbėjo sugrįž
Asmeniška laime velionis nesirūpino ir
ti į Lietuvą 30.000 lietuvių karo belaisvių
tę puošnioje Žemaitijos gamtoje, jo kilnius — puikių rožių puokštę.
jos neturėjo — jis labai daug iškentėjo,
polinkius nuo pat mažens, kurie 1917 m.
K. Oleka pasveikino Miuncheno Balfo ir tremtinių. „Labdarybės veiklai mane
bet niekada nesiskundė. Kaip ramiai ne
buvo apvainikuoti kunigo šventimais Kau tarėjų vardu, iškeldamas kan. Končiaus galutinai paskatino lietuvių belaisvių var
pastebėtas velionis gyveno, — kaip tas ty
no Kunigų Seminarijoje. Iškėlė laimėji nuopelnus išleidžiant Anglų-Vokiečių-Lie- gas ir baisus skurdas, kuriuos aš mačiau
lus Lietuvos laukų kuklusis artojėlis — ,
1917-1918 metais. Mano širdis mane tai
mus aukštojo mokslo srityje iki atsiekė tuvių kalbų žodyną.
taip tyliai jis ir m'rė: gegužės 28 d. vakare
daktaro laipsnį (1930) ir profesūros FordMažyčiai Pauliukevičiūtė ir Armonas veiklai privertė. Esu dėkingas Dievui, kad
grįžęs iš darbo niekuo nesiskųsdamas at
hamo universitete (1949-1951). Apibūdino jubiliatui įteikė rožių puokštę naujausiai man davė tam darbui pakankamai jėgų ir
sigulė ir užmigo. Rytą — 5 vai: 30 min. —
kun. Končiaus uolų dalyvavimą spaudoje iš Lietuvos atvykusiųjų vardu ir pasakė sveikatos. O kaip kunigui, tai tas darbas
tuo laiku jis keldavosi darban eiti — du
ir paties parašytas knygas, kurių išleista tam specialiai sukurtą eilėraštuką. Nuo buvo man tik vienas džiaugsmas ir malo ją, kurią 1931 metais baigęs pradėjo dirbti kartu sunkiai, labai sunkiai atsiduso ir,
apsčiai; visuomeninę veiklą daugybėje širdžiai jautrų įspūdį sukėlė momentas, numas, nors ir vargo netrūko“. Baigdamas Lietūkio centre Kaune. Lietūky jis dirbo nepabudęs... mirė.
įvairių organizacijų. Ypačiai iškėlė jubilia kai mažytė mergytė pabučiavo kanaunin žodį, kan. Končius pabrėžė: „Įvertinu jūsų ligi 1940 m. birželio mėn. — pirmosios bol
Paliko žmoną, suaugusią dukterį ir 10
žodžius, gėles ir dovanas; dar daugiau ver ševikų okupacijos. Ilgesnį laiką buvo pre- metų sūnelį Brunoną Petrą, kurį jis žadėjo
to nuopelnus labdaros srityje, visą gyveni ką į skruostą.
Raštu sveikino kpt. J. Matulaitis Lietu tinu vaikučių bučkius, nors aš to viso kyboos skyriaus vedėju, vėliau direkto lietuviškoj dvasioj išauginti.
mą rūpinimąsi į vargą patekusiais lietu
i
viais. 1944 m. susikūrus BALFui, kan. vių Darbo Kuopų vardu, kartu atsiųsda triukšmo nenorėjau... Bet jūsų padėką ir rium. Bolševikams okupavus Lietuvą, jis
Palaidotas Čikagos lietuvių tautinėse
įvertinimus perduosiu Amerikos lietu pasitraukė į Vokietiją. Per pirmuosius šv. Kazimiero kapinėse. Tebūnie Tau,
Končius nuo to laiko nuolatos perrenka mas ir dovanėlę, ir J. Kairys.
mas BALFo pirmininku. Tik jo nepapras
Paskutinysis sveikino tik ką iš Pax Ro viams, nes tai jiems priklauso“. Jubi masinius 1941 m. birželio 14-17 dienų lie brangusis neužmirštamas drauge Henrikai,
tų pastangų ir sugebėjimo dėka BALFas maną suvažiavimo Šveicarijoje atvykęs liatas palinkėjo kuo greičiau sulaukti lais tuvių trėmimus bolševikai ištrėmė Sibiran lengva laisvosios Amerikos žemelė.
jo Lietuvoj likusią žmoną.
galėjo taip plačiai išvystyti savo veiklą. Dr. P. Karvelis VLIKo Vykd. Tarybos var vės Lietuvai ir sugrįžti į ją.
Dr. Stasys Grigaliūnas
Birželio 22-24 dienomis vokiečiams iš
Po minėjimo oficialiosios dalies buvo
Besirūpindamas lietuvių reikalais, kan. du. Šalia sveikinimo, Dr. P. Karvelis pa
varius
okupantus
bolševikus
iš
Lietuvos,
Končius jau 7-tą kartą atvyko Europon. minėjo šiuo laiku visų lietuvių didžiausią laisvai pasisakyta šio momento aktualiau
mis-ji skaitytojai, matote, kad amerikoniš
Nors pats tvirtina, kad pastarąją kelionę rūpestį — kovą dėl Lietuvos išlaisvinimo. siais Lietuvai klausimais, kur kalbėjo kan. jis tuojau grįžo į tėvynę ir Kaune paėmė kas katilas nevisai sutirpdė kietą lietuviš
vadovauti
vienai
stambiai
Anglių
Preky

|Europą darė ne lietuvių reikalais, bet vis
Dr.
B.
Končius,
Dr.
P.
Karvelis,
Tėv.
A.
Sveikinimams pasibaigus, kun. J. Taut
ką ąžuolą.
bos bendrovei. 1944 metais bolševikams
ir šiuo kartu lietuvių neužmiršo. Pa- kevičius visų šiame minėjime esančių da Bernatonis ir kiti.
Atvykusiam iš Anglijos tuoj krinta į
tagoje kun. Tautkevičius išreiškė padėką lyvių vardu su visų parašais įteikė jubilia
Aplamai, šis visas minėjimas praėjo okupuojant Lietuvą, jis vėl pasitraukė į akis kaip, palyginti, prastai kai kurie lie
Vokietiją.
Čia
porą
metų
velionis
vadova

nsų lietuvių, o drauge ir miuncheniečių tui dovanų — albumą, kurio viršelį puošė nuoširdžiausioj nuotaikoj ir paliko gilų
vo vienai UNRROS tremtinių stovyklai tuviai vartoja anglų kalbą, nors ir dauge
vardu už tokį uolų ir sėkmingą rūpinimąsi Trijų Kryžių paminklas Vilniuje, ir tuoj bei jaukų įspūdį.
M.M. - (ELI)
lį metų čia, Amerikoje, išgyvenę. Atsaky
ir pagalbą ir kartu palinkėjo dar ilgo bei
mas yra tas, kad tos anglų kalbos čia daug
savo
globą.
Reikia
jiems
linkėti
geriausios
gražaus gyvenimo ir tolimesnės sėkmės be
lllllllllllllllllllliuilllllllllllllll'llllllltlltlllllllllll
ir nereikia. Lietuviškai gali susišnekėti ir
sėkmės.
sirūpinant lietuviais.
RAŠO: A. PUŽAUSKAS
Pats naujausias Čikagoje kilęs lietuviš klebonijose ir smuklėse. Gali gimti lietuvis
Liet. Kat. Sielovados direktorius Tėv. A.
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kas užsiplėšimas yra Lietuvių Fondas, ar, koje ligoninėje su lietuviais gydytojais,
Bernatonis jubiliatą pasveikino Sielovados
riose ir jaunimas ir senimas pabendrauja kaip jis buvo pradžioje vadinamas, Milijo melstis bažnyčiose su lietuviais •. kunigais,
LIETUVIŠKOJI ČIKAGA
Vokietijoje vardu, iškeldamas kan. Kon
pirkti pas lietuvius, gerti pas. lietuvius, o
ir pasigėri gražiomis Čikagos apylinkėmis. no Fondas. Šio sumanymo iškėlėjas buvo
čiaus nuopelnus ne tik visai lietuvių tau
numiręs būsi palaidotas lietuvio grabojaunas
lietuvis
gydytojas
Razma.
Fondo
Tautinė
veikla
Čikagoje
yra
labai
gyva,
Yra
ir
rimtų,
ilgesnių
stovyklų,
kaip
Lie

tai, bet ir visai žmonijai. Ypačiai iškėlė ju
riaus lietuviškose kapinėse. Darbovietėse
biliato rūpestį belaisviais (I-jo Pasaul. Kaip ir pridera tokiai senai ir didelei lietu tuvių Fronto Bičiulių, kurie išklauso ge idėja yra tokia: jau mes turime nemaža vis surasi vieną kitą mokantį lietuviškai,
Karo pabaigoje) ir tremtiniais. Visą savo viškai kolonijai. Iš kitų kraštų atvažiavę rų paskaitų ir apsvarsto, padiskutuoja prasigyvenusių tautiečių, kurie aukoja po
tūkstantį dolerių į fondą. Visoje Ameriko na, o jei dar moki kiek lenkiškai, tai Čika
darbą kan.''Konf[u5 rr«5kėja"sutapattntl su tautiečiai- kartais - net pasimesti -gali tarp lemtingus mūsų tremties klausimus.
je
tokių tūkstantininkų turėtų atsirasti goję anglų kalba reikalinga tik kur į poli—k
tsnigo pašaukimu. Jo paties lėšomis išleis- bega.ės tų koncertų, paskaitų ir minėjimų.
Esant tokiai gyvai ir įvairiaspalvei veik
ciją ar į teismą patekus.
talietuvių kalba Šv. Raštas maldaknygės Sunku, kai reikia apsispręsti, kuriuos laik lai, vis daugiau didėja reikšmė mūsų bend nemažiau tūkstanties. Taigi, kai visi dak
Įdomus faktas, kad lietuviškai .išmoksta
Jūk mums malonus“ III-ji laida, 2 kate raščius skaityti, kokioms organizacijoms rosios organizacijos — Lietuvių Bendruo tarai, bankelių prezidentai, biznieriai, pra
ir
kitataučiai. Žinau vieną žydelį (ne iš
monininkai
ir
turtingi
klebonai
sumes
po
teriai. Ir Katalikų Bažnyčia, suteikdama p.iirLusyti, kur važiuoti, kam aukoti ir menės. Ši organizacija, pradžioje sutikta
jubiliatui kanauninko titulą, suteikė jam kokiame piknike dalyvauti. Ne vienas ban su nepasitikėjimu iš kai kurių mūsų visuo tūkstantį, — štai ir milijonas. Tą milijoną Lietuvos), čia gimusį ir augusį, kuris ir
tikrai užtarnautai, nes Bažnyčia tokius ti do viską aprėpti, visur nueiti, bet tam ir menės sluoksnių, sutikta su kreivomis šyp padėjus į banką, kas metai susidarytų ne kainas pasakyti, pasisveikinti ir. apie orą
tulus skiria tik už didelius nuopelnus.
1M4O ir pinigo neužtektų. Kiti, negalėdami senomis tų senųjų mūsų junginių, kurie mažas pinigas procentų, kuriuos galima pašnekėti išmoko pardavinėdamas žuvis
PLB Voketijos Krašto Valdybos vardu, visko apžioti, pagaliau ir niekur nedaly jau spėjo ir darbus atidirbti ir pavargti, naudoti knygoms, moKykloms ir t.t. Atsi lietuviškoje apylinkėje. Vienos prietelkos,
negalėjus atvykti pirmininkui kun. Br. vauja nieko neremia. Jau ir spaudoje nu paskutiniuoju metu vis daugiau pasireiš rastų ir tokių, kurie negalėdami duoti senos lietuvaitės vyras neblogai susišne
Uubinui, jubiliatą pasveikino Valdybos siskundžiama, kad perdaug esą tų paren kia ir vis daugiau pasitikėjimo ir paramos tūkstanties, duotų mažiau, —ačiū ir tiems. ka, nors pats čia gimęs tikras „airišius“,
reikalų vedėjas Erdm. Simonaitis. Kartu gimų, kad juos reikią koordinuoti, derinti, užsitarnauja. Paskutinieji Lietuvių Bend Tokį stiprų, nuolatinį, nejudomą fondą tu o prietelka sena žemaitė sako: „Tai ką, aš
jis išreiškė padėką BALFui visų V. Vokie jog vieni kitiems netrukdytų ir da yvių ne ruomenės tarybos visuotiniai rinkimai pa rint, milijoną, ar du ar tris, atpultų visos su juo žydiškai negargaliuosiu...“'Pažįstu
tijos lietuvių vardu už teiktąją ir teikia viliotų. Priėjo jau iki to, kad organizaci rodė, kad ir mūsų plačiosios, kaip sakoma, bėdos ir visi aukų rinkimai. Procentai sau ir vieną negrą, kuris vis mėgsta lietuviš
mąją paramą rūbais ir maistu, pabrėžda jos jau prieš pusę metų spaudoje pasiskel masės šia organizacija daugiau domisi, ne banke auga ir visus mūsų užsimojimus ap kai užšnekinti: „Kaip taueinasi, žemai
mas, kad ši parama daugelį mūsų tautie bia kurį nors parengimą planuojančios ir gu anksčiau, nors balsuotojų skaičius gale moka. Idėja, kaip matote, graži, netokia ti?“. Išmoko fabrike su lietuviais bedirb
damas. Sunku kovoti su nutautimu ir ap
čių išgelbėjo ir gelbsti nuo alkio. E. Simo maldauja kitų nieko tą dieną neruošti.
jo būti ir didesnis. (Čia, tur būt, kalta ta nauja ir įgyvendinama. Juo labiau, kad
naitis drauge pasveikino ir Mažosios Lie
Tą gyvos veiklos įspūdį Čikagoje didina visur demokratiniuose kraštuose pasireiš iniciatoriai patys pirmieji tuoj sumetė po snūdimu, tačiau viena aišku, kad dar daug
tuvos lietuvių vardu, kurie lygiai kaip ir ir įvairūs mūsų bendrųjų visai Amerikai kianti abejingumo liga. Juo žmogus dau tūkstantį, tuo duodami pavyzdį kitiems. vandenėlio Nemunu nutekės, iki Čikagoje
kiti lietuviai susilaukę daug paramos. Už organizacijų kongresai ir suvažiavimai. giau turi laisvių, juo mažiau jis linkęs jo Kiek girdėti, jau ruošiamas to fondo statu nė vienas nebekalbės lietuviškai.
šiuos darbus kan. Končius esą pats pasi Čia neperseniausiai įvyko Balfo kongresas mis naudotis).
tas, jau parinkti specialistai išdirbti tai
statė sau paminklą visų lietuvių širdyse. ir Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavi
Ateitis parodys, kiek naujoji taryba su syklėms, ir fondas jau turi apie 20 tūkstan
KĄ JIE GALVOJA APIE TITOVĄ?
BALFo įgaliotinis Vokietijai I. Rugienis, mas. šiuo metu, vasarą, Čikagos apylinkė gebės spręsti mus liečiančius klausimus ir tinių. Tikėkimės, kad šis sumanymas bus
Kai mjr. Titovas skraidė aplink žemę,
sveikindamas savo įstaigos vardu, iškėlė se vyksta laužai, piknikai ir stovyklos, ku- kiek darbų barų barelių sugebės paimti į greit ir pilnai įgyvendintas. Taigi, gerbia- jaunesni maskviečiai tą naktį skubėjo pa
gauti paskutiniuosius autobusus ir suspė
lo apytakos sistemos ir dėl tuberkuliozinio susirgimo ne vyrauja stipri valia ir nepalaužiamas ryžtas siekiant pa sios laimės. Ir jaunąjį Vydūną žavi ne rašytojas, ne me ti dar į požeminį traukinį.
Prie amerikiečių poros tada priėjo jau
būtų galėjęs pasakyti, kad jis sulauks beveik 85-rių me siskirti tikslo. Ramiam, idiliškam Kintų bažnytkaimy, nininkas ir ne mokslininkas, bet teosofas, dieviškosios iš
nuolis ir paklausė:■'
‘i ’
/
tų amžiaus (Vienybė, 1953, Nr. 3). Vydūnas tokio Ilgo, mokinių mylimam ir kaimynų gerbiamam, jaunajam Vy minties skelbėjas, ir jis tokiu save ugdo.
— Ar jūs nenorite išsikeisti pinigų? Aš
Vydūnas savo gabumais bei išsilavinimu, ryškėjan
pagal savo menką sveikatą tiesiog neįtikėtino amžiaus dūnui per ankšta, likti visą amžių pradžios mokyklos mo
Miaukė daugiausia dėl to, kad visą gyvenimą stropiai kytoju — per maža. Kažkoks nenumaldomas vidaus bal čiu jo kalbose, savo kruopščiu bei sąžiningu mokytojo mokėsiu geriau, negu oficialiai mokama.
— O ką tu galvoji apie Vostok II? —pa
laikėsi higienos dėsnių, griežtai vengdamas viso to, kas sas jam nuolatos šnabžda:
pareigų ėjimu ir pavyzdingu jaunimo auklėtojo gyveni
mu atkreipė į save Tilžės Magistrato akį, Ir jis 1891 m. klausė amerikietis.
sveikatai žalinga ir žmogų žemina.
— Siek aukščiau, pažink giliau, veik plačiau!
— Ką?
Kaip gamtoje viskas vyksta ritmiškai, taip ir VydūVydūną išrinko Tilžės berniukų gimnazijos mokytoju,
—0—0—0—
— Ar tu rusas?
nors jis toms pareigoms dar ir neturėjo reikiamo cenzo.
aas savo dienotvarkėje laikėsi ritmo: nustatytu laiku
— Taip.
'r.
keldavos, valgydavo, dirbdavo, mankštydavos, poilsiau
Aukščiau savo asmenybe iškilti ir plačiau save kū Žinant vokiečių administracijos didelį jautrumą cenzui,
—
Tai
ar
negirdėjai
apie
naująjį
kos
davo ir eidavo gulti. Per dieną jis valgydavo dukart, dau rybiškai pareikšti reikalingas mokslas ir visapusiškas reikia manyti, kad ji tikėjos, jog Vydūnas jį netrukus įsi
monautą?
’•
■■■' 'l
giausia vaisių ir daržovių. Valgydavo tik tiek, kiek būti savęs lavinimas. Ir Vydūnas nuo mokyklos darbo laisvo gys, ir jis Magistratui tai buvo pažadėjęs greit padaryti.
— O, — pamažu susigriebė jaunasis ru
niausia, todėl jo kūno svoris visad buvo žemiau normos. laiko veltui neleidžia: daug skaito ir mokos. 1890 m. iš 1892 m. pavasarį jis atvyko į Tilžę ir pradėjo mokytojo
sas.
— Ak, taip. Kosmose, Na, mane la
Nuo 20-ties ligi 40-ties metų tik 60 kg o vėliau jis dar laiko antruosius mokytojo egzaminus. Mokytojo darbu ir darbą gimnazijoje, o 1893 m. Karaliaučiuje gerai išlaikė
biau domina žemiški dalykai. Ar tikrai ne
mažėjo. Jo normalus svoris pagal ūgį (164 cm) turėtų savęs nuolatiniu lavinimu bei aukštojo mokslo siekimu gimnazijos mokytojo egzaminus, duodančius jam teisę
turite užsieninės valiutos?
*
būti 64 kg. Menkas kūno svoris reikalauja nedaug ir Vydūnas nesitenkina: jis eina ir į žmones, su kuriais dau dėstyti anglų, prancūzų ir vokiečių kalbas bei tų kalbų
Paskui jie susitiko kitą jaunuolį juo
maisto.
giausia santykiauja gyvuoju žodžiu. Jis gabus, įdomus ir literatūras ir religiją. Tačiau ir tuo mokytojo diplomu dais, kaip anglis, plaukais.
Dr. F. Bintakys, atsižvelgdamas į Vydūno kūno svo patrauklus kalbėtojas. Tą, kuo pats šventai tiki, kuo gy jis nepasitenkino: 1896 mv Karaliaučiuje vėl išlaikė mo
— Ką tu galvoji apie naująjį sovietų
rį, ūgį ir amžiiĮ, pagal įvairias formules ir tabeles ap vena, jis stengias ir kitiems perduoti. Dar mokykloje bū kytojo egzaminus, davusius jam teisę būti rektoriumi tų skridimą į erdves?
'
skaičiavo, kad pagrindinei jo maisto apykaitai reikalin damas pradėjo viešai sakyti lietuviškas ir vokiškas kal vokiečių kalba mokyklų, kuriose yra dėstomos anglų ir
—
Ką?
—
klausimu
atsakė
jaunuolis.
ga 1300 kalorijų. Kadangi Vydūno dienos maisto davinys bas, kurios daugiausia buvo religinio ir dorovinio turi prancūzų kalbos.
— Ar negirdėjai apie Titovą?
Tilžės Herzog Albrecht devynių klasių gimnazijoje
teturi tik 1435 kalorijas, tai darbui ir judesiams belieka nio. Dirbdamas mokytojo darbą Kintuose, Vydūnas pla
— O, — pamažu atsakė jaunuolis. —
Vydūnas
dėstė
anglų
ir
prancūzų
kalbas.
Kurį
laiką
mo

tik 135 kalorijos. Vadinas, Vydūno dienos maisto davi čiai po apylinkę garsėjo kaip šaunus, nepaprastai klau
Taip. Titovas. Na, jis yra aukštai erdvėje,
nys yra pats minimalinis, ir toks maitinimasis yra jau sytojus žavįs kalbėtojas: jis kviečiamas kalbėti mokyto kė ir religijos. Dievo Žodį savo mokiniams skelbė ir aiš o aš čia žemėje. Nelabai mane domina ta
teveik chroniškas badavimas. „Iš vienos pusės“, rašo jų susirinkimuose, laidotuvėse ir šiaip jau įvairiomis kino ne sausai dogmatiškai, ne siaurai konfesiškai, bet erdvė. Man patinka gerai praleisti laiką,
Dr. Bintakys, „tai turėjo teigiamos įtakos į širdies darbą progomis, sutelkiančiomis gausesnį žmonių būrį. Kalbė saviškai improvizuotai, vaizdžiai, poetiškai. Toks jo re geros merginos, žinote...
ir kraujo apytaką, o iš kitos pusės toks didelis svorio tojo gabumus ir patraukimą kalbėti Vydūnas paveldėjo ligijos dėstymas gimnazijos vadovybei nepatiko. Jai at
Jis pasisakė, kad esąs iš Baku, o Mask
trūkumas jau gali vesti prie bado ligos, viduriavimo ir iš savo tėvo ir dėdės (motinos brolio). Pamėgimą viešai rodė, kad Vydūnas mokinius klaidinąs, ir jam nebeleido voje studijuojąs istorijos archyvuose. Pats
daugiau
religijos
dėstyti.
Be
abejo,
Vydūnas
tokiu
gim

dėl komplikacijų net prie mirties“ (Ten pat). Dr. F. Bin kalbėti jį bus paskatinę ir ugdę Mažojoje Lietuvoje pla
rašo poeziją ir labai mėgsta Boriso Paster
takys, išnagrinėjęs Vydūno mitybą, pasižyminčią chro čiai žinomi Dievo žodžio sakytojai, vokiečių dar vadina nazijos vadovybės sprendimu buvo nepatenkintas ir jau nako kūrinius ir amerikonišką džiazo mu
nišku badavimu, kuris tęsės beveik 60 metų, daro išvadą, mi Bibelforscher'iais, kurie savo kalbose saviškai aiškina tės lyg ir įžeistas. Bet kam gi dėl jo pasiskųsi ir ką tuo
ziką.
kad tai lyg ir ilgai trunkąs eksperimentas, kuris mus Šventąjį Raštą, arba Bibliją. Jie buvo lyg kokie liaudies skundu laimėsi? Vydūnas pats gerai žinojo, kad jis nie
— Va, jei taip galėtumėt man atsiųsti
moko, kad geriau mažiau sverti, negu kentėti nuo per išminčiai, pasižymį dievobaimingumu ir budriai stovį kad netilpo ir negali tilpti konfesinės religijos rėmuose. džiazo muzikos plokštelių...
didelio svorio ir tuo trumpinti savo amžių (Ten pat).
savo apylinkės žmonių dorovinio gyvenimo sargyboj. Vy Vienintelė paguoda, kad jo dėstomas religijos pamokas
Taip maitintis, kaip Vydūnas maitinos, be abejo, rei dūnas anksti pajautė stiprų patraukimą, lyg ir kokį sa mokiniai labai mėgo. Po kelerių metų Vydūnui Berlyne
kia stiprios valios, kurios jam netrūko iš pat kūdikystės, vąjį pašaukimą kitiems skelbti aiškesnį gyvenimo supra tekę susitikti du studentus, buvusius savo mokinius. Jie
— Kur pirkote tokią naujovišką skrybė
ir jis visą gyvenimą, turėdamas prieš akis aukštą žmo timą, nes tik tas, kuris suvokia gyvenimo prasmę bei sakės vis dar atsimeną jo religijos pamokas, kurios bu laitę?
gaus paskirti ir, be to, dar nujausdamas savo ypatingą žmogaus paskirtį ir gyvena pagal Aukščiausios Esybės vusios tikros maldingumo valandos.
— Nereikėjo nė pirkti: radau spintoje,
pašaukimą, grūdino savo valingumą. Vydūno gyvenime apreikštus dėsnius, yra išmintingas ir siekia jam skirto
tvarkydama savo prosenelės spintą.
(Bus daugiau)
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Naujas kunigas lietuvis

Europos Lietuvių Kronika
NETOKS ŠALTINIS

RAŠO: EDUARDAS TURAUSKAS

DBLS CENTRO ŽINIOS

„Europos Lietuvio“ Nr. 30 išspausdintas
straipsnis (1 psl.) su pažymėjimu prieš jį
(E).

O iš tiesų turėjo būti (ELI).
Dėl tos techniškos klaidos atsiprašome
Europos Lietuvių Informacijos sambūrį,
davusį tą straipsnį.

LONDONAS
CHORAS PRADEDA DARBĄ

Londono Lietuvių Choras po vasaros
atostogų repeticijas vėl pradeda rugpiūčio
20 d., sekmadienį, po pamaldų.
Choras yra pakviestas dalyvauti Kariuo
menės šventės minėjime Nottinghame ir
atlikti programą.
. AMŽIAIS UŽ VILNIŲ DĖS GALVĄ
LIETUVIS

Tai 9 Pėstininkų Lietuvos Kunigaikščio
Vytenio Pulko vėliavos obalsis. Pulkui vė
liavą įteikė Valstybės Prezidentas A. Sme
tona 1929 m. rugpiūčio 26 d.
Vyteniečių šeimyninis pobūvis įvyks š.
m. rugpiūčio 26 d., šeštadienį. 8 vai. ryto
pamaldos Londono lietuvių bažnyčioje už
žuvusius Vyteniečius. 7 vai. vakaro Para
pijos salėje iškilmingas posėdis: atidary
mas ir savanorio-kūrėjo pik. T. Vidugirio
paskaita. Vėliau bendra vakarienė.
Užsiregistruoti iki rugpiūčio 20 dienos.
Iniciatorių vardu
V. Zdanavičius

PAVEIKSLŲ PARODA

Jauno lietuvio dailininko E. Griciaus pa
veikslų paroda Canaletto galerijoje, Londo
ne, yra tikrai maloni staigmena D. Brita
nijos lietuviams. Be didelio triukšmo pa
roda buvo atidaryta rugpiūčio 9 dieną.
Atidaryta ji kasdien nuo 10 vai. ryto iki 6
vai. vak.
Dali. E. Gricius gimęs 1929 m. Kaune ir
pradėjo studijuoti meną Lietuvoje. Karas
pertraukė jo studijas, ir jis atsidūrė Ang
lijoje. Londone jis baigė tapybos ir litogra
fijos studijas, ir lig šiol jo darbai jau buvo
išstatyti keliose parodose.
Paroda bus atidaryta iki rugpiūčio 29 d.
įėjimas nemokamas. Artimiausioji požemi
nio geležinkelio stotis — Warwick Avenue.

Rupiūčio 9 d., trečiadienį, 7 vai. vakare,
įvyko DBLS Valdybos ir LNB Valdybos po
sėdis, kuriame dalyvavo visi abiejų valdy
bų nariai.
Artėjant Rugsėjo 8 d. šventei, DBLS Vai
dyba svarstė galimybes suruošti platesnio
masto minėjimą Londono ir apylinkių lie
tuvių bendruomenės nariams. Priimant dė
mesin E. Lietuvyje pareikštus pageidavi
mus tokią šventę suruošti Sodyboje, nutar
ta kviesti Londono Lietuvių Chorą atlikti
Sodyboj programą ir prašyti Londono Lie
tuvių Bažnyčios kleboną atlaikyti ta proga
pamaldas. Numatoma kviesti iš provinci
jos paskaitininką. Išvakarėse, šeštadienį,
numatoma suruošti šokius su lietuviškų
plokštelių muzika.
Šventės išvakarės įvyks šeštadienį, rug
sėjo 9 dieną, o oficialioji dalis rugsėjo 10
d., sekmadienį. Smulkesnės informacijos
apie Rugsėjo 8 d. minėjimą bus suteiktos
vėliau. Visi Londono ir apylinkių lietuviai
kviečiami gausiai dalyvauti šventėje, kuri
taip pat atžymės dar vieno sezono užbaigi
mą Sodyboje.
Taip pat DBLS Valdyba nutarė padova
noti po vieną egzempliorių turimosios kny
gos , Cold War and Liberation“ keliems as
menims. Knyga bus įteikta tiem asmenim,
kurie aktyviai šiuo reikalu rūpinasi ir do
misi.
Liet. Namų B-vės Valdyba svarstė išori
nio Lietuvių Namų remonto apyskaitą, ku
ri buvo patvirtinta. Taip pat buvo svarsty
ti ir kiti Bendrovės reikalai, kaip Sodybos
ir Nidos spaustuvės.
Svarstant įvyksiantį LNB akcininkų su
važiavimą, nutarta šio suvažiavimo datą ir
vietą pakeisti, atsižvelgiant į gautuosius
pageidavimus iš DBLS Skyrių. Suvažiavi
mas įvyks rugsėjo 30 d., šeštadienį, Lietu
vių Namuose, Londone. Primename, kad
DBLS Skyriai ir akcininkai turėtų imtis
iniciatyvos išdiskutuoti B-vės Valdybos iš
keltąsias mintis ir ruoštis gausiai į šį su
važiavimą atsilankyti.
Šiomis dienomis gautas laiškas iš advo
katų firmos, tvarkančios palikimo reikalus
E. Savicko, mirusio 1959 m„ B-vės Valdy
ba prašoma surasti pirkėją 2 LNB akci
joms. Manoma, kad šias akcijas galima
būtų už prieinamą kainą įsigyti. Suintere
suotieji prašomi rašyti LNB Valdybai.

JAUNIMAS ATOSTOGAUJA

Nemaža Londono lietuvių grupė pralei
do atostogas Ispanijoje bet pavieniai jau
nuoliai neužmiršo ir kitų Europos konti
nento kraštų.
Rašytojas R. Spalis su ponia grįžo iš
saulėtos Italijos, inž. A. Vilčinskas aplan
kė Baltijos pajūrį Švedijoje, stud. V. Aneliauskas panoro pasižiūrėti, kaip atrodo
dabar Vokietija, o G. Andriušis, sekdamas
savo tėvo Pulgio Andriušio pėdomis, vėl
buvo pasiilgęs bulių kautynių ir dėl to pa
siekęs Ispaniją.
ATSISVEIKINO SU ŠIUO KRAŠTU

Kiburų šeima, gyvai reiškusis lietuvių
Nottinghamo lietuvių kolonijoje, išvažiavo
į Ameriką.
Pravažiuodama Londoną, buvo sustojusi
atsisveikinti su bičiuliais.
IŠVAŽIUOJA KURTIS ČIKAGON

Dr. Kazys Narščius, baigęs Vokietijoje
mokslus ir Londone pas draugus praleidęs
atostogas, išvažiuoja nuolat įsikurti Čika
gon.

NOTTINGHAMAS
TAUTOS

Nr. 32(673). 1961. VIII. 1S

ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Tautos šventė Nottinghame bus minima
rugsėjo 16 d., 7 vai. vak., Meadows Com
munity Centre salėje.
Programoje Dr. S. Kuzminsko paskaita,
o Londono Vaidila suvaidins S. Lauciaus
dramą ,.Laisvės keliais“.
Po programos — šokiai, bufetas, loterija
ir kitokios įdomybės ir linksmybės.
Rengia DBLS skyrius ir kviečia dalyvau
ti vietos ir apylinkių lietuvius.

MUSŲ RĖMĖJAI

Paminklas a.a. Stasiui Nimčiauskui, pa
statytas DBLS Northamptono Skyriaus
pirm. A. Barančiuko ir Valdybos rūpesčiu
ir pastangomis.
St. Nimčiauskas, gimęs 1927.V.15 Šiau
lių apskr., Luokės valse., Žunalėnų kaime,
žuvo kelių nelaimėje 1949.VIII.6 ir palai
dotas Torney kaimo kapinėse Peterbo
rough.
Paminklo šventinimo apeigos įvyko rug
piūčio 13 d.

VOKIETIJA
VOKIETIJOS ATEITININKAI
SENDRAUGIAI PAX ROMANA
SUVAŽIAVIME
(ELI) Fribourge, Šveicarijoje, liepos
mėn. nuo 23 iki 31 d. vyko P. Romana 40
metų jubiliejaus proga suvažiavimas. Ja
me lietuvių ateitininkų sendraugių sąjun
gai atstovavo 4 Vokietijos at. sendraugiai:
Dr. J. Grinius, J. Kairys, Dr. P. Karvelis,
Dr. J. Norkaitis. „Ateitis“ yra P. Romanos
narys.

DR. ULECKAS IŠEMIGRAVO Į JAV
(ELI) Dr. Juozas Uleckas, Heidelbergo
universitete neseniai baigęs medicinos stu
dijas, liepos 31 d. emigravo Amerikon.

Atsiskaitydami už laikraštį ar knygas, HAMBURGAS
yra aukoję spaudos reikalams A. ČebataKONCERTAS HAMBURGE
riūnas 26.6 šilingus, J. Jakamavičius 14.6
šil., S. Kirdeikis 11 šil., V. Jurevičius 7 šil.,
Liepos 22 d. PLB Kr. Valdyba Hambur
V. Cibulskas 6 šil., V. Girėnas 3 šil., L. Ne- go lietuviams suruošė puikų lietuviškos
meika 3 šil., P. Čeponis 2 šil.
dainos ir poezijos koncertą. Malonius sve
čius (kun. Br. Liubiną, solistę J, Liustikai
tę, muziką St. Gailevičių ir aktorę E. Gedikaitę) visų vietos lietuvių vardu pasvei
kino kun. V. šarka ir supažindino su pub
Oro sąlygoms atsparūs MARINE dažai lika. Krašto Valdybos pirmininkas kun. B.
Liubinas padarė trumpą pranešimą apie
VIDAUS IR IŠORĖS DAŽYMO
lietuvių gyvenimą Vokietijoje ir žadino pa
DARBAMS.
busti iš tautinio apsnūdimo ir sukilti prieš
Parduotuvėse jų nėra. Kainos konkuren bet kokį abejingumą.
cinės. Užsakius ne mažiau kaip už 80 šilin Janina Liustikaitė žaviai sudainavo 10
gų ar daugiau, nemokamai pasiunčiama. lietuviškų dainų ir 3 operų arijas. Nepa
Spalvų pavyzdžiai ir daugiau žinių gau prastai patiko publikai mūsų dainiaus Mai
ronio poezija, kurią subtiliai perteikė ak
nama:
torė E. Gedikaitė, padeklamuodama „Jūra
J. KAASIK, c/o Estotrust Ltd., tę ir Kastytį“ ir „Čičinską“. Pabaigoje bu
4/6, Dukes Place,
vo pa eikšta padėka visiems geradariams
London, E.C.3.
ir prisiminta mūsų mirusieji ir žuvusieji
dėl Lietuvos laisvės.
Šaunus vakaras baigtas Tautos himnu.
Prie šio vakaro pasisekimo labai prisidė
Pageidaučiau susirašinėti su Europos jo muzikas St. Gailevičius iš Kanados, ku
lietuvaite 25-30 metų amžiaus (ypač su ne ris visą laiką jautriai lydėjo solistę pia
seniai atvykusia iš Lietuvos).
ninu.
Esu 36 metų, nevedęs, vidutinio ūgio,
Liubecko lietuviai tą patį koncertą iš
akademinio išsilavinimo (studijuoju va gyveno vienoje didesnių Liubecko miesto
karais).
salių. Po koncerto buvo gerai pasivaišin
Norinti su manimi susirašinėti, rašykite ta vietos lietuvių valdybos pas Medelinsšiuo adresu:
kus.
V.E. Gudas, 2300 W. 23 Street,
Visai programai vadovavo pats pirminin
Chicago 8, III., USA.
kas Pr. Liegus.
,

DBLS Nottinghamo Skyrius

MANCHESTERIS
VAIKŲ ŠVENTĖ MANCHESTERYJE

Manchesterio Lietuvių Kultūros ir Koor
dinacinio Komiteto pastangomis rugpiūčio
19 d., šeštadienį, 3 vai. p.p., Lietuvių So
cialinio Klubo patalpose rengiama
VAIKŲ ŠVENTĖ.
Programoje numatyti Manchesterio ir ki
tų lietuviškų mokyklų mokinių pasirody
mai sporto ir meno srityse.
Po programos vaikučiams bus arbatėlė,
o suaugusiems šokiai, kuriems gros lietu
viška kapela.

SPECIALUS PRANEŠIMAS
NAUJAS BODAS SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ SIŲSTI
Nuo 1961 m. vasario 15 d. siuntiniai, užsakyti per BALTIC
STORES LTD., pasieks s antinio gavėją per 4 savaites.
Taip pat siunčiame siun inius į Estiją, Latviją, Lenkiją,
Rusiją, Sibirą, Ukrainą.
Siunčiam tik geriausios rūšies prekes, už žemiausią kainą.
Medžiagos, avalynė, va istai, maistas, gatavi rubai, oda ir
visa kita, ką galima pasiųsti su Intourist leidimu.
Kiekvieno siuntėjo pageidavimai patenkinami.
Įvairūs paaiškinimai ir informacija teikiama nemokamai.
Mielai pasiunčiame ir pačių klijentų paruoštus siuntinius.
Kiekvieno siuntinio prist atymas garantuotas.

KREPŠINIO RUNGTYNĖS

Manchesterio Lietuvių Sporto Klubas
Kovas rugpiūčio 20 d., 4 vai. p.p., sekma
dienį, Socialinio Klubo aikštėje rengia
DRAUGIŠKAS
KREPŠINIO RUNGTYNES
su Bradfordo lietuvių Sporto Klubu Ša
rūnu. Po rungtynių bus šokiai, kuriems
gros lietuviška kapela.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421. HACKNEY RD.. LONDON, E.2. ENGLAND

Tel. SHO 8734.

Liepos 2 d. Paryžiaus lietuvių maža ko
lonija turėjo gražią ir atkilią šventę: savo
pirmas Šv. Mišias T.T. Jėzuitų koplyčioje,
kur lietuviai kiekvieną sekmadienį turi sa
vo pamaldas, atlaikė kun. Leonardas
KVEDAS.
Prieš trejetą metų į garsiąją St. Sulpice
seminariją iš Amerikos atvyko, savo vys
kupo siunčiamas, jaunas klierikas. Liet.
Kat. Misijos direktorius kun. Petrošius jį
susirado ir įtraukė, kiek sąlygos leido, į
lietuvių gyvenimą. Beveik kiekvieną sek
madienį klierikas Kvedas atvykdavo pa
tarnauti kun. Petrošiaus šv. Mišioms. Pas
kutiniais metais jis paskaitydavo ir Mišių
Lekciją lietuviškai.
Šv. Petro ir Povilo šventėje, birželio 29
d., Paryžiaus Notre-Dame bazilikoje, da
lyvaujant Paryžiaus arkivyskupui - kardi
nolui M. Feltin, klierikas L. Kvedas, kar
tu su kitais 22, buvo įšventintas kunigu.
Liepos 2., kaip sakyta, jis atlaikė savo
pirmąsias iškilmingas šv. Mišias lietu
viams. Koplytėlė buvo pilna. Dalyvių tar
pe — jauno kunigo tėvai ir sesutė, atvykę
iš JAV-ių.
Po Mišių jaunas kunigas palaimino vi
sus dalyvius. Mišių metu trumpą pamokslą
MUSŲ MIRUSIEJI

Pranciška Gerulytė, pradžios mokyklos
mokytoja, mirė liepos 23 d. Vechtos sene
lių prieglaudoje. Velionė buvo didelė pat
riotė, savanorė-kūrėja. Už nuopelnus Lie
tuvai buvo hpdovanota Valstybės garbės
ženklais. Tremtyje nors senatvės ir ligos
slegiama, nuolat stengėsi būti naudinga
Dievui, Tėvynei ir kenčiančiam žmogui.
Būdama senelių prieglaudoje, gyvai daly
vavo lietuviškoje bendruomenėje ir buvo
ilgametė valdybų narė. Savo auka, malda
nuolat rėmė kiekvieną pagalbos reikalingą
lietuvį. Daugeliu atvejų yra materialiai pa
rėmusi lietuvių gimnazijas Vokietijoje ir
Italijoje.
Savo gyvenime pasižymėjo nepaprastu
darbštumu, tvarkingumu, švarumu, švelnu
tnu, geraširdiškumu, religingumu ir reikia
mu atkaklumu lietuviškuose reikaluose.
Feliksas Saliamonas, tarnautojas, siu
vėjas, gimęs 1893 m. vasario 6 d. Mažei
kiuose, mirė 1961.VII.24 Hamburg-Altona,
Daimlerstr. 44, stovykloje. Palaidotas lie
pos 27 dieną Hamburg-Bahrenfeld kapi
nėse.
Velionis paliko Hamburge žmoną ir svai
nę, o Amerikoje ir Lietuvoje plačią gimi
nę.
Jo gyvenimą galima būtų labai trumpai
apibūdinti: tikėjo, kentėjo, mylėjo. Buvo
tylus, užsidaręs. Mėgo skaityti lietuvišką
spaudą, pasiklausyti lietuviškos muzikos.
Nors niekad nepasižymėjo dideliais tur
tais tačiau vargšui buvo visados jautrus.
Niekad neatsisakė paremti lietuviškų rei
kalų. I Vokietiją atvyko jau 1941 metais,
bet savo lietuviško nusistatymo nepakeitė.
Buvo labai sąžiningas ir teisingas. Per tai
tekdavo jam nemaža nukentėti karo ir po
kario laikais.
SPORTAS

Tinklinio treniruotės vyksta kiekvieną
trečiadienį nuo 19 iki 22 vai. Jahn-Schule,
Hamburg 13, kampas Bogenstrasse ir
Schlankreye.
Sveikas ir stiprus lietuviškas jaunimas
(berniukai ir mergaitės) gali prisirašyti.
AR TURITE PATEFONĄ?

Jei taip, tai patariame įsigyti naujai
gautą lietuvišką ilgo grojimo plokštelę
MANO TĖVYNĖS PRISIMINIMAI, kurio
je yra net 14 dainų, įdainuotų Lionės Juo
dytės. Plokštelė pagaminta Amerikoje.
Jos kaina — 47 šil. Persiuntimas registruo
ta siunta — 3 šil.
PER ATOSTOGAS
Kai esate Londone, prašome aplankyti
vienintelį Europoje lietuvišką knygynėlį
DAINORA, kur rasite ir senesnių ir pačių
naujausių lietuviškų knygų.
DAINORA,
49, Thornton Ave., London, W.4.
Tel. CHI 2107
NAUJAUSIOS KNYGOS
A. Tulys — Tūzų Klubas — novelės,
kaina 0.18.6.
J. Vaičeliūnas — Antrasis Pasaulinis ka
ras — 1.16.8.
R. Skipitis — Nepriklausomą Lietuvą
statant — 1.16.8.
B. Brazdžionis — Vidudienio sodai — ei
lės, premijuota — 1.9.4.
Baronas — Vieniši medžiai — 0.11.0.
P. Naujokaitis — Maži žingsniai — vai
kams — 0.14.8.
P. Naujokaitis — Įlūžę tiltai — romanas
— 0.18.6.
A. Gustaitis — Lietuva — Europos nu
galėtoja — 0.18.6.
Dr. Aliūnas — Trejos devynerios — sa
tyra — 0.7.4
Alė Rūta — Motinos rankos — romanas
— 1.9.4.

apie kunigystę ir pašaukimą pasakė taip
pat jaunas lietuvis kunigas Audrys Juozas
Bačkis, kuris toje pačioje koplyčioje at
laikė pamaldas pirmąją Velykų dieną.
Po pamaldų daugiau kaip 50 lietuvių
susirinko kukliame restorane bendrų pie
tų. Nuotaika buvo pakili ir jauki. Visi
jautėsi, kaip vienos šeimos nariai. Kalbėjo
kun. Petrošius, Ed. Turauskas *ir solenizanto tėvas Antanas Kvedas. Pastarojo
kalba, be retorikos, bet trykštanti iš šir
dies, ypačiai sujaudino dalyvius.
Štai keli bruožai tos pavyzdingos šei
mos. Kun. Leonardo karta jau yra trečio
ji įsikūrusi Amerikoje. Ateiviais buvo jo
seneliai, kilę nuo Lazdijų. Tėvai — Anta
nas ir motina Agota Karastinkiūtė — jau
abu gimę Amerikoje. Paprasti darbininkai,
jie užaugino 6 vaikus: kun. Leonardą -25
m. vyriausią, Matildą-23 m., Agotą-21 m,
Karoliną 18 m., Marcelę 16m. ir Antaną 10
m. Karolina kartu su tėveliais, bet iš savo
uždarbio atvyko į brolio Leonardo šventi
mus.
Nelengva buvo gausios šeimos tėvams
leisti į mokslą savo vyriausiąjį sūnų. Juo
ba, kad tėvo Antano Kvedo sveikata gero
kai sušlubavo ir jam teko iškeisti pelnin
gesnį darbą į menkiau apmokamą. Sūnaus
studijų pabaigai ir kelionei J šventimus
teko net pasiskolinti. Tačiau jokia auka
nebuvo per didelė išsvajotam ir tvirtai
pasirinktam tikslui pasiekti.
Kvedų šeima, nors yra visiškai įaugusi
Amerikoje, pasiliko vis dėlto ištikima savo
senelių ir prosenelių senai Tėvynei. Tai
pavyzdys ne vienai naujų ateivių šeimai
kuri būtų pasinešusi „sutirpti“ Ameriką
katile vos tik įsikūrusi...
Kun. Leonardas buvo Hartfordo vytapo pasiųstas studijų į Paryžių. Dabar, ta,
pęs kunigu, jis grįžta į savo vyskupiją,
kur, bent pradžioje, gaus dirbti parapijoje.
Savo pirmąsias iškilmingas Šv. Mišias
JAV-ėse jis laikė liepos 23 d. Šv. Andrie
jaus bažnyčioje New Britain, Conn.
Lietuvių, kaip žinoma, yra visur Ameri
koje. Yra jų New Britain, yra Harfordeir
kitur netolimose apylinkėse. Būtų gera,
kad lietuviai neišleistų iš akių jauno ku
nigo Leonardo, o stengtųsi su juo sumegz
ti galimai artimus ir šiltus ryšius. Iš jo
pusės geros valios tikrai netrūks. Tatai jis
parodė per pastaruosius _ kelerius metus
Paryžiuje. Jam nebuvo jokios prievolės
kiekvieną sekmadienį atvykti į lietuvių
pamaldas. Ne kartą teko net nugalėti tam
tikrų kliūčių iš seminarijos vadovybės, ku
ri paprastai nemėgsta išleisti klierikų pa
vieniui. Tatai įrodo kun. Leonardo prisiri
šimą prie savo tolimos protėvių Tėvynės ir
prie jos vaikų atsidūrusių tremtyje. Tokį
gražų jutimą ir patriotizmą lietuviai turė
tų padėti puoselėti, palaikydami gyvus
santykius su jaunu kunigu.
Šių eilučių autorius savo trumpoje
kalboje pietų metu kreipdamasis prancū
ziškai į kun. Leonardo jaunesn.us draugus
klierikus, kurių keli dalyvavo ir pamaldo
se ir pietuose, pažymėjo, kad Kvedų šeinis
yra labai ryškus ir gyvas įrodymas, jof
lietuvių rasė nėra ištižusi, nei palinkta
sutirpti, kad ir amerikoniškame, „kai*ir kad galima būti kartu geru amerikis&t
ir geru lietuviu, nes tarp dviejų sąvdtų
nėra jokio gilaus priešingumo.
Kun. Leonardo buvimas ir laikymasis
Paryžiuje čionykštei kukliai bendruome
nei paliko labai gilų ir šviesų atminimą.
Lietuviai jo ilgai nepamirš. Jis juos laimė
jo savo nepaprastu kuklumu, paprastumu
ir nuoširdumu. Palinkėsime, kad tų savo
būdo savumų jis niekad neprarastų ir ly
giai pasiliktų ištikimas savo giliam lietu
viškam jausmui.
Dieve, stiprink ir laimink gyvenimo ke
lyje ir apaštalavimo darbe.
DĖL OKUPANTO ŽUDYNIŲ LIETUVOJE

Lietuvos okupantas rusas 1941 m. birže
lio 26 d. Panevėžyje iš apskrities ligoninės
darbo metu išsivedė tris daktarus chirur
gus — J. Žemgulį, St. Mačiulį ir A. Gudonį ir netoli ligoninės juos visus tris bestiališkai nužudė; kartu nužudė ir medicinos
seserį Kanevičienę.
Lietuvos visuomenė, rodos, 1942 m„ nu
žudytiems gydytojams prie ligoninės buvo
pastačiusi paminklą. Grįžęs 1944 m. į Lie
tuvą, okupantas minėtąjį paminklą sunai
kino, slėpdamas nuo būsimų kartų savo
kruvinus nusikaltimus.
Pastačius paminklą, jo fotografijos buvo
platinamos lietuvių visuomenėje. Jei kas
dabar turėtų tokių fotografijų, atsiliepki
te. Norėčiau susitarti dėl jų perfotografavi
mo spaudos reikalams. Atsišaukusiems bū
siu labai dėkingas. Rašykite:
Dr. A. Matulionis, Wallum Lake, Rhode
Island, USA.
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