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Atentatas Stockholme
NUŽUDYTAS ŠVEDIJOS

MIN. PIRMININKAS OLOF PALME

Praeitą savaitę pasaulį sukrėtė žiaurus 
terorizmo aktas — vasario 28 d. Stock
holm© miesto centre revolverio šūviu bu
vo mirtinai sužeistas min. pirmininkas 
Olof Palme, Švedijos socialdemokratų par
tijos lyderis ir nuoširdus Baltijos tautų 
draugas.

Jam su žmona vėlai vakare grįžtant iš 
kino, pagrindinėj miesto gatvėj priėjo prie 
jų nežinomas asmuo ir paleido revolverio 
šūvius, kurių vienas .perskrodė min. pir
mininką, o antras lengviau sužeidė jo 
žmoną.

Švedija ligšiol buvo toks kraštas, kur 
•vyriausybės žmonės galėjo vaikščioti be 
policijos palydovų. Taip darė ir Olof Pal
me, išeidamas į miestą, ar važiuodamas į 
vasarvietę. Taip buvo ir šį tragišką vaka
rą. Įvykį matė pravažiuojantis taxi šofe
ris ir keli praeiviai, kurie bandė suteikti 
sužeistajam pirmą pagalbą. Užpuolikas 
pabėgo.

Gimęs 1927 m. pasiturinčioje šeimoje, 
Olof Palme studijavo istoriją ir politinę 
ekonomiją Ohio koledže, JAV. 1952 me
tais jis 'įstojo į Švedijos socialdemokratų 
•partiją ir netrukus buvo pakviestas dirbti 
buv. min. T. Erlanderio įstaigoje. 1963 m. 
jis gavo ministro portfelį, o 1969 m., at
sistatydinus buv. min. pirmininkui, jis 
perėmė tas pareigas.

Švediją socialdemokratų partija valdė 
nuo 1932 metų, bet 1976 m. ji pralaimėjo 
parlamento rinkimus ir pateko opozicijon. 
Po to Olof Palme daug laiko praleido už
sienyje, bendradarbiaudamas ruošiant 
vad. Brandt'o pranešimą (apie Trečiojo 
pasaulio problemas) ir dirbdamas JTO 
tarpininku Vid. Rytuose Irako-Irano kon
flikte. Jis taip pat vadovavo nusiginklavi
mo ir saugumo komisijai, kuri pasiūlė 
įsteigti beatominį koridorių Europoje.

Laimėjęs parlamento rinkimus 1982 m., 
Olof Palme sėkmingai pravedė ekonomi
nes reformas, kurios padidino eksportą ir 
sustiprino krašto ūkį. Praeitais metais 
Švedijos socialdemokratai, nors ir mažes
ne persvara, vėl laimėjo parlamento rin
kimus.

Taip pat praeitais metais, kaip žinome, 
Švedija leido pabaltiečiams suruošti „Tai
kos ir laisvės žygį“ Baltijos jūroje bei 
reikšmingą demonstraciją Stockholme. 
Dėl to sovietų spaudoje pasipylė kaltini
mai Skandinavų kraštams, o ypač demo
kratinei Švedijai.

Dėl tragiškos Švedijos min. pirmininko 
minties, Lietuvos Socialdemokratų partija 
pareiškė gilią užuojautą broliškai Švedi
jos partijai ir velionio šeimai.

LIETUVOS VALDŽIA

Ilš Vilniaus pranešė, kad ten įvyko 
Kompartijos centro komiteto kongresas. 
Petras Griškevičius išrinktas pirmuoju 
centro komiteto sekretorium. Antruoju 
sekretorium — Nikolay Dybenko. Sekre
toriais: Vytautas Astrauskas, Algirdas 
Brazauskas ir Lionginas Šepetys.

CK biuro nariais išrinkti: Petras Griš
kevičius, Vytautas Astrauskas, Juozas 
Bernatavičius, Algirdas Brazauskas, Ni
kolay Dybenko, Algirdas Ferensas, Al
fonsas Kairelis, Vladislovas Mikučiaus- 
kas, Juozas Petkevičius, Vytautas Saka
lauskas, Ringaudas Songaila, Lionginas 
Šepetys ir Petras Šileikis.

Biuro nariais kandidatais išrinkti Vla
dimir Berezov ir Petras Ignotas.

Kaip žinoma, pats svarbiausias to komi
teto narys yra antrasis CK sekretorius 
Nikolay Dybenko. Antrieji sekretoriai vi
sose Sovietų Sąjungos respublikose yra 
rusai. Juos skiria aukščiausioji Krem
liaus valdžia, o „išsirenka“ respublikiniai 
centro komitetai.

A.fA.
JUOZUI GROBLIUI 

staiga mirus,
Jo žmonai Teresei reiškiame 

giliausią užuojautą ir 
kartu liūdime.

V. ir G. Ašmenskai

VI LKB KRONIKOS TOMAS
ARKIVYSKUPO ĮVADAS ŠEŠTAJAM LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS TOMUI

Lietuviai, būdami paskutinieji priėmę 
krikščionybę europiečiai, atkakliai gynė 
Vakarų apeigų katalikiškas tradicijas, ne
žiūrint ilgaamžių persekiojimų. Per devy
nioliktąjį šimtmetį jie buvo carų politi
kos aukos, nes carai siekė paversti juos 
paklusniais Rusijos valdiniais, sunaikin
dami lietuvių kalbą ir religines tradicijas.

Ar ne ironija, šiuometinė Sovietų politi
ka yra visiškai panaši. Čia religija laiko
ma betiksle, naudojama prievarta ir gra
sinimai ir verčia tikinčiuosius atsisakyti 
savo religijos praktikavimo.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika 
pateikia nuostabiai detalizuotą šios sovie
tinės politikos įgyvendinimo vaizdą Lietu
voje, kuri yra vienintelė Romos katalikų 
daugumą sudaranti „respublika“ Sovietų 
Rusijoje. (Kronika su atsargumu tvirtina, 
kad du trečdaliai iš 3.5 milijonų Lietuvos 
gyventojų dar yra šiandien praktikuo
jantys katalikai).

Kronika yra leidžiama pogrindyje pui
kiai organizuoto drąsių korespondentų ir 
redaktorių tinklo valstybėje, kurioje net 
ir primityvios spausdintam žodžiui skleis
ti priemonės yra visiškoje valdžios kon
trolėje, visai neprieinamos Bažnyčiai nau
dotis. Nežiūrint okių didelių kliūčių, 
Kronika išeidavo penkiskart per metus 
nuo pat jos pasirodymo 1972 m. kovo 19, 
šv. Juozapo šventės dieną. Kai kas tvirti
na, kad tai esąs ilgiausiai išsilaikęs perio
dinis samizdatas Sovietų Rusijoje.

Nenuginčijamai ji yra vienintelis po

CENTRINIS VASARIO 16-SIOS 
MINĖJIMAS VOKIETIJOJE 

TEISĖ YRA MAŽŲJŲ GINKLAS

ninkas Juozas Sabas, trumpai aptarda
mas šio pobūvio tikslą.

Minėjimą pravedė vicepirm. Vin
cas Bartusevičius. Jis pasveikino lietu
vių ir vokiečių dvasiškius, jų tarpe Eu
ropos lietuvių vyskupą dr. A. Deksnį 
ir ev. kunigą Fr. Skėrį, kurie prieš mi
nėjimą bažnyčiose tikintiesiems atlai
kė pamaldas, Hesseno krašto vyriausy
bės, apskrities ir miesto savivaldybių 
bei politinių partijų atstovus, lietuviš
kų organizacijų vadovus, savanorius 
kūrėjus pik. V. Sutkų ir mokyt. K. 
Motgabį ir visus minėjimo dalyvius.

V. Bartusevičius savo trumpame 
įvado žodyje pabrėžė, kad kur lietu
vių pasaulyje bebūtų, jie šiomis dieno
mis renkasi parodyti savo priklauso
mumą vienam lietuvių tautos kamie
nui ir patvirtinti savo pasiryžimą prisi
dėti prie Lietuvos laisvės atgavimo. 
Tik Lietuvoje ši diena praeina tylo
mis. Nors ir mažiausias ženklas, kuris 
galėtų priminti nepriklausomybės at
gavimo sukaktį, yra valdžios stebimas 
ir sekamas. Ten vis dar bijomasi „lais
vos lietuviškos dvasios, kuri nenužu- 
doma, neištremiama, nesugaudoma, 
nenugalimai plevena visų širdyse“. 
Šiais laikais ne vien techninė pažanga 
reikalauja aukų, bet ir kova už pagrin
dines žmogaus teises. Bet kas vaka
ruose mini, kas aprauda šias aukas? 
Jeigu išeiviai primena jų likimą, jeigu 
reikalauja savo kraštui laisvės, tai jie 
nesijaučia taikos priešais ar karo kur
stytojais. Gyvenimas be laisvės, lygy
bė be laisvės, socialinė teisybė be lais
vės ir pagaliau taika be laisvės, yra da
linai nežmoniški, dalinai neįmanomi 
reiškiniai, kiekvienu atveju ne žmogiš
ko sugyvenimo vertybės.

Minėjimo meninę programą atliko 
Vasario 16 gimnazijos mokinių tauti
nių šokių grupė, kuriai vadovauja 
mokyt. Živilė Grodbergienė, mokinių 
choras ir orkestras, kuriems vadovau
ja mokyt. Arvydas Baltinas. Mokiniai 
savo deklamacijomis, šokiais, daino
mis ir grojimu žavėjo publiką, kuri ne
gailėjo šiltų plojimų.

Po meninės programos šokiams gro
jo Petrikaičiai, o valgydino svečius ir 
rūpinosi gėrimais Moterų klubų fede
racijos Romuvos skyrius, VL Jauni
mo sąjunga, pati VLB valdyba ir kiti 
pagalbininkai. (abu)

Vokiečiai remia Baltiečių laisvo apsi
sprendimo teisės reikalavimą. Bundestago 
narys Johannes Gerster kalbėjo centrinia
me Vasario 16 minėjime Huettenfelde, Va
karų Vokietijoje.

Vokietijos LB valdybos surengtame 
centriniame šių metų Vasario 16 mi
nėjime pagrindinę kalbą pasakė fede
ralinio parlamento narys Johannes 
Gerster. Priminęs, kad Lietuva, prieš 
600 metų priimdama lotynišką krikš
tą, susirišo su vakarų pasauliu ir pasi
darė neatskiriama jo dalimi, jis pla
čiai apžvelgė politinę Lietuvos padėtį 
po Helsinkio susitarimų.

Kalbėtojas pristatė ir vertino svar
besnius savistovumo ir pagrindinių 
žmogaus teisių reikalaujančius reiški
nius Lietuvoje, ypatingai iškeldamas 
atsiradusią nepriklausomą nuo cenzū
ros pogrindžio spaudą ir stiprią politi
nę viešąją nuomonę, parodydamas 
Okupanto brutalius metodus, kuriais 
siekiama sunaikinti bet kokį sovietams 
nepalankūs pasireiškimai.

J. Gerster reiškė nuomonę, kad ne
būtų tikslu reikalauti iš vakarų valsty
bių atsisakyti Helsinkio akto susitari
mų, dėl to, kad sovietai jų vis vien ne
silaiko. Jie visgi davė pagrindą naujai 
plačiai akcijai pavergtuose kraštuose, 
o moralinė teisė bei pareiga lieka rei
kalauti šiandien dar nepasiekiamos pa
dėties įgyvendinimo. J. Gerster pripa
žino, jog Vokietija dėl Hitlerio-Stali- 
no pakto ir II-jo Pasaulinio karo pa
sekmių, neša ypatingą atsakomybę 
Baltijos valstybių ir jų pabėgėlių at
žvilgiu. Todėl vokiečių valdžia ir re
mia išeivių pastangas išlaikyti ir pra
tęsti savo tautinę tapatybę. Todėl ji ir 
skiria paramą, pvz., Vasario 16 gim
nazijai, kurią lanko ne vien Vokieti
jos, bet viso pasaulio lietuviai.

Vien piniginės paramos tačiau ne
užtenka, teigė Gerster, reikia ir mora
linės. Todėl vokiečiai remia Baltiečių 
laisvo apsisprendimo teisės reikalavi
mą ir reiškia savo solidarumą visiems 
tremtiniams ir persekiojamiems, ypa
tingai Europoje. Teisė yra mažųjų gin
klas, dirbkime, kad visame pasaulyje 
teisė nugalėtų smurtą, baigė savo kal
bą J. Gerster.

Minėjimą, į kurį atsilankė per 500 
dalyvių, atidarė Vokietijos LB pirmi-

grindžio leidinys, skirtas dokumentuoti 
veik keturių milijonų Romos katalikų 
priespaudai Sovietų Rusijoje.

Norėdama apsaugoti leidėjų ir kores
pondentų slaptumą, kad jie nepatektų į 
darbo stovyklas, vis dėlto Kronika tvir
tina, jog korespondentų pateikti vardai, 
vietų pavadinimai ir įvykių datos yra vi
siškai patikimos. Todėl visos pastangos 
Kronikai diskredituoti nuėjo veltui.

Su pasišventimu perrašoma nelegalio
mis rašomomis mašinėlėmis, gresiant 
kalėjimo (bausmei, padauginant per kalki
nį popierių arba perfotografuojant, Kroni
ka slaptai keliauja nuo vieno skaitytojo 
iki kito, kol pagaliau jų kopijos slaptais 
keliais išsiunčiamos iš Lietuvos. Tuomet 
gautosios žinios perduodamos atgal į Lie
tuvą per Vatikano, Amerikos Balso ir 
Laisvosios Europos radijo stotus.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika 
nėra sausas statistikos duomenų, gražių 
pamokymų ar piktų šmeižtų kartojimas. 
Tai jaudinantis pasakojimas, kaip pati 
tiesa tokia tegali būti, apie realius asme
nis: vyrus, moteris, vaikus, jaunus ir se
nus, dvasiškius ir pasauliečius. Per be
veik pusę šimtmečio jie herojiškai liudi
jo Kristų ir gynė Bažnyčią nelygioje ko
voje, veik vienų vieni savo pavergtoje Tė
vynėje.

Todėl suprantama, kodėl Lietuva buvo 
pavadinta katalikybės avanpostu. Kroni
ka yra desperatiškas šauksmas, norint at
kreipti pasaulio dėmesį į Sovietinių ko

munistų pastangas užgniaužti Katalikų 
Bažnyčios gyvybę, tos Bažnyčios, kuri 
tiek daug davė Lietuvos kultūrai ir jos 
istorijai.

Norėčiau pasveikinti nežinomus Kroni
kos korespondentus ir leidėjus ir kartu 
išreikšti padėką jos vertėjams. Aš įverti
nu Lietuvos Kronikos Sąjungą, Lietuvių 
Katalikų Religinę šalpą ir apskritai lietu
vių visuomenę, skelbiant įvairius Kroni
kos vertimus.

Pagaliau aš rekomenduoju Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kroniką tiems, kurie 
studijuoja šių laikų katalikybę, kuriems 
rūpi žmogaus teisės, taip pat ir tiems, 
kurie nemoka įvertinti religinės ir politi
nės laisvės.

Kardiaolas Juozapas Bcrnardin
Chiicagos Arkivyskupas

VLIKO PIRMININKAS EUROPOJE

Sausio 10-31 d. VLIKo pirmininkas dr. 
K. Bobelis lankėsi Europoje, kur VLIKo 
reikalais turėjo visą eilę susitikimų — 
pasitarimų:

Zuerichc, Šveicarijoje, tarėsi su p. Al
giu Klimaičiu apie įvyksiančias Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo Konferen
cijas (CSCE), Berne (balandžio 15 d.) ir 
Vienoje (lapkričio 4 d.). P. Klimaičiui pa
vesta Vienoje organizuoti Pabaltiečių In
formacinį Biurą, kuris pradės veikti spa
lio 1 d.

Paryžiuje vyko pasitarimai su VLIKo 
atstovu inž. Adolfu Venskumi. Tartasi 
apie veiklą Europos Parlamente Pabalti
jo bylos klausimu. Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Konferencijai praside
dant lapkričio 4 d. Vienoje, ruošiamos pa
baltiečių demonstracijos. P. Venskui pa
vesta surasti pagrindinį kalbėtoją 'šiam at
vejui iš Europoje žinomų Pabaltijo reika
lu besirūpinančių asmenų.

Prof. J. Baltrušaitis informavo dr. Bo
belį apie prancūzų užsienio reikalų minis
terijos poziciją Pabaltijo valstybių atžvil
giu.

Susitikime su Ričardu Bačkiu buvo tar
tasi apie Prancūzijos lietuvių reikalus ir 
jų įsitraukimą į VLIKo veiklą.

Mucnchene dr. Bobelis tarėsi su Pasau
lio Laisvųjų Latvių Sąjungos pareigūnu 
Gunars Meierovics apie pabaltiečių vei
klą Vienos Konferencijoje. Dr. Bobelis bu
vo painformuotas apie žymaus latvių vei
kėjo Europoje, Julijs Kadelis, staigią mir
tį. J. Kadelis ypatingai glaudžiai darba
vosi su lietuviais prieš keletą metų vyks
tant Madrido konferencijai ir praeitų me
tų Skandinavijos įvykiuose. J. Kadelis bu
vo 51 m. amžiaus.

Dr. Bobelis išsamiai pasitarė su Di
džiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos vei
kėju Z. Juru apie š.m. lapkričio mėn. Lon
done įvyksiantį VLIKo Seimą.

(Elta)

REIKALINGOS ŽINIOS APIE SOVIETŲ 
TRUKDYMUS

Berne, Šveicarijoje, balandžio mėn. 15 
d. prasidės Helsinkio susitarimus pasira
šiusių 35 valstybių ekspertų konferencija 
žmonių santykiavimo klausimais.

VLIKo Valdyba šiais klausimais ruošia 
memorandumą, kuris bus įteiktas šioj 
konferencijoj dalyvaujančių valstybių de
legacijoms. Memorandumui paremti rei
kia konkrečių faktų apie sovietų trukdy
mus:

1) šeimų susijungimui; 2) Keliavimui 
(išvykti iš Lietuvos ar ten nuvykti); 3) Su 
sirašinėjimui laiškais su žmonėmis Lietu
voje, ar ištremtais; 4) Dovanų pasiuntimui 
(muitai ir kiti suvaržymai); 5) Kitokiems 
ryšiams tarp žmonių.

Kas turi tokių faktų, prašomi kaip gali
ma greičiau pranešti, nurodant savo var
dą, pavardę ir adresą, kartu su asmens 
vardu, pavarde ir adresu Lietuvoje ar 
tremtyje, kurtam neleidžiama išvykti, su 
kuriuo susirašinėjamą, ir tjt.

Visi šie duomenys bus prijungti prie 
VLIKo memorandumo, prašant padėtį pa
taisyti. Visus duomenis siųsti šiuo adresu: 
ELTA, 1611 Connecticut Ave., N.W., 
Suite 2, Washington, D.C. 20009.

R. ANDRIKONIS GAVO VIZĄ
Vilnietis ekonomistas Ričardas Andri

konis, kuris lapkričio 15 dieną Marselio 
uoste Prancūzijoje pasitraukė iš sovieti
nio laivo ir pasiprašė politinės globos, ne
seniai gavo amerikiečių vizą ir yra pasi
rengęs artimiausiu laiku išvykti į Jungti
nes Amerikos Valstijas. Ričardas Andri
konis yra 35-kerių metų amžiaus. Vilniuje 
ėjo aukštas pareigas miesto Vykdomajame 
Komitete. Pasirinkusį laisvę lietuvį pabė
gėlį Prancūzijos policija iš Marselio tuoj 
perkėlė į Paryžių, kur jis iki šiol gyveno, 
vietinių lietuvių ir prancūzų rūpestingai 
globojamas.

BADO STREIKAS
Penkiolika Sovietų Sąjungos žydų, jų 

tarpe buvęs šachmatų čempionas Boris 
Gulko, nusprendė paskelbti bado streiką 
Maskvoje vykstant 27-ajam sovietų ko
munistų partijos kongresui. Žydų grupė 
kad jiems duotų leidimus emigruoti į Va
karus. Kai kurie bado streiką paskelbti 
nusprendę žydai jau septynerius metus 
laukia emigracijos leidimo. Dėl noro iš
vykti iš Sovietų Sąjungos jie yra visaip 
diskriminuojami ir persekiojami.

LIETUVOJE
Atidarytas V. Mykolaičio-Putino muziejus

Bute, kuriame nuo 1947 m. iki 1967 m. 
gyveno ir kūrė rašytojas Vincas Mykolai
tis-Putinas, įrengtas muziejus. Namas yra 
Vilniaus Liepos 21-sios gatvėje, pažymė
tas dešimtu numeriu.

Muziejų sudaro trys memorialiniai kam
bariai. Juose atkurta autentiška aplinka 
— yra rašytojo baldai, trijų tūkstančių 
knygų biblioteka, paveikslai, asmeninio 
naudojimo daiktai. Lankytojai gali pa
matyti rašytojo rankraščius, jo ranka re
daguotus tekstus, paskaitų konspektus, 
portretines fotografijas.
Vydūno „Pasveikinimas“ Vilniaus teatre

Vydūno veikalą „Pasveikinimas" pasta
tė Vilniaus „Lėlės“ teatras, šis spektaklis 
skiriamas ne pagrindiniams teatro lanky
tojams — vaikams, bet jų tėveliams ir vy
resniojo amžiaus moksleiviams. Režisavo 
jaunas režisierius R. Driežis. Muziką pa
rašė kompozitorius A. Martinaitis.
„Žalgiris“ nugali prancūzus

Vasario 20 d. Kauno krepšinio halėje 
„Žalgiris" nugalėjo prancūzų Limožo CSP 
krepšininkus. Atrodo, kad kauniečiai pa
teks į Europos šalių čempionų taurės tur
nyro finalą. Rungtynių rezultatas: 112-100.

Kauniečių startinis penketukas buvo: R. 
Kurtinaitis, A. Sabonis, R. Civilis, S. Jo
vaiša ir A. Brazys.
Kiek kainuoja karvė?

„Valstiečių laikraštyje" I.L. iš Mažeikių 
rajono teiraujasi:

— Brolis grįžo iš Tarybinės Armijos, 
pradėjo dirbti tarybiniame ūkyje, vedė, 
turi šeimą, bet neturi lėšų karvei įsigyti. 
Ar galėtų gauti paskolą jai pirkti?

Teisininkas J. Kazakaitis atsako:
— Reikėtų kreiptis į tarybinio ūkio ad

ministraciją, kad ji tarpininkautų gauti 
karvei pirkti Valstybinio banko kreditą 
iki 500 rublių. Toks kreditas teikiamas 5 
metams.
Paroda Helsinkyje

Suomijos sostinės gyventojai labai do
misi lietuvių dailininkų paroda. Helsinky
je eksponuojama apie 50 paveikslų, ku
riuos sukūrė dešimt dabartinių lietuvių 
dailininkų, žymesni darbai dailininko A. 
Gudaičio, J. Švažo drobės, A. Kuro peiza
žai, V. Ciplijausko portretai, V. Kisaraus
ko kūriniai.

MIRĖ KUN. S. SAKUTIS
Vasario 21 d. Skaudvilėje, Telšių vys

kupijoje, mirė vietinis altaristas kun. 
Stanislovas Sakutis. Buvo sulaukęs 82-jų 
metų amžiaus. Kunigu įšventintas 1929 
metais.

MIRĖ KUN. A. MIKELĖNAS
Vasario 15 dieną Panevėžio vyskupijoje 

mirė Antazavės klebonas kun. Antanas 
Mi'kulėnas. Buvo sulaukęs 66-erių metų 
amžiaus. Kunigu įšventintas 1958-tais me
tais. Mūsų žiniomis tai jau aštuntas šiemet 
Lietuvoje miręs kunigas. Lietuvoje jau 
daugiau kaip 150 parapijų yra palikusios 
be savo kunigo.

1
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LAIŠKAS IS VAŠINGTONO

MORALĖ TARPTAUTINIUOSE SANTYKIUOSE KNYGA APIE KELIONES
Niurnbergo nacių teisme paaiškėjo, 

kad Lietuvos voldemarininkai (naciona
listų partija) priimdavo paramų iš nacių 
Vokietijos savo propagandai ir opozicijai 
prieš prezidento A. Smetonos valdžią vys
tyti. Šios žinios buvo svarstytos Vyriau
siajame Lietuvos išlaisvinimo komitete ir 
dauguma VLIKą sudarančių grupių nu
tarė, kad partija, kuri priimdavo paramą 
iš svetimos valstybės, negali būti VLIKo 
sąstate. Voldemarininkai buvo iš VLIKo 
pašalinti.

Sovietų Sąjunga iš seno pabrėžia, kad 
ji rėmė ir rems „liaudies revoliucinius" 
sąjūdžius užsienyje iki galutinės komuniz
mo pergalės pasaulyje. Tūkstantis devyni 
šimtai penkiasdešimtųjų metų laikotarpy 
Jungtinės Amerikos Valstijos uždraudė 
JAV komunistų partiją ir apkaltino dau
gelį jos narių priešvalstybine veikla, kaip 
svetimos valstybės įrankius. Taigi, 1946 
metų VLIKo sprendimas voldemarininkus 
pašalinti buvo panašiai išspręstas ir JAV 
komunistų partijos atveju: organizacijos 
ir žmonės, kurie priima pinigus iš sveti
mos valstybės, atstovauja ne savo krašto, 
bet svetimus interesus ir privalo viešai re
gistruotis, kaip svetimos valstybės agen
tai.

JAV darbininkų profesinių sąjungų fe
deracija AFL-CIO (American Federation 
of Labor-Congress of Industrial Organi
zations) nuo Antrojo pasaulinio karo pa
baigos rūpinosi pagalba anti-komunis-ti- 
niams darbininkų sąjūdžiams užsienio val
stybėse. AFL-CIO aktyviai ir dosniai rė
mė Lenkijos Solidarumo sąjūdį, jie remia 
Pietų Afrikos Sąjungos (Unijos) darbi
ninkų sąjūdžius, aktyviai lėšomis ir per 
savo patarėjus vysto demokratiškos savi
valdos tikslus Nikaragvos, Salvadoro, Či
lės, Filipinų respublikose, net ir Afganis
tano partizanų tarpe. Užsienio paramos 
priėmimas šiuose kraštuose neabejotinai 
nuspalvina jų gavėjus, kaip Amerikos 
agentus, nors tai gal ir nėra priešinga vie
tos įstatymams. AFL-CIO, tačiau, nuro
do, kad jos pagalba darbininkų sąjū
džiams „nesiekia JAV interesų plėtimo“, 
bet yra tik turtingesnio darbininko-bro- 
lio pagalba. Kaip bebūtų, pagalba iš už
sienio organizacijų yra beveik visuomet 
priimama. Labdarybės, sveikatos ir pa
našiose srityse tokia pagalba buvo priima
ma ir nepriklausomoje Lietuvoje.

Prezidentas Eizenhoveris paruošė „slap
tą“ invazijos 'į Kubą planą, kurį preziden
tas J.F. Kenedy's pradėjo vykdyti JAV 
Centrinės žvalgybos agentūros ir kubie
čių pabėgėlių jėgomis. Invazija į Kubą 

nepasisekė, nes JAV tikėjosi ją įvykdyti 
be viešo JAV karo jėgų (ypač aviacijos) 
dalyvavimo. Nėra abejonės, kad Kubos 
invazija buvo ginkluota agresija, kišima
sis į Kubos politinius reikalus. JAV is
torija pateikia daug panašių precedentų 
ne tik pereitame šimtmetyje, bet ir šiame. 
Vienok, daugumoje atvejų JAV interven
cija būdavo vieša (viena pasisekusi išim
tis buvo Čilėje, kurioje diktatūrą įvedė 
CŽA ir ITT ir EF bendrovių „slaptos“ 
pastangos).

Prezidentas Karteris „slaptai“ rėmė su
kilėlius prieš Angolos vyriausybę, bet JAV 
Kongresas, bijodamas Vietnamo karo pa
vyzdžio atnaujinimo, tokią paramą už
draudė. Prezidentas Reaganas prieš kelis 
metus buvo gavęs JAV Kongreso pritari
mą CŽA slaptiems veiksmams prieš mark
sistinę Nikaragvos vyriausybę. Šis JAV 
„slaptas“ įsivėlimas buvo apskųstas tarp
tautiniam tribunolui Hagoje, kuris 1985 
m. rado, kad tai buvo nepateisinama JAV 
agresija. Prezidentas Reaganas, vadovau
damasis kaimyninių salų vyriausybių 
prašymu, viešai puolė Grenados salą (Ka
ribų jūroje) ir ją išlaisvino nuo marksis
tinės Kubos remiamos valdžios. Jis taip 
pat pasiuntė porą kuopų JAV smogikų 
(marinų) ‘į Libaną, kurie po tragiško pa
stato susprogdinimo, buvo be naudos at
šaukti.

Šių kariškų intervencijų pavyzdžiai ro
do, kad „slaptos“ JAV pastangos užsie
niuose nebuvo labai sėkmingos, o viešos 
kariškos pastangos baigėsi laimėjimu tik 
vieną kartą. JAV pastangos remiant įvai
rius partizanus dažnai prailgina vietinių 
gyventojų kančias, bet JAV pageidauja
mų politiškų sprendimų neatneša.

Sovietų „draugiškos“ intervencijos, tie
sa, taip pat ne visuomet apsimoka. Jung
tinėje Arabų respublikoje (Egipte), Kini
joje ir kt. Sovietai buvo išmesti. Kubos 
kariuomenė Angoloje padeda išlaikyti val
džią, bet jos dalyvavimas veiksmuose 
prieš partizanus aiškios persvaros taip pat 
neatnešė, šešerius metus besitęsianti Af
ganistano invazija taip pat iki šiol jokios 
pergalės sovietams neatnešė.

Šiuo metu prezidentas Reaganas sten
giasi gauti JAV Kongreso pritarimą gin
klų, ekonominei ir humanistinei pagalbai 
Angolos Jono Savimbi (marksisto) kovai 
prieš Kubos remiamą vyriausybę; para
mos tęsimui su CŽA pagalba Afganistano 
partizanams prieš Sovietų karo jėgas; ne- 
komunistams partizanams prieš Vietnamo 
okupacinę kariuomenę Kampučijoje 
(Kambodijoje); ir padidintai paramai 

Nigaragvos partizanams. Tai yra vieši 
prezidento Reagano pageidavimai. Kas ir 
kur yra vykdoma slaptai, nėra plačiai ži
noma.

JAV pažiūros į kitų valstybių vidaus 
reikalų tvarkymą ir į teisę intervenuoti 
regimai grįžo į šio šimtmečio pradžios gal
voseną, nors JAV pačios nebėra dabar to
kios pajėgos apginti savo interesus pasau
lyje, kokios jos anuomet buvo. Apie 1950- 
1960-tuosius metus JAV tarptautinė poli
tika bent viešai buvo saistoma Jungtinių 
Tautų organizacijos priimtais morališkais 
nesikišimo dėsniais, šiuo metu, atrodo, 
politiniai filosofai išsijuosę ieško naujų 
formulių viešų ir slaptų intervencijų pa
teisinimams ne tik prieš valstybes, bet ir 
prieš tarptautinius teroristus. Yra 'įdomu, 
kaip dabartiniai tarptautiniai posūkiai bū
tų aiškinami 1946 metų VLIKo ir kaip 
juos spręstų 1950-tujų metų JAV Vyriau
sias teismas?

1986.II.5.
L. Kasiulis

MIRĖ DAIL. B. MURINAS

Vasario 18 d. Čikagoje mirė dail. Bro
nius Murinas, žinomas dailininkas, akva- 
relistas.

Jis gimė 1906 m. Rygoje, Kaune baigė 
meno studijas, tobulinosi Paryžiuje, į 
Ameriką atvyko 1949 m.

MIRĖ KUN. A. PERKUMAS

Sausio 31 d. Carace, Venesueloje, mirė 
ilgametis Venesuelos lietuvių kapelionas, 
salezietis kun. Antanas Perkumas. Jis il
gą laiką dirbo Kinijoje.

Jis gimė 1909 m., kunigu įšventintas 
1941 m. Palaidotas Venesuelos saleziečių 
kapinėse.

PASITRAUKĖ „DRAUGO“ 
REDAKTORIUS

„Draugo“ redaktorius Pr. Garšva pasi
traukė iš redakcinio darbo ir išėjo poil
siui.

Bet kokiais redakciniais reikalais kreip
tis tiesiai į redakciją.

KUN. DR. V. SKILANDŽIUNAS

Otavos lietuvių kapelionas kun. dr. Vi- 
toras Skilandžiūnas, 11 metų dirbęs kaip 
kalėjimų kapelionas, įstojo į Trečiąjį do
mininkonų ordiną. Jis lieka pasauliečiu, 
kunigu, bet turės visas domininkonų pri
vilegijas.

KELIONĖS NEŽINOMUOSE KRAŠ
TUOSE, Algirdas Gustaitis, 311 psl. Išlei
do Lietuviškos Knygos Klubas, 1985 m. 
Pirmoje dalyje: Japonija — Thai — Sin
gapūras — Malazija — Indonezija — 
Hong Kong — Kinija — Macau — Atgal 
į Kaliforniją. Antroje dalyje: Žvilgsnis į 
Meksiką. 140 įdomių iliustracijų, daugiau
sia autoriaus nuotraukos. Kaina 9 dol.

Spausdino „Draugo“ spaustuvė, 4545 
West 63rd St., Chicago, IL. 60629.

ALGIRDAS GUSTAITIS šioje savo 
knygoje lengvai ir gyvai dėsto savo įspū
džius ir pastebėjimus Tolimoje Azijoje 
ir Meksikoje. Jo plunksna tarsi teptuku 
vaizduoja daugeliui nematytas vietoves. 
Puslapis iš puslapio duodama įdomių, daž
nai netikėtų, negirdėtų žinių, naudingų 
ne vien pasiskaitymui, bet ir pasinaudoji
mui.
Skaitydami „Kelionės nežinomuose kraš

tuose“, nors sėdėtume už tūkstančių kilo
metrų nuo aprašomų vietų, sutiksime, tar
si keliautume po Japoniją, jos senąją kul
tūrą, mitologinių akmenų garbinimą; gei
šas ūžiančiame Tokyo didmiestyje; japo
nų pagarbą savo Imperatoriui, pagal ku
rio gimimą kalendorius skaičiuojamas; 
japoniškas žuvis, kurios vandenyje kute
na pirštus, šventąjį Fuji kalną; maudy
mąsi japoniškoje pirtyje; už plepėjimus 
nubaustą jų dievą (Budą), stengimąsi vai

SUNKIAI SERGA KUN. V. ŠARKA

Prieš daugelį metų dekanas V. šarka 
turėjo sunkią automobilio nelaimę, bet 
greit pasveiko ir toliau dirbo pastoracinį 
darbą.

Praėjusiais metais jis vėl atgulė ligo
ninėn — padaryta sunki operacija. Po 
operacijos (netekęs vieno inksto) dek. V. 
Šarka buvo atsigavęs ir pradėjęs pilnai 
eiti savo pareigas.

Dabar vėl laike dviejų savaičių jam pa
darytos dvi operacijos.

Dabartinis jo adresas:
Marienkrankenhaus,

2 Hamburg 76 
Alfredstr. 9.

Visi meldžiamės ir tikime, kad gerb. 
dekanas greit pasveiks.

J. Valaitis, Hamburgas

STUDIJŲ DIENOS ADELAIDĖJE

Australijos LB Krašto valdyba pranešė, 
kad kovo 28-29 d. Adelaidėje rengiamos 
Studijų dienos. 

kus pagimdyti laimingomis dienomis, švil
piančius „Kulkos“ traukinius — japonų 
briedžius; gerąsias ir blogąsias Budos 
pranašystes...

Toliau — spalvingasis Thai kraštas, 
kur upėje gyvenama, maudomasi, plau
nami dantys, viskas metama į -tą upę, sli- 
dinėjant dviejų metrų iguanai; 2000 metų 
senumo emeraldinis Buda; gražiosios mer
gaitės klaupiasi patarnaudamos.

Algirdo Gustaičio knygoje, tarsi gyvoje 
pasakoje, prabėga pasaulyje švariausias 
Singapūro miestas, kylanti Malazija, dau
gybės salų Indonezija, visko turintis Hong 
Kong'as, a tsilikusioj i komunistinė Kini
ja, joje esanti portugalų kolonija Macau 
ir kaip tenai gembleriaujama.

Algirdo Gustaičio rašymo skalė plati, jo 
paruoštus senuosius Lietuvos žemėlapių 
nagrinėjimus palankiai vertina lenkų 
mokslininkai. A.G. pavardė minima ke
liose latvių knygose. Brazilai suteikė jam 
Kristaus Kryžiaus Kavalieriaus ordiną, 
apdovanojo garbės diplomu, kaip kovoto
ją prieš komunizmą. Visuomenei žinomi 
jo raštai filminėmis temomis, knygų ap
žvalgos, jaunimui skiriama literatūra ir 
kitkas.

Lietuviškos Knygos Klubas

P.S. Ištrauką iš Šios įdomios knygos 
spausdiname atkarpoje. Red.

STRAIPSNIS APIE PABALTIJO 
KRAŠTŲ DIPLOMATINĘ TARNYBĄ 

JAV

Plačiai skaitomas amerikiečių dienraš
tis „Los Angeles Times“ paskelbė išsamų 
straipsnį apie Pabaltijo kraštų diploma
tinę tarnybą Jungtinėse Amerikos Valsti
jose. Laikraštis atkreipia dėmesį, kad 
amerikiečių vyriausybei nepripažinus 
prievartinio trijų Pabaltijo kraštų įjun
gimo į Sovietų Sąjungą, Amerikoje pilno
mis teisėmis tebeveikia Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos diplomatiniai ir konsuliariniai 
atstovai, trumpai supažindinamas su jų 
veikla Los Angeles, Vašingtone ir kitur.

Atsiusta paminėti
PLOKŠTELĖ

ŠIRDIS DAR ŽYDI. Dainuoja Montrea- 
lio vyrų oktetas. Kaina — 10 dol.

TĖVYNĖN — Venesuelos Lietuvių Ben
druomenės Žiniaraštis. Nr. 4, 1986 m., 
Caracas. 36 psl.

ALGIRDAS GUSTAITIS

NUOSTABIOJI JAPONIJA
Sudiev, Los Angeles!

Gražus pavasario rytas.
Vos švinta.
Sodelyje už langų paukšteliai švil

pauja. Tie pilkom uodegytėm traukia 
žaviausiai, striksi nuo šakutės ant ša
kos, dairosi stogų ir antenų viršūnėse. 
Ant storų elektros vielų gailestingai 
ulba cukriniai karveliai, vis galvutė
mis palinguodami, nusagstyti -švelniai 
pilkomis, rausvomis plunksnelėmis, 
tarsi išsipuošę vestuvinei puotai. Rau
donais pagurkliais dagilėliai visad 
linksmai čirena, dažnai snapeliais 
brauko šakutes, kraipo uodegaites, tar
pusavyje kalbasi, džiaugsmingai plas
nodami nuskrenda. Žvirbliai čirškia 
kiek įstengdami, nors jų balseliai nėra 
aukščiausiose muzikinėse viršūnėse. 
Lakštingalos bus ištraukusios laimin
guosius bilietėlius. Kągi, reikia verstis 
su turimuoju. Jie žvirblienes vis tiek 
galutinai sužavi: juk žvirbliai savo gi
minę išplėtė visame pasaulyje.

Prieš išvykdami tolimon kelionėn, 
skubotai suvalgome ankstyvuosius 
pusryčius. Truputėlį neramu. Pasiti
kriname bilietus, pasus, kelionių če
kius. Daiktų paimame vos po nedidelį 
lagaminą, ir tai nepilnus.

Nueiname ir laukiame Los Angeles 
miesto autobuso. Ant šaligatvio gausu 
šiukšlių, popiergalių, nuorūkų, aplam
dytų dėžučių, sena kojinė.

Veža, krypuoja įvairiomis gatvėmis 
Įlipa du jauni vyrai tamsiais garbano
tais plaukais. Pirmo rankoje storas me
talinis retežis su švino cimbalu gale. 
Pikto veido, dairosi kaip pasireikšti. 
Antras — pagalbininkas. Abu trum
pais odiniais švarkais, be marškinių. 
Stengiamės nežiūrėti į jų pusę.

Autobuse gausu keistų įrašų, įrėžtų 
peilių smaigaliais ar vinimis. Stiklai 
seniai neplauti. Grindys aptrauktos 
dulkių sluoksniu.

Po valandos persėdame į kitą auto
busą ir netrukus aerodrome.

Iš Los Angeles skrendame į San 
Francisco American Airlines lėktuvu. 
Bet jis vėluoja gerą pusvalandį — 
maždaug tiek, kiek trunka skridimas.

Prieš išvykstant buvo patarinėjama:
— Prisileiski vaistų, kad nenusi

baigtum uodui įkandus. Turbūt girdė
jai, kad lietuvis keliautojas ir knygų 
autorius Matas šalčius apkeliavo daug 
valstybių, o pasimirė nuo musės įkan
dimo La Paz mieste, Bolivijoje.

Pribaugintas teiravausi, kokie prie
dai reikalingi adatomis įšvirkšti po 
oda. Tepasiūlė nuo choleros, jei pa- 
klysčiau Indonezijos džiunglėse ir nu
migčiau ant kupstelio dumblyne.

Japonų lėktuve
San Francisco aerodrome pasitiko 

malonios japonės:
— Kur užtrukote? Kodėl pavėlavo

te?
Mums numatytos vietos pigesnėje 

klasėje jau užimtos.
— Ar sutiktume sėsti executive sky

riuje? Aišku, be jokio primokėjimo.
Vos įlipę į Japan Air Lines (JAL) 

lėktuvą, pajuntame malonius japonių 
mergaičių patarnavimus, šypsenas, pa
siūlymus. Užsiklojimai, pagalvėlės.

Mažulės dovanėlės: naktinės šliurės, 
dantims šepetėlis ir pasta, šukos; švel
nūs, tamsūs lopai ant akių poilsiui ar 
greitesniam užmigimui.

Pasiskaitymui gausi japonų, vokie
čių, amerikiečių spauda. Japonų mė
nesinis žurnalas filmams apie 300 psl., 
puikiame popieriuje, šimtai nuotraukų 
iš viso pasaulio. Yra paaiškinimų an
gliškai.

Tuojau pradeda siūlyti, nešti įvai
rius gėrimus nemokamai ir kiek nori. 
Nuostabiai skanus ir įvairus maistas. 
Blizgančiai švarūs peiliai, šakutės, 
šaukšteliai. Didelės servetėlės. Pada

žai, muštarda ne popierinėse ar plasti
kinėse įmovose, bet išspaudžiamuose 
(krepšiukuose. Net dantims krapštukai 
geriau, patogiau išpjaustyti. Skaniai 
pavalgius, japoniukės paima maisto 
stalelius, atneša karštus rankšluosčius 
veidui bei rankoms.

Minkštų kėdžių pasirėmimuose įtai
sai įsijungti keliolikos rūšių muzikai: 
klasikinės, amerikiečių lengvos, japo
nų liaudies, operų, europiečių ir kitų 
operečių, džiazo, rock ir roll, kitokių. 
Atskiros minkštos ausinės kiekvienam 
atskirai.

Kas nori, gali žiūrėti ir klausytis ja
ponų komiško filmo japonų ar anglų 
kalbomis.

Atneša popieriaus, vokų, spalvotų 
japoniškų atvirukų.

Didžiulis lėktuvas, amerikiečių ga
mybos, pilnutėlis keleivių. Dauguma 
japonai.

Greta sėdi tvarkingai apsirėdęs ja
ponas. Į savo rankinuką sudeda ketu
rias bonkas brangių gėrimų. Šypsoda
mas aiškina, kad tiek galima įvežti be 
muito. Koniakas ir kiti stiprieji labai 
apmuitinami. Jis didžiausios laivų 
kompanijos viršininkas. San Francis- 
ce sutarė amerikiečiams vežti įvairias 
prekes. Jie turi apie šimtą dvidešimt 
vandenynais plaukiojančių laivų. Ar 
nenoriu eiti į laivų biznį? Amerikie
čiai nemoka laivininkystės, greitai pa
kelia kainas. Pasakoja apie įdomesnes 
vietas Japonijoje. Nustembu, žino apie 
Lietuvą ir nekenčia komunistų. Jei rei
kėtų talkos, siūlo paskambinti jam į 
Tokyo. Duoda du telefonu. Pailsi, 
klauso muzikos. Bet greitai išsiima 
švarius popieriaus lapus, gražiai lini
jomis apvedžiotus. Pradeda Skaičiuoti, 
rašyti; kiti skaito knygas, spaudą. Visi 
apsirėdę švariai, su kaklaraiščiais, gra
žiais kostiumais.

Oro keliu nuo San Francisco iki To

kyo yra 5.616 mylių arba 9.038 km. 
Žemėlapiuose atžymėta, kad JAL 
skrenda ir į Vilnių.

Lėktuve mus valgydino kelis kartus.
Patarnautojos japoniukės visos gra

žios, jaunos, linksmos, puikiose uni
formose. Atrodo, jos džiaugiasi galė
damos patarnauti, padėti. Ko nors pa
geidavus — jos beveik pašoka iš 
džiaugsmo, šypsodamos taria „hai, 
hai“ ir geriausioje nuotaikoje atneša, 
ko prašei. Mandagiai linktelėjusios, 
paduoda ir vėl taria hai.

Skridimas iš San Francisco iki To
kyo truko apie vienuolika valandų. 
Grįžtama, kaip mums sakė, greičiau, 
nes būna pavėjui.

Štai ir Tokyo
Rytas.
Pamažu leidžiamės į Narita vardo 

aerodromą prie Tokyo.
Lipant iš lėktuvo, japoniukės vis 

linkteli, dėkoja, kad su jomis skridome, 
vėl prašo su jomis lėkti, taria hai, šyp
sosi.

Laikrodžius pasukame penkias va
landas priekin.

Tarptautinio aerodromo patalpos 
didelės, erdvios. Netrukus gauname la
gaminus. Pilna daiktams vežtis ratukų. 
Atskiri tikrinimai japonams, svetim
taučiams.

Japonai muitininkai nedaug kalba 
angliškai. Parodome pasus. Kaip ilgai 
būsime Japonijoje, kur skrisime? Ne
reikia atidaryti jokių nešulių. Palinkė
jo laimingo buvimo Japonijoje.

Praėjus tikrinimus, pasitinka mūsų 
kelionių grupės vadovė, iki tol nema
tyta. Tenka palaukti, iki viskas sutvar
koma.

Esu pirmą kartą Japonijoje. Vaikš
tinėja daug japonų, japonių. Beveik 
visi vakarietiškais rūbais. Atrodo pa
prastai, nei grožių, nei kuo kitu ne
patraukiantieji. Yra kuprotų, šleivų.

Kelionių įstaigos švariu autobusu 
važiuojame Tokyo link, apie 40 km. 
Greitkeliai siauroki, lyginant su ame

rikiečių. Daugybė mašinų. Visi auto
mobiliai švarūs, tarsi neseniai plauti, 
vaškuoti.

Didesnių sunkvežimių priekyje, virš 
vairuotojo būdelės, trys žalios lempu
tės. Kartais dega visos trys, kartais dvi, 
viena ar visos užgesusios. Kodėl? Va
dovė aiškina, Japonijoje policija leng
vai sugauna per greitai važiuojančius, 
nevartodama abejotinos vertės radarų 
ar kt. Patys vairuotojai pasirodo, ko
kiu greičiu važiuoja. Jei nedega švie
sulės — reiškia viskas tvarkoje. Užsi
degus vienai lemputei, reiškia, jau sku
bini, o trys — kvietimas policijai iš
rašyti (pabaudą. Nereikia ginčytis.

Pirmą kartą pamatau ryžių laukus. 
Mažučiai sklypeliai vandens apsemti, 
tenai auga ryžiai — pagrindinis Azijos 
gyventojų maistas. Iki blauzdų vande
nyje krapštosi paskiri dirbantieji. Pa
viršiuje pradeda rodytis švelnūs daige
liai.

Pats žydėjimas garsiųjų Japonijos 
vyšnių. Gražu, žiedeliai lengvai ružavi 
baltume. Panašiai atrodydavo ir Lietu
voje.

Ūkiai, namai visai mažučiai ir ne
daug. Visur švaru, tvarkinga. Kai kur 
lysvės pridengtos žalsvos spalvos tinkle 
liais.

Artėjant prie Tokyo, namai didėja, 
stambėja, nors tebėra suspausti, aiškiai 
juntama ankštuma. Gausu žalumynų, 
gėlių prie durų, palangių, net ant sto
gų-

Vyriausybės pastatyti daugiaaukš
čiai butai darbininkams. Greta nedi
delės aikštelės, nedaug puošmenų, o 
žmonių vos paskiros galvos. Iš balko
nų, langų pakabinti džiovinimui balti
niai, patalynės. Valstybėje didelis butų 
trūkumas. Kartais darbininkams tenka 
ilgai važiuoti iki darbovietės.

Riedame greitkeliais, šaunūs, dide
li pastatai. Kai kur pro langus matyti 
įstaigose dirbantieji. Vyrai baltais 
marškiniais, su kaklaraiščiais. Moterys 
irgi tvarkingai apsirėdžiusios. šiandien 
sekmadienis.

2
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I. KAPLAN AS

NEGANDU GATVĖ
Atsiminimų bangų muša silpsta, 

senka; vaizdai išblunka, užanka, at
garsiai apkursta.

Toji mano žemiškoji kelionė vis ar
čiau galo. Bet kai ką privalau išsau
goti žmonėms.

Apie tą negandų gatvę... Josios 
įvykių lūžiai ir vingiai tiek daug yra 
nulėmę. Apie asmenis su kuriais ben
drauta, dirbta, veržtasi, klaidžiota, ti
kėtasi, nusivilta...

Tad — į istorinį namą Vorovškinė- 
je. Pas Juozapą ir Joną.

Pasiaiškinkime. Gatvė — Maskvos 
Povarskaja. Virėjų gatvė. Vardas pa
keistas: „ulitsa Varovskovo“. Pagal 
sąskambį būtų Vorovskaja — vagys
čių gatvė...

Ten namas — pasoginis Jurgio Bal
trušaičio. Čia buvo kuriami nuosta
būs jo eilėraščiai. Nepaprastai puikia 
rusų kalba. Išėjęs iš lietuviško kaimo, 
Baltrušaitis meistriškai apvaldė rusų 
poetinę kalbą, tapo vienu iš jos kori
fėjų.

Amžiaus pradžioje, greta Čiurlio
nio, iškėlė per visą anuometinę Rusi
ją mažai kam žinoma Lietuvą. Į gy
venimo pabaigą pradėjo kurti lietu
viškai. Buvo nepriklausomos Lietuvos 
atstovas Maskvoje, prieš tai vadovavo 
rusų poetų organizacijai.

Bet tikros mano pažintys su Vorovs- 
kine, kur gyvenome su Juozapu ir su 
Jonu, buvo dar pačioje karo pradžioje. 
Bėgdamas nuo hitlerinės invazijos, at
sidūriau Maskvoje — žinoma, po vi
sos eilės nuotykių.

Pirmąjį karo lytą mane prikėlė 
skambutis iš Kauno radijo komiteto. 
Dirbau tada rašytojų sąjungoje, bet 
palaikiau savo tamprų kontaktą su 
radiju. Juk savo „sovietinį“ darbą pra
dėjau kaip Maskvos radijo paskutinių 
žinių korespondento vertėjas. Tad ga
na reguliariai padėdavau Kauno radi
jui su užsienio radijo programų ap
žvalgomis.

Ir tą pirmąjį karo rytą skambino 
■radijo komiteto pirmininko pavaduo
toja Iljina (rusė, Raudonosios armijos 
aukšto karininko žmona.)

Aš dar nieko nežinojau apie užgriu
vusius įvykius. Iljina pasakė: „žinote 
— karas! Tuojau ateikite į radijo ko
mitetą, dabar užrašykite, ką kalba 
Berlyne Gebelsas“...

Tokyo su apylinkėmis skaičiuoja 11 
milijonų gyventojų.

The New O tani Hotel
Tokyo miesto centre, tarp daugybės 

kitų viešbučių, yra The New O tani 
Hotel. Jame gyvensime keletą dienų.

Mums — visiems grupės keliauto
jams — kambariai paskirti. Gauname 
raktus pasakę pavardę. O man jau vie
nas laiškas.

Didžiulis statinys turi du atskiru 
pastatu. Mūsų kambarys nr. 2932, bet 
esame ne dvidešimt devintame — kaip 
paprastai būtų — bet devintame aukš
te.

Kambarys braška švarumu. Didelės 
lovos. Ant jų puikiame popieriuje sve
čiams laiškai — džiaugiasi atvykus, 
linki gerai pailsėti, o jei ko reikėtų, 
jie džiaugsmingai patarnaus. Gražiai 
sulankstyti naktiniai ar pasivaikščioji
mui japoniški apsivilkimai, ne visai ki
mono, bet panašūs, šilkais siuvinėti. 
Ant žemės — šilkais siuvinėtos šliurės.

Gulėdamas lovoje, gali valdyti kam
bario šviesas keliais būdais, net po sta
lu uždegti. Puikus radijas su kelių rū
šių muzika, žinios japonų ir anglų kal
bomis. Laikrodis su žadintuvu. Prie 
lovos stalelio didžiulė lempa ir telefo
nas. Jei kas skambino ar yra asmeniš
kas pranešimas — lengvai šviečia tele
fono raudona lemputė, užgęsta pakė
lus ragelį.

Kambario televizija gali pasiekti 
dvidešimt dvi stotis. Greta sąrašas, 
kiek kainuoja ar nemokamai. Bendros 
žinios — nemokamai japonų ir anglų 
kalbomis.
Šaldytuvas pilnas įvairiausių gėrimų. 

Kainoraštis. Vos paėmus, tą sekundę 
kompiuteris įrašo kambario sąskaiton.

Tvirti stalai, kėdės, veidrodžiai, spin
ta. Didžiulis langas į miestą ir jų sodą. 
Kambarys išklotas minkštais kilimais. 
Negirdėti jokio triukšmo, japonai va
žinėja nebirbindami.

Prausykloje vonia, dušas, telefonas, 
radijas. Dovanėlės: dantims košelė, še
petėlis, kvepalai, šukos, krapštukai, ba 
tams valikliai, muilas.

Viešbučio apačioje paštas, telegra

Na, dabar visi žinome, apie ką tą 
rytą kalbėjo garsus nacių propagandis
tų karalius ir vadovas.

Užrašęs apžvalgą, nubėgau į radijo 
komitetą. Palyginus netoli... Jau bu
vo girdėti bombų sprogimai. Hitlerinė 
aviacija bombardavo Kauno aerodro
mą. Kaip paaiškėjo, ne tik aerodromą.

Radijo komitete mane sutiko Iljina 
su pirmininku. O pirmininkas buvo 
tas pats Juozapas Banaitis, apie kurį 
tuojau pasakosiu, nebe kaip apie Kau
no eterio bangų viršininką, o kaip apie 
visasąjunginio radijo komiteto Mask
voje lietuviškojo skyriaus redaktorių.

Bet dar trumpai apie Kauną. Išbė
gau iš namų absoliučiai nesiruošda- 
mas užtrukti — be dokumentų, beveik 
be pinigų. O radijo komitete dirbau 
baisiai susinervavęs. Iškvietė pas „kai
mynus“ — į centro komitetą, kuris įsi
kūrė puikiuose užsienio reikalų minis
terijos rūmuose — ten man liepė iš
versti į vokiečių kalba Molotovo krei
pimąsi. Matyti, norėta tai platinti tarp 
puolančių hitlerininkų...

Patys suprasite — visiškai pamečiau 
lygsvarą. Kai grįžau į radijo komitetą, 
Banaitis net išsižiojo, pamatęs visiškai 
nualintą žmogų. Pakvietė atsigulti jo 
kabinete.

Bet neilgam. Paskambino „Vertuš- 
ka“ — vyriausybinis telefonas. Banai
tis pats išbalo po pirmųjų telefono
gramos žodžių. Paprašė mane išeiti į 
koridorių.

Viskas vyko kaip teatre. Paskui 
Juozapas pasakė:

— Evakuojamės. Dovanok, bet ne
turiu galimybės paties pasiimti. Sten
kis pasišalinti, išvažiuoti. Bent laiky
kis toliau nuo namų.

Savaime aišku, kad nubėgau tuoj 
namo, kur gyvenome kartu su motina 
ir vyresniąja sesute. Jos kažkur išny
ko. Bėgiojau po miestą, kurį ėmė apim 
ti nepaprasta panika. Jų nesuradęs, ne
bežinojau ką veikti. Ir tuo momentu 
jaunas poetas, turėjęs man daug sim
patijos, tiesiog čiupo mane ir pasodi
no į autobusą, kur sėdėjo komjaunimo 
CK vadovybė. Tas mano gerasis tal
kininkas buvo komjaunimo propagan
dos sekretorium.

Jis tiesiog suriko:
— Kiekviena minutė brangi. Va

žiuosi su mumis!

mų, telex skyriai. Pasaulio žinių prane- 
I Šimai iškabinami anglų kalba kas ke
lios minutės. Įvairių pasaulio vietovių 
laikai mirksi sekundėmis. Yra 28 res
toranai, užkandinės. Gausu unifor
muotų tarnautojų, daugiausia jaunos 
mergaitės, ramiai stovi, šyptelia vos 
pažvelgus. Pinigų keitimo įstaiga. Pa
aiškėjo, kartais moka net geriau nei 
bankas. Iškabintas įvairių valiutų kur
sas.

Maudymuisi ir kaitinimuisi vietos. 
Gali pasišaukti masažistes, jų patarna
vimo kainos. Naktiniai klubai.

Visoje Japonijoje vanduo skanus, 
sveikas.

Pasikeliame į 40-tą aukštą. Raudonu 
pliušu išpuošta valgykla — kavinė. Sė
dame prie lango. Stalelis mažutis. Uni
formuotas jaunas vaikinas lenkiasi, sa
ko hai, vėl lenkiasi. Tas jų hai yra 
mandagumo žodis, reiškia — taip, 
prašau, ačiū, malonu, klausau. Japo
nai, kaip mums aiškino, visad sako 
hai, tik po to gali sakyti kitaip, ar vi
sai paneigti. Toksai įprotis žinomas 
šimtmečiais. Senovėje buvęs valdovas, 
kuris pasakiusiems „ne“ — liepdavo 
nukirsti galvą. Gyventojai, kad ir ne
noromis, įprato sakyti „taip“, kas ja
poniškai yra „hai“. Nuo tų laikų visi 
japonai esą mandagūs.

Gurkšnojame gerą japonų alų „Ki- 
rin“. Didžiulio pastato viršus sukasi 
drauge su mumis. Apačioje mirga did
miesčio šviesos, garsinimai.

Patarnautojas nesiteirauja, ar išgė
rei, neklausia, ar ko reikia. Bet vos jo 
link dirstelėjus — pribėga, lenkiasi, 
taria hai, laukia pageidavimo. Pama- 
žute apsisukame, apžvelgdami visą 
Tokyo.
Nusileidus — mūsų kambaryje jau 

padėti lagaminai. Nieko nereikėjo pra
šyti, nei arbatpinigių duoti.

Pasiklausėme japonų muzikos, kiek 
pasižiūrėjome jų televizijos.

Prieš guldamas telefonistės papra
šiau, kad pažadintų man norimu lai
ku.

(„Kelionės nežinomuose kraštuose“)

Taip aš su Kauno komjaunuoliais 
atsidūriau Minske, Bielorusijos CK 
bombų slėptuvėje. Minską taip pat 
smarkiai bombardavo.

Išėjęs iš tos slėptuvės, pasimečiau 
su Kauno komjaunuoliais. Pirma atsi
dūriau pas Bielorusijos rašytojus, ku
rie vos prieš porą dieną buvo Kaune 
mūsų svečiais. Mane labai širdingai 
vaišino. Bet ėjo kalba, kad evakuojąs! 
ir Minskas.

Likimo keliai mane nuvedė į karinį 
komisariatą. Iš ten maršo kuopa. Ir 
štai jau esu Kalinine. Vėliau mane nu
kreipia į Maskvą. Maskvoje „brokija1, 
kaip teisininką be jokios praktinės pa
tirties, ir siunčia „pagal specialybę“— 
į Maskvos radijo komitetą.

Bet pirmiausia nupėdinau į tą pa
čią garsią Vorovskinę, kur mane šiltai 
priėmė garsi mūsų poetė Salomėja 
Neris.

Bet dar maža įžanga. Vorovskinėje 
dar 1939-tų metų rudenį vyko sunkios 
derybos. Atvykusius iš Kauno Lietu
vos valdžios žmones Stalinas ir Molo
tovas vertė prisiimti sovietines įgulas, 
žadėdami išlaikyti Lietuvos nepriklau
somybę.

Po tų įgulų, hitlerininkų ir sovietų 
užkariautos Lenkijos fone, sovietai 
įsiviešpatavo Lietuvoje.

Prasidėjo „liaudies vyriausybės“ ir 
„liaudies seimo“ cirkai. Jose privertė 
dalyvauti įžymųjį Lietuvos rašytoją 
V. Krėvę-Mickevičių, kuris pradžioje 
buvo priverstas vadovauti paskutinia
jam laisvos Lietuvos ministrų kabine
tui, o vėliau pasišalino.

Beje, atsiminkime, kad derybos su 
Lietuvos valstybės vadovais žymia da
limi vyko vis toje pačioje Vorovskinė
je. Ten lankėsi ir lietuviškoji lakštinga
la Salomėja, kuriai padiktavo „poemą 
apie Staliną“ Stalino nusiųstas Lietu
vą tvarkyti Dekanozovas.

O dabar, po to visų cirkų ir kome
dijų, tuose pačiuose Baltrušaičio na
muose, kur neseniai plevėsavo Lietu
vos trispalvė, pabėgusi iš Kauno Sa
lomėja pirmiausia pasirūpino mane 
pavalgydinti. Aš buvau begalo sujau
dintas jos jautriu priėmimu.

Bet toje Vorovskinėje tikrai lyg bu
vo Lietuvos gabalas. Čia pat atsirado 
ir lietuviškos radijo redakcijos vado
vai — Banaitis ir Šimkus.

Ir netrukus aš jau dirbau lietuviško
je redakcijoje. Kaip vertėjas.

Per Maskvos evakuaciją mane išme
tė iš redakcijos pats Sniečkus dėl kaž
kokių „argentiniškų“ kaltinimų.

Atsidūriau vėl kariniuose komisa
riatuose, po to Gorkio mieste kaip ry
šių pulko diktorius — vertėjas. Su tuo 
pulku į frontą prie Rževo, po to nu
kreiptas vėl į Maskvą.

Maskvoje iš Vorovskinės manęs ne
bevarė. Už kiek laiko vėl dirbau „ra- 
diušninku“.

Karo buvo pats įsiutimas. Ar ne 
1942-jų metų vasara... Visiškai nebu
vo aišku, kokia bus įvykių eiga. Ir 
nors pasakoju labai išblaškytai, bet 
turiu pereiti prie nepaprasto įvykio.

Juozapo ir Jono iniciatyva susėdom 
mes trys erdviame „nuolatinės atstovy
bės“ kabinete prie rečiausio dalyko. 
Prie radijo imtuvo. Karo metu visi 
radijo aparatai buvo atimti iš gyven
tojų, jiems liepė naudotis „taškais“ — 
garsiakalbiais, prijungtais prie ben
drosios miesto magistralės, transliavu
sios tą pačią standartinę programą.

O dabar mes poniškai turime gali
mybę išgirsti uždraustas žinias. Aš jau 
žinojau, kad pasinaudodami daugelio 
atstovybei vadovaujančių vyrų nebu
vimu, Juozapas ir Jonas nori klausytis 
Berlyno.

— Sovietų Sąjungos darbo žmonės! 
Į jus kreipiasi Vokietijos darbo žmo
nės!

Sekė, neprisimenu kieno, kalba. Bet 
ar svarbu? Girdėjome Trečiąjį Reichą.

Ir aš tiesiog ryjau savo mielų kole
gų veidus. Juozapas ir Jonas laikėsi 
labai ramiai.

Jau ilgesnį laiką mūsų bendravime 
vyko nuolatinis, giluminis procesas. 
Tai lietė ne tik mus, bet ir daugelį ki
tų Vorovskinės gyventojų, žmonės 
pradėjo jausti savo nenutraukiamus 
ryšius su Lietuva. Ilgėtis tėvynės. Il
gėtis gimtosios kalbos. Ilgėtis įprasti
nių papročių ir gyvenimo budo.

Gal tai pavadinsime atlietuvėjimo 
procesu. Žmonės jautėsi tik per tuos 
visus negandus, netekę gimtos įprasti
nės aplinkos. Dauguma jų juto, kad 
jie iš Lietuvos, kad jie lietuviai, kad 
tos visos invazijos nepakeitė esmės. 
Kai kas gal įtars mane perdėta fantazi
ja. Bet nepaisant savo amžiaus, aš su 
visa atsakomybe imuos ginti jau ne
begyvus Juozapą ir Joną. Beje, Banai
tis, baigęs muzikos studijas, bent kiek 
pats komponavęs, bent kiek rašytoja- 

vęs, mėgo atsiminimus. Jis atvirai pa
sakojo, kaip savo laiku padėdavo kur
ti „liaudies frontą“, kaip telkė į kai
riausių eiles tą pačią Salomėją, jo glo
bai pavestą pačių partijos viršūnių. 
Bet kartu jis vis labiau minėjo savo 
tamprius ryšius su rinktine Lietuvos 
inteligentija. Ir vis gražiau kalbėjo 
apie Lietuvą.

O Jonas Šimkus, kadrinis liaudinin
kų žurnalistas, taip pat tebegyveno at
siminimais, taip pat juto trauką į ne
tolimą praeitį. Todėl dabar besiklau
sant „Vokietijos darbo žmonių“ jie 
abu galvojo, kad nei hitlerinė, nei sta
lininė invazija negali nustelbti lietu
viškumo. Ir jų veidai buvo tokie ra
mūs. Jie abu tikėjo Lietuva.

Bet dabar iš Vorovskinės nukeliau
kime į „Butinkovski pereulok“. Į visa
sąjunginį radijo komitetą.

Vadinamosios „užsienio radijo pro
gramos“ faktūrai priklausė Komin- 
ternui. Todėl tiek daug svetimų kraštų 
ir tautų radijo darbuotojai nešiojo 
„kominterniškas“ pavardes. Aš paži
nojau turką Gorcitsiną. Mūsų lietuviš
koji redakcija kurį laiką buvo viena
me kabinete su kiniečiais, kurių dau
gelis turėjo rusiškas pavardes.

O lietuviškoji redakcija buvo labai 
lietuviška. Net savo programose apie 
karą mėgino varyti lietuviškąją liniją, 
pranešinėti apie nebūtus lietuvius la
kūnus, sufantazuotus užnugario didvy
rius. Ir tada tai buvo palaikoma pačių 
viršūnių. Lietuviškumo vardan išvei 
tė į rusų kalbą Donelaitį. „Metų“ ver
timo skaitymas Maskvos rašytojų są 
jungoje pasidarė didžiulė šventė.

Daug talkininkavo kelti lietuvių 
nuopelnus ir Ilja Farenburgas, dažnas 
svečias Vorovskinėje.

Ir garsioji šešioliktoji Lietuviškoji 
Divizija buvo puiki galimybė populia
rinti lietuviškąjį patriotizmą ir atsida
vimą.

SPORTINIS GYVENIMAS
Kauno Žalgirio krepšininkai surinko 

tiek pat taškų, kaip ir Maskvos kariškių 
klubas, tačiau pirmenybių lentelėje jie 
užėmė antrą vietą, kadangi kauniečiai 
žiemos raitė pralaimėjo Maskvai. Tačiau 
meisterio vardas bus sprendžiamas „su- 
perbaigmėje“, kurios data dar nenustaty
ta. Mat abi komandos dalyvauja Europos 
klubų varžybose, tad Kaunui ir Maskvai 
reikia prisitaikyti prie nustatytų žaidi
mui datų.

Moterų pusėje daug pasikeitimų neįvy
ko. Vilniaus Kibirkštis Maskvoje nelaimė
jo nė vienų rungtynių, tad ir pirmenybių 
lentelėje paliko aštuntoje vietoje. Koman
dos treneris A. Šatas Vilniaus „Sporto“ 
laikraščiui pareiškė, kad geriausios žai
dėjos buvo sužeistos, tad pirmenybių 
rungtynes turėjo žaisti atsarginės — jau
nosios žaidėjos. Treneris tikisi, kad vil
nietės geriau pasirodys baigiamojo rato 
varžybose kovo mėn. 4-7 d.d. Latvijoje.

I aukščiausią krepšinio lygą duris kle
bena Kauno Banga. Mūsiškės pirmavo 
antroje lygoje, tačiau pralaimėjus Tartu 
studentėms, kaunietės turėjo nusileisti 
vienu laipteliu žemyn. Ir Kaunas ir Tar
tu atstovės turi po 7 tšk. Prieš 10 metų 
mūsų krepšinio svoris gulėjo ant Kauno 
pečių. Šiandieną ir Vilniaus Statyba ir 
Vilniaus moterų Kibirkšties penketukas 
jau žaidžia aukščiausioje lygoje, tad gali
ma drąsiai tvirtinti, kad šios sporto ša
kos vežimą lygiai ir vienodai tempia sos
tinė ir Kaunas. Latviai aukščiausioje ly
goje turi po vieną vyrų ir moterų koman
dą, lietuviai turi tris komandas, o estai 
visiškai neatstovaujami pirmenybėse.
Europos vyrų krepšinio pirmenybės šie

met rengiamos liepos mėn. 6-18 d.d. Is
panijoje. Europos meisteris — Sov. Są
junga jau pradėjo pasiruošimus, pakvies- 
dama po pirmenybių Kauno (buvo gera 
proga žaidėjų apžvalgai) 18 krepšininkų 
treniruotėms. Jos kandidatai: R. Kurti
naitis, V. Chomičius, A. Sabonis — visi 
Kauno Žalgiris (o kur S. Jovaiša?), vil
nietis S. Marčiulionis, iš Maskvos CASK 
penki žaidėjai (jų tarpe latvis I. Migli- 
niekas, bet kur estas H. Ende?), Rygos 
VEF — V. Valteris, A. Jekabsonas ir G. 
Vėtra. Kiti žaidėjai yra iš Maskvos, Le
ningrado, Kijevo ir Donecko. Kaip mato
me rinktinėje 8 pabaltiečiai, beveik pusė 
SS-gos kandidatų Europos pirmenybėms.

Naują pasaulio rekordą atsiekė Klaipė
dos dviratininkas Gintautas Umaras, nu
važiuodamas 4 km. per 4 min. 37,6 sek., 
pagerindamas ankstyvesnį rekordą dau
giau kaip 3 sek.

Norvegijoje vyko pasaulinės pirmeny
bės. Tikėjausi jos pamatyti Vilniaus kraš
to sūnų iš Ignalinos Algimantą Šalną (jis 
pernai dalyvavo Vakarų Vokietijoje vy
kusiose pirmenybėse), tačiau SS-gos sąs
tate vien tik rusiškos pavardės. Malonu

čia jau pamokstame į karo pabaigą, 
į galutinę pergalę, kai iškilo divizijos 
didvyriai. Tarp jų buvo be galo nar
sus žvalgas, Balys Gegznas, kažkaip 
rusiškai pramintas „Dėdė Boria“.

Vėliau paaiškėjo, kad Dėdė Boria, 
prieš ateidamas į karius ir karžygius, 
savo gimtajame Leningrade (ten buvo 
lietuviškoji kolonija) draugavo su be 
galo abejotinais tipais ir net turėjo ry
šių su kriminalistais.

Taip įvyko vienas didžiausių Sovie
tų Lietuvos skandalas. Teko iš visur 
išimti Sovietų Sąjungos didvyrio Balio 
Gegzno — Dėties Borios portretą, nes 
tas pasakiškas žvalgas dalyvavo gin
kluotame plėšime ir buvo smarkiai nu
teistas.

Bet turime paminėti dar vieną „šei
myninį* skandalą. Sovietų Lietuvos 
vyriausybės galva šumauskas, leidęs 
sulikviduoti sovietizacijos pradžioje 
savo gimtąjį brolį-trockistą, dabar, ka
rui einant į galą, turėjo rūpesčių su ki
tu broliu, lietuviškos divizijos inten
dantu, kuriam taip pat grėsė mirties 
bausmė už divizijos turto — šieno — 
pardavinėjimą juodojoje rinkoje. Bet 
kadrinis bolševikas nenorėjo paaukoti 
antrojo brolio. Juk tai buvo ne troc- 
kizmas, o truputį lengvabūdiškas el
gesys su intendantūros turtu.

Ir intendantas tapo išgelbėtas. Tie
sa, vėliau turėjo nemalonumų šumaus- 
ko duktė, turėjusi disidentinių simpa
tijų-

Bet tai buvo žymiai vėliau. O dabar 
sustabdykime mūsų atsiminimus ir tik
tai konstatuokime, kad karui pasibai
gus ta pati sovietinė valdžia sugrįžo į 
„savo respubliką“.

Bet tai buvo jau trečiojo karo pra
džia. Kariavo pati Lietuva. Prieš sovie
tinę reokupaciją. Apie tą didvyriškąjį 
aštuonmetį jau esame rašę, ir daugiau 
apie tai rašysime.

O dabar statykime tašką iki naujo 
atsiminimų srauto tęsinio.

buvo pereitais metais televizijoje girdėti 
komentatoriaus žodžius apie mūsiškį, ne
vadinant jį „Russe“, bet „Litauer aus 
Vilna“. Esu tikras, kad atsiradus lygiam 
varžovui (ir gal kiek blogesniam) Mask
va visuomet pasirenka rusą sportininką. 
Taip man tvirtino buv. Lietuvos ir SS-gos 
daugkartinis stalo teniso meisteris dr. 
Algimantas Saunoris, dabar gyvenąs Ka
nados Hamiltone. Tad greičiausiai tas ir 
nulėmė A. Šalnos išbraukimą iš SS-gos 
rinktinės.

Rašydamas apie žiemos sportą, norė
čiau pažymėti, kad šalta žiemužė su snie
gu sukaustė futbolo gyvenimą. Ypač ken
čia Vakarų Vokietija ir dalinai Prancū
zija, kurių futbolo s-gos dėl blogų aikš
čių stovio, turi atšaukti eilę pirmenybių 
rungtynių. Tačiau pirmenybių tvarkaraštį 
tenka įvykdyti iki balandžio mėn. pabai
gos, kadangi turi būti pradėti pasiruoši
mo darbai pasaulinėms pirmenybėms.

Dalyvaujančios pirmenybėse valstybės 
treniruojasi pietuose, žaisdamos kartu 
draugiškas rungtynes. Štai kelios pasek
mės: Rytų Vokietija — Portugalija 3:1, 
Meksika — Sov. Sąjunga 1:0, Ispanija — 
Belgija 3:0, Marokas — Bulgarija 0:0.

Antroji SS-gos rinktinė išvyko į N. Ze
landiją. Jos sąstate yra ir vienas Vilniaus 
Žalgirio puolėjas, atvykėlis Narbekovas.

K. Baronas

PLAUČIAMS

Vengras ekonomistas grįžta iš stu
dijinės kelionės JAV-jose.

— Ką tu ten studijavai ir ką pama
tei? — klausia draugas.

— Studijavau apie neišvengiamą 
kapitalizmo mirtį.

— Na, ir kokią išvadą pasidarei?
— nerimsta draugelis.

— Ak, — atsiduso ekonomistas, — 
koks žavėtinas būdas numirti.

♦ *
Kaip iš pirmo žvilgsnio galima su

žinoti apie esamą krašte santvarką: ar 
ji demokratinė, ar totalitarinė?

Užeiti į kalėjimą ir pamatyti, kas 
jame sėdi.

* «
Vienas prancūzų užsienio reikalų 

ministras yra pasakęs:
— Tikros diplomatijos menas yra 

padalyti tortą taip, kad kiekvienam at- 
trodytų, jog jis gavęs didžiausią gaba
lą. ** «

Kapitalistiniuose kraštuose pramo
nininkai turi fabrikus, o darbininkai— 
automobilius.

Komunistiniuose — fabrikai pri
klauso darbininkams, o automobiliai
— partiečiams.
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XXXIII Europos Lietuviškųjų Studijų 
Savaitė — liepos 26 — rugpjūčio 3, Aus
trijoje, Salzburge. Registruotis ir kitais 
St. Savaitės reikalais kreiptis: Dr. I. 
Joerg, 6473 Wenns — Pitztal, Tirol, Aus
tria. Tel.: 05414/236.

Paryžiaus lietuvių mėnesiniai susirin
kimai — 32, rue du Petit-Musc, Paris 4e 
(metro Bastille ar Sully-Morland). 12 vai. 
pamaldos, paskui bendri pietūs.

Sekantieji susirinkimai: kovo 16 — 
šv. Kazimiero šventė; balandžio 13 — po
velykinis susirinkimas.

DBLS Visuotinis narių suvažiavimas ir 
LNB-vės akcininkų susirinkimas — balan
džio 19-20 d., Lietuvių Namuose Londone.

Lietuvių vaikų vasaros stovykla — lie
pos 27 — rugpjūčio 10 d., Romuvoje (Hue
tt enfeld).

Pabaltiečių Namai Prancūzijoje — 
Visi kviečiami atsilankyti. Informacijas 
teikia Mrs. Jolanta Vaičaitytė-Goutt. Ad
resas: Baltic House, 1 rue de la Prairie, 
94500 Champigny-sur-Mame, France. Tel. 
(33-1) 4881.52.22.

AUKOS TAUTOS FONDUI
DBLS Škotijos skyrius — 25 sv.
A. Žebelys ir S. Blotnys — po 20 sv.
M. Stonys, J. Tamulaitis, Z. Sledziaus- 

kas, P. Žvirblis, A. Miliūnas ir J. Bliū- 
džius — po 10 sv.

P. Dragūnas — 8 sv.
J. Maslauskas, A. Mažeika, A. Grinke

vičius, R.S. Rimša, Id. Meilus, J. Kašpo- 
nis, P. Kriugžda, A. Brazdeikis — po 5 sv.

K. šermukšnis — 2 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

AUKOS SPAUDAI
Z. Sledziauskas — 9.50 sv.
J. Bardzil — 8 sv.
V.H. Gasperai — 8 sv.
S. Stanulis — 6 sv.
E. Silnickienė — 4.50 sv.
St. Lauruvėnas — 4.50 sv.
V. Ašmenskas — 4 sv.
K. Minutas, B. Drevinskas — po 3.50 sv.
A. Jakimavičius, A. Jaloveckas, A. Pač- 

kauskas — po 2.50 sv.
Visiems didelė padėka.

AUKOS VASARIO 16 GIMNAZIJAI
DBLS Manchesterio skyrius Vasario 16 

gimnazijai surinko 100 sv. aukų.
Aukojo: St. Lauruvėnas — 10 sv., Ant. 

Jakimavičius — 7 sv., kan. V. Kamaitis, 
Ant. Jaloveckas, V. Byla, J. Damaševičius, 
Alb. Mameniškis, Alb. Miliūnas, E. Kuz- 
mickienė, St. Sasnauskas, H. Silius, Alb. 
Stankevičius — po 5 sv. Kiti aukojo po 
mažiau.

* ♦ ♦
A. Kukanauskas — 5 sv.
Visiems nuoširdi padėka.

AUKA LITUANISTIKOS KATEDRAI 
A. Kukanauskas — 10 sv.

Londonas
J. VILČINSKO KNYGA

Šiomis dienomis iš spaudos išeina dide
lė knyga „Lietuvos Socialdemokratija“, 
kurią paruošė žinomas Anglijos lietuvių 
veikėjas Juozas Vilčinskas. Knygos pri
statymą visuomenei rengia Vienybės Klu
bas.

Pristatymas įvyks šeštadienį, kovo 8 d., 
4 vai. p.p., Lietuvių Namuose. Visi kvie
čiami dalyvauti. Knygą pristatys DBLS 
garbės narys Petras Varkala ir ten pat 
bus galima įsigyti tą knygą papiginta kai
na su autoriaus autografu.

Vienybės Klubo Seniūnas

PADĖKA
Jaunimo tautinių šokių grupė „Lietu

va“, kuri išpildė meninę programą Vasa
rio 16-sios minėjime Sodyboje, nuoširdžiai 
dėkoja Sodybos vadovybei ir DBLS sky
riui už gražų priėmimą, globą ir grupei 
aukas, kurios siekė beveik 30 svarų.

Grupės vardu S. Dobbs, vadovas.

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 6.00 
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būgnai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

TAUTODAILĖS PARODA 
DERBYJE

Jau buvo rašyta „Europos Lietuvy
je“ apie ruošiamą Derby miesto mu
ziejuje Anglijos lietuvių menininkų 
parodą. Paroda įvyks 1986 m. birželio 
14 iki liepos 12 d. Parodoje bus ekspo
nuojama:

Lietuvos gamtos istorija, Lietuvos 
nuotraukos, pašto ženklai, medžio dro
žiniai, paveikslai, pinigai, gintaras ir 
visokie rankų darbai.

Aš kreipiuosi į lietuvius meninin
kus, kurie turi kokių eksponatų ir no
rėtų parodyti parodoje, prašau rašyti 
šiuo adresu: R. Popikienė, 22 Bass St. 
Derby DE3 3BS arba Tel. 0332 49430.

R. Popikienė

Manchesteris
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Vasario 22 d. DBLS Manchesterio skyr. 
surengė M. lietuvių klube Vasario 16 mi
nėjimą, į kurį atsilankė daug žmonių.

Minėjimą atidarė ir pravedė skyr. iž
dininkas A. Jakimavičius, pavaduodamas 
skyr. pirmininką A. Jalovecką, kuris šiuo 
metu serga ir negali vaikščioti, paprašė 
visus tylos valandėle pagerbti žuvusius už 
Lietuvos laisvę. Paskaitai pakvietė H. Vai- 
neikį.

Prelegentas paskaitos pradžioje perdavė 
mums Latvijos ir Estijos sveikinimus Lie
tuvos Nepriklausomybės šventės proga 
(Pats prelegentas yra ne tik DBLS Bolto- 
no skyr. pirmininkas, bet ir Baltų tautų 
komiteto Boltone sekretorius; jie tarpu
savy palaiko glaudų ryšį, bendradarbiavi
mu ir veikla). Savo paskaitoj jis išryškino 
pagrindinius Lietuvos istorijos bruožus 
nuo seniausių laikų iki šių dienų ir tuos 
asmenis, kurie daugiausia pasidarbavo, 
išplėtė, gynė ir atstatė Lietuvą. Prelegen
tas pažymėjo, kad ta garbė tenka mūsų 
kunigaikščiams, pasirašiusiems Nepri
klausomybės Aktą signatarams, savano
riams, kariams, partizanams ir visiems 
tautos darbuotojams, kurie kuom nors 
prisidėjo ir prisideda prie Lietuvos gyni
mo ir jos laisvės atstatymo. Be to, išreiš
kė viltį, kad nors Lietuva ir yra okupuo
ta, tačiau — anksčiau ar vėliau — ji vėl 
bus laisva ir nepriklausoma. Prelegentas, 
būdamas iškalbus, savo paskaita sudomi
no visus, už ką susilaukė gražaus įverti
nimo. Minėjimas baigtas Lietuvos himnu.

Meninėje dalyje M. Ramonas padekla
mavo šiai progai pritaikytą eilėraštį Lie
tuva, V. Motuzą — Laiškas tėviškei.

Ta pačia proga buvo Vasario 16 gimna
zijai pravesta rinkliava.

Po programos buvo šauniai praleistas 
laikas ir pasižmonėta. Viskas nusitęsė iki 
klubo uždarymo laiko. A. P.kis

ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS
Kovo 8 d., šeštadienį, 6 vai. vakare, ren

giamas M. lietuvių klube
Šv. Kazimiero minėjimas.

Paskaitą skaitys A. Podvoiskis. Prašo
me visus dalyvauti. Rengėjai

DBLS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
DBLS Manchesterio skyriaus valdyba 

kovo 22 d., šeštadienį, 6 vai. vakare M. 
lietuvių klube šaukia savo narių metinį 
visuotinį susirinkimą.

Darbotvarkė: valdybos ir revizijos k. 
pranešimai, naujos valdybos, revizijos k., 
atstovo į DBLS suvažiavimą rinkimai ir 
einamieji reikalai.

Visi nariai kviečiami susirinkime būti
nai dalyvauti. Skyriaus valdyba

VELYKOS KLUBE
Pirmą Velykų dieną baras bus atdaras. 

Antrą Velykų dieną p.p. įvyks gražiausių 
margučių premijavimas ir ritinėjimo var
žybos. Gražiausi margučiai bus premijuo
jami.

Visi prašomi atsinešti kuo daugiau mar
gučių.

Klubo valdyba

ITALIJA
VASARIO 16 ROMOJE

Romos lietuviai Vasario šešioliktosios 
— Lietuvos Nepriklausomybės šventę pa
minėjo susirinkdami Lietuvos atstovybėje 
prie Apaštalų Sosto. Atstovas Stasys Lo
zoraitis trumpu žodžiu aptarė 
Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo su
kakties reikšmę, pažymėdamas, kad toji 
sukaktis negali nesužadinti pagrįstų vil
čių ateičiai. Kalbėtojas priminė, kad anais 
laikais tik saujelė susipratusių lietuvių 
patriotų sugebėjo sužadinti tautos sąmo
nę, joje įžiebti nepriklausomybės troški
mą. šiandien lietuviai tiek tėvynėje, tiek 
ir užsienyje, vieningai trokšta laisvės ir 
nepriklausomybės ir su pasišventimu dir
ba, kad Lietuva vėl prisikeltų savaran
kiškam gyvenimui.

Vasario 16-osios minėjime Romoje da
lyvavęs buvęs Federacinės Vokietijos am
basadorius prie Apaštalų Sosto Boeker 
trumpame žodyje susirinkusiems apžvel
gė Vakarų valstybių politikos Rytų atžvil
giu raidą, atkreipdamas dėmesį, kad po 
Antrojo pasaulinio karo Rytų Europoje 
susidariusi padėtis niekad nebuvo taikos 
sutartimi teisiniai pripažinta. Jis pažy
mėjo, kad susijaudinęs dalyvauja minėji
me namuose, prie kurių Vasario 16-osios 
šventės proga tebeplevėsuoja nepriklauso
mos Lietuvos valstybės vėliava.

Vasario 16-osios minėjime Lietuvos at
stovybėje Romoje, tarp kitų, dalyvavo 
Popiežiaus nuncijus Centrinės Afrikos, 
Čado ir Kongo respublikose arkivyskupas 
Jonas Bulaitis, Vatikano Viešųjų Reikalų 
Tarybos vicesekretorius prelatas Audrys 
Bačkis, šv. Kazimiero lietuvių kolegijos 
vadovybė ir auklėtiniai, Marijonų vienuo
lijos vyriausiasis vadovas kun. Donaldas 
Petraitis, kiti marijonų, jėzuitų ir sale
ziečių atstovai, taip pat Lietuvos bičiu
liai svetimšaliai. Sekmadienio ryte Ro
mos lietuviai dalyvavo Mišiose už Lietu
vą.

(K.L.)

Rochdale
METINIS SUSIRINKIMAS

DBLS Rochdalės skyriaus metinis susi
rinkimas įvyks kovo 15 d., 6 vai. vak., 
šeštadienį, Ukrainiečių klube, 80 Moles- 
worth St., Rochdale.

Visus narius prašome gausiai dalyvauti.
Skyriaus valdyba

W olverhamptonas
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Kovo 16 d., 16.30 vai., Lenkų katalikų 
klubo mažoje salėje, Stafford Rd., Oxley- 
Wolverhampton, DBLS skyrius šaukia

Metinį visuotinį susirinkimą.
Bus perrenkama skyriaus valdyba ir 

renkamas atstovas į DBLS atstovų su
važiavimą Londone.

Visus narius ir prijaučiančius prašome 
dalyvauti.

Skyriaus valdyba

Sodyba
Norėtume priminti, kad dar yra laisvų 

kambarių vasaros atostogoms. Kviečiame 
jaunimą ir senimą 'į Sodybą. Pirmenybė 
bus duodama lietuviams, bet prašom užsi
sakyti iš anksto. Transportas i'š Aidershot 
(Farnham) Liss stočių bus nemokamai.

Povilas ir Louisa
Sodybos vedėjai

PAMALDOS
Nottinghame — kovo 9 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Eccles — kovo 9 d., 12.15 vai., su išpa

žintimi.

Gavėnioje dvasiniai patarnauja 
tKun. J. Sakevičius, MIC, kovo 15 d., 

12.30 vai., Šv. Petre, Gloucesteryje ir 17 
vai.. Beeches Green, Stroude; kovo 23 d., 
11.15 vai., židinyje, Nottinghame.

Kan. V. Kamaitis kovo 15 d., 14 vai., 
Bridge Gate, Derby; kovo 15 d., 18 vai., 
kovo 16 d., 11.15 vai., Židinyje, Notting
hame; kovo 16 d., 14 vai., Šv. Elzbietoje, 
Coventryje ir 16 vai., šv. Petre, Learning
tone Spa.

Kun. S. Matulis MIC, kovo 22 d., 17 
vai., kovo 23 d., 9 ir 11 vai., lietuviu baž
nyčioje Londone; kovo 29 d., 14.30 vai., 
Šv. Chado bažnyčioje, Manchesteryje.

Kiti susitelkimai jau buvo Wolver- 
hamptone, Ketteringe, Northamptone, 
Stoke on Trente ir Bradforde.

Visur susitaikymo sakramentui-išpažin- 
čiai kviečiami bent pusvalandį prieš pa
maldas.

D. Britanijos Liet. K. Sielovada

VOKIETIJA
VASARIO 16 D. MINĖJIMAS 

HAMBURGE
Vasario 16 d. Lietuvos nepriklausomy

bės paskelbimo 68 metinių minėjimas pra
sidėjo Ansgaro bažnyčioje pamaldomis. 
Betgi šį kartą be dekano Šarkos, kuris 
tuo laiku vėl po operacijos buvo ligoninė
je. Vieton jo mišias atlaikė prelatas Jus
tus.

Po pamaldų visi dalyviai ir svečiai, ku
rių buvo apie pusantro šimto, susirinko 
salėje, kurioje jau buvo gražiai papuošti 
tautinėm spalvom ir padengti stalai. Mi
nėjimą atidarė einąs Hamburgo lietuvių 
bendruomenės pirmininko pareigas L. 
Narkus. Lietuvius pasveikino latvių, len
kų ir vokiečių atstovai. Be to, dar keletą 
sveikinimo žodžių tarė senas lietuvių 
draugas monsinjoras Jose Casanova- Mar- 
torelli. Atitinkantį pranešimą padarė Ri
čardas Baltulis, po to visi sugiedojo Tau
tos himną.

Po iškilmingos dalies vyko Hamburgo 
lietuvių tautinių šokių grupės „Gintaras“, 
vad. Elenos Baliulienės, pasirodymas, ku
riam akordeonu pritarė R. Baliulis. Kele
tą eilėraščių paskaitė Erika Lesmanavi- 
čiūtė, Teresė Lipšienė ir Leonas Narkus.

Besivaišinant gausiais (ir skaniai darbš
čių 'šeimininkių pagamintais patiekalais, 
visus linksmino savo įdomiais triukais L. 
Narkus.

Prie vaišių gaminimo daug prisidėjo 
Kristina Neijienė, Thea Martiziniak; Ire
nos Ra-tkės brolis prikepė įvairiausių sal
dumynų, o svečiai punskiečiai atvežė du 
didžiulius šakočius. Vandai Mozūraitienei 
palydint akordeonu, visi padainavo kele
tą lietuviškų liaudies dainų.

Skaitytoju £cu&ftai
NEPAGARBA MUZIKAI IR 

ATLIKĖJUI
Didingos vargonų muzikos garsai pri

pildė bažnyčios skliautus. Iš po virtuoziš
kų atlikėjo pirštų veržėsi ištisa garsų ga
ma: nuo upokšnio čiurlenimo iki galingo, 
kaskadomis krentančlio, vandens srauto. 
Gaivalingi, neramūs akordai, lyg rudens 
vėtra, blaškėsi po erdvę, beldėsi į sielą. 
Inteligentiški veidų profiliai, abejingi šiai 
taurinančiai, Kūrėjo didybę leidžiančiai 
pajusti muzikai, šiam garsų okeanui, 
siaučiančiam virš jų galvų, gyvai šneku
čiavosi, tikriausiai, apie gan profaniškus 
dalykus. Buvo pikta ir apmaudu. Norėjo
si sušukti: žmonės, pabuskit i'š to dvasi
nio snaudulio, sustabarėjimo, juk tai jums 
atlikėjas skiria šią dvasinę dovaną ir jei
gu jūsų sielos jau tiek surambėjo, tai 
bent iš pagarbos sau ir kitiems — patylė
ki!! Bet kas išdrįs tai sušukti šiais visuo
tinės tolerancijos ir, turbūt perdaug ne
perdėsiu pasakydamas, dvasinės ubagys
tės laikais — dar neišprusėliu apšauks. 
Žiūrint į tuos inteligentiškus žmones baž
nyčioje, paprastas Lietuvos kaimietis at
rodo dvasios milžinas.
Nesvarbu kur ir kada tai įvyko, panašią 

sceną, tikriausiai, jau ne vienam teko išgy 
venti. Svarbu tai, kad tokia nepagarba 
muzikai ir jos atlikėjui, sakyčiau, yra ne 
tik vidinės kultūros stokos išraiška, bet 
galbūt ir simptomatiškas pasireiškimas
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Why every Lithuanian family should read

NEWS DIGEST-INTERNATIONAL
News Digest-International is a Quarterly Magazine of 66 

pages, published in English for the last 20 years and it is 
devoted to International Politics generally and in particular
ly on Anti-Communist cause.

The main feature of ND-I is that it publishes informa
tion generally not appearing in the Daily Press, because we 
have our own additional sources of information in all Five 
Continents, including the information from behind the Iron 
Curtain.

News Digest-International should be subscribed by every 
Lithuanian family for the following reasons:

1. Lithuanians, like the rest of Central-East Europeans, 
are the victims of International Politics and Communism. 
ND-I specialises in just this field.

2. ND-I regularly informs about events in Lithuania.
3. The young generation prefers reading in English. 

ND-I is the right Magazine to bring it closer to politics and 
to Lithuanian affairs.

4. ND-I is published in English and this is the best 
opportunity to spread the message of suffering Lithuanians 
and the danger of communism among Americans and other 
nationalities.

To prove that the above mentioned facts are right you 
may order a sample copy of ND-I free of charge, or subscribe 
to the Magazine for 1986/7 by sending a cheque for $6.00 to 
the following address:

NEWS DIGEST-INTERNATIONAL
P.O. BOX 535, PARRAMATTA, N.S.W. 2150, AUSTRALIA

Susitikę ir iš toliau atvykusius draugus, 
pasišnekėję ir maloniai praleidę laiką, vi
si patenkinti išsiskirstė.

Dalyvis

ŠVEICARIJA
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Šveicarijos LB nariai vasario 16 d. Ciu
riche paminėjo Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo 68-ją sukaktį.

Š.L.B. valdyba reiškia padėką visiems 
dalyvavusiems minėjime ir apgailestauja, 
kad dalis narių nerado reikalo pagerbti 
tą šventę. Tikėkime, kad ateityje mūsų 
tautiečiai gausiau atsilankys.

* «
Valdybos sekretorius J. Jakaitis dėl as

meninių priežasčių atsistatydino iš pa
reigų. Š.L.B. jam reiškia padėką už ilga- 
metinę veiklą B-nės valdyboje.

Dabartinė Š.L.B. valdyba yra šitokia: 
N. Prielaida — pirm., dr. A. Dargužas — 
vice-pirm., I. Kaestli-Augevičiūtė — se
kretorė, O. Linder — revizorė.

PRANCŪZIJA
Ričardas Bačkis ir jo sūnus Vytas bei 

rašytoja Genevieve Carion-Machwitz dir
bo prie lietuvių stendo „literatūrinėje po
pietėje“, kurią Roubaix mieste suorgani
zavo Europos solidarumo unija. Ši popietė 
buvo pavadinta „Mūsų broliai europie
čiai“ ir joje buvo rodomos bulgarų, čekų, 
slovakų, estų, vengrų, latvių, lietuvių, 
lenkų, rumunų ir ukrainiečių knygos. 
Roubaix miesto burmistras Andrė Dili
gent labai susidomėjo lietuvių stendu, ku
rį paruošė R. Bačkis.

to „viskas daroma pro forma“ vėžio, ėdan
čio gerokai sustabarėjusį ir paliegusį išei
vijos kūną. Teatleidžia man tie žmonės, 
kurie į lietuvišką veiklą sugeba įdėti ir 
dalelę širdies; jiems šie kritikos žodžiai, 
tikrai, nebuvo taikyti.

V. Mackevičius

DĖL VASARIO 16 D. MINĖJIMO 
LONDONE APRAŠYMO

Norėčiau atkreipti „Europos Lietuvio“ 
redakcijos dėmesį į nemalonią klaidą Va
sario 16 Dienos minėjimo, 'įvykusio Lon
done, aprašyme (Nr. 8, vasario 20 d).

Jūsų korespondentas rašė, kad Londo
nas tik iš spaudos buvo girdėjęs apie 
„kylančią žvaigždę Viliją Mozūraitytę“. 
Tiesiog neįtikėtina, kad korespondentas 
nežinotų apie užpernai išleistą Londone 
plokštelę („Žiburėliai“), kurioje kaip tik 
ir dalyvauja Vilija Mozūraitytė ir Ramin
ta Lampsatytė su Michael Kollars. Ta 
plokštelė buvo pardavinėjama po kon
certo. J. Alkis, pristatydamas svečius me
nininkus, ją ir paminėjo.

Beje, jūsų korespondentas, kuriam taip 
patiko koncertas, plokštelę gali įsigyti 
Lietuvių Namuose.

Vidas Puodžiūnas

Red. pastaba: Mūsų nuomone, laikraš
čio korespondentas turėjo omeny daugu
mą londoni'škių, kurie ir apie tą plokšte
lę taip pat tik iš spaudos buvo girdėję.
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