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PUSIAU ATVIRAS PASISAKYMAS
Čia spausdiname tą garsųjį manifestą, 

kuris buvo pasirašytas 10 Čekoslovakijos 
rašytojų, mokslo žmonių ir kitokių čekų 
ir birželio 26 d. išspausdintas keturiuose 
Čekoslovakijos laikraščiuose. Krašto vy
riausybė ir komunistų partijos prezidiu
mas pasisakė dėl jo nepritariamai, bet 
Pragos radijas ir laikraščiai parodė jam 
didžiulio entuziazmo.

Maskvos ,,Pravda" manifeste įžiūrėjo 
skatinimą „pasinaudoti ginklo jėga" pa
remti reikalavimui, kad būtų sudaryta 
priimtina krašto vadovybė. Varšuvos vir
šūnių pasitarimuose taip pat šiame mani
feste įžiūrėta daugiau, negu jame yra. O 
mes jį spausdinamės, kad skaitytojai ap-’ 
sipažintų, ko nori galvojantieji Čekoslo
vakijos žmonės.

Čekoslovakijos laikraščiuose manifestas 
buvo pavadintas

DU TŪKSTANČIAI ŽODŽIŲ
Mūsų tauta pirmiausia išgyveno žiaurų 

karą. Paskui vėl užėjo blogi laikai su to
kiais įvykiais, kurie buvo grėsmė tautos 
dvasinei sveikatai ir būdui.

Tautos dauguma su viltim priėmė so
cializmo programą. Bet jo vykdymas pa
teko į ne tų žmonių rankas. Nebūtų kažko 
reiškę tai, kad jiems nebūtų užtekę val
stybei valdyti patyrimo, praktinių žinių ar 
filosofinio išsilavinimo, jei jie būtų turėję 
bent paprasčiausios išminties ir padoru
mo, jeigu jie būtų buvę pajėgūs paklau
syti, ką kiti galvoja, ir jei jie būtų leidę
si palaipsniui pakeičiami pajėgesniais 
žmonėmis.

Komunistų partija, kuri po karo nau
dojosi dideliu žmonių pasitikėjimu, pa
laipsniui tą pasitikėjimą iškeitė į vietas 
įstaigose, kol jų rankose atsidūrė visos 
įstaigos ir nieko daugiau. Mes esame pri
versti šitaip išsireikšti, ir tie mūsų, kurie 
yra komunistai, žino, kad taip yra, ir jų 
nusivylimas pasėkomis yra toks pat dide
lis, kaip ir kitų.

Neteisinga vadovybės linija padarė iš 
politinės partijos ir ideologinės sąjungos 
galios siekiančią organizaciją, kuri pasida
rė labai patraukli savimyloms, trokštan
tiems apsidrausti bailiams ir žmonėms, 
neturintiems sąžinės. Jų antplūdis parti- 
jon paveikė partijos pobūdį ir tvarkymą
si.

Septynios DIENOS
‘ «== t —  ■  - ■ .. .

Padidėjo vienybė
Sovietams vis labiau spaudžiant, Čeko

slovakijoj vis daugiau ligi šiol prieš Dub- 
čeko valdžią nusistačiusių piliečių pareiš
kia jam pasitikėjmą.

Net ir prosovietiniai partijos atsakingi 
pareigūnai pasisako už jį

Naujas pagrindas baimei
Nors sovietai patys pakankamai medžia

gos suranda Čekoslovakijai pulti, bet stu
dentų leidžiamasis savaitraštis užsimojo 
išspausdinti eilę pasikalbėjimų su „Radio 
Free Europe" dirbančiais čekais.

Pirmas pasikalbėjimas buvo išspausdin
tas. bet kita krašto spauda pradėjo kriti
kuoti už tai studentų laikraštį. „Rude Pra- 
vo" nurodė, kad reikia nepalaikyti jokių 
ryšių su tais, kurie 20 m. siekė kitokios 
tvarkos.

Pasikalbėjimai nebebus spausdinami.

čekų pajėgos
Čekoslovakija turi 3.200 tankų, 2.000 

artilerijos pabūklų, 600 lėktuvų, 175.000 
pėstininkų, 40.000 pusiau karinių dalinių, 
50.000 karių aviacijoje.

Sovietai užimtuose kraštuose turi 260 
tūkstančių karių, 4.000 tankų.

Pasitarimai Čekoslovakijoje
Tarp Sov. Sąjungos ir Čekoslovakijos 

tebevyksta nervų karas. Sov. Sąjungos 
laikraščiai puola čekų laikraščius ir atski
rus čekus už reiškiamas mintis.

Sov. Sąjungos kariniai daliniai iš Če
koslovakijos baigami atitraukti, bet ga
limo karo grėsmė nėra praėjusi.

Sovietai siūlė susitikti abiems partijų 
prezidiumams ir išsiaiškinti padėtį, bet če
kai atmetė jiems siūlomąsias susitiikmo 
vietas. Pagaliau sovietinis prezidiumas 
sutiko atvažiuoti į Čekoslovakiją.

Tarpusavio kovos
Iš Kinijos ateinančios žinios tvirtina, 

kad ten netoli Naningo vykstančios di
džiulės kovos, kuriose naudojama net ar
tilerija.

Raudonoji gvardija kovojanti su nepa
klusniais centrinei valdžiai vietiniais.

Ji tvarkėsi taip, kad garbingi žmonės 
negalėjo turėti joje įtakos, neišgyvenę gė
dingų nesusipratimų, ir tokie žmonės ne
galėjo pakeisti jos, kad ii lygiuotųsi su 
moderniuoju pasauliu. Daugumas komu
nistų kovojo prieš tokį susmukimą, bet 
jiems nepasisekė užkirsti kelią tam, kas 
vyko.

Padėtis komunistų partijoje davė pavyz
dį ir buvo priežastis to, kad panašiai atsi
tiko ir su valstybe. Kadangi partija buvo 
susijusi su valstybe, tai ji neteko galimy
bių iš atokiau laikytis nuo vykdomosios 
valdžios. Nebuvo kritikuojama valstybės 
ir ekonominių organizacijų veikla. Parla
mentas užmiršo, kaip valdyti, o direkto
riai — kaip tvarkytis. Rinkimai neturėjo 
jokios reikšmės, o įstatymai nebeteko ver
tės.

Mes nebegalėjome pasitikėti savo atsto
vais jokiame komitete, o jeigu ir būtume 
galėję pasitikėti jais, tai nebūtume galėję 
jų prašyti ko nors, nes jie nebūtų galėję 
nieko paveikti. O blogiausia buvo tai, kad 
mes nebegalėjome jau pasitikėti net vie
nas kitu. Nieko nebeliko nei iš asmeninės, 
nei iš kolektyvinės garbės.

Su sąžiningumu niekur nebegalėjai pa
sirodyti. ir beprasmiška buvo kalbėti apie 
bet kokį sugebėjimų vertinimą. Dėl to 
daugumas žmonių pradėjo nebesidomėti 
viešaisiais reikalais. Jiems rūpėjo tik jų 
pačių reikalai ir pinigai. Tokiose bjaurio
se sąlygose prieita net iki to, kad nebega
lima jau buvo remtis ir pinigais.

Sugedo žmonių tarpusavio bendravimas, 
niekais nuėjo pasitenkinimas darbu. 
Trumpai tariant, užėjo tokie laikai, kurie 
grėsė dvasinei tautos sveikatai ir jos bū
dui.

Mes visi esame atsakingi už dabartinę 
reikalų padėtį. Didžiausia atsakomybės 
dalis krinta tiems, kurie esame komunis
tai. Tačiau pagrindinė atsakomybė atiten
ka tiems, kurie naudojasi nekontroliuoja
ma galia ar buvo jos įrankiai. Partijos 
aparato padedama, galia naudojosi savo 
neklaidingumu pasitkinti grupė, apėmusi 
viską nuo Pragos iki atskiro rajono ir 
bendruomenės.

Tas aparatas sprendė, kas ką gali dary
ti ir ko negali, aparatas tvarkė koopera
tyvus už kooperatyvų narius, tautinius ko
mitetus, už piliečius. Jokia organizacija

Vokietija vengia provokacijų
Vokietija yra jau iš anksčiau numačiu

si savo armijos daliniams manevrus Čeko
slovakijos pasienyje. Manevrai turi būti 
rugsėjo mėn.

Dabar vyriausybė susirūpino, kad sovie
tiniai kraštai nepalaikytų manevrų noru 
pulti.

Kas laimėtų?
Karo atveju, aišku, laimėtų Sov. Sąjun

ga, nes jos karinės pajėgos net ir užimtuo
siuose kraštuose yra didesnės už Čekoslo
vakijos.

Bet Sov. Sąjunga manevrams yra pa
šaukusi atsarginius ir pareikalavusi, kad 
Čekoslovakija leistų savo pasienyje laiky
ti kariuomenės. Savo dalinių ji yra su
traukusi didesnį kiekį šalia Čekoslovaki
jos.

Vakarai, tikriausiai, neitų Čekoslovaki
jos ginti.

Pikti žodžiai
Vakarų spauda Sov. Sąjungai nepagaili 

piktų žodžių dėl jos laikysenos Čekoslova
kijos atžvilgiu.

Kai kurie laikraščiai sovietų vadų lai
kyseną lygina su Hitlerio.

Taika ar karas?
Ar sovietai puls, jei Čekoslovakija nesu

tiks grįžti į griežtą tvarką?
Specialistai spėja, kad sovietams pra

gaištinga būtų ir karas ir taika. Jei Sov. 
Sąjunga pultų Čekoslovakiją, tai ji prieš 
pasaulį dar kartą pasirodytų vien impe
rialistinė užpuolike. Be to. subyrėtų lais
vųjų kraštų komunistų partijos, nes pa- 
čiųjų didžiųjų — Italijos ir Prancūzijos — 
vadai ir dabar palankiai žiūri į pasikei
timus Čekoslovakijoje. Dar labiau atitol
tų nuo Sov. Sąjungos ir tokie komunisti
niai kraštai, kaip Jugoslavija ir Rumuni
ja ar net Vengrija.

Jei Čekoslovakija nesutiktų daryti jokių 
nuolaidų ir būtų palikta pati sau laisvai 
tvarkytis, kiti komunistiniai kraštai irgi 
gali būti linkę nueiti tokiu pat keliu.

iš tiesų nepriklausė jos nariams, net ir ko
munistinė organizacija.

Pagrindinė tų valdytojų kaltė ir di
džiausia apgavystė buvo ta. kad jie sau
valiaudami apsimesdinėjo viską darą dar
bininkų valia. Jei norėtume patikėti ta 
apgavyste, turėtume dabar kaltinti darbi
ninkus už mūsų ekonominio gyvenimo su- 
smukdymą, už nusikaltimus prieš nekal
tus žmones, už įvedimą cenzūros, kuri su
darė sąlygas, kad nebebuvo galima apie 
visa tai rašyti. Darbininkus turėtume kal
tinti už klaidingus investavimus, už pre
kybinius nuostolius, už butų trūkumą.

Aišku, joks supratingas žmogus netiki, 
kad čia kuo nors kalti darbininkai. Visi 
mes žinome, o ypač kiekvienas darbinin
kas žino, kad praktiškai nieko jie nespren
dė. Buvo kažkas kitas, kas vertė darbinin
kų atstovus atiduoti balsą.

Nors daugelis darbininkų galvojo, kad 
jie valdo, bet jų vardu patį valdymą vyk
dė specialiai apmokyta partijos ir valsty
binio aparato pareigūnų grupė. Iš tikrųjų 
jie užėmė pašalintosios klasės vietą ir pa
tys pasidarė naujoji valdžia.

Teisybės vardan turime pasakyti, kad 
kai kurie jų jau seniai pripažino tai, kaip 
nemalonų istorijos žaidimą. Mes dabar at
pažįstame juos iš to, kad jie atitaisinėja 
neteisybes ir klaidas, perduoda galią da
ryti sprendimus nariams ir piliečiams ir 
apriboja valdininkiškojo aparato pareigū
nų valdžią ir skaičių. Jie, nepaisydami 
pasenusių partijos narių pažiūrų, eina su 
mumis.

Bet daugelis tų valdininkiškųjų pareigū
nų dar tebesipriešina pasikeitimams, ir 
jie dar vis turi svorio, dar jie tebesinau
doja galios priemonėmis, ypač rajonuose 
ir komunose, kur jie gali slaptai naudotis 
tomis priemonėmis ir nebijodami galimos 
bausmės.

(Bus daugiau)

KANADA BALTIJOS REIKALU
— Kanada palaiko savo atsisakymą 

pripažinti Latvijos ir kitų Baltijos valsty
bių inkorporavimo į Sovietų Sąjungą tei
sėtumą ir pripažįsta Baltijos tautų ap
sisprendimo teisę.

Taip gegužės 3 d. parašė naujasis Ka
nados užsienių reikalų valst. sekretorius 
M. Sharp Newfoundlande gyvenančiam 
latviui verslininkui A. Jėkstei.

Toks Kanados nusistatymas buvo žino
mas iš jos vyriausybių atitinkamų veiks
mų. Tik įsakmiai parašyto tokio pareiš
kimo netuiėta. Tas dalykas itin parūpo po
pastarojo vyriausybės pasikeitimo, pa
dvelkusio „naujais vėjais“. Tad A. Jėkstė 
ir pasiryžo pasiklausti apie tai naująjį 
užs. reik, valst. sekretorių.

Tame laiške pridurta:
— Tuo pačiu metu esu įsitikinęs, jog 

jūs suprasite, kad apsisprendimo teisė 
turi būti atstatyta taikiomis priemonėmis, 
ir tai neišvengiamai turės būti lėtas vyks
mas. (E)

PUOLIMAS PRIES VAKARUS
Foreign Affairs Publishing Co. Ltd. Lon

done išleido Jan Greig knygą „The Ass
ault on the West“ (Puolimas prieš Vaka
rus).

Šioje Sir Alec Douglas-Home įžanga ap
rūpintoje ir 35 šil. kainuojančioje knygo
je autorius apžvelgia komunistinį suokal
bį prieš laisvę pasaulyje — jų propagan
dą, radijo transliacijas, žinių agentūras, 
jų tarptautines organizacijas, šnipinėjimą 
ir kitokius veiksmus ir metodus įvairiuo
se kraštuose.

MIRĖ A. VAITKEVIČIUS
Liepos 2 d., vos įpusėjęs 63 savo am

žiaus metus, mirė Antanas Vaitkevičius, 
eilę pastarųjų metų buvęs Vilniaus Peda
goginio instituto zoologijos katedros do
centas ir profesorius.

A. Vaitkevičius kurį laiką buvo dirbęs 
zoologijos katedroje Vytauto D. universi
tete kaip laborantas, vėliau perėjęs į kitą 
specialybę: buvo kriminologinės labora
torijos vedėjas Valst. Saugumo departa
mente. Vėliau, nuo 1940 m., dirbęs vidu
rinėse mokyklose, 1957 m. vėl kaip zoolo
gas pateko į aukštojo mokslo institucijas 
Vilniuje. (E)

Dėl 
ANTANO DUDKEVIČIAUS 

mirties jo žmonai ir dukrelei Onutai 
reiškiame gilią užuojautą. 
Bradfordo Lietuvių Vyties 

Klubas

STATISTIKOS PARODYMAI

Elta - Pressedienst biuletenio gegužės 
mėnesio laidoje, tarp kitų dalykų, patei
kiama išsami apžvalga duomenų apie 
Baltijos kraštų pramonės gamybą 1967 
metais (parengta remiantis Liaudies ūkio 
duomenimis).

Nurodžius į statistikos vietas, kuriose į 
akį krinta arba staigus gamybos sumažė
jimas vienose šakose, arba pakilimas kito
se, kreipiamas dėmesys į neišvengiamą iš 
to išplaukiančią išvadą, kad toks svyravi
mas negali būti kilęs iš pačiuose Baltijos 
kraštuose esančių priežasčių, o jis padik
tuotas „didžiosios tėvynės“ pareikalavimų, 
kurių kaitaliojimasis kyla iš kaitaliojimo- 
si Maskvos biurokratijos apskaičiavimuo
se.

Be to, iki kokio laipsnio pramonė Bal
tijos kraštuose iš tikrųjų yra Rusijos pra
monė Baltijos kraštuose (kaip kolonijose), 
rodo ir visos eilės pramonės šakų apimtis 
šiuose kraštuose. Pavyzdžiui, elektros 
skaitikliai ar motorai skalbiamosioms ma
šinoms Lietuvoje gaminami visai Sovietų 
Sąjungai (ir net jos eksportui). Latvijoj 
Sov. S-ga gaminasi tiek elektros lempučių, 
kiek jų pakaktų visai rytinei Vokietijai, 
o Latvijoj telefono aparatų kasmet gami
na trečdaliu daugiau, negu visa Vakarų 
Vokietija turi telefonų... Du penktadaliai 
Sov. S-goj gaminamųjų radijo aparatų ga
minami vien Latvijoj. Estija perdirba ke
turis penktadalius viso Sov. S-goj perdir
bamojo naftinio skalūno (Sov. S-ga pasi
savino Estijos kasyklas). Kai kurių pla
taus vartojimo dalykų gamyba Baltijos 
kraštuose irgi išpūsta neregėtai toli už 
prabangiausių ribų. Pvz., vien kojinių, vy
riškų ir moteriškų, Baltijos kraštuose pa
gaminama 132 milijonai porų per metus 
(vien Lietuvoj 74 su puse milijono!), o tų 
kraštų gyventojams plataus vartojimo da
lykų vis dar labai stinga.

Tie duomenys primena, kad Baltijos 
kraštuose esama aukšto pramoninio po
tencialo, bet kad juo naudojasi Rusija Bal
tijos kraštų sąskaiton. (E)

SOVIETŲ LAIKYSENOS 
SVARSTYMAI

Londono Daily Telegraph birželio 27 d. 
savo tarptautinių žinių paryškinimų 
(background) skyriuje įdėjo straipsnį 
„Rusai prieš savo valią“, kuriame David 
Floyd rašo:

„Kremliaus vyrų susirūpinimas dėl ne
priklausomybės dvasios pasklidimo Rytų 
Europoje bus kilęs ne vien iš baimės ne
tekti Rumunijos, Čekoslovakijos ir gal net 
Vengrijos, kaip sąjungininkų prieš galimą 
užpuolimą iš Vakarų. Tai, žinoma, būtų 
tik tos istorijos dalis... Rusijos vadai bijo 
tautinės nepriklausomybės ir demokrati
jos idėjų pasklidimo toliau į Rytus. Sate- 
litiška ir nuolanki Rytų Europa dabar at
lieka užtvaros vaidmenį prieš Vakarų po
litinę ir ideologinę įtaką pačioj Sovietų 
Sąjungoj. Už kraštų. kuriuos vadiname 
Rytų Europa, dar yra kitas tautų ruožas, 
nusidriekęs irgi nuo Baltijos iki Juodosios 
jūros, ilgiau rusų valdomas, kuriame ta
čiau nepriklausomybės geidimas vis dar 
gyvas. Šio vidujinio ruožo tautos — estai, 
latviai, lietuviai, gudai per vidurį ir ukrai
niečiai pietuose — sudaro apie 60 milijonų 
žmonių, o tai beveik ketvirtadalis visų 
Sovietų Sąjungos pavaldinių. Kremlių api
ma siaubas nuo minties, kad valstybinės 
nepriklausomybės ir suverenumo idėjos 
gali užkrėsti ir šias tautas...“

Toliau straipsny pateikiama faktų apie 
ukrainų nepasitenkinimą Ukrainoje vyk
domuoju rusinimu. Nurodo, kad ukrainų 
kalba, tiesa, panaši į rusų, bet ne labiau, 
kaip portugalų kalba panaši į ispanų. Ru
sai visokiomis dingstimis veržiasi į Ukrai
ną su savo kalba, o ginančius ukrainų kal
bos ir kultūros teises smerkia, kaip „na
cionalistus“, — „buržuazinius nacionalis
tus“, kenkiančius „proletarinio internacio
nalizmo“ įgyvendinimui... Ukrainai atsi
kirtinėja ne tiek savais, kiek Markso, En
gelso ir net Lenino žodžiais apie „didžia- 
rusišką akiplėšiškumą“. (E)

PASAiirst:
— Indijos ministeris Goai paskyrė ko

misiją išaiškinti, kaip viskas atsitiko, kad 
44.000 svarų kainavęs tiltas turėjo jau bū
ti baigtas statyti ir pradėtas naudoti, bet 
dabar paaiškėjo, kad tokio nėra.

— Vykdant vyriausybės numatytąją 
šeimos planavimo akciją, Indijoje ligi šiol 
jau buvo sterilizuoti 4.300.000 asmenų.

— Mažiausiai nedarbo apimtas kraštas 
laisvajame pasaulyje yra Japonija, o po 
jos eina Norvegija, V. Vokietija, Švedija, 
Olandija, Britanija, Austrija, Italija, JAV 
ir Kanada.

SPAUDOJE
„IŠKILŪS SUGEBĖJIMAI“

Apie liepos 7 d. Thurrocko valsčiaus sa
lėje įvykusį Lietuvos menininkų koncer
tą „Trurrock Gazette“ liepos 7 d. paskelbė 
straipsnį, pavadintą „Lietuviai duoda spe
cialų koncertą“. Ten, be kita ko, rašoma:

„— Thurrocke visi tokie linksmi ir 
draugiški, mes nieko panašaus nepergy
venome Kanadoje. — Taip komentavo lie
tuviai muzikai...

„Koncertas buvo trijų dalių, ir visos bu
vo gražiai pateiktos.

„Pirmiausia lietuvių liaudies instru
mentų ansamblis Sutartinė labai pagau
namai ir meistriškai atliko lietuvių liau
dies muziką — gražiai melodingą muziką, 
liūdną, įsimenamą, linksmą, o svarbiau
sia, suteikusią didelę pramogą.

„Antrąją koncerto dalį atliko Eduardas 
Kanyava, Valstybinio akademinio operos 
ir baleto teatro solistas baritonas. Jis dai
navo dvi lietuvių liaudies dainas ir Figaro 
ariją iš „Sevilijos kirpėjo“. Kanyava turi 
galingą balsą su labai skambiu aukštuoju 
registru ir puikią vokalinę techniką, o 
taip pat ir įspūdingą asmenybę.

„Trečiąją dalį atliko Valstybinės filhar
monijos Kamerinis orkestras, kuris verti
namas kaip vienas geriausių kamerinių 
orkestrų Sovietų Sąjungoje. Tai, be abe
jo, vienas puikiausių kamerinių ansamb
lių, girdėtų šiame krašte, šešiolikos in
strumentalistų stygų tonas buvo gražus 
klausytis, tai buvo tikra styginio grojimo 
pamoka.

„Mes Thurrocke turėjome progą pirmą 
kartą ištisą valandą klausytis tikrai pui
kios muzikų grupės. Tai neturėtų būti pas
kutinis kartas, nes juk būtų tragiška, jei 
kuris toliau pramatantis asmuo jų nepa
sikviestų ilgesniam laikui, kad visa Di
džioji Britanija galėtų pasidžiaugti iški
liais jų muzikiniais sugebėjimais“.

„IŠPŪSTI DUOMENYS“
Svarstydamas išeiviškosios mūsų spau- 

..dos_padėti,. laikraštininkas Al. Gimantas 
„Tėviškės žiburiuose“ birželio 13 d. sam
protauja:

„Teko girdėti pageidavimų, esą, lietu
viškoji spauda stipriau galėtų rūpintis sa
vo turiniu ir žinių perdavimo forma. Pa
grindinis priekaištas mūsiškei spaudai — 
tai neskyrimas žinios nuo komentaro. Be 
to, esą jaučiamas tendencingas žinių per
davimas, jų vertinimas. Mūsų laikraščių 
bendradarbiai labai lengvai sprendžią ne
paprastai painias pasaulio problemas, pui
kiausiai žiną atsakymus į painiausius 
klausimus, į kuriuos neranda skubių atsa
kymų ar sprendimų net pačios didžiosios 
pasaulio galybės. Dar kiti bendradarbiai 
— užsienio politikos komentatoriai nere
tai nusirašo iš didžiųjų amerikinių žurna
lų ištisas vietas, kai kada ir išvadas, daž
nu atveju nepacituodami iš kur ima tą 
medžiagą bei pristatydami kaip savo kū
rinius.

„Lietuviškojo gyvenimo kronika irgi, 
esą, labai dažnai pateikiama su išpūstais 
duomenimis. Pervertinimas kurio nors 
vietinio politiko dalyvavimo viename ar 
kitame mūsų pobūvyje, vienų ar kitų re
zoliucijų ar protesto raštų įteikimas įstai
goms ar asmenims, visiškai nepažymint 
kokios reakcijos ir ar iš viso atsakymo su
silaukta.

„Taipgi teko girdėti iš visos eilės tau
tiečių ir laiškuose patirti priekaištą, kurį 
„Metmenyse“ apibendrino dr. K. Keblys:

„— Daug džiaugsmo girdėjosi po to, kai 
Washingtono politinė konferencija mūsų 
spaudai lyg ir suteikė „veiksnio“ statusą. 
Man atrodo, kad čia įvyko ne krikštynos, 
bet ir šermenys. Spauda parsidavė, ir ne 
tik teoretiškai, bet ir praktiškai. Taigi, 
laisvos lietuviškos spaudos ieškant, ar ne
reikės bristi per Detroito upę Kanados 
pusėn?"

„YPAČ ERZINA...“
Domas šniukas „Literatūros ir meno“ 

savaitraščio liepos 6 d. laidoje rašo:
„Jau netruko ir metai praeiti, kai kelis 

kartus įspėjau namų valdybą, kad mano 
kieme įlūžo vieno architektūrinio pastato 
stogas, jo skliautais žliaugia vanduo, vis
ką gadindamas. Visas aimanas namų val
dybos Nr. 9 atstovė stropiai surašydavo į 
sąsiuvinį, o rezultatų nėra. Užtat, kai rei
kia ką pagadinti, padarkyti — namų val
dybos atstovai energingi. Ypač erzina ant 
sienų ir durų kalinėjami ar klijuojami 
įvairūs skelbimai, plakatai. Štai prieš po
rą savaičių ir ant savo namo durų radau 
pranešimą, vinimis prikaltą, kad neturiu 
teisės laikyti šunų ir kačių. Keturių namo 
butų gyventojai su šia žinia susipažino per 
dieną, už savaitės skelbimą nuplėšė, vi
nis ištraukė. O rytą vėl tas pats skelbi
mas, vinys dar giliau įkaltos!“

1
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Dainos lietuviukams
Mes vis mėgstame pagarbinti tautinių 

šokių grupes. Kai jos šoka, tai mums pa
tiems ir svetimiems gražu pasižiūrėti. Bet. 
rodos, ne tas vienas gražumas nuteikia 
mus už garbinimą. Yra dar stipresnis ir 
rečiau pasakomas pajutimas, kuris mus 
verčia džiaugtis tokiais susibūrimais. Tada 
mes žinome, kad tokiais atvejais lietuviu
kai bendrauja su lietuviukais, daugiau 
jaučiasi savi su savais, net ir lietuviškai 
šitaip būdami krūvoj pakalba. O tai ir 
yra, ko mes trokštame, kad lietuvis būtų 
prie lietuvio ir šitaip visada pasiliktų.

Bet man rodos, kad dainos klausimas 
yra rečiau judinamas. Kai kalbu apie dai
ną, turiu galvoje, žinoma, lietuvišką. Gal 
būt, čia susiduriama su kliūtim, kad ne 
visur yra muzikinius pagrindus turinčių 
žmonių, kurie noriai ateitų pamokyti. O 
daina, tur būt, daugiau veistų jau į sve
timas kalbas įpratusį jaunimą dažniau 
lietuviškai palankstyti liežuvį.

O gal nėra pakankamai ir dainų su gai
domis, kuriomis galėtų pasinaudoti vado
vai? Dainų, žinoma, yra, bet vis reikia pa
ieškoti, pasiklausinėti, užsisakyti.

Visokios tokios mintys kyla turint po 
ranka atžalynui skirtą naują dainorėlį. 
Pasirodo, Petras Matekūnas vaikams skir
tose eilėraščių knygelėse ir kitokiuose lei
diniuose susirado tinkamų skambių, pras
mingų ir nedidelių dalykėlių, parašė jiems 
muziką, ir taip gimė Ten gintarėliai, dai- 
norėlis atžalynui (suredagavo jį komp. J. 
Žilevičius, išleido ALRK Vargonininkų 
bei muzikų sąjunga, o gaunamas tas gra

DR. PAULINA KALVAITYTĖ-KARVELIENĖ

Gyvenimo 
vingiais

(7)

MOKAUSI PRANCŪZIŠKAI

Šioje kelionėje susipažinau su tuomet užsienių 
reikalų ministerijoje dirbusia prancūzų kalbos sti
liste M-elle Sacre. Ji visai nesuprato lietuviškaF, tai 
ją globojo Vabalaitė. Pasinaudodama šia pažintimi, 
paprašiau ją duoti man prancūzų kalbos pamokas. 
Ji atsisakė, nes neturinti laiko. Tačiau po poros sa
vaičių kartą telefono ragelyje išgirdau: „Ici M-elle 
Sacre, je viendrai shez vous docteur cet apres ini- 
di...“ Ji dar kažką kalbėjo, tačiau aš per mažai te
mokėjau prancūziškai, kad galėčiau suprasti. Po 6 
vai., t.y. pasibaigus mano priėmimo valandoms, ji 
tikrai atėjo. Šiaip taip susikalbėjome. Susitarėme dėl 
pamokų ir dėl atlyginimo. Ir taip vėl pradėjau mo
kytis prancūzų kalbos.

Kalbą ji dėstė praktišku būdu: pasikalbėjimais 
ir skaitymu. Gramatikos duodavo nedaug. Labai 
gražiai mokėjo skaitant bei kalbant taisyti tarimo 
klaidas. Aplamai, nors ji buvo ne pedagogė ir dar 
jauna mergaitė (ėjo tuomet 21 metus), bet gerai mo
kėjo perduoti kalbos pagrindus, kad visa be ypatin
go kalimo bei vargo liptų atmintin, kaip kadaise pa
nelės Winkler ar ponios Kovalenko vokiečių kalbos 
pamokos.

žus sąsiuvinys šiuo adresu: „Muzikos Ži
nios'', 209 Clark Pl., Elizabeth, N. J., 
07206, USA).

Iš viso sąsiuvinyje yra 20 dainų su gai
domis. Muzika, tur būt. nesudėtinga, pri
taikyta mažiesiems giedoriams. O žodžiai 
parinkti daugiausia vis tokių vaikų lite
ratūros kūrėjų, kurie buvo visuotinai pri
pažinti, vaikų mėgiami. Vytės Nemunėlio 
paimta trejetas posmų iš jau svetur pa
rašytosios dainingos abėcėlės, kuri šen ir 
ten buvo kartojama. Tuose trijuose pos
muose dainuojama apie tėvelio akinius, 
ąžuo'ą kiemely ir batą. Turime trejetą da
lykų J. Mingėlos, po porą L. Žitkevičiaus 
ir S. Džiugo, po vieną G. Tulauskaitės, P. 
Imsrio ir kitų. Tie čia suminėtieji poetai 
daugiausia ir rašė vaikams. Bet ir mažiau 
žinomųjų parinkti vis prasmingi dalykė
liai.

Vadinas, dainorėlis jau yra paruoštas ir 
pasiekiamas. O jeigu kas imtų pagal tą 
dainorėlį šen ir ten ir kitur pamokyti tą 
mažąjį jaunimėlį dainų? Pasirinkti iš 20 
dainų yra ko. K. Abr.

MIRĖ RAŠYTOJA
Pietų Afrikos mieste Cape Town mirė 

labai pasižymėjusi to krašto rašytoja Sa
rah Millin, išgyvenusi 89 metus. Kaip ra
šo „Daily Telegraph“, S. Millin išvyko iš 
Lietuvos būdama kūdikiu, vėliau buvo iš
tekėjusi už P. Afrikos Aukščiausiojo Teis
mo teisėjo, kuris mirė 1952 metais.

Tarp daugelio jos kūrinių labiausiai ži
nomas yra romanas „Dievo posūniai“.

Su panele Sacre mudvi greit susidraugavome. 
Aš ją mėgau, net mylėjau, tarsi vaiką. Ji leidosi my
lima ir, atrodė, mane taip pat mėgo. Mudvi šventa
dieniais neretai pavažinėdavome į užmiestį, o kar
tais ir toliau, buvome nuvažiavusios ir į Klaipėdą 
bei Juodkrantę ir Nidą. Buvome nusidanginusios 
pas dr. Aur. Bartkaitę į Kėdainius ir Raseiniuose 
pas Elsbergus. Iš Elsbergų, kartu su kitais svečiais, 
buvome nuvykę į Šiluvą ir Tytuvėnus, nes tai buvo 
Marijos gimimo — Šilinių atlaidų — metas. Buvau 
ją nusivedusi į iškilmingą Kūčių vakarienę pas zi- 
tietes. Toje vakarienėje dalyvavo popiežiaus pasiun
tinys ir du mūsų vyskupai. Mudviem teko sėdėti ša
lia vyskupų, ir tai buvo gerai, nes popiežiaus pasiun
tinys kalbėjo prancūziškai, tur būt, geriau, kaip lie
tuviškai, taigi M-elle Sacre galėjo gerai su juo susi
kalbėti. Valgančiųjų buvo bent 300, o gal net dau
giau, o patiekalų ne dvylika, bet 2 kartu po dvylika.

M-elle Sacre būdavo ir pas mane įvairių pobū
vių metu.

Mudviejų bičiulystė prancūzų kalbos pažangai 
netrukdė, tik dar padėjo, nes buvo mokomasi ne tik 
iš knygų, o stačiai iš gyvosios kalbos, pašnekesiais. 
Aš greit pradėjau rašinėti prancūziškai trumpus ap
sakymėlius, ir neužilgo mano rašiniai neką daugiau 
bebūdavo išmarginami raudonu pieštuku, kaip lietu
viškieji. Kai dvejiems metams praslinkus nuo mu
dviejų pirmosios pažinties nuvykom į Paryžių, jau 
galėjau neblogai susikalbėti prancūziškai.

VIEN TIK PRIVATI PRAKTIKA

1928 m. rudenį baigėsi mano trimetis prozekto- 
rės tarnyboje. Kitam trimečiui galėjau būti išrinkta 
tik mano šefui prof. E. Vinteleriui pasiūlius. Tokia 
buvo Medicinos fakulteto nustatyta tvarka, kad asis
tentai renkami tik trejiems metams, o išėjus tam ter
minui, jų tarnyba baigdavosi automatiškai. Tik su
interesuotam profesoriui pasiūlius, jie galėjo būti 
perrenkami kitam trimečiui. Prof. E. Vinteleris ma
nęs nebesiūlė. Sakė, siūlytų, jeigu aš uždaryčiau sa

ARCHYVAI
Lietuvos valstybės mokslo ir kultūri

nės veiklos bei visuomeninių organizaci
jų dokumentų archyvai, kiek jų išliko ne
sunaikintų, dabar kruopščiai saugomi, 
tvarkomi ir naudojami. Tie archyvai įlie
ti į bolševikinės imperijos archyvų visu
mą. šiomis dienomis buvo paminėtas net 
tų archyvų „50 gimtadienis“, o jų gimdy
tojas, pasirodo, buvęs ne kas kitas, kaip 
pats Leninas: jo įsakymu, pasirašytu 1918 
metų birželio 1 d., jie esą įkurti...

Archyvų valdybos „prie LTSR Ministrų 
Tarybos viršininkas beesąs E. Rozaus- 
kas. Tas vardas 1940-41 metais buvo di
džiai reikšmingas Kaune, ypač tiems, ku
rie buvo čekistų suimti. Rozauskas tada 
buvo kvotų skyriaus viršininkas ir suim
tųjų likimo sprendėjas.

Žodelis „prie“ dabartiniame archyvų 
valdybos pavadinime itin reikšmingas, nes 
jis rodo, kad „suvereninė LTSR“ savo ar
chyvų neturi: juos valdo imperijinė val
dyba, įsteigta prie respublikinės ad
ministracijos.

Lietuvos archyvai atitinkamai ir nau
dojami, būtent: „Vienas iš svarbiausių 
archyvinių darbo barų šiuo metu yra do
kumentų panaudojimas ideologiniam dar
bui“. Objektyvaus vaizdo ieškantiems tie 
archyvai uždaryti: be specialaus leidimo 
net ir pasidairyti, ne tik studijuoti į tuos 
archyvus neįleidžia. (E)

SVEIKINIMAS IŠ JAV
V. Tallat-Kelpša atsiuntė laikraščiui 

sveikinimus iš LSS Penktosios Tautinės 
stovyklos, kuri dabar vyksta JAV.

Kaip jis rašo, stovyklauja ten 810 skau
čių, 504 skautai, 97 akademikai. Ūpas esąs 
geras, jaunimas patenkintas. Linkėjimai 
mūsų kraštams: geriausio budėkim!

LIETUVĖS 
TREMTINĖS
PRIE LENOS UPĖS
Fotografija iš knygos 
The Cemetery of 
Nations in the 
Siberian Tundra, 
parašytos
H. Tautvaišienės.
Knygos kaina 15 ši I.
Knyga gaunama Liet.

Namuose, I Ladbroke 
Gardens,
London, W. I I.

VILNIUS LENKŲ AKIMIS
Nowy Swiat. lenkų dienraštis New Yor

ke, liepos 1 d. paskelbė pluoštelį įspūdžių 
apie Vilnių — kaip jis atrodo dabar ten 
apsilankiusiems lenkams. Vyraujanti nuo
monė, kad rusų Vilniuje daugiau kaip lie
tuvių, nes gatvėse esanti girdima daugiau
sia rusų kalba. Lenkai esą susispietę prie
miesčiuose ir skaičiumi esą trečioj vietoj, 
jei neliksią ketvirtoj dėl didėjančio Rusi
jos žydų antplūdžio.

Miestas darąs slegiantį įspūdį: namai 
apšepę, krautuvių mažai, prekylangiai at
rodo apgailėtinai, automobilių eismas 
menkutis. Senoji rotušė atstatyta ir pa
versta muziejumi. Iš buvusių 34 bažnyčių 
ir kitų maldos namų tik penkios bažny
čios veikia: šv. Petro ir Povilo Antakalny, 
šv. Onos, šv. Dvasios, šv. Teresės ir šv. 
Rapolo.

Gyventojų mieste esą nedaug daugiau, 
kaip prieš karą. (Iš tikrųjų prieš karą bu
vo 209.000. Dabar — 329.000). Kukliame 
maršalo Pilsudskio dvarely Pikeliškėse iš
likusioj varvančioj troboj esanti bibliote
kėlė su simpatinga (lenke) bibliotekinin
ke. (E)

BIRBYNININKAI Į BULGARIJĄ

į rusų komsomolo delegaciją Bulgarijos 
sostinėj Sofijoje rengiamame „pasaulinia
me jaunimo ir studentų festivalyje" spe
ciali komisija Maskvoje įtraukė ir keletą 
muzikinių kolektyvų iš Lietuvos. Jų tar
pe yra ir „Lietuvos“ ansamblio birbyni
ninkų kvintetas, pernai buvęs atsiųstas į 
Montrealio parodą. (E)

AIŠKUMAS DĖL MENO

Lionginas Lcpetys, nuo praėjusio rudens 
visų meninės kūrybos institucijų adminis
tratorius Lietuvoj (LTSR kultūros minist
ras), paskelbė programinį kultūros politi
kos straipsnį Literatūros ir meno 26 nr. 
Straipsnio antraštė skelbia, kad kultūra 
turi būti „nacionalinė, socialistinė“ (ne
beskiria formos nuo turinio). Straipsnyje 
paliečiama beveik „viskas po truputį“ — 
imtinai iki teatrų bei koncertų salių re
monto ir baldų trūkumo kultūros įstaigo
se. Pagrindinis dėsnis, kuriuo meninė kū
ryba „pastatoma į savo vietą“, pasakytas 
keliais sakiniais straipsnio pradžioje. Ir 
pasakytas visiškai nedviprasmiškai, bū
tent:

„Socialistinė kultūra, skirtingai nuo ki
tų ku'tūrų, yra vairuojamas procesas. Ko
munistų partija yra pagrindinė vairuojan
ti jėga, skatinanti literatūros ir meno ko
munistinį partiškumą'. Noriu pabrėžti: ko
munistinį, nes yra ir priešingas — buržu
azinis — partiškumas, kurio esmę mes per 
mažai parodome, kurį visiškai nori nuslėp
ti Vakarų ideologai, kiekviena proga kal
bėdami apie „neužangažuotą" meną“. (E)

vo rentgeno kabinetą. Žinoma, dalinai jis buvo tei
sus, nes aš kartais šiek tiek užgaišdavau savo įstaigo
je. Tiesa, mano priėmimo valandos buvo po pietų 
— nuo 3 ligi 6 vai., tačiau pasitaikydavo kartais iš 
ryto daryti skrandžio peršvietimą, ir tais atvejais, 
profesoriui leidžiant, aš kiek užtrukdavau. Tačiau 
kartais tekdavo padirbėti laboratorijoje vakarais, 
tad, apskritai paėmus, dirbdavau tarnyboje ne ma
žiau, kaip oficialios darbo valandos įstaigose. Dėl 
to man atrodė, kad ir reikalavimas atsisakyti priva
čios praktikos yra neteisingas, juo labiau, kad ne 
vienas profesorių ir asistentų versdavosi privačia 
praktika. Jo reikalavimui negalėjau nusilenkti dar 
ir dėl to, kad per tuos pusantrų privačios praktikos 
metų buvau įsigijusi pasitikėjimą visuomenėje, tu
rėjau pakankamai darbo ir neblogai uždirbdavau. 
Turėjau pagrindo manyti, kad darbas privačioje 
įstaigoje yra patikimesnis, nes čia negrėsė man tri
mečiai, kaip buvo Medicinos fakulteto tarnyboje. 
Dėl to teko atsisveikinti su darbu Patologijos labo 
ratorijoje ir verstis vien privačia praktika.

Mano vietoje prozektorium buvo išrinktas dar 
nebaigęs medicinos V kurso studentas. Jaučiau, kad 
tokiu išrinkimu man parodyta, kaip mano darbas 
buvo tenai vertinamas. O gal aš klydau. Man taip 
pat atrodė, kad prof. E. Vintelerio reikalavimas at
sisakyti privačios praktikos buvo jam iš šalies įteig
tas ir nenuoširdus, nes man tai buvo pasakyta tik tą 
dieną, kurią jis laikė paskutine mano tarnybai, tad 
atrodė, kad buvo iš anksto numatytas ir mano įpė
dinis.

Nesigailėjau išėjusi iš tarnybos. Turėjau dabar 
daugiau laiko savo privačiai praktikai. Papildžiau 
savo priėmimo laiką dviem priešpietinėm valandom, 
nuo 9 ligi 1 L Žinoma, jei būdavo reikalo, anksčiau 
pradėdavau ir vėliau baigdavau, bet taip jau visada 
būna privačioje praktikoje. Padaugėjo ir darbo, ir 
dėl tarnybos netekimo nejaučiau jokio nuostolio. 
Turėjau daugiau laiko ir visuomeniniam darbui, į 
kurį jau buvau įtraukta.

(Bus daugiau)

iMcixiy^
EINU PAS TĖVĄ

Kelionės pabaiga
Didžiojo ketvirtadienio vakare, kai 

Kristus jau buvo suteikęs apaštalams 
pirmąją savo kūno ir kraujo Komuniją, 
kai juos padarė Naujojo Įstatymo kuni
gais. pakeliui į Getsemanės daržą jis kal
bėjo jiems taip aiškiai apie savo artimą 
kančią ir mirtį, apie savo prisikėlimą iš 
mirusiųjų, įžengimą į dangų ir šventosios 
Dvasios atsiuntimą, kad net neprašė pa
aiškinimų, kaip tai buvo pratę daryti pir
miau: „Tu vsa žinai, ir tau nereikia, kad 
kas tave klaustų“ (Jono 16. 30).

Istorinis Kristaus buvimas pasaulyje, jo 
įkurtosios Bažnyčios augimas tautose, jo 
atskleistosios amžinos tiesos apie dangaus 
Tėvą, apie būsimą visų žmonių prisikėli
mą iš mirusiųjų ir viso gyvenimo apyskai
tą visažinančiam Dievui, — ištikimuosius 
užtvindo dideliu džiaugsmu, neištikimus 
Dievui žmones perima siaubu, o vis dėlto 
visi mes keliaujame pas Tėvą.

Magneto adatėlė
Yra pasakojama apie senovės prancūzų 

didžiulį laivą, kaip jis buvo sunkiai ap
kaustytas, saugiai įrengtas ir stiprus. Lai
vas paėmęs didelį būrį daiktų, išplaukęs į 
Atlantą ir tamsioje naktyje paklydęs. Su
sirūpino laivo kapitonas ir vairininkas: 
kas kliudo laivui tiesiai plaukti? Surado. 
Kur buvo kompasas, ten viename šone 
buvo sukrauta daug geležies dirbinių. Ge
ležis traukė magneto adatėlę į save galin
giau, negu šiaurės ašigalis. Pašalinus kliū
tį, laivas surado savo teisingą kryptį.

Ir mūsų gyvenimas yra didelis laivas, o 
jį valdo, duoda kryptį meilė: ką mes 
mylime, į ten visas mūsų gyvenimas 
krypsta. Jei mylime Dievą, stengiamės Jį 
aiškiau pažinti ir Jo valios laikytis, jei 
mūsų meilė žemei, turtams, malonumams, 
ištaigoms, tuščiai garbei, norui kitus val
dyti yra didesnė negu Dievo meilė, tada 
pasiklystame savo troškimuose. Mūsų gy
venimo magnetinė adatėlė — meilė nepa
tarnauja gyvenimo tikslo siekti.

Bažnyčios klaida
Bažnyčia yra visai žmonijai, visoms tau

toms. Tokia yra Kristaus valia. „Man duo
tu visa valdžia danguje ir žemėje. Eikite 
tad ir mokykite visas tautas, krikštydami 
juos vardan Tėvo ir Sūnaus ir šventosios 
Dvasios ir mokydami juos laikyti visa, ką 
tik esu jums įsakęs" (Mato 28, 18).

Su džiaugsmu skaitėme žinią, kad Japo
nijoje per Kalėdas 26 parapijose buvo pa
krikštyti 388 suaugusieji žmonės, o jų tar
pe buvo 24 Tokio universiteto studentai. 
Prieš 13 metų Filipinuose katalikų skai
čius sudarė 79 nuoš. visų gyventojų. Tai
gi maždaug tiek pat nuošimčių, kaip bu
vo 1941 m. Lietuvoje, bet jų skaičius yra 
didelis: 16.328.856 katalikai. Deja, jiems 
vargas su kunigais — mažai jų turi, tik 
2.677. ir kiekvienas Filipinų kunigas turi 
dvasiškai aprūpinti 10 kartų daugiau žmo
nių, negu JAV.

Ir Amerikoje, ir Europoje, ir Tolimuo
siuose Rytuose per maža yra kunigų. Pra
šykime pašaukimų savo jaunimui. Bažny
čiai reikia daug kilnios širdies pasišventė
lių garbingam ir dideliam sielovados dar
bui. Kun. K. A. M.

PRAŠO KNYGŲ
Būtų gera gauti pirkti, pasiskolinti ar 

dovanų šas knygas:
1. Geroji žemė (The Good Earth). Au

torė Pearl S. Buck. Petro Cvirkos išvers
ta.

2. All Men are Brothers (du tomai). 
Autorius — Shui Hu Chuan. Pearl S. Buck 
versta iš kinų į anglų kalbą. Grove Press 
Ine.. N. Y. 1933, 1937 m.m. laidos.

Su nuoširdžia padėka,
Knn. P. Urbaitis, SDB.
Istituto Salesiano Lituano. Castel- 
nuovo Don Bosco. Asti. Italy.

NAUJOS KNYGOS
J. Jankus — „Peilio ašmenimis“. 3-jų 

veiksmų drama. 35 šil.
P. Žilys — „Suomių - Sovietų karas“. 

32 šilingai.
V. Volertas — „Sąmokslas“. Premijuo

tas romanas. 32 šil.
Dambriūnas ir kiti — „Introduction to 

Modern Lithuanian‘s Angliškai skaitan
tiems 40 pamokų išmokti liet, gramatiką. 
Kaina 63 šilingai.

A. Ramūnas — „Iš sutemų į aušrą“ 
43 šilingai 6 penai.

G. Šimukonienė — „Dainų sūkuryje“. 
Populiarios ir šokių dainos. 9 šil. 6 p.

G. šimukonienė — „Su daina“. Dainos 
širdį nuramina, rūpestėlius panaikina. 
17 šil. 6 p.

Žodynai, gintaras, Lietuvos žemėlapis.
Rašyti: DAINORA, 14, Priory Rd., Kew, 

Surrey.

2



Nr. 30 (1022). 1968. VII. 30 EUROPOS LIETUVIS

NEPAPRASTAS REGINYS
Šių metų liepos iš 6 į 7 d. naktis vaka

rų Afrikos pakraščių Atlante pasitaikė 
nepaprastai puiki. Kada atvykau į sargy
bos stebėjimo postą kairiojoje laivo ko
mandos tilto pusėje, dangus ir jūra sken
dėjo beveik pilnatyje buvusio, bet jau be
sileidžiančio mėnulio spinduliuose. Pati 
jūra, lyg ir pavargusi alsuodama, vis pa
stebimai bangavo, o dangumi tingiai plau
kė keli lengvi debesėliai, išsimėtę tarp pa
čių šviesiausių žvaigždžių erdvės skliau
tuose.

Mano laivas 28.500 tonų dydžio, pritai
kytas geležies rūdai vežioti, „Welsh He
rold", priklausąs Valijos laivininkystės 
bendrovei Welsh Ore Carriers Ltd. Tuo' 
laiku ėjau sargybą antrojo šturmano 
pamainoje — nuo 12 iki 4 valandos. Ma
no pareiga sargyboje — stebėti jūros ho
rizontą ir pranešinėti navigacijos kari
ninkui apie pastebėtuosius laivus, švie
sas, salas ir 1.1. Antrasis karininkas — ant
rasis šturmanas, jaunas, gudrus ir puikiai 
išsilavinęs vyras, pavarde S. Jones.

Tuo metu jis buvo kitoje komandos til
to pusėje ir taip pat pro žiūronus sekė jū
ros horizontą. Ne per toliausiai turėjo bū
ti jau ir Kanarų salų švyturiai.

Taip mudviem tingiai besižvalgant po 
jūros platybes, slinko lėtos minutės ir va
landos. Nekantriai laukėme ketvirtos va
landos ryto, kada ateis mūsų pakeisti kita 
pamaina ir galėsime eiti į savo jaukias 
kajutes poilsio.

Staiga pastebėjau antrąjį šturmaną 
bėgte bėgantį atvira vairine mano kryp
timi. Iš jo visos laikysenos mačiau, kad jis 
smarkiai susijaudinęs. Dar nepribėgęs prie

JAUNIMUI
LIETUVIŲ KALBOS EGZAMINO 

TEKSTAS
Anąkart davėme pirmąjį gabalą lietu

viško teksto, kurį teko išversti į anglų kal
bą laikantiems Londono universitete lietu
vių kalbos egzaminą šios vasaros sesijoje.

Kitas teksto gabalas yra toks:

Pasirodo, kad p. Jonas pažįsta daktarą: 
porą metų kartu buvę gimnazijoje, tik 
daktaras aukštesnėse klasėse. Šįvakar 
juodu ėmė minėti gimnazijos laikus, senus 
draugus, atsitikimus. P. Jonas papasakojo 
tokią istoriją: jis turėjęs vieną draugą, 
kuiio tėvai norėję, kad būtinai pasiliktų 
kunigu. Jie buvę neturtingi sodiečiai, bet 
pasakę, kad jei sūnus eisiąs į seminariją, 
galėsią gaut kiek pinigų ir duosią jam, o 
jei ne — nematysiąs nė skatiko. Sūnus ne
turėjo jokio noro eiti į kunigus, tačiau ne
žinodamas, kur dingti, pasisakė važiuosiąs 
į seminariją. Paėmęs porą šimtų iš tėvų, 
nuvažiavo, pabuvo ten porą mėnesių, o 
paskui išbėgo ir įstojo į universitetą. P. 
Jonas papasakojo tą atsitikimą su pasigė
rėjimu, su dideliu džiaugsmu, kad dar at
siranda tokių narsių ir taip tvirtai einan
čių į tikslą žmonių. Juokės iš jo gudrybės, 
džiaugdamasis, kad taip gerai pasisekė 
jam apgauti tėvus ir seminariją. Aš tylė
jau, bet jaučiau, kad jis nevisai teisingai 
pasielgė; mąsčiau, kaip aiškiau išreikšti 
savo nuomonę apie tai. Bet štai daktaras, 
lyg atspėdamas ją, tarė:

— Negerai jis padarė... ir nėra čia kuo 
džiaugtis.

— Ką tamsta sakai? Negerai? Tai jam 
reikėjo likti kunigu, neturint jokio noro?! 
Negerai padarė, kad neužkasė seminarijoj 
savo gabumų, neužtemdė proto seminari
jos mokslais?!

— Negerai padarė apgavęs tėvus, — at
sakė daktaras, o jo akys žibtelėjo, kaip vi
sados, kai jį erzino. — Apgavimas — ne
geras darbas, ir nors būtų dėl geriausio 
tikslo padarytas, bus negeras visados. Ge
rai jis padarė nėjęs į kunigus, jei neturė
jo noro, bet reikėjo eiti į savo tikslą tie
sesniu keliu.

Tekstas, kaip susekėme, yra paimtas 
iš Šatrijos Raganos „Viktutės“ (Nidos 
Knygų Klubo laidoje 60 - 61 psl.).

NAUJA GRUPĖ
R. Namajuška, J. Balčiūnas ir P. Mus

teikis, Londono jaunimo „Grandies" na
riai, sudaro populiariųjų muzikantų - dai
nininkų grupę. Jie jau parašė ir pirmąją 
savo grupės dainą.

Linkime jiems geriausio pasisekimo.
Tai jau bus antroji tokia lietuvių gru

pė. Pirmoji yra P. Parulio „The Late 
Hours".

DARBO ATOSTOGOS
A. Dankis neseniai pradėjo dirbti Lie

tuvių Namuose. Taip dirbdamas jis lei
džia vasaros atostogas.

VIENINTELIAI. BET SUNKUS
Deja, esu jau metais kitais vyresnis už 

tuos šešiolikinius ir aštuoniolikinius Ang
lijos lietuvius, kurie laikė arba netrukus 
laikys lietuvių kalbos egzaminus ordinary 
level pažymėjimui gauti. O juk ir man to
ji dešimtinė svarelių praverstų, žinoma, 

manęs, jis pradėjo pirštu rodyti į dangų ir 
šaukte šaukti: „Žiūrėk čia!" Pasigrjžau jo 
rodomąja kryptimi ir išvydau nepaprastų 
reginį.

Ten, mėnulio skaidriai apšviestu dangu
mi, skrido nepaprastas objektas. Jo tikros 
išvaizdos ir formos negalima buvo maty
ti. nes visas buvo apgaubtas lyg ir spindu
liuojančio rūko, tačiau jo turėta būti tik
rai milžiniško dydžio. Priekinė dalis švy
tėjo ugnies raudonumo šviesa, kuri mums 
abiem bestebint pradėjo keistis, tai priges
dama, tai ir vėl susvisdama ružavai, gels
vai, žaliai ir melsvai. Šio objekto šone 
aiškiai matėsi aštriai baltos šviesos rutu
liai, kurie savo spalvos nekeitė ir sudarė 
įspūdį, lyg tai būtų buvę netvarkingai iš
dėstyti ir iš vidaus apšviesti langai ar net 
keturi mažesni skirtingi objektai, skren
dantieji drauge su tuo didžiuoju nepap
rastu daiktu. Šis visas objektas ar objek
tų grupė buvo apgaubtas lyg ir spindu
liuojančia šviesa, kuri driekėsi ilga, sidab
ru žvilgančia uodega.

Atsipeikėjęs nuo pirmojo įspūdžio, įbė- 
gau į vairinę (laivas buvo tada vairuoja
mas automatiniu būdu, ir dėl to ten nebu
vo vairininko). Pažvelgęs į kompasus pa
tyriau, kad mes plaukiame 185 laipsnių 
kryptimi, taigi beveik į pačius pietus. Dėl 
to galima buvo nustatyti, kad anas objek
tas dangumi skrido iš šiaurės vakarų į 
pietų rytus. Pažvelgęs į laivo chronomet
rą pastebėjau, kad tada būta tiksliai be 
20 minučių 3 valandos ryto. Antrasis 
šturmanas, pagriebęs sekstantą (optinį 
navigacinį instrumentą), bandė nustatyti 
objekto dydį, patirdamas, jog nuo jo prie- 

jeigu kaip nors iš tiesų ir pasisektų tuos 
egzaminus išlaikyti.

Jaunimo skyriaus redakcija, atrodo, apie 
tuos egzaminus surankiojo visus pagrindi
nius duomenis, o aną savaitę, štai, ir patį 
egzaminų vertimo tekstą išspausdino. O 
dėl to teksto ir kyla klausimas: ar toks 
veitimas iš tikrųjų nėra per sunkus pa
prasto, eilinio, atseit, „ordinary" lygio pa
žymėjimui gauti. Juk tokio lygio pažymė
jimo egzaminai iš vokiečių ar prancūzų 
kalbos yra kur kas kuklesnių reikalavimų.

Jaunimo skyriaus tvarkytojai, gal būt, 
ir turėtų apklausinėti norinčiuosius to
kius egzaminus laikyti, kurių dauguma, 
greičiausia, laiko ir kurios nors kitos kal
bos egzaminus. Galima būtų akivaizdžiai 
palyginti, ar lietuvių kalbos reikalavimai 
iš tiesų nėra per dideli paprastajam ly
giui. O jeigu šita mano prielaida pasitvir
tintų, galima būtų kreiptis ir į Londono 
universitetą ir atkreipti į tokią padėtį dė
mesį.

Tačiau neturėtume pamiršti ir dar vie
no dalyko: Anglija, atrodo, yra vieninte
lis kraštas Vakaruose, kur viduriniojo 
mokslo pažymėjimui galima laikyti ir lie
tuvių kalbos egzaminus. O ir tai juk rei
kėtų įvertinti.

Rainutis Varnelis

PASIVAŽINĖJIMAS ATOSTOGŲ 
METU

Londono Grandies sekretorė A. Pukšty- 
tė praeitą savaitę su tėvais išvyko į Ispa
niją atostogauti.

Grandies šokėja K. Davytė tuo pat me
tu išvyko atostogų į pietų Angliją.

ATSAKYMAS R. VARNELIUI

Praeitą savaitę R. Varnelis klausė, kas 
bus fotografijų konkurso sprendėjai.

Atsakymas: Jaunimo skyriaus ir „Euro
pos Lietuvio“ redaktoriai.

Konkurso reikalu dar maža teturime at
siliepimų. bet tikimės susilaukti. Kviečia
mi dalyvauti visi, jauni ir seni.

Paskutinis laikas atsiųsti konkursui fo
tografijas yra spalio 1 d.

Jaunimo Skyriaus Redakcija

nnn u liar tosios
I UI SAVAITĖS PLOKŠTELĖS

1. Mony, Mony
— Tommy James & The Shondells

2. I Pretend — Des O'Connor
3. Baby Come Back — The Equals
4. Yummy. Yummy, Yummy'

— Ohio Express
5. The Son of Hickory Holler's Tramp

— O. C. Smith
6. Macarthur Park — Richard Harris
7 Fire — Crazy World of Arthur Brown
8. Yesterday Has Gone

— Cupid s Inspiration
9. This Guy's in Love — Herb Alpert

10. Mrs. Robinson — Simon & Garfunkel

GERIAUSIA
SA VAITĖS PLOKŠTELĖ

«*, Help Yourself — Tom Jones 

kio iki uodegos galo būta 15° azimuto (pil
no 360° apskritimo vienos 24-sios dalies) 
ilgio.

Anas nepaprastas objektas be jokio gir
dimo garso tyliai pralėkė tiesiai virš mū
sų laivo ir pasislėpė už debesėlio, kad po 
kelių sekundžių ir vėl pasirodytų kitoje 
jo pusėje. Grakščiai ir, atrodo, iš lėto pra- 
skridęs visą dangaus skliautą, dingo už 
horizonto.

Objektui galutinai dingus iš akiračio, 
mes dar kelias minutes žiopsojome į jau 
baigiantį skęsti mėnulį, o po to griebėmės 
karštligiško darbo. Pirmiausia navigaci
niais instrumentais nustatėme aukštumą 
ano debesėlio, pro kurį praskrido tas ob
jektas. Jo tebūta vos 2400 pėdų, t.y. nepil
nai pusės mylios aukštyje. Tada apskai
čiavome, kad ano objekto sidabru žibu
riuojanti uodega turėjo driektis net dau
giau kaip 10 mylių, o pati savo spalvas 
kaitaliojusi masė su 4 šviesos rutuliais tu
rėjo būti bent dešimties aukštų pastato 
dydžio. Todėl mums buvo aišku, kad tai 
ne lėktuvas, nes tokio dydžio lėktuvų dar 
nėra. Antra, tokiame aukštyje skrendąs 
lėktuvas ar jų grupė būtų sukėlę nepap
rastą triukšmą, o anas objektas pralėkė 
visiškai tyliai.Be to, jis buvo mums mato
mas arti 2 minučių laiko, kas leido mums 
apskaičiuoti, kad jo greičio būta ne ma
žesnio, kaip 10.000 mylių į valandą. To
kiu gi greičiu neskraido joks lėktuvas ar 
cepelinas-dirižablis.

Mes tada buvome per 30 jūros mylių i 
šiaurę nuo Kanarų salos, vardu Grand Ca
naria.

Šį mūsų regėjimą antrasis šturmanas 
įtraukė į oficialų laivo dienyną, kuris yra 
kruopščiai ir tiksliai vedamas tarnybos 
karininkų. Be to. visi tikslūs įvykio ir mū
sų apskaičiavimų duomenys buvo nedel
siant pranešti per laivo radijo stotį Tarp
tautiniam Metereologijos Biurui Londo
ne.

Sekančią dieną laivo kapitonas paprašė 
mane pasirašyti regėjimo raportą. Jo ir 
kitų karininkų nuomone, tai turėjo būti 
amerikiečių erdvės palydovo grįžimas į 
žemės atmosferą. Mat, jiems buvo žinoma, 
kad liepos mėn. amerikiečių satelitas Tel- 
star dėl greičio sumažėjimo turės grįžti į 
žemę. Pasiekęs žemės atmosferą, jis turė
tų sudegti. Gal būt, jo ir būta, tačiau vis 
tiek mums nenoroms atklysta mintys. Jei 
anas objektas buvo amerikiečių degantis 
žemės palydovas, tai ar jis galėjo būti to
kios keistos formos ir milžiniško dydžio? 
Kas vertė jį kaitalioti savo spalvas tuo 
pulsuojančiu paslaptingumu? Ar ir dau
giau laivų šį reginį matė? Be to, ne per 
toliausiai nuo mūsų jau buvo ir Kanarų 
salos su karinių įrengimų stebėjimo sto
timis. Ten irgi turėjo visa tai matyti.

Aš daug kartų esu skaitęs aprašymus 
apie vadinamąsias skraidančias lėkštes, 
tariamai atklydusias į šią žemę iš kitų pa
saulių, tačiau niekada į anas istorijas ne
tikėjau. Tačiau po šio regėjimo mano abe
jingumas pradėjo tirpti.

Beje, iš Londono Metereologijos biuro 
negavome jokio konkretaus atsakymo. Jie 
pasitenkino tik keliais žodžiais, kad mūsų 
pranešimą gavo.
1968 m. liepos mėn., 
Atlanto vandenynas.

Romas Runča

DRAUGYSTĖ SU UPĖTAKIU
Austlralietis malūnininkas Liugeris sė

dėjo susimąstęs su meškere rankose kal
nų upokšnio krante. Staiga vandens sro
vė suputojo, ir jis pamatė prieš srovę 
plaukiantį didelį gražų upėtakį. Bijoda
mas krustelti, Liugeris nesąmoningai iš
tiesė upėtakiui kirmėlaitę, kurią buvo pa
siruošęs užmauti ant kabliuko. Marga žu
vis djrąsiai pasuko žmogaus link, iššoko iš 
vandens ir pagriebė kirmėlaitę. Namo 
Liugeris sugrįžo be laimikio: visą dėžutę 
masalo jis sušėrė upėtakiui.

Kitą dieną Liugeris toje pačioje vietoje 
susitiko su „pažįstamu“ upėtakiu. Taip 
užsimezgė žmogaus draugystė su. kalnų 
upokšnio žuvele.

Liugeris ją praminė „Kapitonu“. Upėta 
kis liko gyventi upelyje: malūnininkas ne
bandė pagauti pasitikinčio „margiuko". 
Kapitonas visiškai pasitikėjo žmogumi. 
Gavęs savo porciją, jis imdavo žaisti. Jis 
mėgdavo, kai jį glostydavo, i|r suprasdavo, 
ko iš jo norima. Kaip ir dresiruotas delfi
nas, Kapitonas iššokdavo iš vandens, per
šokdavo kliūtį. Paskui, žinoma, tuoj 
plaukdavo pre stiklinės, kur jo laukdavo 
užtarnautas atpildas — skanus sliekas. 
Kapitonas suprasdavo žmogaus balso at
spalvius, atplaukdavo šaukiamas, nu
plaukdavo pagal komandą. Jis leidosi pa
imamas į rankas ir mėgo švelniai žnaibi- 
nėti pirštus.

Viskas baigėsi gana neįprastai. Kapito- 
nar ėmė pažindinti su žmogum vieną upė
takį po kito, kuriuos atsikviesdavo į savo 
buveinę. Dabar jų ištisa flotilė — 20 upė
takių, ir kiekvieną Liugelris pažįsta, kiek
vienas turi vardą. Savo draugams Liuge
ris įrengė upelio krante įlankėlę — basei
ną. kuriame dabar ir dienoja, ir nakvoja 
margos žuvelės, vadovaujamos Kapitono.

(M. ir G.)

KASDIEMWOS
SMULKMENOS

Mielas Redaktoriau,
aną sekmadienį sėdėjome parke ir šildė

me saulutėje kaulus. Ta ir saulutė nebuvo 
visada atvira. Žiūrėk, užslinks debesiokas 
ir paslėps ją, ir tu turi laukti, kol ji vėl iš
lįs ir pajusi atvirą ir tiesioginę jos šilumą.

Prieš saulutę šildyti kaulus senas ir am
žiais kartojamas dalykas. Mūsų tėvai ir 
seneliai ir senelių seneliai šitaip darė, Ir 
ta pati saulė išlįsdavo iš už debesų jiems, 
kaip ir mums. Vadinas, nieko čia nauja. 
Kaip radom, taip ir paliksim, o po mūsų 
kiti sėdės parkuose aptingę ir taip pat šil
dys savo kaulus.

Tačiau į mūsų tą šildymąsi įsiveržė vie
nas naujas dalykas. Mūsų tėvams ir sene
liams su tuo nėra tekę susidurti. Jeigu jie 
kur nors kiemo pašalėje šildydavos ir taip 
pat laukdavo, kol debesiūkštis praeis, tai 
jiems galėjo suamsėti šuo, piemuo pargin
ti karves, praskristi varna ar prapleven- 
ti pro šalį drugelis ir patraukti akis savo 
sparnų nuostabiomis spalvomis.

O kai mes tą sekmadienį sėdėjome, at
sigrįžę į saulę, dangaus pakraščiu vis 
skrido į aerodromą nutūpti lėktuvai. Vie
ną sutinkame ir palydime akimis, o ne
trukus, žiūrėk, jau kitas plaukia, o paskui 
trečias, ir taip vienas po kito. Dėl to mes 
ir apie saulę pradėjome spėti pagal tą 
lėktuvų skridimo laiką. Kada išlįs vėl sau
lė iš už debesioko? Ogi, sakome, kai ant
ras iš eilės lėktuvas pasirodys vėl dangu
je.

Taigi, į mūsų tradicinį gyvenimą ir į 
tradicinę saulę su debesiuku įsipainiojo 
naujas dalykas — lėktuvas. Įsipainiojo, ir 
nuo jo nepabėgsi jau. Sakykim, kad jis 
yra technikos stebuklas, sakykim, kaip tik 
norime, bet jei mūsų tėvai ar seneliai bū
tų sėdėję net ir tame pat parke, kur ir 
mes aną sekmadienį, ir laukę saulės, jie 
lėktuvų nebūtų matę ar bent ne tiek daug 
jų.

Belaukiant, kada saulė pasirodys, ir be
sidairant į praskrendančius lėktuvus, man 
ir kilo mintis, kad kartais sunku susigy
venti su naujovėmis. Mums lėktuvų skri
dimas, galima sakyti, kasdienybė, o mūsų 
seneliai būtų, tur būt. tris dienas be at
vangos apie tai kalbėję ir gal naktimis ne
užmigę. Mūsų broliams Lietuvoje kolcho
zas jau daug metų yra kasdienybė, o 
mums, tokių dalykų nemačiusiems ir prie 
jų nepripratusiems, dar ir dabar vis atro
do, kad ir pats tas žodis netinkamas ne 
tik jokiam rašte naudoti, bet ir ištarti.

Štai ką reiškia naujovė, prie kurios ten
ka priprasti.

Ar galima pradėti barnį su žmogum, 
kuris istoriją pradeda smilkalų dūmeliu? 
Kažkaip neišeina. Kvepia tau po nosim 
dūmelis, o tu čia šūkausi!

Tokion padėtin mane yra pastatęs A. 
Pranskūnas, gindamas „Waldo Rush 48%" 
romaną ir Lietuvių Namus ir man pri
skirdamas net tokias mintis, kokių nesu 
skelbęs.

Pavyzdžiui, apie Judo grašius ir galimą 
likimą nė puse lūpų neužsiminiau. Man 
romanas nepatiko ir dabar dar vis nepa-

SUSIRINKIMAI DĖL
ČEKOSLOVAKIJOS

Mažiausia 13 Vilniaus ir Kauno didžių
jų įmonių paskutinę birželio savaitę buvo 
sušaukti darbininkų susirinkimai — bro
liškos draugystės ir solidarumo su... Čeko
slovakija manifestacijos. Bet tai ne Čeko
slovakijoje užmaišytoms reformoms prita
rimas, o priešingai — tai rusų komunistų 
partijos viršūnių pastangos įtaigoti visuo
menę, kad Čekoslovakijoj „viskas tvar
koj“.

Vada tokiam nusiraminimui atėjo iš 
Prahos, iš Čekoslovakijos, policijos parei
gūnų („liaudies milicijos aktyvo"). Kai ru
sai ėmė jaudintis dėl Prahoje pasireišku
sių nuotaikų, tas aktyvas parašė kolekty
vinį laišką į Maskvą, kuriame užtikrino 
„Čekoslovakijos darbo žmonių ištikimybę" 
ligšiolinei draugystei su „Sovietų Sąjun
gos darbo liaudimi". Tas laiškas buvo da
bar skaitomas susirinkimuose Maskvoje ir 
visur kitur, kur tik yra kilusio neramaus 
šnibždėjimo apie Čekoslovakijos įvykius, 
sakomos prakalbos ir rašomi laiškai — at
sakymai Čekoslovakijos komunistų vadui 
Dubčekui ir milicijos viršininkui Horči- 
cui.

Laiškuose visi džiūgauja, kad „Čekoslo
vakijos darbininkų klasės ginkluotųjų bū
rių atstovai patvirtino esą ištikimi nesu- 
ardomai Tarybų Sąjungos ir Čekoslovaki
jos tautų draugystei“.

Vilniaus elektrotechnikos gamykloje 
(„Elfą“) pagrindiniai kalbėtojai tuo rei
kalu buvo partinio komiteto sekretoriaus 
pavaduotojas N. Jevsin, cecho, kontrolės 
biuro viršininkas Ch. Sadykov... (E) 

tinka, ir man būtų daug maloniau, kad ja
me nebūtų ta padėka už suteiktąsias in
formacijas ir jų patikrinimą. Kai kur lie
tuviškai pusei išryškinti naudojamoji me
džiaga yra pakankamai teisinga, bet tik 
kai kur, o šiaip knygoje pilna grubių klai
dų. Bet jei autorius persistengė su ta pa
dėka, kaip sako A. Pranskūnas, tai jau 
tuo metama šviesos į šį nemalonų reikalą.

Kaip niekada, taip ir šįkart nepasisakau 
už kokią nors kinų sieną. Man rodos, kad 
ir iš mano pasisakymo anąkart nebuvo 
pagrindo susidaryti tokios išvados su sie
na. Aš kaip tik esu už gerą, tikslią, teisin
gą, kruopščią informaciją, kur tik galima.

Taip, gyvename laisvame krašte, kaip 
sako A. Pranskūnas, o ne Sov. Rusijoje. 
Išeitų, kad aš irgi lyg būčiau sovietinis ru
sas, bet tuo, greičiausia, netiki nė A. 
Pranskūnas. Taip sakydamas, jis tik nau
dojasi stipriu argumentu, kuris turėtų pa
guldyti mane ant menčių ir priversti pri
pažinti, kad knyga gali būti ir tokia, ko
kia yra. žinoma, kad gali. Kam ta knyga 
patinka, tas gali džiaugtis ja (čia gi, taip 
sakant, ne Sov. Rusija, A. Pranskūno žo
džiais tariant).

Deja, tą įrašą su padėka aš vis tiek no
rėčiau išgraužti net ir ant menčių pagul
dytas.

Tavo Jonas

ŽALGIRIO IRKLININKAI
MEKSIKON

Vilniaus „Žalgirio“ irklininkus Sovietų 
Sąjungos irklavimo federacijos vadovybė 
paskyrė atstovauti Sovietų Sąjungai olim
pinėse žaidynėse Meksikoje.

Iš vardo tai ta pati komanda, kuri anais 
metais laimėjo varžybas Amerikoj. Bet iš 
esmės tai jau gerokai skirtinga komanda. 
Irklininkų federacijos sekretorius šere- 
metjevas paaiškino, kad „padarėme kai 
kuriuos pakeitimus“. Į aštuonvietę valtį 
įsodino A. Chaminą ir A. Martiškiną iš 
Maskvos. Jau anksčiau buvo įsodintas V.' 
Suslinas iš Leningrado. Jau pora metų, 
kaip ši komanda turi V. Sterliką iš Kije
vo. Taigi aštuonvietėj beliko tik keturi 
lietuviai: Z. Jukna (vadovas), A. Bagdo
navičius, J. Jagelavičius ir J. Motiejūnas.

Ši komanda laimėjo pirmą vietą tarp
tautinėse varžybose Liucernoj, Šveicari
joj, liepos 13 ir 14 d.d. Tai buvo prieš- 
olimpinis bandymas. Vilniškiai sportinin
kų vadovai bando didžiuotis „savojo Žal
girio" laimėjimais, bet, kai žiūrovai irk
lininkus laiko rusais (kadangi atstovauja 
Sovietų Rusijai), tai dabar jie mažiausiai 
50 nuoš. teisūs. (E)

IŠAIŠKINTAS PRIEVARTAVIMAS

— Šiaurinė Rusija yra tapusi didžiau
siu iš visų istorijoj žinomųjų kapinynų, — 
rašė birželio 20 d. Henry J. Taylor Los 
Angeles Herald Examiner ir daugelyje ki
tų Amerikos laikraščių, straipsnyje var
du „Išaiškintas išprievartavimas“.

Kalbama apie sovietinės valdžios „tau
tų perkilnojimo“ politiką: deportacijas ir 
kitus iškeldinimus iš gimtųjų kraštų. Ki
tas vardas tokiems perkilnojimams esąs 
genocidas, kurį ir Jungtinės Tautos pa
smerkė.

— Nėra abejonės, — sako autorius, — 
kad Kremlius praktikuoja genocidą. Ir, 
jei Jungtinėse Tautose skiriamas pagarbus 
dėmesys net mažiausioms naujoms Afri
kos ai- Azijos valstybėlėms, tai kaip jos 
gali nekreipti dėmesio į išprievartautų 
Baltijos ir kitų valstybių balsą, besišau
kiantį, kad Sovietų Sąjungos veiksmai bū
tų bent išaiškinti? (E)
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IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ 

ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis 
/et saviems padėti nori,
Padarysi tai tikrai,
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ, 
Ir neliks kišenė kiaura!

TAURAS
3, ST. DUNSTAN'S GARDENS, 

LONDON, VV.3.
Tel. ACO 4374.

Atstovas Manchesteryje:
L. Pūras, 79, Victoria Cresc., Eccles, 

Manchester.
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Europos lietuviu. kronikų
KODĖL NEATVYKO RASA?

„Rasos“ liaudies ansamblis iš Kauno, 
kuris praeitą penktadienį sovietiniu laivu 
„Marija Uljanova“ turėjo atplaukti į Til- 
burį ir vykti dalyvauti Tees-Side festiva
lyje Yorkshire, neatvyko. Britų valstybi
nis radijas BBC liepos 26 d. rytiniuose ži
nių pranešimuose paskelbė:

„160 rusų šokėjų ir dainininkų, įregis
truotų dalyvauti Tees-Side festivalyje, yra 
atšaukti. Šiandieną atvyksianti sovietinė 
grupė būtų varžiusis kartu su čekoslova- 
kų dalyviais (festivalyje)“.

„The Sunday Telegraph" praeitą sek
madienį pranešė, kad Tees-Side festivalis 
prasidėjęs nesusipratimais. Pasak laik
raščio, „rusų ambasada pranešė, kad p. V. 
N. Sofinsky, jų kultūrinis attache, festi
valyje nedalyvaus kaip vienas pirminin
kų. Jie pareiškė, kad nedalyvavimo prie
žastis nesanti politinė Europos padėtis".

Sovietų ambasada tvirtinusi, kad festi
valio vadovybė nedavusi garantijų dėl at
šauktųjų dalyvių patalpų ir aprūpinimo. 
Festivalio vadovybė tai griežtai paneigė, 
nurodydama, kad tokios garantijos buvu
sios duotos raštu jau prieš kurį laiką.

Sužinota, kad dalis „Rasos" ansamblio 
narių jau liepos 21 d. Leningrade įlipo į 
„Ulijanovos" laivą ir laive vieną naktį 
nakvojo, bet, prieš laivui išplaukiant į 
Londoną liepos 22 d., rasiečiai iš laivo bu
vę atšaukti. (r)

LIETUVIAI EARLS COURT
PARODOJE

Earls Court parodų patalpose šiuo me
tu 13 lietuvių grupė įrengia lietuvišką sky
rių būsimajai SSSR prekybos ir pramonės 
parodai, kuri įvyks rugpjūčio 6-24 d.d.

Grupei vadovauja inž. D. Dainiūnas, lie
tuviškosios parodos sekcijos direktorius. 
Arch. T. Baginskas suprojektavo lietuviš
kąjį pavilioną. Dailininko doc. Algimanto 
Stoškaus judantis vitražas „Vilnius, Lie
tuvos sostinė“ puošiąs tą pavilioną. Judan
čio stambių stiklo luitų vitražo techninę 
struktūrą ir jos įvykdymą prižiūri inž. A. 
šešplaukis. Be minėtųjų, šioje lietuvių 
grupėje dar yra Ipolitas Adomaitis ir kt.

Earls Court paiodon rugpjūčio pradžioje 
atvyksta solistai V. Daunoras ir E. Sau- 
devičiūtė, trys „Nemuno“ ansamblio mu
zikantai ir Vilniaus moterų balsų choras 
„Aidas“. Atrodo, kad atvykstamieji atli
kėjai koncertuos Earls Court parodoje.

Atvykstančiųjų tarpe, be to, minimi po
etas Algimantas Baltakis („Pergalės" žur
nalo vyr. redaktorius), laikraštininkas A.
^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllliillllllIllllllllllliiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllllIllllllllllllllllllllllllltlllllllllHIIIlE 
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MŪSŲ KAINOS VIS TOS PAČIOS
S 3s =
į Nežiūrint tai, kad anglų svaras buvo nuvertintas, mūsų kainos

siuntiniams į Lietuvą pasilieka vis tos pačios. |
3 3

f Siūlome tokius du specialiai paruoštus siuntinius, kurie būtų
i ypač naudingi jūsų giminėms: |

j VASARINIS 1968. 1: g

i Nepermatomo nailono medžiaga 4 suknelėms, 3į jardo vilnonės ang
liškos medžiagos vyriškam kostiumui, 3į jardo vilnonės medžiagos

/ moteriškam kostiumui, 1 terileno bliuzelė, 1 vyriški nailoniniai marš
kiniai, 2 poros vyriškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių 
kojinių.

Kaina £25.0.0. |
3 —

VASARINIS 1968. 2:
3 =

Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžiaga, 31 jardo 
angliškos vilnonės labai geros kostiumui medžiagos, šilkinė arba 
nailoninė medžiaga dviems suknelėms, 1 vyriškas arba moteriškas 
itališkas nailoninis lietpaltis, 1 šilkinė skarelė, 1 vyriški nailoniniai

3 3
marškiniai, dėžutė šokoladinių saldainių. =

| Kaina £27.10.0. |
3 =
s Taip pat kiekvienas jūsų užsakytasis arba pasirinktasis
E siuntinys gali būti papildytas šiais žemiau išvardintais dalykais,
E kurie visada naudingi ir laukiami Lietuvoje:
Š Labai gera vilnonė skarelė XI.7.0, nailoninis vyriškas arba moteriš

kas lietpaltis X3.10.0, vyriški arba moteriški megztukai X4.0.0, nai-
/ toninės vyriškos arba moteriškos kojinės 12 šil.

| BALTIC STORES LTB.
(Z. JURAS) 1

421 HACKNEY RD., LONDON, E.2.
= Tel. SHO 8734. =
3 . . . 3
g Su malonumu priimame užsakymus siuntinių, kuriuos |
5 siuntėjas pats pasirenka pagal mūsų kainoraštį arba užsako, 
E kas jam patinka. Taip pat persiunčiame ir jūsų pačių
E supirktuosius siuntinius. 1
3 3

g Mūsų sąskaitos duoda teisę gauti pajamų mokesčio (Income g 
g Tax) sumažinimą, taipgi patariame įvairiais E
g Income Tax klausimais.
E Atstovas Anglijoje: A. Kuzmickas, 31 Milton St., Eccles, Manchester.
i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Kadžiulis (vienas „Nemuno" žurnalo re
daktorių), pedagogas S. Šimkus, dėstyto
jas A. Rimkus. Taip pat manoma, kad pa
rodoje lankysis dabartinės Lietuvos val
džios švietimo ministro pavaduotojas J. 
Kavaliauskas ir Kultūrinių ryšių su už
sienių šalimis draugijos pirmininkas R. 
Petrauskas. (r)

LONDONAS
PARAMA J. ALKIO KELIONEI

Šiomis dienomis savo įnašus atsiuntė 
šios organizacijos: Bradfordo lietuvių klu
bas „Vytis" 5 sv., Moterų šv. Onos D-ja 
1 sv. 10 šil.. meno sambūris „Londono Vai
dila" 1 sv. 5 šil., Škotijos lietuviai Carfine 
13 sv. 5 šil., Jonas Strumskis iš Nottingha- 
mo 10 šil.. Boltono lietuviai 2 sv. 16 
šil. ir 6 pen., Notinghamo lietuviai per J. 
Bedulskį 3 sv.

Atstovo kelionė kainuoja 125 svarai.
Kviečiame mūsų lietuvišką bendruo

menę ne tik remti savo atstovą, bet ir pa
teikti jam savo pageidavimų, kas Seime 
turėtų būti svarstoma, ko norime iš jo ir 
ką turėtų daryti busimoji PLB valdyba 
sekančius 5 metus.

GRANDIES VIDURVASARIO
ŠOKIAI

Liepos 6 d. Londono Jaunimo Grandis 
surengė savo pirmuosius šokius — jauni
mo vakarą, pasikviesdama dalyvauti ir sa
vo tėvus ir visą Londono lietuviška bend
ruomenę. Dalyvavo svečių ir iš kitur. Va
karas praėjo jaukioje nuotaikoje.

Rengėjus parėmė Sp. ir Soc. klubas, ap
mokėdamas už muziką. Loterijai daiktus 
suaukojo Ignas Dailidė. A. Pranskūnas ;r 
Z. Juras. Vakaro metu jaunimui daug tal
kininkavo B. Namajuškienė ir M. Pukš- 
tienė, aptarnaudamos maisto bufetą.

RETI SVEČIAI LIETUVIU
NAMUOSE

I Lietuvių Namus Londone buvo užsu
kęs Lietuvių Sodyboje atostogavęs Aug. 
Jovaras, nuolat gyvenąs Škotijoje.

Lankėsi taip pat iš Lietuvių Sodybos po 
atostogų į nuolatinę gyvenvietę grįždamas 
J. Stelmokas ir su senais draugais atva
žiavęs pasimatyti Iz. Kirsnys.

IŠVYKA I PAJŪRI

Rugpjūčio 18 d. Liet, parapija rengia iš
vyką į pajūrį Clackton-on-Sea.

Kas norėtų dalyvauti, prašomi užsirašy
ti klebonijoje arba pas parapijos komiteto 
narius J. Guogą, I. Dailidę, S. Kasparą. 
Kaina 16 šilingų.

ANGLIJOS SKAUTU IŠLEISTUVĖS

Rugpjūčio 3 d.. 5.30 vai. vak„ Londono 
Sp. ir Soc. klubas rengia į Tautinę sto
vyklą Vokietijoje išvykstantiems skau
tams vakarienę. Po vakarienės bus trum
pas atsisveikinimo laužas klubo sa'ėje.

Kviečiame Londono lietuviškąją bend
ruomenę lauže dalyvauti.

DIDYSIS SĄSKRYDIS 
NOTTINGHAME

Auksinio jubiliejaus didysis ir paskuti
nis Anglijos lietuvių Sąskrydis Notting- 
hame įvyks rugpjūčio 31 d. Ukrainiečių 
salėje (30 Bentinck Rd.). Pradžia 6.30 vai. 
vak.

Programą pradedant, pagrindinę kalbą 
šiame lietuvių sąskrydyje pasakys Lietu
vos atstovas Anglijai Ministeris Vincas 
Balickas. Tars žodį DBLS pirm. inž. J. 
Vilčinskas ir DBLS Tarybos pirm. dr. St. 
Kuzminskas.

Visų lietuvių gerai žinomas meno dar
buotojas Teofilius Burokas paruoš trum
pą meninį montažą.

Linksmoji dalis vyks pagal lietuvišką 
Dragūno muziką. Bus ir kitokios progra
mos paįvairinimui.

Važiuokime visi. O atvažiavę įsitikinsi
me jauni ir seni, kad labai miela pabūti 
didelėje lietuviškoje šeimoje ir pagyventi 
jos nuotaikomis. Tokie subuvimai juk re
tai ir pasitaiko.

DBLS Nottingham.!) Skyriaus
Valdyba

BRADFORDAS
A.A. ANTANAS DUDKEVIČIUS

Liepos 19 d. Bradfordo lietuviai Bow
ling kapuose palaidojo 61 m. amžiaus An
taną Dudkevičių. Jis buvo gimęs Lietuvo
je. ten užaugęs, savo profesijai pasirengęs 
ir kurį laiką kaip elektrikas dirbęs Kau
ne ir ten pradėjęs kurtis, drąsiai žiūrėda
mas į ateitį. Tačiau karas viską sumaišė.

Antrą kartą okupuojant sovietams Lie
tuvą, Antanas su daugeliu kitų lietuvių 
pasitraukė į vakarus. Po didelių klajonių 
su šeima apsigyveno Bradforde. Čia, šalia 
savo tiesioginio darbo fabrike, savo žinio
mis ir patyrimu dalydavosi su kitais lie
tuviais. Buvo ramus ir gražiai įsikūręs. 
Velionis paliko nuliūdusią žmoną ir be- 
pradedančią studijuoti dukrą Onutę.

Visus bažnytinius patarnavimus sutei
kė — atlaikė bažnyčioje pamaldas, pasa
kė gražų pamokslą ir į kapus palydėjo — 
kun. Clancy, dalyvaujant gražiam vietos 
lietuvių būreliui.

J. Vaidutis

NOTTINQHAMAS
JAUNIMO ŽIDINYS

16 Hound Rd., West Bridgford, 
Nottingham, NG2 6AH, Tel. 85738.

ATGAIVOS IR LAVINIMOSI 
BAIGMĖ

Rugpiūčio 4 d. prie Židinio yra baigia
ma jaunučių ir jaunių vasarinė stovykla, 
kuriai vadovauja stud. A. Savickis ir stud. 
N. Vogt. Stovyklautojai 11 vai. paįvairins 
liet, pamaldas, kurias laikys iš Romos 
kun. prof. J. Duoba, marijonų gen. tarė
jas. Po to berniukai atliks meninę prog
ramą, ir bus parodytas lietuviškas filmas.

Visus maloniai kviečiame pabendrauti 
su jaunimėliu. Jisai norėte nori, kad sto
vykla truktų bent mėnesį, bet Židiniui ir 
2 savaitės nėra trumpas laikas.

NAUJI MOKSLO METAI
Vos baigus vasarinę stovyklą, pradeda

ma ruoštis prie Židinio naujiems mokslo 
metams, kurie prasidės lygiai po mėnesio, 
t.y. rugsėjo 4 d. Todėl mokslui ir bendra
bučiui jaunuolius reikia užrašyti nedel
siant.

Lietuvių Tautos Kankinių Paminklas 
Šv. Marijos Gailestingumo Motinos - Auš
ros Vartų koplyčia, šalia Švento Petro 
karsto Bazilikoje, Romoje, jau ruošiama.

Kasimo darbai jau baigti, vykdomi sie
nų ir lubų sutvirtinimo darbai, ruošiami 
dekoracijų projektai.

Vatikano ir lietuvių archyvuose liks 
koplyčios aukotojų vardai, kurie bus įdo
mūs ne tik šiandien, o ir tolimoje ateity
je. Reiktų, kad lietuvių vardų tenai 
būtų tūkstančiai. Galima įrašyti save, sa
vo šeimos narių, savųjų ir pažįstamų kan
kinių vardus, pasiunčiant auką adresu:

LITHUANIAN MARTYRS' 
CHAPEL FUND

2701, W. 68th St., Chicago, Ill. 60629, USA

Visuomenininkai tariasi: Ketteringo DBLS skyr. pirm. A. Navickas, Coventrio 
DBLS skyr. garbės narys J. Johnstonas ir nottinghamiškis paskaitininkas ir spaudos 
bendradarbis A. Pilkauskas kalbasi su lietuvių bičiuliu dir. C. Thompsonu. Nuo
trauka daryta pobūvyje po Vasario 16 minėjimo Ketteringe.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAM — rugp. 4 d., 11 vai., Ži
dinyje.

COVENTRY — rugp. 4 d., 12.45 vai. St.
Elizabeth's.

VOKIETIJA
LITERATŪROS VAKARAS

Muencheno Moterų Klubas birželio 22 
d. surengė lietuvių literatūros vakarą, ku
riame dr. L. Baldaufienė supažindino su J. 
Marcinkevičiaus poema „Siena", Gražina 
Cechanavičienė paskaitė R. Budrio „Saulė 
gražiausia, kai teka ir leidžiasi", Alina 
Grinienė apibūdino Putino lyrikų, o dr. J. 
Sakalauskas padeklamavo Maironio ir sa
vo paties kūrybos.

Po to pobūvyje visi dalyviai jaukiai pa
bendravo su iš Australijos besilankančia 
viešnia dantų gydytoja dr. Gumcniukie- 
ne.

JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS
Biiž. 30 d. Stuttgarte įvyko lietuvių jau

nimo suvažiavimas. Dr. Jonas Norkaitis 
skaitė paskaitą, o po jos visi gyvai disku
tavo. Programoje pasirodė Memmingeno 
tautinių šokių grupė ir atskiri atlikėjai su 
dainomis bei deklamacijomis. Vakare įvy
ko šokiai, kuriuose dalyvavo ir vokiečių 
jaunimas.

VAIKŲ STOVYKLA

Lietuvių vaikų vasaros stovykla įvyks 
Vasario 16 gimnazijos patalpose, Romuvo
je, rugpiūčio 13-28 d.d. Vadovaus,— A. 
Grinienė.

Stovyklauti gali vaikai nuo 8 iki 14 m. 
amžiaus. Tėvai prisideda prie stovyklos 
išlaikymo DM 30 ir patys apmoka vaikų 
kelionę ten ir atgal.

KRAŠTO VALDYBOJE

VLB narių registracija vyksta pilnu 
tempu. Daugumas veikiančiųjų apylinkių 
jau pravedė registraciją ir pareiškimus 
prisiuntė Krašto Valdybai.

— Nuo liepos 1 d. Krašto Valdybos rei
kalų vedėjo pareigas perėmė teis. Justi
nas Lukošius.

MIRUSIEJI

Stefanija Svipstė Svipsticnė. gimusi 
1894 m. lapkričio 1 d. Joniškėlio parapi
joj. mirė 1968 m. birželio 13 d. Hannove- 
ryje. Palaidota Hannover - Stoecken kapi
nėse.

Ona Jankauskienė, gimusi 1889 m. sau
sio 6 d. Marijampolėje, mirė 1968 m. bir
želio 13 d. Rendsburge. palaidota Rends- 
burgo kapinėse.

TAUTINĖ SKAUTŲ STOVYKLA

Europos Penktoji Tautinė Stovykla įvyks 
rugpiūčio 5 - 14 d.d. apie 25 km nuo Va
sario 16 gimnazijos puikiuose Odenwaldo 
miškuose. Stovyklavietės tikslus adresas 
yra šis: „Alt-Lechterner Tai“ im Gemein- 
dewald Fuerth. Abteilung 72.

Stovyklavietė labai patogi tuo. kad mū
sų rėmėjams. Lietuviškųjų studijų savai
tės dalyviams, bus lengvai pasiekiama. 
Turėsime daug progų pabendrauti ne vien 
tik su sesėmis ir broliais iš skirtingų kraš
tų, bet tikimės garbingų svečių ir iš JAV.

Nepraleiskite šios retos progos visi tie, 
kurie iki šiol dar delsėte. Registruotis šiuo 
adresu: A. Veršelis. 684 Huettenfeld-Lam- 
pertheim. Schloss Rennhof. Pagal suda
rytą sutartį su Fuertho burmistru, stovyk
lautojų skaičius gali būti tik ribotas. Ta
čiau laukiame visų, ypač buvusiųjų Vasa
rio 16 gimnazijos Aušros tunto skautų !r 
vadovų.

Iškilmingas laužas įvyks rugpiūčio 11 d.

po pietų, o ne rugpiūčio 17 d., kaip per 
klaidą buvo paskelbta „E. L.“ 28 numery
je.

Ta pačia proga pagarba ir nuoširdus 
skautiškas ačiū mūsų rėmėjams — lietu
vių kuopoms Vokietijoje, o ypač VLB pir
mininkui inž. J. K. Valiūnui, Kaiserslau
tern kuopos vadui kpt. J. Venckui ir 
Darmstadto kuopos vadui mjr. Petkūnui.

ps. A. Veršelis

KUR ATSILYGINTI VOKIETIJOJE?

Už „Europos Lietuvį“ ir Nidos Knygų 
Klubo leidinius Vokietijoje galima pinigus 
siųsti šiuo adresu:

Frl. R. Kumfert, 5 Koeln-Kalk, Dieselstr. 
40/26.

Pinigai siųstini pasinaudojant pašto 
perlaida (Zahlkarte) į Postscheckamt 
Koeln, Konto Nr. 186994.

SIUNTINIAI SAVIEMS
LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖ

2 LADBROKE GARDENS, LONDON, VV.ll 
ligi šiol yra atlikusi ir atlieka daug lietu
viškų darbų. O prieš kurį laiką ji yra dar 
suorganizavusi

SIUNTINIŲ SKYRIŲ, 
kuris pasitarnauja lietuviams, kai reikia 
geromis dovanomis pradžiuginti savuosius 
Lietuvoje.

Pasitarnaudamas šis skyrius laikosi to
kio pagrindinio dėsnio: turi būti ko griež
čiausiai prisilaikoma užsakytojo pageida
vimų, kad būtų patenkintas užsakytojas ir 
džiaugtųsi gavėjas. Taigi per Bendrovės 
siuntinių skyrių užsakant gaunama grynai 
ta prekė, kurios nori užsakytojas. Kadangi 
Bendrovė yra atsisakiusi minties sudarinė
ti kokius nors papigintus standartinius 
siuntinius, tai užsakytojas gauna tik tokią 
prekę, kokios jis nori ir prašo. Niekas jam 
neperšama ir nesiūloma.

Medžiagos pasirenkamos pagal pavyz
džius.

Tasai Lietuvių Namų Akc. Bendrovės
SIUNTINIŲ SKYRIUS

yra jau įsigijęs tautiečių pasitikėjimą. Kas 
per jį siuntė, tai žino, kad viskas bus tiks
liai, gerai ir greit sutvarkyta. O kas dar 
nepasinaudojo, tai kviečiamas išbandyti, 
nes juk kiekvienam labai ir patogu atsily
ginant už „Europos Lietuvį“ ar Nidos Kny
gų Klubo leidinius ar prašant kokių nors 
informacijų kartu sutvarkyti ir siuntinio 
reikalą, rašant vis tuo pačiu adresu:
2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.U

— Perthe, Australijoje, airis Patrickas 
O'Dormellis buvo už .girtavimą nubaustas 
jau 496 kartus, ir teisėjas paskutinį kartą 
jam. be kita ko. pasakė: „Greit bus 500 
kartų, bet aukso medalio už tai negausi“.

Devyni amerikiečų naujokai, prisiri
šę grandinėmis prie kunigų, dalyvavo 
presbiterijonų pamaldose, bet karinė poli
cija suėmė juos visus, atlaisvino ir uždarė 
kalėjiman.
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