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PERGALINGAS BIRŽELIS KANKINAMOJI LietuvaMkY LIETUVA „PERSEKIOJAMOSIOS BAŽNYČIOS“ PARODOJE
Tad pagarba visiems
Kovų nebijantiems,
Kurie be baimės ėjo, 
Kurie be baimės eis 
Pavieniui ir būriais 
Prieš svetimųjų vėjų!

A. Valaitis
.Plaukai ant galvos stojas, kraujas 

stingsta gys’ose manant apie Kražius... ži
lųjų gadynių garsūs Neronai gėdinkitės 
prieš Baltąjį Carą — jis pralenkė jus1’, ra
šė Vincas Kudirka 1894 metais Varpe apie 
Kražių skerdynes. Bet darine 50 metų ne
praėjus, kruvinas maskolių pokylis Kra
žiuose 1941 metais birželio mėnesį buvo at
kartotas visoje Lietuvoje. Raudonasis 
Kremliaus caras toli pralenkė Baltąjį Carą 
ir visų laikų Neronus. Ir kai po kelių dienų 
nuo visą šalį nusiaubusių baisiųjų trėmi
mų, 1941 metais birželio 23 -čią pusiau de
šimtos rytą lietuviai sukilėliai per Kauno 
radiofoną paskelbė tautai, kad .Artėja vi
sų Lietuvos žemių išvadavimo valanda... 
Broliai lietuviai... Imkitės ginklo... Tegy
vuoja laisva neprikausoma L!etuva‘, — 
prieš raudonuosius budelius sukilo visa lie 
tuvių tauta.

Šis visuotinis tautos sukilimas prieš so
vietinį okupantą, kaip nurodo sukilėlių 
Laikinosios Lietuvos vyriausybės ministe- 
riu pirmininku paskelbtasis pulkininkas 
Kazys Škirpa, pademonstravo vaizdž’ausiu 
būdu lietuvių tautos valią už laisvę ir ne
priklausomybę ir nunuogino Maskvos me- 
!? a?ie tariam5ll savanorišką Lietuvos 
įjungimą j Sovietų Sąjungą. .Sukilimo lai
mėjimas1, rašo K. Škirpa, .grąžino mūsų 
tautai pasitikėjimą savo jėgomis tolimes
nei heroinei kovai už laisvę ir valstyb'nę 
neprikiš usomybę“ (K. Škirpa. .Apie tris 
birželio įvykius“, Lietuvių Dienos, 1959 
m., Nr. 6 ).
Krauju patvirtinta valia

Šiandien, kai sovietinis okupantas įžūl'ai 
tebekartotą seną melą apie neva laisvano
riška lietuvių tautos atsisakvma nuo savo 
nepriklausomybės, dergia ir niekina ne 
vien Birželio sukilimą, bet visą Lietuvos 
tautinę rezistenciją, š’o visuotinio tautos 
sukilimo dvidešimtmečio sukaktis turėtu 
paraginti laisvėje gyvenančius lietuvius 
Prisiminti ir pagerbti tuos kurie anom's 
Birželio dienomis nepabūgo žūtbūt’niu ko
vu ir pavieniui bei būria’s be baimės ėjo 
prieš svetimuiu vėią. Žvelgiant i paskuti
nio dvidešimtmečio nepaliaujamas lietu
viu tautos laisvės kovas, nepamirštini šie 
lietuvių kultūros istorijos tyrinėtojo Vac
lovo Biržiškos kitam lietuviu tautos lais
vės kovų tamsniui skirti giliai prasmingi 
žodžiai: — .Tie. kurie kovojo ir žuvo, kurie 
kentėjo varea ir ji išvargo kurie ateičiai 
kebą tiesdami sunkiai dirbo, galėtu reika
lauti. kad iu anūkai ir proanūkiai jų vargų 
ir kovu nepamirštu“. (V. Biržiška. .Lietu
viu Golgota“, Praeities Pabiros, 1960 m. 
219 psl.).

Vieningas Birželio sukil’mo ir Lietuvos 
nep’iklausomvbės atstatymo 1941 metais 
atžymėsimas būtu tinkama proga priminti 
ir pabrėžti laisvajam pasauliui ir patiems 
okupantams, kad lieuviu tautos krauju 
patvirtinta valia siekti laisvo ir nepriklau
somo va’stybinio gyvenimo yra nepalau
žiama ir kad ji šio švento siekimo niekad 
neatsisakys.

Kartu tai būtų gera proga dar karta at
kreipti laisvųjų Vakaru dėmesį j tat ka 
dar 1894 metais Varpe jiems taip teisingai 
ir taikliai rašė Vincas Kudirka: — .Ne
kreipkite akiu ant Afrikos. Ivg tikėdami, 
kad jau Europoje vergu nėra! Neužm'rŠki- 
te. kad yra Europoje Maskolija. dyrstelėki- 
te j tą šąli vadinama Lietuva, vargstančia 
po Maskoliumi, b atrasite čia vergu, šau
kiančiu gailesniu balsu nagėlbos. nė kaip 
tarp laukiniu žmonių, ir tikrai jūsų gerus 
norus pasistengsite pritaikyti pirmians 
prie Europos, pa’ikdami Afrika ant toli
mesnio laiko. ka;no piktą mažesni“. (Var
pas. 1894 m.. Nr. 3.).

1941 metais Lietuvoje vyravusioms nuo
taikoms ir Birželio sukilimui teisingai su
prasti reikia atminti tas skaudžias aplin
kybes, kuriomis prieš 21 metus Lietuva ne
teko’ savo nepriklausomybės jai ginti nė 
vieno šūvio neiššovus. Visa lietuvių tauta, 
išgyveno labai skaudžiai. Gal čia prisidėjo 
išgyveo labai skaudžiai. Gal čia prisidėjo 
tai, kad lietuvių tautoje yra labai gyva di
dingos Lietuvos valstybinės praeities tra
dicija, gal tai, kad lietuvių tautai teko il
gus metus vesti sunkią kovą dėl savo spau
dos laisvės, kuria Vaclovas Biržiška pava
dino Lietuvos 40 metų karu, drauge nuro
dęs. kad to karo kareiviais buvo visa tau
ta. Pagaliau ir pačią atkurtąją Lietuvos 
Nepriklausomybe lietuviams reikėjo ap
ginti labai sunkiomis sąlygomis ir aplin
kybėmis, vien tik savo jėgomis pasitikint.

RAŠO: STASYS ŽYMANTAS dai tolydžio vis labiau didėjant buvo aišku, 
kad lietuvių tautos dvasiai palaužti sovie
tai griebsis beatodairinių gyvųjų lietuvių 
tautos jėgų naikinimo priemonių ir kad tai 
tėra tik laiko klausimas. Todėl nenuostabu, 
kad vienintelį išsigelbėjimą nuo gresiančio 
tautos sunaikinimo lietuviai matė greit 
įvyksiančiame vokiečių sovietų kare, kuris 
jiems atrodė neišvengiamas.

Politinis ir karinis LAF centras buvo 
Vilniuje. Vilniuje buvo numatyta paskelbti 
Nepriklausomybės atstatymą ir sudaryti 
Lietuvos vyriausybę, nes buvo manyta, 
kad lietuvių tautinio korpo daliniams su
kilus, Vilnius galėjo būti pirmiausiai iš
laisvintas nuo okupantu. Deja, vokiečiams 
dėl perversmo Jugoslavijoje atidėjus puo
limą prieš sovietus, bolševikiniai okupan
tai Lietuvoje spėjo įvykdyti plačius areš
tus LAF vodovybės ir lietuvių teritorinio 
korpo karių tarpe. Birželio 14 d. buvo su
imti 271 lietuviu korpo karininkai. 33 pus
karininkiai, 15 eilinių ir 4 civiliai tarnau
tojai (Žr. K. Ališauskas. .Lietuvos Kariuo
menė“. Karys. 1958 m. 295 psl.). Po šio Vil
niaus LAF organizacijos patirtojo sunkaus 
smūgio, sukilimo iniciatyva ir vadovavi
mas buvo perduoti Kauno LAF centrui.

Sukilimas Kaune prasidėjo jau pirmąją 
karo diena, birželio 22 d. Vilniuje — ryto
jaus pavakaryje, birželio 23 d. Vokieč’ai 
sukilėliams ne tik neteikė jokios paramos 
ginklais ar ryšiais, bet. priešingai, kelias 
dienas prieš karą pareika'avo iš minirierio 
pulk. K. Škirpos Berlyne, kad jokio suki’i- 
mo Lietuvoje nebūtų daroma ir kad jokio 
po'itinio akto. t.y. Lietuvos Nen-iklausn- 
mybės atstatymo nebūtu skelbiama. Todėl 
suprantama, kad Birželio sukilimo inicia
tyva buvo susieta su didele rizika. Sukilė
liai negalėjo tikėt’s jėga nuga’ėti sov’etu 
okupacine kariuomenę. Galima buvo tiktai 
manvti. kad staigiu sukilimu sukėlus są
myši sovietu kariniu daliniu tarne. j’e bus 
priversti p"sitraukti iš miestu. Tačiau jų 
grįžimo ir baisių represijų pavojus buvo 
laba> rea’us. Jei vokiečiai būtu panorėto 
Pasielgti tain kaip 1944 metais Lenkijoje 
klastingai oasie'cė sovietai Vi'niu ir Kau
na leneyoj ga’ėio išt>kt.i tragiškas Varšu
vos likimas. Antra vertus, pavėluotos pas
tangos ginklu suki’ti prieš okupantus bū»n 
likusios nennasmineos ieį Lietuvos tauti
nei rez'stenc’iai nebūtu nevyko pasiekt’ 
pagrindinio tikslo — atstatyti Nepriklau
somybe ir suvereniniu organu ve’kima ir 
l 'etuvos vvripusvbei parėmus krašto ad
ministracija pastatyt! vokiečius nrieš įvy
kusi faktą. Tas tiks’es buvo nas’ektas.

XXX •
Kai Birželio saulei le'dž'antis 1941 me

tais išlaisvintame Kaune buvo supilti 85 
nauji nirmuiu žuvusiu L’etuvos laisvės 
lr„V"t"ju k°na’ T aikinėtai Lietuvos w- 
riausvbei vadovavęs švietimo min'ster’s 
nrof. Juozas Ambra’ev’č’us nr’minė ir pa
brėžė ta stipria Lietuvos Tėvynė* meile 
išaumisia tos va’ku ?irdvse. kad ištisi bū
riai. šimtai tūkstąnČ’ai — savo noru ryžta
si mirti bet ne vergauti“.

Birželio sukilimas pakartotinai krauju 
patvirtino ir dar gliau įrėžė visų lietuvių 
širdyse amžiną ir nesunaikinamą Laisvės 
ir Nepriklausomybės troškimą.
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Amerikos nacių smogikai, neįsimaišę 
stipriau į riaušes prieš negrus, su savo va
du Rockwell buvo areštuoti N. Orleane, kai 
atvažiavo užstoti įėjimo į kiną, kuriame 
rodoma filmą Exodus.

Areštuota 10. Jie visi dėvi raiščius su 
svastika ir atsinešė plakatus su šūkiais 
,Exodus yra parašytas žydo komunisto“, 
.Amerika baltiesiems“, .Afrika juodiesiem, 
o išdavikams dujų kamera“.

KO NORI IR KO NENORI ALŽYRAS?
Eviano konferencijoje Alžyro de’egacija 

pareikalavo .aiškių garantijų“ dėl krašto 
ateities.

Alžyro padalijimas tarp alžyriečių ir 
prancūzų jokiu būdu nebus priimtinas.

Prancūzų delegacijos vadovas grįžo į Pa 
ryžių gauti instrukcijų.

VOKIEČIŲ TANKAI VALIJOJE
Atitinkami V. Vokietijos s’uoksniai pa

tvirtino tai, kad buvo priimtas britų pasiū
lymas pasinaudoti tankų šaudymo prati
mams Pietų Valija, Pratimai turėtų prasi
dėti rugsėjo ar spalio mėn.

Susitarimą turės patvirtinti britų parla
mentas, priimdamas atitinkamą įstatymą.

Nepriklausomybės paskelbimą Vilniuje 
1918 m. Vasario 16 dieną dar reikėjo sun
kiose kovose patvirtinti. Todėl lietuvis gi
liai tikėjo, kad visos tautos’sunkiomis pas
tangomis ir didžiu pasiaukojimu laimėta 
Neprikausomybė prik’aušo visai tautai ir 
sudaro kiekvieno lietuvio brangią nuosa
vybę. Bet iš nieko atstatę savo valstybę, 
sukūrę savo tautinę kultūrą ir pasiekę 
didelės ūkinės pažangos lietuviai staiga to 
viso neteko negavę net progos pakelti 
ginklą ginti, kas jiems buvo už vis bran
giausia. Visa tai lėmė, kad ypač jaunosios 
Nepriklausomoje Lietuvoje išaugusios lie
tuvių kartos tarpe savaime gimė ir toly
džio vis labiau stiprėjo tvirtas pasiryžimas 
ginklu atkovoti tai, kas jų buvo prarasta 
ginklo nepakėlus, ir tuo pačiu nuimti nuo 
tautos kaltinimą, jog lietuviai be jokio pa
sipriešinimo patys savanoriškai atsisakę 
savo valstybinės nepriklausomybės.
Pagrindinis uždavinys

Nors pastangos organizuoti Lietuvos tau 
tinę rezistenciją buvo pradėtos beveik nuo 
pirmos sovietų okupacijos dienos, pats 
lietuvių pasipriešinimas okupantui pra
džioje pasireiškė gaivališkai, kildamas ir 
augdamas iš apačios, iš tautos gelmių, eili
nių karių tarpe, didvyriškai atsisakančių 
duoti priesaiką okupantams, lietuviškoje 
moksleivijoje ir studentijoje, jaunoje lie
tuvių kultūrininkų kartoje, ūkininkų ir 
darbininkų tarpe. Tas faktas iš pagrindų 
griauna visus melagingus okupantų teigi
mus. neva Nepriklausomybės idėją gynė ir 
sovietų santvarkai priešinosi tik buvusi 
pasiturinti ar privilegijuotoji Neprik’auso- 
mos L'etuvos klasė arba kad priverstinė 
bolševikų socialinė bei ūkinė revoliucija 
Lietuvoje radusi didelį gyventojų pritari
mą ar net buvusi jų pačių sukelta.

Atskiri gaivališki tautinio pasipriešini
mo pasireiškimai ypač lietuviškojo jauni
mo tarpe liudijo nepaprastą lietuvių jau
nuomenės drąsą ir gilų jos patriot'zmą. 
Tačiau, iš kitos pusės, iš viršaus neap- 
spresti ir tarpusavyje nesuderinti tie pasi
priešinimo veiksmai didino lietuviu skau
džių aukų skaičių. Areštai nuo’at gausėjo, 
o ^areštuotųjų jau retas kas tegrįždavo 
namo.

Todėl bendro lietuvių rezistencinio sąjū
džio — Lietuvių Aktyvistų Fronto — įstei
gimas Berlyne 1940 m. lapkričio 17 d. ir vi
sos Lietuvos tautinės rezistencijos apjun
gimas vienoje LAF vadovybėje buvo su
tiktas visuotiniu pritarimu. Tikslingam 
rezistencijos įprasminimui taip pat d’delės 
svarbos turėjo aiškios tuometinio lietuvių 
tautinio pasipriešinimo paskirties apspren- 
dimas ir nustatymas jo pagr'ndinio užda
vinio — staigiu sukilimu pašalinti okupa
cija. paskelbti Lietuvos nepriklausomybės 
atstatyma ir sudaryti Lietuvos vyriausybę, 
kuri tuojau perimtu visas valdžios įstaigas 
į savo rankas tam. kad atėję vokiečiai ras
tų jau ne sovietinius okupantus, bet nepri
klausomos Lieuvos organus ir būų privers
ti su tais skaityt’s (Žr. Z. Ivinskis .šešios 
savaitės“. Į La’sve. 1955 m.. Nr. 6, 31 ps’.). 
Nesunaikinamas laisvės troškimas

Sovietinių okupantų terorui ir priespau-

f Seįįtįįifos
PADĖTIS KORĖJOJE

Karinė junta, nuvertusi vyriausybę, pri
saikdino savo pasirinktąją ir toliau vykdo 
masinius areštus.

Sukilimo vadas gen. Young yra ministe- 
ris pirmininkas ir krašto apsaugos ministe 
ris, o kitus 14 ministerių sudaro karinin
kai.

PASITARIMAI DĖL TIROLIO
Jau kuris laikas yra įtempti santykiai 

tarp Austrijos ir Italijos dėl Tirolio.
Dabar Italijos užs. reikalų min. Segni iš

važiavo į Austriją tartis.

NENORI SOVIETINIO KURO
Dabar Maskvoje vykstančiuose prekybi

niuose pasitarimuose tarp Sovietų ir Britų 
paaiškėjo, kad D. Britanija tikrai nepirks 
sovietinio skystojo kuro, nes ji pati turinti.

Sovietai primygtinai buvo siūlę.

RIAUŠĖS DĖL NEGRŲ
Amerikoje, Alabamos valstijoje, Montgo 

mery mieste, prasidėjo riaušės, kai reikėjo 
pradėti vykdyti integracijos įstatymą.

Tvarkai palaikyti buvo sutraukti dideli 
kiekiai policijos, o taip pat iškviesta ir ka
riuomenės. Teroras prieš negrus vis tiek 
tebevyksta. .

Istoriniame Italijos mieste Ravennoje, 
buvusioje Bizantijos imperijos sostinėje, 
kuris šiandien yra naudoniausiame Italijos 
dalies centre, nuo kovo 19 d. iki balandžio
9 d. vyko .Persekiojamosios Bažnyčios“ do
kumentinė paroda. Ji buvo suruošta buvu
sioje arijonų sektos Šv. Dvas os bazilikoje, 
iš kur VI amžiuje prasidėjo krikščionių 
persekiojimas ir kur kankinio mirtimi žu
vo popiežius Jonas I - sis.

šioje parodoje, turėjusioje nelaukto pa
sisekimo, tarp daugelio tautų, kur šiandien 
yra komunistų vykdomas Katalikų Bažny
čios ir bendrai religijos persekiojimas, sa
vo skyrių turėjo ir Lietuva. Jis, kaip pa
brėžė italų spauda, buvo pats įdomiausias 
ir labiausiai lankomas. Jį asmeniškai įren
gė VLIKo Įgaliotinis Italijoje ir ELTA - 
Press redaktorius kun. V. Mincevičius.

Bazilikos viduje, aplink Fatimos Marija, 
buvo išstatyti persekiojamųjų tautų Šv. 
Mergelės paveikslai. Meniška Aušros Var
tų Madona, tapyta dail. Pacevičiūtės, žavė
jo visus lankytojus. Presbiterijoj kilo 
didžiulė Kalvarija, kur buvo matyti kanki
namųjų tautų vardai,

Lietuvos skyriuje meniškai ir kruopščiai 
buvo išstatyta daugiau 200 dokumentų ir 
fotografijų, liudijančiu žiauru lietuvių 
tautos persekioj’mą. Prie krauju lašanč’o 
sovietu imperijos žemėlapio stovėjo lietu
vaitės tautiniais rūbais maketas. Ji viena 
ranka prilaikė Lietuvos trispalve, perrištą 
gedulo švdu. Viršuie kilo didelis juodas 
kryžius su įrašu: LITHUANIA. Toliau gra
žus L’etuvos gamtovaizdis su pasvirusiais 
kryžiais, kurio fone kabojo Lietuvos Vytis 
ir užrašas: LITHUANIA. Šonuose gi rvmo-
10 dali. Petravičiaus pieštas Rūp’ntoiėlis ir 
Sopulingoji Motina. Apačioje stovėjo trys 
gražūs lietuviški kryželiai ir vitrina su 
įvairiais dokumentais.

Toliau sekė dokumentacija: žemėlapiai, 
parodant’eji Lietuvos valstybės didybę. 
Mindaugus. Popiežiaus Innocenzo IV - jo 
laiškai Mindaugui, žemė’apiai, vaizduojan
tieji Lietuvos valstybės sunykimą, atgimu
sios Lietuvos ir Bažnytinės Lietuvos Pro
vincijos žemėlapiai.

Žemiau Ribentroppo - Molotovo s’aptos 
sutartys ir jų pas’rašymo momento, foto
grafuos. Neouolimo sutarties tarp Lietuvos 
ir Sovietu Sąjungos nasirašymo dalyviai, 
Lietuvos invazijos fotografija ir išskaičiuo
tosios sutartvg. Po ju sekė lietuv’ų tautos 
tragedijos dokumentacija: Serovo. Snieč
kaus. Gladkovo ir kitų instrukcijos, kank’- 
nimų, žudynių fotografijos.

Dar žemiau buvo navizduotos partizanų 
kovos, jų priesaika, žuvusiuiu patriotu iš- 
niekin’mo dokumentacija ir statistikos, 
kiek Lietuva sudėjo aukų dėl sovietu - na
cių - sovietu okupacijų. Tai bendras Lietu
vos tragedijos vaizdas.

Soecialiame skyriuj. skirtame Kataliku 
Bažnyčios nersek’ojimui Lietuvoje, aplink 
Lietuvos Globėja šv. Kazimierą buvo Iš
statytos visų lietuv’u vyskupu fotografiins 
su ju likimo aprašymu nuo 1940 metu lig' 
šių dienu. Centre statistiniai duomenvs 
liudijo, kiek nukentėjo Kata'iku Bažnvčia 
po sovietine priespauda Lletuvoie. Anl'n- 
kui statistinius duomenis buvo matyti Lie
tuvos šventovės ir bažnyčios, pavers*os 
sandė'iais muziejais, salėmis, fabrikais. 
Ju tarne veidmainiškai šypsojos .buliškas“ 
(tain ii anibūd’no italu spaudai Ku”o Ko
misaro Rug’en’aus veidas. Toliau sekė vi
sokios instrukcijos, nukreiptos prieš katali 
ku bažnvčia Ir tikinčiuosius, nužudytųjų 
kunieu fotografijos, kataliku rezistencija 
pr'eš komunistinio ate’zmo puolimus ir 
vaizdai iš lietuvių dvasinio gyvenimo 
Sibire.

Atskirai vitrinose buvo išstatyti liturgi
niai reikmenys, mišio'u dalvs, nurašvtos 
renka vyn’oiamame nonier’ui ar audekle 
devoc’ionalai. pasidaryti načiu ka’iniu. (r 
kt Jie visi yrą suplaukę įvairia’s keliais i 
Roma iš Rusiios ka’ėjimų ir Sibiro kon-

DAR VIENAS IŠMISLAS
Pasaulio spauda iš kažkur buvo pasiga

vusi žinią, kad Alžyre sukilimas įvykęs 
skatinant amerikiečių centrinei žvalgybos 
agentūrai.

Amerikiečiai tai paneigė, bet dabar pėd
sakai visi veda į Maskvą, nes ten ta žinia 
buvo sufabrikuota.

TRAKTORIAI UŽ BELAISVIUS
Castro Kubos vyriausybė iškėlė klausi

mą, kad ji už 500 traktorių sutiktų atiduo
ti 1.200 belaisvių, kurie pakliuvo, kai buvo 
bandyta išsikelti į Kubą.................

Prez. Kennedy sutinka, tik tą .pasikeiti
mą“ vykdant Amerikos atstovai nedalyvau 
šią.

Be kita ko, pats pasiūlymas primena 
aną iš praeito karo metų, kai Eichmanas 
reikalavo sunkvežimių už žydus. 

centracijos stovyklų. Daugiausia jie pri
klausė lietuviams.

Prie parodos išėjimo buvo didelis Kris
taus, įžengiančio į dangų, paveikslas su 
užrašu: .Nesibijokite, aš nugalėjau pa
saulį“.

Didijį Penktadienį vakare Ravennos 
miesto gatvėmis įvyko įspūdinga procesija, 
vadovaujama paties Arkiv. Baldassari, su 
Nukryžiuotuoju, kur sekė. 18 persekioja
mųjų tautų kryžiai su įrašais. Procesija 
sustojo prie garsiojo italų poeto Dantės ka 
po, mirusio tremtyje Ravennoje.

Parodą aplankė didelis skaičius žmonių. 
Svečių albume, kuris buvo padėtas tik kai 
paroda buvo pratęsta dar vienai savaitei, 
paliko parašus 35 tūkstančiai lankytojų ne 
tik iš Italijos, bet net ir iš tolimiausių jų 
pasaulio kampų. Daugumas jų išreiškė al
bume savo gilius įspūdžius ir mintis. Spė
jama. kad parodą bus aplankę per 100 tūk
stančių asmenų.

Apie parodą daug rašė Italijos spauda ir 
kalbėjo radijas. Visa tai sukėlė didelį ko
munistų partijos ir Maskvos susinervini
mą. Todėl, vos parodą uždarius, pagalbinė 
buvusiųjų fašistų persekiotų italų organi
zacija ANPPIA išėjo į spaudą su komuni
katu, kuriame pareiškiama, kad parodytie
ji žiaurumai buvo padaryti ne sovietu, bet 
nacių. Kadangi sovietų įvykdytų žudynių 
kituose skyriuose nebuvo, išskyrus Vengri
ją, tai visų buvo suprasta, jog tai yra tai
koma lietuvių skyriui, Todėl PLB Italijos 
Krašto Valdybos pirmininkas kun. Mince
vičius reaguodamas pasiuntė minėtai or- 
gan’zaciiai ultimatumą, kuriame reikalau
jama arba įrodyti tai, kas viešai pau kšta, 
ligi liepos 13 d., arba pripažinti, kad žudy
nės, kurių dokumentacija buvo išstatyta 
Lietuvos skyriuje, buvo įvykdytos sovietų. 
Priešingu atveju ANPPIA bus patraukta 
į teismą.

šis Italijos Lietuviu Bendruomenės ko
munikatas buvo iškabintas plakatuose 
šiaurinės - Centrinės Italiios provincijose, 
paskelbtas spaudoje įr pask'eistas lape
liais. Tq pasėkoje minėtos organiząciios 
generalinis sekretorius Segurini davė di
misijas. bet buvo atmestos, nes tai būtu 
sukėlę skandalą. Tokiu būdu dar karta 
Lietuvos bvla atkreipė italų visuomenės 
dėmesį į save. .

•Ravennos Arkivyskupas. įvertindamas 
VLIKo Įgaliot’nio d’de’es pastangas or
ganizuojant paroda, padovanojo- jam Kris
taus galvos mozaikos iš VI šimtmečio re
produkciją padarytą žinomo italų dai’inin- 
ko Del Bene, kuries origina’as yra Sant“ 
Apo'linare ■ Nuovo bazilikoje Ravennoje

Rudeni numatyta suruošti tokia paroda 
platesniu mastu, kuri bus kilnojama po vi
są Italija. Tuo tikslu kun. V. Mincevičių* 
prašo visu lietuviu, kurie turėtu šiuo rei
kalu kokios nors medžiagos ar fotografijų, 
malonėti nas’usti iam. Viskas bus rražint* 
keliu d’enu laikotarpvie. Ii ai bus padaryti 
negatyvai. Lig šiol kun. Mincevičius me
džiagą rinko savo lėšomis, ir padarymą* 
apie poros šimtu negatyvu ant stiklo re- 
t”sav5mas. padidinamas ir fotog’-afi’o* 
jam kainavo nėr 800 dolerių. Toliau jis ne- 
na’ėgia vvkdvti šio svarbaus darbo savo 
lėšomis ir prašo tautiečiu ii paremti. Vie
nas negatyvas ant stik’o ir fotnvrafiia (22 
cm.x 201 kainuota 4 do'er’us. Kas negali 
pagelbėti finansiškai, tepasistengia bent 
nusiusti turimąją dokumentacija. Reikia 
prisiminti, kad nuo mūsą informacijų ir 
nronaaandos laisvame nasaulvie priklau
sys d'dele dalimi Lietuvos ateitis.

ROMĖNAS

P ASiA.lJjL Y;J.
— Oficialiai skelbiama, kad karalaitė 

Margareta-Armstrong-Jones rudenį gim
dys ir įpėdinis bus penktasis iš turinčiųjų 
teisę paveldėti sostą.

— Jordano karalius Hussein vedė britų 
pulkininko Gardner dukterį.

— Kongo provincijos Katangos prezi
dentas Tshombe, kuris centrinės vyriausy
bės laikomas kalėjime, susirgo nervais.

— V. Vokietijai leista statytis 8 laivus 
naikintuvus iki 8.000 tonų (iki šiol buvo 
leista iki 3.000 tonų).

— Izraelis išsiuntė į Negev dykumą sa
vo valdininkus surašinėti klajoklių.

— Danijoje Sekminių metu dėl susisieki 
mo nelaimių žuvo tik 2 asmenys.

— Vatikano soduose uždrausta važinėti 
automobiliais, kai popiežius išeina pasi
vaikščioti, nes vienas jų, sukdamasis pro 
kampą, vos nesužeidė popiežiaus.

— Dėl didelių lietų Jugoslaviją palietė 
potvyniai.
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EUROPOS LIETUVIS ,<

roma 
nas, kurį savo skaitytojams pateikia Nidos 
Knygų Klubas iš eilės (romanas turi 319 
puslapių, ir iš Alės Rūtos .Didžiosios mei
lės“ serijos tai yra penktasis pagal autorės 
nustatytąją eilę).| | I ® ' 

Atrodytų, itad šis romanas daugeliui 
skaitytojų bus toks pat patrauklus, kaip ir 
kiti Alės Rūtos parašytieji darbai, o gal 
dar ir patrauklesnis, nes jame vaizduoja
mas tasai metas, kai daugumas mūsų, sve
tur dabar gyvenančių, išsiskyrėme su savo 
kraštu. Autorė dar žengia truputį toliau, 
negu mes esame savo akimis matę, bet tik 
vieną santūrų žingsnį. įvykiai romane 
vyksta iki bolševikų užėjimo, bet tame Lie 
tuvos rajone, kuris vaizduojamas romane, 
jie trumpam užeina, vėl yra atmušami ir 
paskui vėl užeina.

O pradedamas romanas tomis dienomis, 
kai jau girdėti artilerijos dunksėjimas, tai
gi ir bolševikų atėjimas. Žmonės gyvena 
lyg šalia ugniakalnio, kurio neramūs gar
sai jau girdėti. Jie norėtų gyventi, veržiasi 
į gyvenimą, ypač jaunimas, bet tasai gyve
nimas nebėra tikras. Nesena praeitis pali
ko daugelį žaizdų, ir jos n’ekeip nebepajė
gia užgyti, o tasai dunksėjimas primena, 
kad ir vėl reikia ruoštis sutikti savo liki- 

, mą. Vieniems ta netolima ateitis reiškia ko 
vą ir mirtį, kitiems mirtį be kovos, 6 'dar 
kitiems — šiokį tokį gyvenimą arba riet ir 
gerą.

Tas artėjančio, o paskui jau romane 
vaizduojamojo Lietūvos kampo vietas pa
sekusio fronto nuotaikas rašytoja pristato 
visa eile priemonių.

Pirmiausia ir plačiausiai ji tai daro vaiz 
duodama Mikėnų šeima. Jeigu autorė 
mums nebesistengtų nieku kitu perduoti 
anuometinių nuotaikų, tai įr vien Mikėnų 
tam pakaktų. Ju sūnus Kazys, kurį tektų 
laikyti vyriausiuoju romano herojum par
tizanavo jau. kai 1941 m. bolševikai buvo 
veiami iš Lietuvos. Dabar jo kelias yra tas 
pats. Tėvai tramdo, bijodami, kad vaikai 
nežūtu bekovodami. Tėvas Mikėnas tai da
ro ne vien tik iš baimės, bet ir iš įsitikini
mo. nes jis galvoja taip, kaip Jr jo duktė 
kaip ir jo žentas, kaip ir nemaža lietuvių, 
kad reikia prisitaikyti, suglaudus ausis lai 
kytis ir išlikti. Bet šiuo atveju, ž’noma. nei 

. baimė, nei įsitikinimai ne kažin kiek tėra, 
verti, nes sūnaus Kazio likimas beveik aiš 
kus ir tuo atveju, jei jis net ir neimtų gink 
lo i rankas.

Tie neramieji okuoaciiu metai Mikėnus 
skaųdžiąi palietė ir tiesiogiai ir netiesio
giai. Bolševikai išvežė ju «ūnu. o atėie vo
kiečiai sušaudė Mikėnienės broli ir brolie
ne. nes anų vaikai buvo išbėgę s” bo’šev’- 
kais. Kai Mikėnienė kankinasi dė1 savo iš
vežtojo sūnaus, dėl sušaudvtujn b m’i o ir 
brolienės, senis Mikėnas sunkiai susigyve
na su mintimi, kad žmonos brolio T,kis ku
ri tie dabar dirba ir prižiūri, galėtu atsek
ti k«m nors kitam n ne jam. Bet tuo me
tu. frontui beartėiant dar viena d°mė la
biau pritemdo Mikėnu gyvenim’ J” sūnus 
Kazvs išeina su kitais valvti miško nuo sn- 
v’etiniu desantininku, ir t”o metu nešau
namas ten velkes Mikėnienės broliu sūnus.

Kai Mikėnu S-Un-mie vvrauja dv“ionns 
nuotaikos — natrlo+inės ir neutmlis'inės. 
nas’stumėjus frontui grižta gyvi išlikę ir

pasireiškę, todėl 
ir iškilę du Mikėnienės brolio sūnūs. Su jų 

; grįžimu tarytum prasideda brolių kova, be 
abejo, nelygi, nes lietuviai partizanai kai 
kurie iš pradžių dar net šautuvų neturi. 

; Tie partizanai krinta vienas po kito. Kazio 
Mikėno brolis žūva pačią pirmąją dieną, 
kai tik išeina kovoti prieš tankus. O roma
ną užversdami paliekame negyvomis aki
mis į dangų žiūrintį ir Kazį, kuris neseniai 
buvo pasibaisėjęs mokyklos kieme pakar
tąja partizanus organizavusiąja ir jiems 
pagalbą teikusiąja mokytoja.

Kaip jau minėjome, anuometinėms nuo
taikoms pavaizduoti autorė nepasitenkino 
vien tik Mikėnų šeima. Ji pristatė dar skai 
tytojui ir Ginvylių kaimą, kuriame Sutei
kiu vaikai buvo pasėję stiprią bo’ševizma 
sėklą. Ta sėkla gerai sudygo, bet išaugo 
kreiva, egoistinė, šašuota. Kaip ten vyko 
dviejų pažiūrų kova, rašytoja pavaizduoja 
Pečiulio ir Kirkilos pasikalbėjimais ir dar
bais. Vienas jų būtų bolševikų priešas, o 
kitas bolševikas, bet abu kartu sudėjus iš
eina baisi Lietuvos nelaimė. Tai žmonės, 
kurie liežuviu ir intrigomis kitiems nelai
mes neša. Tai egoistai prisiplakėliai, kurie 
lengviausiai iškyla ir ima reikštis okupaci
jų metais.

Kas bus skaitęs jau seniau išėjusį Vytau 
to Alanto romaną ,Tarp dviejų gyvenimų“, 
labai įdomu bus palyginti. Tiesa, Alanto 
romanas beveik ištisai skirtas part'zani- 
niam judėjimui. Alanto romano veiksmas 
prasideda beveik ten, kur jau pasibaigia 
Alės Rūtos BROLIAI. Bet skaitytojui bus 
įdomu prasekti ir įsidėmėti didelį skirtu
mą. Alanto romano veikėjai-partizanai yra 
herojai, kurių rankose automatas taip ju
da, kaip valgančio piliečio rankose šaukš- 

' tas. Jo įvykis seka įvykį, užgriūna vienas 
kitą, ir nėra kada atsikvėpti nuo įtempi
mo. Alė Rūta e'na visiškai kitu keliu. Jei 
Alanto yra greičiau herojinis nuotykių ro
manas, tai Alės Rūtos reikėtų laikyti psi- 

1 chologiniu. Kazys Mikėnas svarsto ir svars 
1 to viską. Bet ne tik tai sk’ria šias knygas.

jeigu jas ir abi laikytumėm partizaninių 
kovų pavaizdavimu. V. Alanto partizanai 
ėjo, atėjo, pramoko šaudyti, jei nemokėjo, 
ir vykdo įvairius uždavinius su autoriaus 
pagalba taip jau įtemptai, jog skaitytojas 
gali būti tikras, kad bolševikams į nagus 
pakliuvęs nebūtinai mirs, nors jo mirties 
ar kančių kas nors iš emvedistų ir žiauriai 
trokštų. Alei Rūtai tai yra greičiau roman 
tika. Vaikinai susirinkę pasikalba, susiren 
ka pas mokytoją, aprūpinami raiščiais. 
Dar pirmąjį žygį bevykdant daugumą jų 
bolševikai išskina. Kad ir tasai Kazys lau
kais ir miškais bastosi, o kai baimės minu
tė užeina, tai ir ginklą meta į balą.

Skaitytojui, žinoma, galės kilti k’ausi- 
mas, kuris rašytojų pajėgė tikriau pavaiz
duoti, įtikinti. Mums atrodo, kad abu atve
jai įtikina. Tik rašytojai kitaip pažiūrėjo į 
reikalą, kitokių ėmėsi vaizdavimo priemo
nių. K. Abr.

PLANAI IŠLEISTI

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS

ISTORIJĄ

(E) Grupė Amerikoje gyvenančių tautie 
čių jau porą metų daro žygių sudaryti plat 
formą Nepriklausomos Lietuvos istorijai 
išleisti. Leidėju būtų ,Terros‘ savininkas 
V. Civinskas. Istorijos veikalui paruosti 
jau kalbinamas Romoje gyvenantis istori
kas prof. Dr. Z. Ivinskis, kuris tačiau iki 
šiol nėra davęs galutinio sutikimo.

DISERTACIJA APIE VINCĄ KUDIRKĄ
(E) Vilniaus universiteto filologijos kan

didatas Kazys Lebionka paruošė ir apgynė 
Istorijos-filologijos fakulteto mokslinėje 
taryboje savo disertaciją apie Vincą Ku
dirką, jo gyvenimą ir literatūrini darbą, 
pavadintą .Vinco Kudirkos ideologiniai ir 
kūrybiniai bruožai*.

Nr. 22(663). 1961.

I£ Pečiulionienę palydint
Konstancija Pečiulionienė —- Vaitiekų- kuriant, jai teko susidurti su lenkuojan- 

naitė gimė 1887 m. vasario 1 d. Martinuo- 
nyse, Pandėlio valse., Rokiškio apskr., pa
siturinčių ir susipratusių ūkininkų šeimo
je. Ji buvo jauniausia šeimoje. Iš likusių 
4 brolių vyriausias senu papročiu perėmė 
ūkį, o likusieji buvo tėvų,išleisti į mokslus. Vilniuje to laikraščio leidykloje kaip ko-

Pagal tėvų pageidavimą du broliai tapo rektorė. Jos darbštumą ir pareigingumą 
kunigais, o trečiasis advokatu, nors ir tąjį kan. Tumas yra pats .Viltyje“ iškėlęs ir ki- , 
tėvai norėjo į kunigus leisti, tik dėdei ku
nigui užprotestavus, kad būsią kunigų per
daug, tėvai sutiko jį advokatu mokyti.

Dar vaikas būdama, neteko Konstanci
ja motinos, o kiek vėliau ir tėvo. Tad bro
lių remiama mokėsi pradžioj kaimo mo
kykloj ir privačiai, o po to įstojo į Mintau
jos gimnaziją, kurią sėkmingai baigė. 18 
metų dirbo mokytojos darbą Aukštaitijoj, 
Vilniaus krašte ir Gudijos pradžios mo
kyklose ir progimnazijoj. Mokinių ir kai
mo žmonių buvo labai mylima. Ypač jai 
sunkios dienos buvo ir daug vargo teko pa
kelti vokiečių okupacijos metu ir Lietuvos 
kūrimosi pradžioje. Užstojančiai vokiečių 
varginamus ir apiplėšiamus kaimo žmo- joje mirti, 1944 m. Konstancija su vaikais 
nes, jai pačiai ne kartą vokiečiai grasino 
mirties bausme. Lietuvos valstybei besi-

čiais kunigais, kurie viešai šaipėsi iš būsi
mos Lietuvos valstybės ir jos kaip litvo- 
manės.

Kan. J. Tumui — Vaižgantui redaguo
jant ,Viltį“, Konstancija dirbo kurį laiką

tiems pavyzdžiu paminėjęs. Vilniuje drau
gavo su G. Petkevičaite — Bite ir susiraši
nėjo su Žemaite — J. Žymantiene. Lietu
vai savo pasiuntinybes užsienyje bestei
giant, dirbo ir mūsų atstovybėje Berlyne.

1925 m. ištekėjo už tuomet Lietuvos ka
riuomenės pulkininko, vėliau generolo M. 
Pečiulionio, su kuriuo jau anksčiau buvo 
pažįstama, dar jam bestudijuojant ir besi
lankant lietuvių šviesuolių rateliuose. Ne
priklausomos Lietuvos laikais gyveno su 
šeima Kaune ir Vilniuje, o vyrui karo aka 
demiją Prancūzijoj belankant, ir Paryžiu
je. Rusų priespaudai antrą kartą užplūs- 
tant, vyrui likus gimtosios šalies ginti ir

išėjo tremties keliu.
Daug vargo teko pakelti Vokietijoj ir 

■Šveicarijoj kaip pabėgėliams ir ne vieną 
kartumo taurę išgerti iki dugno. Nešdama 
sunkia tremtinio naštą, ji vis troško grįžti 
i gimtąją Lietuvą, bet, deja, kitaip lemta, 

i Po sunkios ir ilgos ligos ji amžinai atsi- 
rskyrė su-šiuo pasauliu. Palaidota Ziuricho 

kapinėse. Gr.

VISUOTINĖ SANTARYBA

paties vardo bazilikoje, esančioje pakeliui 
J Ostiją, pareiškė visam pasauliui norą su- 

(E) Lankantieji technikos mokyklas mo šaukti nepaprastos svarbos Visuotinį Baž- 
kiniai gauną stipendijų 18-22 rublių mene 
siui, jei negyvena bendrabutyje.

Mėnesinės stipendijos — 18-22 rubliai

KONKURSAS JA UNIMUI
Akademinis Skautų sąjūdis, norėdamas Premijuoti rašiniai visų pirma bus iš- 

paskatinti jaunimą domėtis lietuvių lite- spausdinti Mūsų Vyčio žurnale, vėliau gali 
ratūra, kurti ir ieškoti naujų, jaunų litera- būti spausdinami kitoje spaudoje, 
tūros talentų, skelbia
JAUNIMO LITERATŪROS KONKURSĄ, 

kurio laimėtojam skiriamos šios premijos:
1. Už geriausią prozos kūrinį 150 dol.
2. Už geriausią poezijos kūrinį 150 dol.
3. Už geriausią rašinį 50 dol.
Prozos kūrinys gali būti apysaka, feljeto 

nas, trumpa novelė ar kitas prozos darbas 
savo esme priklausąs grožinei literatūrai 
ir ne trumpesnis, kaip 2000, bet ne ilges
nis, kaip 8000 žodžių.

Poezijos kūrinys gali būti eilėraštis ar 
jų grupė, arba poema epinio, lyrinio ar hu 
moristinio žanro, ne trumpesnė kaip 200 
ir ne ilgesnė kaip 1500 žodžių.

Prozinis rašinys turi būti essay pobūdžio 
ir ne ilgesnis kaip 4000 žodžių. Autoriaus 
užduotis: originalus minčių dėstymas dėl 
kurio nors lietuviškos kultūros ar visuome Rūta - Arbienė, J. Gliaudą, A. Gricius, P. 
nes pasireiškimo būdo. Orintaitė - Janutienė ir Bronys Raila.

f f--------

^EKMADKNįO
Tį“*f žas grūdelis, jau išaugo i tvirta šakotą, žie

, j, „j ///fss duota ir vaisingą medį. Jis Bažnyčios gro
žiui daug žada“.

Artėjant Santarvbai ir didėjant dar
bams, prieš Sekmines Šv. Tėvas naee'davo

Šv. Tėvas Jonas XXIII 1959 m. sausio 25 padauginti maldas j šv. Dvasią, kad ji an- 
d., sv. Pauliaus apaštalo šventės proga, tp šviestų ir paremtų tuos visus, kurie ta 

Santarybą ruošia. Ka'p maldavimu pras
minga puošmena šv Petro bazilikoje, kur 
Santaryba ivyks. Sekminėse popiežius 

1 išventino keletą vyskupu, evangelijos skel-
■ bėjų tolimuose kraštuose. Toliau ragino 

melsti paramos Santarvbos globėju Švč.
■ Marijos ir šv. Juozano. Prieš suteikdamas 
1 apašta’išką palaiminimą. Jonas XXIII kal

bėjo: Trokštame, kad padidėtu veik’a, ku-

nyčios Susirinkimą arba Santarybą. Nuo 
to laiko Vyriausiasis Ganytojas atvejų at
vejais daugiau kaip 100 kartų kreipėsi į 
įvairių luomų tikinčiuosius tuo pačiu rei
kalu. Šių Sekminių proga vėl išgirdome jo 
balsą, štai pagrindinės to balso mintys:

,Kai nusprendėme sušaukti Visuotinį rį naudingai ir tinkamai tikintiesiems nu- 
Bažnyčios Susirinkimą, nuo to laiko kas- šviestų Visuotinio Bažnyčios Susir'nkimo 
dien ma’daujamė Dievą, kad savo gailės- svarbą bei tikslus.
tingumo gausą parodytų Bažnyčiai ir jos

Konkurse gali dalyvauti visi lietuviai, Ganytojams. VisuOt'his Susirinkimas yra
bet kokių pažiūrų (išskyrus komunistinių)
ir priklausą bet kokiai lietuviško jaunimo 
organizacijai, o taip pat ir tie, kurie nėra 
tokių organizacijų nariai, bet jaučia loja
lumą Lietuvai ir jos kultūrai, ne vyresni 
kaip 30 metų. >,

Kūrinių temų pasirinkimas yra laisvas.
Nenustatoma jokių ideologinių rėmų, iš
skyrus tai, kad konkursui pasiųstieji kuri 
niai privalo sudaryti įnašą į lietuvių lite
ratūrą.

Rašiniai turi, būti pasirašyti slapyvar
džiu, o atskirame voke turi būti nurodyta 
pavardė - vardas, adresas ir gimimo data.

Rašinius prašoma siųsti fil. P. Abelkiui,
2900 Reservoir St., Los Angeles 26, Calif.
Rašiniai, gauti vėliau negu 1961 m. lapkri
čio 15 d., nebus Jury Komisijos vertinami.

Šio konkurso Jury Komisiją sudaro: Alė

didžiulis darbas, kuriam neužtenka žmo
nių jėgų. Jis pasisekimo laukia iš mūsų At 
pirkėjo, kuris maloniai kreipdamasis į 
Apaštalus pažadėjo prašyti dangiškąjį Tė
vą, kad jiems atsiųstų kitą Ramintoja. Tie 
sos Dvasią: .Ji jus viso Išmokys ir primins 
jums visa, ką tik aš jums kalbėjau“ (Jo
no, 14.26).

Todėl Mes dažnai kreipėmės ragindami 
Jus. Gerbiamieji Broliai ir visus t’kinčiuo 
sius, ypač klierikus, vaikučius ligonius 
kad per jų karštas maldas ir Viešpačiui pa 
aukotas aukas pelnytume visagalio Dievo 
pagalbą ir'malonę.

.Džiugiai patyrėme ’dievišką pagalbą ir LIETUVIŠKOS PAMALDOS 
jūsų uolumą: tai, ką nuoš’rdžių lūkesč'u 
paskelbėme Ostijinėj bazilikoj, pildosi 
taip sėkmingai ir vertai, kad stebina bei 
teikia pasitenkin’mo kardino1 ams ir vysku 
pams, pripildo švento džiaugsmo viso pa
saulio tikinčiuosius. Tai, kas atrcdė ma-

Gvvai tikime. Brangūs Broliai, kad vi
sagalis Dievas ir dangiškieji Globėjai iš
girs mūsų maldas ir Bažnvčia. susp’ndėiu- 
si nllnoie savo šviesoje, teiks visam pašau 
liui nuostabu vienybės. Vėsos ir mei’ės 
vaizda. kuris patrauks i save ir tuos, kur'e 
dar nėra jos motiniškame prieglobstyje“.

Sekančiuose numeriuose Vi’uoHnės San 
tarybos klausimas bus paryškintas pla
čiau. Bet jau nuo dabar kiekvienas gali
me pagal Kristau* Vietin’nko minti didiil 
Santarybos paruošimo darba naremt’. Juo 
labiau jis paremtines. kadangi šio Susirin 
kimo sprendimai bei potvarkiai palies ir 
Lietuvą. S. Matulis, MIC

CORBY — birželio 4 d.. 12 vai., šv. Bren
dan bažnyčioje. Cottingham Road.

COVENTRY — birželio 11 d., 11 vai.. koo- 
Ivčioie prie šv. Elzbietos bažnyčios. St. 
Elizabeth's Road.

3)
Maždaug po dviejų valandų sugaudė pa

trankų šūviai. Sviediniai nukaukė virš mū 
sų kareivinių ir sprogo kažkur Aleksoto 
kalne. Artileriją šaudė ir sviediniai spro
ginėjo įvairiose Kauno ir priemiesčių vie
tose. Visi susidomėjo šaudymu. Krašto Ap
saugos ministeris p. Merkis, pasikalbėjęs 
su batalijono vadu, išvyko į Kauną, o 1, 2 
ir 7 koupos, pagal batalijono vado įsaky
mą, išvyko į Nemuno krantą, į kairę nuo 
tilto, prieš Aukštąją Panemunę užimti rei
kiamų pozicijų. Ketvirtoji kuopa palikta 
rezerve batalijono kareivin'ų saugoti. Į po
zicijas kuopos žygiavo nustatyta artėjimo 
tvarka. Artilerija iš Aukštosios Panemu
nės vis dar šaudė. Sviediniai kaukė virš 
Šančių Ir kažkur toli sproginėjo dusliu 
balsu. Mes galvojome; kad sukilėliai ką 
nors ten mato, tai į ten Ir šaudo.

Kuopos užėmė tokias pozicijas. Antroji 
kuopa suėjo į Panemunės kapines, kurios 
yra Nemuno krante. Septintoji kuopa už- 

■ ėmė pozicijas kairiau už antrosios kuopos. 
Ą3 su pirmąja kuopa pasukau į siaurą gat
velę ir nuėjau dar toliau į kairę iki vieno 
ūkininko sodo palei Nemuną, ir užėmėme 
pozicijas kažkokiame Pirmojo Didžiojo ka
ro įsitvirtinime. Prieš mus, antroje Nemu
no pusėje, buvo miškas.

Eidami ta siaura gatvele, matėm nuo arti 
lerijos pabūklų trenksmo daug išbyrėjusių 
langų stiklų.

Sukilėliai pastebėjo, kad mes telkiamės 
palei Nemuną, ir tuojau į Šančius pradėjo 
šaudyti iš šautuvų ir sunkiųjų kulkosvai
džių, o mūsų kuopą apšaudė iš kitoje Ne
muno pusėje esančio miško. Gyventojai, 
palikę savo namus, bėgo toliau į Šančius. 
Tai jau buvo tikras karo vaizdas, nelai
mei, tarp savųjų.

Mes nešaudėme, nes neturėjome įsaky
mo. Sukilė’iai pyškino iš visur: iš miško, iš 
artilerijos kareivinių ir Aukštosios Pane
munės miestelio, žodžiu tariant, sukilėliai 
pyškino iš visų kampų. Visą laiką šaudė ir 
dvi patrankos. Jų sviediniai krito kažkur 
Kaune. Vienas sviedinys krito kapinėse ir 
sužeidė kelis antrosios kuopos kareivius, o 
antras sviedinys pataikė į gyvenamąjį na
mą palei kapines. Vėliau paaiškėjo, kad su 
kilėliai iš kalėjimo buvo atsivedę vieną ar 
tilerijos karininką, jog jis nutaikytų pa
trankas į kapus. Pagal tą nutaikymą patys 
sukilėliai toliau šaudė, bet į mūsų užimtą
sias pozicijas nepataikė.

Mūsų kareiviai tuojau pamatė, kad su
kilėlių šaudymas visai nepavojingas. Tik 
mūsiškiams buvo pikta, kad sukilėliai ga

li šaudyti, o jie ne. Jie prašyte prašė, kad 
ir jiems leisčiau šauti. Neleidau, nes netu
rėjau atitinkamo įsakymo. Tuo metu pama 
čiau ateinantį batalijono vadą ir palau
kiau už sodo.

— Kas gera, viršila? — paklausė atėjęs 
batalijono vadas.

— Blogai, tamsta vade, — atsakiau.
— Kodėl? — paklausė nustebęs batalijo 

no vadas.
— Kareiviai skundžiasi, kad šalta gulėti 

ant sniego. Jie nori, kad leisčiau šaudyti, 
ir nori eiti į Aukštąją Panemunę tvarkos 
padaryti. Nebūsime čia per naktį, — aiški
nau batalijono vadui. — Reikėtų leisti ka
reiviams iššauti po kelis šovinius, pakils 
kareivių nuotaika, o paskui pažiūrėsime, 
ką toliau daryti.

Mes kalbėjomės, o kulkos švilpė iš Aukš 
tosios Panemunės. Viena kita kliudė me
džių šakas, plonai pykšteldavo, lyg iš bota
go, o šakutės, kaip praskrendančio paukš
čio pamestos plunksnelės, pamažu krisda
vo žemyn.

Batalijono vadas nepasakė šaut ar ne- 
šaut, eiti ar neiti į Aukštąją Panemunę. Pa 
sisuko ir nuėjo.

Atbėgau į kuopos kairįjį sparną ir savo 
iniciatyva sukomandavau:

— Šautuvai po 20 šovinių, o kulkosvai
džiai po vieną kaspiną!

Balsas nuaidėjo, ir mano komandą girdė 
jo 7 ir 2 kuopos, taip pat ir kai sukoman
davau:

— Tankiai šaudyk — ugnis!
Supyškėjo visų trijų kuopų šautuvai, ir 

paleido ugnį visi 12 kulkosvaidžių. Tai bu
vo tikrai tanki ir retai pasitaikanti tokia 
sutelkta ugnis. Šaudymas staiga pras’dėjo. 
staiga ir nutilo. Tačiau nutilo ir sukilėliai. 
Iš Aukštosios Panemunės nesigirdėjo nė 
vieno šūvio. Mūsiškiai švilpė, šaukė, leido 
pajuokiančias replikas sukilėlių adresu. 

Tačiau vis tiek jokio garso nebuvo girdėti 
iš Aukštosios Panemunės.

Saulutė jau senokai buvo nusileidusi, 
visai sutemo. Batalijono vadas. įsakė kuo
pas vesti atgal į kareivines. Eidami namo 
manėme, kad .karas“ jau pasibaigė, o visi 
sukilėliai išdūmė pas mamas:. Kareiviai 
tarp savęs kalbėjosi ir reiškė nuomonę, 
kad reikėjo Iškart sukilėliams duoti pa
uostyti parako dūmų ir nebūtų reikėję be 
reikalo ant sniego šalti.

Jau buvome visai netoli.savo kareivinių. 
Sutikome atjojant 40 gusarų. Antrosios 
kuopos vadas ltn. Gelgermanas sustabdė 
gusarus ir paklausė:

— Kur ir kokiu reikalu jūs čia jodirėja- 
te?

— Mus iš pulko pasiuntė sužinoti, kur 
šaudosi ir kodėl neleido žygiuoti į Kauną 
II Atsargos batalljonui. — aiškinosi gusa- 
ru vyresnysis. 4: w

Ltn. Gelgermanas atsakymu buvo ne
patenkintas.

— Kas jus siuntė ir kur turite kreiptis?
Komandos vyresnysis išsisukinėjo ir i 

klausima neatsakė. Iš pasikalbėjimo paaiš 
kūjo, kad gusarų pulke drausmė dar neat
statyta. Taip pat buvo aišku kad gusarąi, 
sus’tarė ir sauvališk.ai išjojo iš kareiviniu. 
Tada ltn. Ge’germanas įspėjo gusarusr

— Ne jūsu reika’as spręsti. kodėl buvo 
sulaikytas II Atsargos batalijonas iro kur 
šaudėsi. Jei pulko štabui bus reikalo suž’- 
nos iš Kariuomenės vado. O dabar tuojau 
m»rš į kareivines. i ’ ; f f

Gusarai pasisuko ir nujojo, o batalijonas 
grižo atgal i kareivines.

Po vakarienės vienas kuooos būrvs na’ik 
tas pi’n-i kautvn'u naronatvje o vis’ k'ti 
galėto laisvai miegoti. Nakti pasiuntėme 
žva'gvba i Panemune — tune’io krvotimi. 
Mūsų žva’gvba išvaikė sustiprinta sukilė
lių žvalgybą ir paėmė 2 sukilėlius į ne

laisvę. šiaip naktis praėjo ramiai ir jokių 
didesnių nuotykių neturėjome.

Vasario 23 dieną bata’ijoną prikėlė 5 vai. 
ryto. Kareiviai pusryčius gavo sausais pro
duktais. 6 pėstininku Pilėnu Kun’gaikščio 
Margio pulko pirmasis batalijonas išsiri
kiavo Juozapavičiaus prospekte prie savo 
kareivinių. Šaltis buvo pusėtinai suminkš
tėjęs. Prospekto jovaruose šlamėto lengvas 
vėjelis, šaltis į ausis ir nosį beveik nek’bo. 
Nereikėjo ir kojų trepsenti.

Gavome įsakymą užimti vakarykštes po
zicijas. I ten 2 kuopa žygiavo pirmoji, o 
paskui ją visas batalijonas. Kai batalijo
nas atėjo maždaug iki pusės Juozapavi
čiaus prospekto, staiga iš Aukštosios Pane 
munės sutratėjo sunkusis kulkosvaidi. 
Kulkos rėžė išilgai prospektą, virš mūsų 
gaivu, kartais nukirsdamos net smulkias 
medžiu šake’es. Antrosios kuopos vadas, 
kuris žygiavo pats pirmasis, sukomanda
vo:

— Kuopa, paskui mane bėgte marš!
Ir pasileido kuopa bėgti o paskui ją bė

go ir visas batalijonas. Reik’a pažymėti, 
kad tądien prie mūsų pagal isakyma prisi
jungė ir ketvirtoji kuopa. Kuopa išsidėstė 
kairiau p'rmosios kuopos ir užėmė pozici
jas net iki ge’ėžinkelio tunelio, švintant ba 
tali’onas jau buvo savo pozicijose. Tuojau 
pbadėjo šaudyti ir sukilė’ių artilerija. Jų 
patrankos buvo pastatytos netoli pušyno 
po gluosniais. Mes gerai matėme ių patran 
kas. ir visa mūsų kuopos ugnis buvo su
telkta į anas patrankas. Mes gana s-»ar- 
kiai šaudėme. Aplink patrankas net ir snie 
go neliko. Šiandien iš Aukštosios Panemu
nės rečiau šaudė, kaip vakar, bet kulkos cy 
pė visą laiką ir šūviai tratėjo abiejose Ne
muno pusėse.

(Bus daugiau)
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SOVIETINĖ KAPITALINIŲ INDĖLIŲ politika OKUPUOTOJI LIETUVOJE

PRAMONĖS PRIMATAS
Krašto ūkį galima skriausti ne tik menka 

kapitalinių Indelių norma, bet ir netiku
siomis investicijomis — dirbtinai plečiant 
nuostolingas ir užleidžiant peln'ngas ūkio 
šakas.

Lietuvos ūkio pagrindą Ir šiandien tebe
sudaro žemės ūkis. Ko'ektyvizacijos dėka 
jo natūrali struktūra buvo išdraskyta, 
žiauriai sužlugdant jo našumą. Tik atsisa
kius beprotiškų grūdų gamybos primatą 
planų ir sugrįžus prie gyvulininkystės - 
pienininkystės šakų vystymo politikos; tik 
perdavus kolūkiams gamybines mašinas ir 
panaikinus privalomas duokles valstybei 
Lietuvos žemės ūkio gamybos rodikliai 
1958 - 59 m. ėmė prilygti prieškariniam 
lygiui. J.;

Pagrindinėse srityse — gyvulininkystėje 
ir pienininkystėje — ne .socialistinis’ kol
ūkių ir tarybinių ūkių sektorius davė dau
giausia produkcijos, nors kaip tik pastarų
jų buvo 95 proc. žemės. Iki 60 proc. gamy
bos ir šiandien dar atitenka paskirų kol
ūkiečių privatiniam daržų ūkiui. Kolūkie
čiai ne tik jokių investicijų negauna — jie 
dar moka mokesčius valdžiai! Kolūkiai per 
13 metų investavo 1.8 mrld. rublių, bet ne 
valdžios, o savų pajamų, mažinant jų atly
ginimą už darbadienius. Valdinių investi
cijų dalis nuėjo tik į sovchozus (,tarybi
nius ūkius)’ ir melioricijos išlaidas. Šios 
investicijos, ypač kolchozinės, davė ne nau
dos, o gryną nuostolį.

Išvadoje galima sakyti, kad žemės ūkiui 
— Lietuvos ūkio pagrindui — valdinių in
vesticijų išskirta tikrai nedaug. Kolūkiai 
patys investavo ne valdžios pinigų. Santy
kyje su gamybos rodikliais šios .socialisti
nio ūkio’ šakos davė tikrus nuostolius; tai 
kiaurai klaidingi indėliai, tuo tarpu žemės 
ūkio pagrindiniams gamintojams, priva
tiems kolūkiečių ūkiams, ne tik nieko ne
duota, o dar atimta mokesčių forma.

Didžiausia dalis 10.5 mrld. rbl. investici
jų per 1946 - 58 m. laikotarpį tokiu būdu 
teko pramonei. Reiktų manyti, kad nors 
čia statyta didėlių objektų, bet taip nėra.

1959 m. statistikos metraštis nurodo ka
pitalinių statybos bei montavimo darbu 
pagal apimtį išdėstymą. Tais .nepaprastai 
išplėstos statybos metais’ objektai iki 10 
milj. rbl. vertės sudarė 72 proc. visų staty
bų (sąjunginis lygis — 46 proc.; RSFSR— 
42 proc.). Stambūs objektai virš 20 mil. 
rbl. vertės sudarė tik 4 proc. visų statybos 
darbų (Sąjunginių mastu —. 20 proc.; 
RSFSR - 22 proc.). Abiem atvejais L’etuva 
.pirmauja’, t. y. atsilieka nuo bet kurios ki
tos respublikos. Smulkių objektų dažnu
mas rodo, kad naujai statoma nedaug — 
daugiausia plečiama ir remontuojama esa
mosios įmonės. Stambių naujų statybų 
atžvilgiu Lietuva paliekama paskutinėje 
vietoje...

Tradicinės Lietuvai maisto ir lengvosios

pramonės šakos dar ir dabar sudaro 70 
proc. pramoninio kapačiteto. Jų gamyba, 
tiesa, gerokai praplėsta, bet ne tiek naujų 
statybų, kiek didesnio darbininkų skai
čiaus dėka. j

Išplėsta statybos žaliavų pramonė, dur
pių gamyba — irgi plečiant esamąsias 
įmones, papildant šiuolaikinę technologiją. 
Bet šiaip statybos organizacijų darbas silp
nas: trūksta technikos priemonių, mecha
nizacijos. Apskritai, statybos pramonė per’ 
silpna atlikt jai statomuosius tikrai nedide 
liūs uždavinius.

Okupacinės valdžios politika nukreipta 
vystyti sunkiajai pramonei, t.y. mašinų 
statybos ir metalo, apdirbimo pramonei. 
Jinai vystoma dėl to, kad jos gaminių dau
giausia reikalinga centrui.

Pastarasis dėsnis apsprendė ir nekuriu 
naujų statybų Lietuvoje pobūdį.. Sukurta 
didelis jūrų žvejybos laivynas ir išplėsta 
žuvies apdirbimo pramonė, ne& žuvies rei
kia metropolijai išlyginti žemės ūkio men
kai gamybai. Elektros skaitiklių, grąžtų, 
dviračių gamyba ir kitos .naujai įdiegtos 
šakos’ taipogi naudos duoda pirmoje eilėje 
metropolijai. Nekitaip ir su Akmenės ce
mento gamykla; beveik visa jos pi-mos rūl- 
šies gamyba iškeliauja už Lietuvos ribų 
(nepaisant, kad krašte baisiai stinga sta
tybos medžiagų). Net tokia svarbi statyba, 
kaip Kauno HES, negavo Akmenės cemen
to, o turėjo tenkintis menkos kokybės gu
dišku cementu.

Bet kaip su pačia sunkiąja pramone, me
talo apdirbimo įmonėmis? Didesniu mastu 
joms išvystyti trūksta vietinių metalo ir 
energetikos >— kuro išteklių. Net abi žalia
vas atvežant pigiomis jūros transporto 
priemonėmis iš vakarų (kas dabar dar vis 
draudžiama), transporto išlaidos smarkiai 
apsunkintų gaminių savikainą. 1957 m. lie
tuviai siūlė išspręsti energetikos k’ausimą 
skubiai elektrifikuojant upes. Maskva tuos 
planus sužlugdė: bus tiesiami dujų ir naf
tos vamzdynai.;Kiek bebūtų pigus kuro 
transportas vamzdynais, kuras bus bran
gesnis kaip tuose kraštuose, kur jis gauna
mas vietoje. O metalo žaliavas vis tiek 
teks atgabenti brangiu geležinkelių trans
portu.

Neatrodo, kad sovietinės Lietuvos ūki
niai ekspertai būtų labai sužavėti sunkio
sios pramonės p’ėtimo p’anais. Partija, sa
vaime aišku, spaudžia sunkiosios pramo
nės vystymą, juk partija atstovauja centro 
interesams. Bet taip yra visur — beveik 
visoje Sovietų Sąjungoje yra smarkus pa
sipriešinimas prieš steigimą sunkiosios 
pramonės įmonių. KoSeI?

Pagrindinę priežastį jau minėjome: pa
gal valstybinių pajamų mobilizavimo sis
temą nuo sunkiosios pramonės gaminių 
neimamas .apyvartos’ mokestis. Gami-

Palaidoto miesto prikėlimas
IMZUir.U IMtoteSt.'t

79 metų rugpiūčio 24 d. rytas Italijoje iš 
aušo kaip ir kiekvienas, šviesus ir ramus. 
Pompėjos miestas atsibudo tarp savo sidab 
rinių alyvų eilių ir tamsių topolių. Niekas 
nežiūrėjo įtartinai į Vezuvijų penkios my
lios atstu, kurio senojo kraterio gerklę den 
gė uolos, o papėdę žaliuoją vynuogynai. 
Arti to ugniakalnio ir Neapolio įlankos 
Pompėja su gražiais savo mūrais stovėjo 
jau 600 metų, tapusi turtingųjų romėnų va 
sarviete.

Tarp pilkų ir juodų akmenų, iš kurių na 
mai ir krautuvės buvo pastatyta, marmu
ras gražiai spindėjo vilose ir šventyklose, 
kai saulės šešėlis slinko į lemiamąjį 
laiką — 1 vai. popiet. Krautuvių savinin
kai pradėjo uždarinėti langines ilgajai ro
mėnų pietų valandai. Merginos, besikalbė
jusios ir pasisėmusios vandens iš šaltinio, 
atsisveikino ir nuėjo puodais nešinos. Kepė 
jas įdėjo 81 bandelę į krosnį ir uždarė du
ris. Vyno parduotuvėje pirkėjas padėjo pi 
nigus ant stalo... Staiga žemės drebėjimas 
sukrėtė Pompėją.

Krautuvėje tarnaitė nespėjo pasiimti pi
nigų. Kepėjo duona sudegė (šią duoną dar 
galima pamatyti Neapolio muziejuje). Tas 
pi.masis suk ėt.mas amžiams nutraukė 
Pompėjos gyvenimą.

Bet žemės drebėjimas buvo vien tik su
erzinto žvėries sujudimas Vezuvijuje, ku
ris ėmė spardytis prieš audrą. Trankyda
masis ir spiaudydamas ugnį, ugniakalnis 
išleido keistą debesį, kurio viršus nuolat 
plėtėsi. Iš dangaus krito negyvi paukščiai. 
Vanduo, išsiveržęs iš vamzdžių, ir pertekę 
šaltiniai bėgo miesto gatvėmis.

Tūkstančiai tuojau pradėjo bėgti. Šie 
buvo protingi ir protingiausieji, jie bėgo vi 
są tą popietę ir naktį. Niekas kitas nebūtų 
galėjęs jų išgelbėti iš mirties rato, kurį: 
Vezuvijus brėžė apie save.

Kiti lūkuriavo ir taip liko amžinai stove 
ti. Viena grupė buvo rasta pamaldžiai be
sėdinti prie laidojamojo. Buvo atkastas 
žmogus, gulįs gatvėje ir turįs saują auksi
niu, — gal vagis. Kai kurie skubėjo užkas
ti savo turtą ir buvo patys palaidoti. Kiti 
gaišo brangų laiką, kraudami savo daiktus 
į vežimus. Treti pasislėpė namuose, užda

rydami duris artėjančiam lavos kalnui, ir 
pajuto, kad daugiau jų nėbegalitna atida
ryti. '• ” . ' '

Veik viskas, ką mes žinome apie Pompė
jos paskutines valandas, yra vieno 18 me
tų berniuko — Gajaus Plinijaus —parody 
mai. Jis gyveno Miseno mieste anapus Nea 
polio įlankos su savo motina ir dėde —Se- 
nesniu.oju Plinijum, kuris buvo romėnų lai 
vyno admirolas. Kaip dėdės sekretorius, 
jis buvo pajėgus aprašinėti.

Jis pasakoja, kaip admirolas, matyda-

RAŠO Evaristas Lukšaitis

mas Vezuvijų baisiai- leidžiant garus,, iš
plaukė laivais pagelbėti aname krante žūs
tantiems. Senasis Plinijus per žarijų ir ak 
menų lietų įstengė pasiekti Stabiją, uostą 
arti Pompėjos. Bet toliau bangos buvo to
kios didelės, kad jis neįstengė plaukti pir
myn. ., ~

Visą naktį žemė kilnojosi ir ugniakalnis 
spiaudė ugnį, žarijas ir akmenis. Miseno 
mieste, kai baigėsi teroro naktis, Gajus Pii 
nijus ir jo motina prisijungė prie minios, 
bėgančios nuo griūvančių sienų. Buvo sep
tinta valanda ryto, bet nuolat temo. Vaiko 
motina pavargusi prašė, kad ją paliktų 
mirti, bet jis ją tempė pirmyn per krintan
čias žarijas. Ir staiga ši tamsa apgaubė 
juos.

Kai mirties .sparnas padengė Pompėją, 
minios didžiausioje panikoje veržėsi prie 
miesto vartų, siaurų ir užkimštų bepras
miškai perkrautais vežimais.- Tuomet, pa
sikeitus vėjui, iš ugniakalnio atėjo nuodin
gos dujos — sulfuras. Stabijos mieste admi 
rotas Plinijus įtraukė jų truputį ir krito ne 
gyvas. Moterys krito-ant savo vaikų, bevil
tiškai norėdamos išgelbėti juos. Pririštas 
šuo raitėsi, kai jį suspaudė-mirties skaus
mas. Bet ši agonija galėjo tęstis tik keletą 
minučių.

žarijos, susimaišiusios su lietumi, su
darė košę, kuri sukietėjo aplink negyvuo- 
vuosius, išlaikydama šimtmečiams paskuti 
nius jų veiksmus ir išraiškas. Pagaliau po 
28 valandų Vezuvijus nurimo, ir Pompėja

SEKMINĖS - LIETUVIŠKUMO DEMONSTRACIJA
Šių metų Sekminių sąskrydis buvo sa- tarnauti. Bet niekada iki šiol iš svečių pu- Tačiau, kaip ten bekalbėtum, didžiau- 

votiškas rekordas. Jau iš vakaro kimštinai sės nebuvo parodyta tiek gerų norų ir su- sias nuopelnas už Sekminių pasisekimą
prisipildė ne tik namas, bet ir didžiulė, 
gražiai prie šimtamečio kedro prisiderinusi 
balta palapinė. Čia kvepiančiame šiene ga
vo nakčiai prieglobstį visi, kurie tik iš va
karo atvyko į Sodybą. Ir kiek čia buvo 
skanaus juoko, kalbų ir prisiminimų... Ne
galima tiksliai pasakyti nakvojusių skai
čiaus, bet jų buvo apie 200 dūšių. O sudė
jus į krūvą su tais, kurie įvairiomis prie
monėmis suplaukė Sekminių rytą, bendras 
Žmonių skaičius gerokai prašoko penkis 
šimtus. Tikrai pasigėrėtinas (daugeliui ki
tataučių ir pavydėtinas) lietuvių žygis.

Pirmiausia visus stebino lietuviško jau
nimo gausus dalyvavimas. Ir koks tas jau
nimas šaunus, koks žvalus ir pavyzdingas! 
(Tik patys jaunieji pipirai gal jau kiek 
perdaug įsismagino nepalikdami ramybėje 
ne tik kiaušinių ir vištų, bet ir fontane ra
miai plaukiojančių auksinių žuvelių...). 
Kai niekad nepavargstančio Venckaus va
dovaujamas orkestras berželiais iškaišy
toje salėje pradėjo šokius, kai jaunų ir se
nesnių poros atsiliepė į lietuviškos muzi
kos taktą, tada tikrai pasijutai, kad esi at
vykęs į lietuvišką gegužinę. ‘

Nelengvas uždavinys teko Sodybos per
sonalui tokią svečių daugybę priimti ir ap- 

niams tačiau yra nustatyta didžiausioji sa
vikainos riba, kurią išlaikyti pajėgia tie 
kraštai, kurie vietoje turi metalo ir kuro 
rezervus. Tačiau visoje Sąjungoje rūdos ir 
kuro klodai, su keliomis išimt.mis, labai 
toli vienas nuo kito. Lietuvon atsigabenti 
tenka ir vieno ir kito, tokiu būdu beveik 
tikras dalykas, kad sunkiosios pramonės 
gaminiai, krašte gaminami, kainuoja dau
giau negu nustatytoji savikainos riba. Susi 
dariusį nuostolį padengti privalo vietinis 
biudžetas, štai kodėl sunkiosios pramonės 
gamybos p ėtimas nėra .populiarus- ir ne
gali būti.

Visai suprantama, kodėl Lietuvos ūkio 
vadovai, kiek jiems iš viso rūpi savo kraš
to ūkis, stengiasi išvystyti bent tas sunkio
sios pramonės šakas, kurioms reikia ko 
mažiausia žaliavų, t.y. prietaisų, precizi
nių inst.umentų, elektrotechnikos gamybą. 
Jau dėl sunkiųjų metalo .apdirbimo maši
nų gamybos yra pagrįstų rezervų.

Maskvos politikos .logika’ šituo klausi
mu diktuoja ką kita: sunkiosios pramonės 
gaminių būtinai reikia centrui, ir ypač 
sunkiųjų prietaisų. Jų gamyba duoda 
nuostolių ir Rusijoje. Tačiau pagal koloni
jinį receptą metropolijos ūkį reikia palais
vinti nuo nuostolių; tokią gamybą reikia 
primesti kolon’joms. Nauda visai aiški: 
Rusija nuostolių išvengia, bet gaminius vis 
tiek gauna; .kolonijos’ sumoka nuostolius 
ir padeda .įdarbinti’ tūkstančius rusų spe
cialistų gerose vietose. Tokiu būdu koloni
jos ūkis apsunkiamas, ir ji savais pinigais 
dargi finansuoja savo pačios rusinimą.

liko 20 pėdų gyly užkasta. Herkulaneja bu 
vo ištikta upės dumblo, kuris paskui sukie 
tėjo kaip akmuo. Kai saulė pasirodė, apie 
2000 Pompėjos gyventojų ir šimtai Herkų 
lanėjos ir Stabijos nebegalėjo jos išvysti.

Toks Pompėjos palaidojimas išlaikė ją 
nepasikeitusią mums. Visi kiti senovės 
miestai išgyveno pasikeitimus, buvo su
griauti, merdėjo. Pompėja nemirė lėta mir
timi: mirtis atėjo netikėtai, kai miestas 
klestėjo. Taip jis išgulėjo šimtus metų, že
mės surakintas, laukdamas, kol mokslas 
nuims uždangalą.

Viduramžiais Pompėjos vardas ir vieta 
buvo visiškai užmiršta. Neapgyventas atša 
lūšių žarijų kalnas arti' Sarno upės turėjo 
La Civita vardą, reiškiantį .miestą’, bet ko 
kį miestą, tai niekas ir neklausė. 1594 m., 
kai per šį kalną Buvo kasamas tunelis pra
vesti vandeniui iš Šamo, iškastos "dvi pri
rašytos lentos. Kadangi Italija pilna radi
nių, darbininkai į tai nekreipė dėmesio. 
Bet 1739 m., kai tunelį peržiūrėjo Neapo
lio karaliaus inžinierius, jam kilo kitokia 
mintis. Inž. Alcubierre 1748 m. su 24 vy
rais, naudodamasis paraku, pradėjo kasinė 
ti. Po kelių dienų buvo rasta dažyta siena, 
kurios spalvos nuostabiai žibėjo, o paskui 
pirmoji auka — vagis, saujoje laikąs auksi 
nių.

Šių radinių paskatinta grupė dar smar
kiau pradėjo kasinėti. Visus radinius Alcu 
bierre atidavė Neapolio karaliaus rinki
niui.

1763 m. į Pompėją atvyko vokietis Win
ckelmannas, batsiuvio sūnus su mokinio 
aistra senovei. Bet tuo laiku Pompėja bu 
vo rankose tokių, kuriems buvo svarbiau 
pasilaikyti paslaptis, negu atidengti jas. 
Negavęs leidimo aplankyti vietą, sekamas 
šnipo Neapolio muziejuje ir negalėjęs dėl 
to pasidaryti brėžinio, Winckelmannas tol 
studijavo, kol viską išmoko atmintinai. 
Paskui pabėgo nuo šnipo, papirko Pompė
jos prižiūrėtoją, ir ką jis ten pamatė, buvo 
tikna archeologijos pradžia.

Winckelmannas, prieš nužudomas italo 
vagies Triesto viešbutyje, sujauktus radi
nius pavertė į aiškų šešių šimtmeč.ų gyve
nimo aprašymą ir pranykusio miesto me
ną. Jo darbas yra didelis žmonijos kultū- 

silaukta tokios graž’os talkos. Jau nuo pat 
šeštadienio ryto į talką įsijungė pirmi at
vykusieji — Galkauskas, Oželienė su sū
num, Tervydis. Sekmadienio pietums apsi
ėmė patarnauti trys jauni savanoriai: Ri
mas, Dalia ir Juozas. Vėliau jų talkon įsi
jungė net svečias iš Australijos Andriušis. 
Visiems jiems padeda ponios Matczak ir 
Oželienė. Darniai ir sėkmingai eina dar
bas. Net Sodybos seneliai ir ligoniai kruta, 
rengia lauko altorių, berželius kaišo.

Pamaldas atvirame ore atlaikė ir pritai
kytą pamokslą pasakė kun. Matulis, MIC. 
Pamaldų metu giedojo Sodyboje jau gerai 
pažįstamas Londono lietuvių choras, Ma- 
maičio vadovaujamas. ■

Pagrindinį barą apsiėmė tvarkyti Z. Ju
ras. Tiek jis, tiek ir jo talkininkai (Staru- 
lis, Velička, Pūkštys) mažai teturėjo laiko 
pailsėti ir pavalgyti.

Žalioj Girelėj šeimininkavo senas baro 
vilkas L. Namų baro vedėjas Makūnas, į 
pagalbą pasikvietęs Lukauską. Ir ko sve
čiai nedarė, bet šiais metais alaus Sekmi
nių kermošiuje nebepritrūko...

Tradicinė Sekminių loterija šiais metais 
taip pat buvo pati sėkmmgiausia. Visi nu
matytieji bilietai buvo išparduoti. Ir kaip 
jų nepirksi, jei visos trys platintojos (Nar
butienė, Puidokienė, Kušneraitytė) viena 
už kitą gražesnės, viena už kitą lipšniau 
kalba ir vilioja... Ypač .neatspari’ pasiro
dė coventriečių grupė, urmu nupirkdama 
bilietų net už penkis svarus.

Arbata per Sekmines sudarydavo rūpes
tį Šv. Onos D-jos narėms ir tiems, kurie 
prie jos labiau, nei prie alučio, pripratę. 
Šiemet ir tas rūpestis dingo. Pati Draugija 
su savo pirmininke Puidokiene ir kitomis 
narėmis (Senkuviene, Bosikiene ir kt.) 
per visą dieną svečius aprūpino srbata. o 
Pu’dokas rūpestingai ir sumaniai žiūrėjo, 
kad nieko prie arbatos nepritrūktų.

Ten, kur Nemunas banguoja
(Tarybinės spaudas ištraukos, kurios aiškios ir be aiškinimų)

O,' nelaimė, ką aš matau — 
Širdį ver kaip yla: 
Numylėtoį mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

AR JIE TURI PIRŠTINES?
Istorijia prasidėjo dar praėjusiais me

tais. Grįžęs iš atostogų, kartą sėdžiu prie 
radijo imtuvo ir klausausi. Laida buvo įdo 
mi, jeigu neklystu, vadinosi ,Ką naujo dar 
bo žm.iaės gaus žiemos sezonui’. Radijo 
korespondentas klausinėjo, o vienas iš 
Lemgvosios pramonės valdybos viršininkų 
atsakinėjo, kokių fasonų ir kiek žieminių 
paltų, batų ir daug kitų gėrybių bus paga
minta žiemai. Beklausant laidos, mano Ma 
rijona tik čiupt sau už galvos:

— Būčiau visai užmiršusi, tu gi dar pirš 
tinių neturi.

Ir štai aš Vilniaus univermage. Juoduke 
pardavėja meiliai šypsosi. Bet greit jos 
veide vietoje šypsenos pasirodė ironija. 
Apžvelgė ji mane nuo galvos iki kojų ir 
sausai tarė:

— O-di-nes pirš-ti-nes? Ir dar vy-riš- 
kas? Jūs ką, pilieti, iš toli, matyt, būsite 
atvažiavęs?

— O ką, ir šiemet nėra?
— Nėra. A, beje, o gal norite šitas, bok

so pirštines? Ir nuo šalčio, ir nuo chuliga
nų gintis patogu...

— Šitų nenoriu. O paprastų nebūna?
— Būna, — svajingai nutęsė pardavėja.

— Kartais...
— O ar greit vėl bus?
— Užeidinėkite kasdien, gal kada ir nu

sišypsos laimė.

ros istorijoje, nes jis nurodė metodus, kaip 
vykdyti svarbius kasinėjimus, ir jais pasi
naudota tirti Trojai, Mikėnams, Kretai, Ni 
nevėjai, Egiptui, Jukatanai. Bet Pompėjo
je niekas į jį nekreipė dėmesio.

Sekantį šimtmetį maža kas buvo dirba
ma m.estui '.atkasinėti. Didžioji aikštė bu
vo atkasta su jos turgavietėmis, teismais, 
šventyklomis, teatrais, sporto aikšte ir 
maudyklomis. Bet kasėjai ieškojo ne din
gusių gyvenimo būdų, o tik radinių.

1860 m. Pompėja perėjo į mokslininko 
Giuseppe Fiorelli1 rankas. Jis sustabdė ne
tvarkingą turtų ieškojimą. Vėliau ^kasinėji 
mai vyko sistemingai, gatvė po gatvės, na
mas po namo. Šie metodai vartojami iki 
šios dienos, nors visa Pompėja nebus dar 
baigta atkasti per ateinantį šimtmetį.

Prof. Amedeo Maiuri priežiūroje kiek
vienas radinys padedamas, jei galima, į 
savo vietą. Bet tam reikia nemaža gabu
mų, tačiau šimtas darbininkų atsiekia gra
žių rezultatų. Valdžia teikia darbui tris 
ketvirčius pašalpos, o kita surenkama iš 
turistų. Turistui nepatiktų tuščios griuvė
sių gatvės. Bet jeigu eitų su palydovu, ga
lėtų sau prisistatyti, kas kadaise ten bu
vo. Pažiūrės į Laimės gatvę ir pamatys, 
jog kiekvienas namas turi krautuvę. Ma
tys turgavietę, spindinčias šventyklas ir 
teismus. Anais laikais, dar prieš popierių

priklauso patiems sąskrydžio dalyviams. Iš 
tolimų ir artimų vietovių tautiečiai orga
nizavo ekskursijas, dėjosi į grupes ar pa
vieniui savomis priemonėm’s per Sekmi
nes traukė Sodybon. Kam šiais laikais te
ko sumažėjusiose kolonijose organizuoti 
ekskursijas, tas žino, kokius didelius sun
kumus tenka nugalėti. Todėl visiems eks
kursijų organizatoriams tenka užtarnauta 
padėka.

Pagaliau šia proga norėtųsi lyg ir atsa
kyti į klausimą, kam iš viso lietuviški Sek 
minių sąskrydžiai organizuojami?

Čia turima prieš akis dvejopas tikslas. 
Pirmiausia norima išlaikyti nenutrūkstan
tį šiame krašte gyvenančių lietuvių tarpu
savio ryšį, o tuo pačiu ir tautinį solidaru
mą bei vienybę. Sąskrydis padeda ne tik 
kaimynui susitikti kaimyną, bet ir lietu
viui lietuvį. Ir tas susitikimas įvyksta sa
voje žemėje, smūtkelio pavėsy, svetimiems 
netrukdant ir nežvairuojant. Svarbiausia, 
kad, kaip šių metų praktika parodė, są-. 
skrydžiu susidomėjo ir į jį įsijungė jauno
ji karta, kurios veikla yra vienintelė ga
rantija lietuviškai egzistencijai išlaikyti.

Antras, jau daug paprastesnis, tikslas 
yra nors ir netiesiogiai paremti Sodybą, o 
per ją ir Lietuvių Namų B-vę, kuri varo gi 
lią tautinę ir kultūrinę vagą šio krašto lie
tuviškame bare. Abu šitie tikslai šiais me
tais pateisino save ir davė gražių rezulta
tų.

Baigti norisi vieno iš provincijos atvykti 
šio tautiečio pasisakymu, kuris, manau, iš
reiškia ir daugumos dalyvių nuomonę: 
.Žinojau, kad stebuk’ų Sodyboje per Sek
mines nepamatysiu, bet negalėjau neatvyk 
ti. Ir esu patenkintas da’yvaudamas šita
me tradiciniame sąskrydyje, kuris yra ne 
kas kitas, kaip mūsų lietuviškumo ir vieny 
bės demonstracija. ji

Ne, vilties aš nepamečiau. Visas krautu
ves apvaikštinėjau. Ir gražiai prašiau, ir 
maldavau, ir pykau, ir reikalavau skundų 
knygos, o man visur atsakydavo: .Prašom, 
jeigu ji sušildys jūsų rankas.’.

Atėjo 1961 metų sausio mėnuo, o aš vis 
be pirštinių. Vieną sekmadienį manajam 
aukseliui šovė į galvą išganinga mintis:

— Antanėli, ogi .talkučką’ tai užmiršo
me?

Ir štai — netikiu akimis: apsuptas sep
tyneto vyrų, išdidžiai stovi asmuo, laiky
damas rankose vieną porą vyriškų piršti
nių.

— Man, man! — sušukau atstumdamas 
kitus. — Aš dveji metai be...!

— Parodyk galūnes, — išgirdau grubų 
balsą. Supratau, kad liepė parodyt rankas.

— Jums per didelės! — Nedavė biaury- 
bė nė pačiupinėti!

— O jums tiks, — pasakė kitam ir pra
dėjo girti savo prekę: — Visai naujos, žiū
rėkite dar, dar Vilniaus odos-galanterijos 
kombinato ženklas nesuteptas. Tik dešimt 
rublelių, pigiau grybų.

Dešimt rublių! Juk tai apiplėšimas vi
duryje dienos! Glamžydamas Miarijonos 
duotus penkis rublius, kiūtinau, nuleidęs 
galvą, namo.

Namie po ilgos tylos Marijona paklausė:
— Kaži, Antanai, Lengvosios pramonės 

valdybos viršininkai irgi be pirštinių 
vaikšto?

— žinai ką, aukseli, iš pat ankstaus ry
to bėgsiu į valdybą pažiūrėsiu.

— O jeigu jie su. pirštinėmis?
— Na ir gerai. Tada paklausiu, kur jie 

jas gavo?! .B. Šimkus
Iš .Šluotos’, 1961 m. Nr. 4.

p.adedant vartoti, sienos buvo geriausia 
priemonė pasiekti liaudį. Jose lotyniškai ir 
graikiškai skelbiami rinkimai, reklamuoja 
mos prekės. Dykaduoniai taip pat paliko 
savo užrašus — įžeidimus, plepalus ar pa
sijuokimą, jog Kvintas mylįs Drusilą. Bet 
Pompėjos sienose iš vloaus yra puikiausi 
meno kūriniai, kuriuos iš viso yra matęs 
senasis pasaulis, šie paveikslai parodo na
mų savininko skonį ir svajones. Legendos, 
dievybės, gamta, šventyklos ir kovos vis 
pavaizduota sienose.

Dienos metu pompėjiškoji šeima gyven
davo aplink ,atrium’ (prie šaltinio). Čia 
dirbinėjo ir kalbėjosi moterys, čia balan
džiai nusileisdavo nuo stogo atsigerti iš 
šaltinio. Čia žolėj vaikai žaisdavo ir gau- 
dydavosi apie gėlių lyses.
' Turistas Pompėjoje jaus, kaip jį gaubia 
žuvusiųjų dvasios, ir mintimis pereis į 
tuos laikus, kai ten skambėjo jaunos mer
gaitės juokas, kai viskas buvo gyva ir pil
na linksmybės. Tai ta pati sena, sena sau
lės šviesa, krintanti šiandieną ant turisto 
rankos, kuri spindėjo jaunos merginos vei 
de Mylinčiųjų Name. Jos šilumoje jis pa
jus, jog tai ne kelios teroro valandos svar
bios. bet daugiau šeši gyvenimo šimtme
čiai, po kurių išliko šie nuostabūs žmoni
jos sukurtieji dalykai.

3



Europos Lietuvių Kronika
PRISIMINKIME VEIKSMINGAI

Šių metų birželio mėnesį sukanka lygiai 
dvidešimt metų nuo dviejų įvykių tuo lai
ku sovietų okupuotoje Lietuvoje: masinio 
mūsų tautiečių trėmimo į Sibirą, kuris su
krėtė visą tautą ir sukėlė dar didesnę ne
apykantą okupantui, ir tos neapykantos 
viešą pasireiškimą, po savaitės visai tautai 
spontaniškai sukilus prieš pavergėją.

Savo solidarumą su nukentėjusiais ir 
žuvusiais dėl laisvės galime pareikšti 
veiksmingai, pasiryždami tęsti jų pradėtą 
kovą ligi laimėjimo. Vienas iš prieina
miausių būdų visiems prisidėti prie tos ko
vos — nusiųsti nors ir kukliausią piniginę 
auką Tautos Fondui.

Tautos Fondo Atstovybės D. Britanijoje 
adresas: 1, Ladbroke Gardens, London, 
W. 11.

KRISTAUS GYVENIMAS
Jei tremtyje pajėgsime išleisti šią pir

maeilės reikšmės mokslinę knygą apie 
Kristų, tai bus ženklas ne vien tik mūsų 
tikėjimo ir lietuviškosios knygos brangini
mo, bet taip pat ir didelio lietuviško gera
širdiškumo, kuris sudaro galimybę šiai di
džiajai knygai pasirodyti! Štai naujieji 
Garbės Leidėjai, kurių ne vienas jau kelin
tą kartą. Po 7 svarus: Liudas Nemeika. 
Pranas Vilutis. Po 5 sv. Eugenija Žukaus
kienė. Kazimieras Bivalnis, Vladas Dam- 
brava. Kazimieras ir Zosė Kriaučiūnai. 
4 sv. Dr. B. Medzikauskas. 3 sv. 10 šil. Ig
nas ir Rozalija Vasiliauskai. Po 3 svarus: 
Stasys Tadaravičius, Juozas Akavitas, Jo
nas Stankėnas, Kazys ir Salomėja Levin- 
skai, Stasys Jackūnas, Kazimieras Nava- 
kauskas. 2 sv. 10 šil. Motiejus Raštelis, 
Juozas Laurušonis. Petras Laurušon:s. 2 
sv. 5 šil. Bronius Gleveckas. Po 6 do’erius: 
Katar'na Masiulienė. kun. Ladislovas 
Budreckas. Antanas Bnaškys. Garbės pre
numeratoriai. prisiuntė po 2 sv.: Kazimie
ras Plukas, Jonas Baublys. J. Sauliūnas. 
M. Bancewicz. M. Kišonienė. Vincas Nau
jokaitis, Jurgis Žamba. J. Petraitienė, J. 
Krivickas, J. Baršauskas, A. šaluga.

Dar vis būtinai re-ka’inga naujų užsaky
mu. Kas dar parems šios knygos išleidi
mą? Užsakymus siųsti: L:thuanian Church. 
21, The Oval, Hackney Road, London, E.2.

Kun. P. Dauknys

LONDONAS
DERBY ARKLIŲ LENKTYNIŲ 

REZULTATAI
Scatter — 0798 — V. Armstrong, 2, Tu

ris Ave., Sheffield 5.
Ploermel — 1036 — R. Turą, 23, Cha- 

cer St., Leicester.
Supreme Verdict — 4950 — Albert 

Arms, Mr. Dutch.
Oakville — 4857 — E. Kaminskas, Wol

verhampton.
Fontana di Trevi — 1586 — V. Cekana- 

vičius, 18, Bedeford Sq., Corby.
Latin Lover — 1543 — J. Gervelis, 139, 

Occupatio Rd., Corby.
Polyktor — 2702— A. Valentinas, Derby.
Patrick's Choice — 3502 — B. Zakarevi

čius, N. 16.
Belliqueux II — 1337 A. Ashworth, Bol

ton, Lane's.
Pardao — 3074 — B. šaulys, London. 

S. W.
Just Great — 4275 — A. Černienė, 31, 

Parkholm .Rd., E.8.
Gallant Knight — 2107 — Humphrey, 

Silvertown, E. 16.
Owen Davis — 1153 —P. Mohow, Corby.
Hot Brandy — 3146 — R. Baublys, 55. 

Ringmer Ave., S.W.6.
Bal Mussette — 2339 —Wolverhampton. 
Neanderthal — 2379.
Bounteous — 2407 — Jonas Sasnys.
Aurelius — 4322.
Time Greine — 3151 — B. Batakys, 26. 

Kenilworth Rd., W.5.
Rullaheeelagh — 4967 — V. Kacinas. 

London, E.9.
Perfect Knight — 1136 — K. Pučinskas, 

44. St. James Rd.. Leicester.
Sovrango — 4059 — S. Valys. E.2.
Nicomedus — 0524 — J. Glatkauskas. 

Coventry.
Pinzon — 1361 — Mac. L. and C.
Psidium — 2933 — Victor, Seabright 

Arms.
Aliosha — 2465.
Pinturischio — 2474.
Mountiers — 1330 — J. Threadgold, 

Kettering.
Cipriani — 1726—P. Synek. 59. Welland 

Wa’l Rd.. Corby.
Rayon Vert — 3134 — A. Pranskūnas. 

Lietuviu Namai.
Dicta Drake — 3060 — P. Žilinskas. Lie

tuvių Namai.
Dual —'3985 —V. Velička —L. Namai.
Prince Tūdor — 0041 — B. Venoaitis 

Wolstonton. New Castle.
REGINA DRUNGILATEĖ

Gegužės 27 d. Lietuvių bažnyčioje kun. 
S. Matulis, MIC, pakrikštijo -antrą Kazio ir 
Marijos Drungilų kūdikį Reginą, gimusią 
balandžio 9 d. Jos broliukas Vitas Antanas 
turi 4 metelius. Kūmai buvo Kotryna Drea 
ir Viktoras Bumbliauskas.

BIRŽELIO MINĖJIMAS
Baltų Taryba Londone ruošia bendrą es

tų, latvių ir lietuvių birželio įvykių minėji
mą šeštadienį, birželio 17 dieną, 7 vai. vak., 
Estų Namuose, 18 Chepstow Villas, Lon
don, W. 11 (netoli Lietuvių Namų).

Programos meninę dalį atliks Londono 
Lietuvių choras, vadovaujamas V. Mamai- 
čio. Lietuviai kviečiami gausiai dalyvauti.

DBLS CENTRO ŽINIOS

Birželio mėn. 10 d. Lietuvių Namuose 
Londone įvyks jungtinis DBLS Tarybos, 
Valdybos ir Lietuvių Namų B - vės Valdy
bos posėdis. Posėdžio pradžia 5 val.p.p. 
Svarbiausi dienotvarkės punktai: Lietuvių 
Namų B - vės ir DBLS reikalai.

Baltų Taryba birželio 17 d. Estų Namuo
se rengia birželio deportacijų ir birželio 
įvykių dvidešimtmečio paminėjimą. Meni
nę minėjimo dalį atliks Londono lietuvių 
choras, vadovaujamas V. Mamaičio, ir taip 
pat tikimasi, kad meninėje dalyje daly
vaus lietuvis filmų aktorius Jurgis Mike- 
laitis (George Mikeli). Iš jo gautas princi
pinis sutikimas dalyvauti šiame minėjime.

Lietuvių Namų remontas jau pradėtas. 
Namo remontas vykdomas dalimis. Re
montas pradėtas daryti iš Ladbroke Gar
dens pusės.

BRADFORDAS
TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Birželio 10 d. (ne birželio 3 d., kaip buvo 
paskelbta), 6 vai.. Bradforde. Vyties Klubo 
patalpose, rengiamas birželio trėmimų mi
nėjimas.

Paskaitą skaitys A. Balsys. Reikia pažy
mėti. kad tai paskutiriė jo paska’ta Brad- 
fordo ir apy’inkės lietuviams, nes birželio 
21 d. A. Balsys su 'šeima išplaukia į užjū
rius.

Kviečiame vietos ir apylinkės lietuvius 
dalyvauti minėjime.

DBLS Bradfordo Sk. Valdyba

ARBATĖLĖ
Bradfordo ir apylinkės lietuviai evange

likai ryšium su Teol. Kand. A. Putcės 
įšventinimu į Ev. Bažnyčios kunigus ren
gia arbatėlę.

Norintieji dalyvauti prašomi apie savo 
dalyvavimą pranešti iki birželio 15 d. po
niai Benet’enei. 19, Grantham Road, Brad
ford. nes vietų skaičius ribotas.

Arbatėlė jvvks Vokiečių bažnyčios nara- 
pijos salėje (29. Great Horton Road. Brad
ford) sekmadienį, birželio 25 d., 6 vai. po.

Rengėjai

PAVYZDINGA TAUTIETĖ
Ar gali toliau nuo centru gvvena mūsų 

tautiečiai parodyti savo nrisiriš’ma prie 
tautos? — Mūsų narė p. Šergalienė. gyv. 
Shipley, sumokėdama nario mokesti už 
save ir už savo sergantį vyrą ir dar auko
dama S — gos veiklai paremti viena švara 
sterlingų. įrodo, kad atstumai n’eko ne
reiškia.

P. Šergalienė gavo laišką iš Londono, ku 
riame S — gos pirmininkas rašo: .Turėda
mi tokiu rėmėių. mes galime drąsiai žiūrė
ti i mūsų veiklos ateiti ir tikėt’s kad mūsų 
bendras darbas nenueis veltui'.

rrn? r v

TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

D.B L.S. Corbv skvrius vengia trėmimu 
minėjimą, kuris jvvks St. John Ambulance 
salėje, sename Corby birželio 4 d., 5 
vai n.p.

Kartu tai bus ir išleistuvės p p. Pumpu
čiu ir p.n. Kasparu, kurie gre’tu laiku iš
vyksta i Amerika. Be to. bus bendra arba- 
tė’ė, turtinga loteriia ir šokiai prie plokš
telių muzikos. Corbieč’us. taip pat ir sve
čius iš apyl’nkės maloniai kviečiame ko 
gausiau dalyvauti.

Corby Skyriaus Valdyba

KRTTFRTNGA^
LIETUVOS KARALIENĖS ŽENKLE
Gegužės 14 d. vietos ir apylinkių lietu

viai susibūrė į šv. Edvardo bažnyčią ypa
tingesnėms pamaldoms, kurias atlaikė mū
sų londoniškis kapelionas. Jų metu pa
brėžta dviguba marijaninė sukaktis: Lietu
vos pasiaukojimo Marijos Nekal. Širdžiai 
dešimtmetis ir Anglijos lietuvių to akto 
atkartojimo penkmetis. Pamaldų gale pa
siaukojimas atnaujintas. Šiuokart skambė
jo daugiau Marijos šlovei giesmių, o gale 
garsiau tautos himnas.

Iš Northamptono atsilankė DBLS sky
riaus pirm. A. Barančiukas su atžalynu, 
iš Rushden inž. Klegeriai, corbiečiai Ku- 
kanauskai. iš atokiau esančio Cranford St. 
John penki Nagiai ir Pr. Ulba, iš Finedon 
Sidings J. Šėma. Apylinkių svečius vaišino 
svetingieji J. T. Bakaičiai.

BIRMINGHAMAS
VISI Į BIRMINGHAMĄ

Birželio 3 d. šeštadienį, 6,30 vai. visais 
keliais lietuviai renkasi į DBLS Birming- 
hamo skyriaus rengiamąjį įvarių sukak
čių minėjimo VAKARĄ The ,CROWN' res
torano salėje, 33, Hill Street, Birmingham 
5 (prie New Street stoties).

Programoje: DBLS pirmininko inž. J. 
Vilčinsko paskaita .Tarptautinė padėtis ir 
Lietuva', loterija, kurios pelnas skiriamas 
Tautos Fondui, ir linksmoji dalis, šokiai 
iki 11,30 vai.

Kviečiame visus lietuvius iš visur atsi
lankyti.

Skyriaus Valdyba

VOKIETIJA
KUN. BR. LIUBINAS LANKĖSI 

PARYŽIUJE
Krašto Valdybos pirmininkas kun. Br. 

Liubinas kovo 23-27 d.d. kapeliono ir 
Prancūzijos Lietuvių Bendruomenės pir
mininko kun. J. Petrošiaus kviečiamas, 
lankėsi Paryžiuje ir ten vadovavo lietu
vių katalikų priešvelykinio susikaupimo 
valandoms. Ta proga atnaujino ir užmez
gė naujų kontaktų su Prancūzijos Lietu
vių Bendruomenės veikėjais. (Inf.)

BIELEFELD AS
Seniūnu išrinktas Ignas Visakaitis ir pa 

vaduotojais Bronius Paukštys ir Marty
nas Margys.
BOCHOLTAS

Apylinkės va’dybon išrinkti: p-ku Pet
ras Rožė ir nariais Jonas Petraitis ir Vy
tautas šimkevičius.

ITALIJA
EUROPOS LIETUVIŲ KUNIGŲ 

REKOLEKCIJOS
Tarp Velykų ir Atvelykio Romoje įvy

ko Europos lietuvių kunigų rekolekcijos 
ir pasitarimai. Iš Vokietijos dalyvavo 13 
kunigų. Rekolekcijoms vadovavo Tėv. P. 
BRAZYS MSC. Jos vyko lietuvių Šv. Ka
zimiero Kolegijoje. Pasitarimai vyko ko
legijos viloje, prie Tivoli. Juose dalyvavo 
viso 34 lietuviai kunigai. Pranešimus pa
darė kolegijos rektorius prėl. Dr. L. Tula- 
ba, Vokietijos lietuvių Sielovados direk
torius Tėv. A. Bernatonis, Prancūzijos 
lietuvių Misijos direktorius kun. J. Petro
šius, Londono lietuvių klebonas kun. A. 
Kazlauskas ir Vasario 16 Gimnazijos di
rektorius kun. Dr. L. Gronis.

Atskiram posėdžiui buvo susirinkę Itali
jos, Prancūzijos ir Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenių pirmininkai kunigai: V. 
Mincevičius, J. Petrošius ir Br. Liubinas. 
Buvo pasidalyta mintimis apie bendruo
menės veiklos patirtis ir svarstyta reika
las ir galimybės atgaivinti anksčiau vy
kusius Europos Lietuvių Bendruomenių 
pirmininkų suvažiavimus. (Inf.)

ŠVEICARIJA
MIRĖ K. PEČIULĮ vNlEls Ė

Gegužės 15 d. Ziuriche mirė sulaukusi 
74 m. amžiaus K. Pečiulionienė, buvusio 
generolo M. Pečiulionio žmona. Laidotu
vės įvyko gegužės 18 d. Ziuriche, Nordhei- 
mo kapinėse.

Nemažas būrys tautiečių palydėjo ve
lionę į paskutinę poilsio vietą. K. Pečiu- 
lionienės gyvenimas reiškėsi nenutrūksta
ma meile savo šeimai ir Tėvynei Lietuvai.

Netekusiems brangios mamytės dukrai 
Dr. med. J. Pečiulionytei ir sūnui Dipl. 
inž. T. Pečiulioniui lietuvių bendruome
nės valdyba reiškia nuoširdžią užuojautą.
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SPECIALUS PRANEŠIMAS
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NAUJAS BUDAS SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ SIŲSTI 
Nuo 1961 m. vasario 15 d. siuntiniai, užsakyti per BALTIC 
STORES LTD., pasieks siuntinio gavėją per 4 savaites. 
Taip pat siunčiame siuntinius 1 Estiją, Latviją, Lenkiją, 
Rusiją, Sibirą, Ukrainą.
Siunčiam tik geriausios rūšies prekes, už žemiausią kainą. 
Medžiagos, avalynė, vaistai, maistas, gatavi rūbai, oda ir 
visa kita, ką galima pasiųsti su Intourist leidimu. 
Kiekvieno siuntėjo pageidavimai patenkinami.
Įvairūs paaiškinimai ir informacija telkiama nemokamai. 
Mielai pasiunčiame ir pačių klijentų paruoštus siuntinius.

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.

ii
i i

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421. HACKNEY RD., LONDON, E.2. ENGLAND.
Tel. SHO 8734.

EUROPOS LIETUVIS

MŪSŲ RĖMĖJAI
Kun. A. Arminas ir J. žemaitis atsiuntė 

po 10 šil. už kalendorių, J. Vasiliauskas ir 
I. Dailidė pridėjo aukų po 4 šil.

NE UŽ TOS VARČIOS
E. Lietuvy Nr. 17 (balandžio 26 d.) V. R. 

iš New Yorko plačiu kalbiniu, ironija su
stiprintu straipsniu .Užkliuvo varčios, ir 
vėl iš pradžios...' pasisako dėl mano raši
nio, kurio intencijų jis nebus supratęs.

V.R. iš New Yorko rašo, kad jau prieš 
apie 40 metų (ar dar seniau?) nuspręsta, 
jog lietuviškai geriau dera sakyti ,kaip 
danguje, taip ir žemėje', o ne ,kaip ant 
dangaus, taip ir ant žemės'.

Iš tikrųjų, kas buvo prieš 40 metų ar 
daugiau, tai man yra terra incognita. Su
žinojau tik iš mūsų kalbos studijoms skir
tosios literatūros ir mūsų kalbininkų iš
vedžiojimų itin gražiais pavyzdžiais, iš kur 
ir V.R. bus paėmęs keletą puikių sakinių. 
Taigi ne prieš 40, o gal tik prieš pusantrų 
metų.

Dar man naujas da’ykas V. R. iš N. Y. 
teigimas dėl to, kad jau maždaug trečia 
karta mokosi sakyti ,kaip danguje, taip ir 
žemėje...' Man neaišku, kas ir kur mokosi? 
Net neteko matyti jokioj maldaknygėj 
(gal kokioj naujesnėj laidoj?). Tai iš kur 
gi eilinis žmogus gali mokytis?

Įdomus V.R. teigimas: .Tiesa, jis vieną 
,ant‘ teigia, būtent, ,ant žemės', o su dan
guje atrodo besąs jau apsipratęs. O juk 
prieš perredagavimą kalbamasis posakis 
tikrai buvo vartojamas .kaip ant dangaus, 
taip ir ant žemės', visiškai, kaip lenkų ,jak 
na niebie, tak i na ziemie'.

Argi jau lenkai šitaip vartoja? Man at
rodo, kad jie mums joks pavyzdys. Tačiau, 
iškilus tokiam teigimui, šitoj vietoj tenka 
juos pateisinti. Netiesa, kad lenkų yra ,jak 
na niebie, tak i na ziemie', kaip V.R. iš N. 
Y. teigia. Jų yra ne ,jak na niebie, tak i na 
ziemie', bet Jako v nTebie, tak i na ziemi'. 
šį klaidingą argumentą gerb. V.R. iš N. Y. 
savo straipsny pagrečiui cituoja du kartu.

Kad ir nedega, bet gaisrininkų etatas vi
sada paliekamas. Tačiau iš aukščiau paci
tuotosios ištraukos matyti, kad jau prieš 
40 metų nuspręsta sakyti nebe /ant žemės', 
bet .žemėje'. Taigi išeitų, kad .gaisras' jau 
buvo.

Toliau V.R. iš N.Y. rašo: ....Surašyta eilė 
lietuviškų posakių, kurie būtų tiesiog ne
įmanomi be ,ant‘, yra ištraukos iš visai ,ki-
tų operų', ir jie nieko nepadeda aiškintis, 
kada lietuviškai geriau sakyt ,ant žemės' ir 
kada .žemėje'. Taip, čia ne iš tų ,operų'. 
Tie pavyzdžiai panaudoti ne Įrodyti, kaip 
geriau sakyti — ,ant žemės' ar .žemėje', 
bet visai kitam tikslui. Jais norėjau paro
dyti, kad be ,ant' negalima išsireikšti. Pvz., 
varna tupi ant kamino. Su vietininku išei
na varna tupi kamine. Taigi jau visai kita, 
skirtinga reikšmė. Juk ir rašinio antraštė 
rodo: ,Ar galima išmesti prielinksnį ,ant‘?

O pavyzdžiai iš vokiečių ir prancūzų 
kalbų paimti parodyti, kad ir šios tautos 
savo ,Tėve mūsų' maldoje vartoja ,ant že
mės', ne .žemėje', t.y, taip pat, kaip ir mes.

PAIEŠKOMI LEIDINIAI
Lietuviui, ruošiančiam spaudai didžiulį 

leidinį, — Lietuvos žemių aprašymas, — 
būtų labai reikalingi šie leidiniai: Lietuvos 
apgyventos vietos (1925 m. leidinys)) ir 
Akiro-Biržio Kėdainių apskritis.

Jei kas žinotų, kur tokius leidinius būtų 
galima pasiskolinti, arba galėtų paskolinti, 
prašytumėm pranešti Europos Lietuvio Re 
dakcijai.

PAIEŠKOJIMAI
TAMOŠIŪNAS Jonas ir ADOMAVI-

ČIUS Kazys, iš Itzehoe stovyklos Vokietijo 
je išemigravę į Angliją, ir GRIKINIS Anta 
nas ir VASALAUSKAS Longinas, iš Rente 
stovyklos Vokietijoje išemigravusieji bene 
į Australiją, patys ar žinantieji apie juos 
prašom rašyti: Kazys Uleckas, (14a) Ger
lingen b. Stuttgart, Sanatorium Schiller- 
hoehe St. K/138, Germany.

Tie pavyzdžiai imti paneigti tariamajai | 
slavybei ,Tėve mūsų' maldoje.

Įdomūs pavyzdžiai. Tačiau mano moky
tojai reikalaudavo ne tik rašiny, bet ir kal
boj logikos. Panašius Issirelškimus, netu
rinčius ryšio su realybe, kaip ,60 svečių 
stale sėdėjo' ar .Prieš valandą lėktuvas 
buvo dar vandenyne, bet dabar jau tikrai 
sausumoj', kaip nesiderinančius su logikos 
dėsniais, braukdavo raudonu rašalu, pava
dindami nesąmone.

Išvadoje sutinku su autoriumi, kad kiek
viena kalba turi nuosavą logiką, kuri ne 
visuomet atitinka tikslų galvojimą.

Nesu kompetentingas, ir todėl man la
bai nedrąsu kalbėti dėl Mergelės prie Ma
rijos vardo, nes čia jau daugiau žinovų — 
teologų sritis.

Nuostabu, kad dabar, kada jau taip pla
čiai maldose vartojame .Mergelė Marija' 
(Panelė Marija jau tik retenybė), apie tai 
V.R. iš N.Y. abejingai praeina. Šioj srity iš 
nusimanančio kalbotyroje, atrodo, buvo 
galima tikėtis tik paramos - pritarimo lie
tuviškam žodžiui. Jis rašo, kad .panelė gal 
lietuviškiau būt viešpatėlė ar viešpataitė'. 
Toks pasiūlymas man primena dar nepri
klausomybės laikais ėjusias plačias disku
sijas dėl pakeitimo ,pono‘ į .viešpatį', ta
čiau viešpats neprigijo. Viešpa's yra Dievo 
savybes išreiškiantis Dievo vardas. Pasili
ko ponas, nors jis ir nėra lietuviškas (ne
būtinai reiktų laikyti ji lenkiškos ki’mės). 
bet pakenčiamas. Ne visos gi tautos turi 
,savo‘ poną. Tačiau panelė negali būti pra
našesnė už mergele.

Toje senoje tikėjimo išpažinimo versilo. 
je. kur’oje V.R. iš N.Y. teko matyti vietoj 
dabartinio ,gimė iš Marijos Merge’ės' ar 
.Marijos Panos ', pasakyta tiesiog gimė iš 
Marijos Mergos'. Taigi čia jau ir būtų pa
sisakymas už Merge’ę. Tik, gal būt, dėl 
lietuviu kalbos nežinojimo netinkamai iš
versta. Juk lot. ,virgo‘ reiškia netekėjusia 
mergaitę, jauną moterį.

Mūsų tautinis ir religinis sentimentas 
yra mergelei prie Marijos vardo, ne pa
nelei.

Pagaliau sutinku su autoriumi, kad š’S 
klausimas paliko neišaiškintas ir laukia 
išaiškinimo ateity.

J. Vaivada

ATOSTOGŲ VAŽIUOJANT LIETUVIŠKA 
KNYGA —- GERIAUSIA BIČIULĖ

NAUJAI GAUTA:
J. Vaičeliūnas — Antrasis Pasaulinis ka 

ras — iliustruota — 1.16.8.
R. Spalis — Alma Mater — 1.16.8.
Masilionis — Lietuvių literatūra — 3 ir

4 knygos po — 1.16.8.
Alė Rūta — Motinos rankos — 1.9.4.
J. Gliaudą — šikšnosparnių sostas — 

0.18.6.
A. Radžius — Paukščių takas — eilės — 

0.11.0.
St. Yla — Ateitininkų vadovas — 1.9.4.
ŽURNALAI: Muzikos žinios. Sėja Nr. 1.
St. Zobarskas (vertė Mrs. Sealey) —

In quest of nine brothers — 0.5.0.
K. Senkus — Garbė Dievui — senos ir 

naujos giesmės su gaidomis — 1.2.0.
V. Tamulaitis — Svirplio muzikanto ke

lionė — 1 ir 2 knygos — abi už — 2.0.6.
B. Brazdžionis — Vidudienio sodai (ei

lėraščiai; knyga premijuota) — 1.9.4.
PERIODIKA.
Rašyti: DAINORA, 49, Thornton Ave,

London, W.4.

REIKALINGA PADAVĖJA-AS
Vasaros sezonui Sodyboje tuojau reika

linga padavėja-s. Amžius ir šeimos padėtis 
nesvarbu. Gera proga praleisti vasarą kai
me.

Kreiptis Į Sodybos Administraciją.

Afrikai skirtoji Darbo Birža Europoje 
ieško baigusių aukštuosius mokslus specia 
lįstų ir patyrusių darbininkų, kurie norėtą 
pasinaudoti galimybėmis dirbti Afrikoje, 
įstaiga sprendžia organizacinius reikalus. 
Prašymus siųsti prašom ang ų, prancūzą 
ar vokiečių kalba šiuo adresu: The Euro
pean Office for Emp’oyment in Africa, Ge
neva 2 (Switzerland), P.O.B. 339.

EUROPOS LIETUVIS — 
LITHUANIAN WEEKLY.

Printed and Published in Gt. Britain by 
the Lithuanian House Ltd.. 1. Ladbroke 
Gardens, London. W.U. Tel. PARk 2470

Redakcijos ir Administracijos adresas:
1, Ladbroke Gardens, London. W.ll- 

Tel. PARk 2470.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpi

na savo nuožiūra.
Prenumeratos kaina: metams 40 šil., 6 

mėn. 22šil., atskiras numeris 1 šil.; dole
rio kraštuose — 6 dol. metams.

Leidžia Lietuvių Namų Akc. Bendrovė. 
Leidimo Tarybą sudaro DBLS Valdyba 
ir Europos Lietuviu Bendruomenių pirmi
ninkai.
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