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KAI IEŠKOME TIESOS...
Koka dirbtinas ir apgaulingas visas ta

rybinio gyvenimo fasadas, kur viskas at
rodo taip aišku, tvirta ir pastovu. Atrodo, 
visi gyvena panašiais nusiteikimais, idė
jomis, tikslais ir siekimais. Visi pritaria 
visiems partijos reikalavimams, visi vyk
do visus nurodymus, visi linkčioja, ploja, 
sutinka su oficialiomis pažiūromis ir nuo
monėmis...

Bet tikrumoje po šiuo paviršiumi, po 
oficialia kauke slepiasi kitas, tikrasis gy
venimo veidas — įvairios pažiūros, nusi
teikimai ir nuomonės. Jeigu staiga nukris
tų visų veidus ir mintis dengiąs šydas, 
mes būtume pritrenkti, išvydę tikrąsias 
žmonių pažiūras, jų įsitikinimus ir idėjas.

Tačiau nereikia nė tokio staigaus už
dangos pakėlimo. Ir be to galime jausti 
gyvą, verdantį, kunkuliuojantį įvairių 
nuomonių, pažiūrų ir įsitikinimų gyveni
mą, tikras „poledines“ sroves, kurių ne
pajėgia užslopinti jokie ideologinės pro
pagandos varžtai, neįstengia išsekinti iš 
viršaus primetamos ideologijos sausra. 
Žmonės galvoja, mąsto, turi savo nuomo
nes, ieško atsakymų į jiems iškylančius 
klausimus, domisi tokiais dalykais, apie 
kuriuos vengia kalbėti oficialios informa
cijos ir propagandos instancijos.

I'š rankų į rankas plinta įvairi, ne tary
binėse leidyklose išleista, literatūra, pla
čiai ir noriai klausomasi užsienio radijo 
stočių, gaudyte gaudomi pogrindiniai lei
dinėliai. Šitas neoficialios minties atgimi
mas vis labiau plinta, darosi gyvesnis ir 
masiškesnis, įgauna naujas formas, pra
turtėjo naujomis idėjomis. Neužtenka tik 
paskaityti ar sužinoti. Vis daugiau žmo
nių ima patys ieškoti, kurti, tyrinėti. Ku
riasi ištisi bendraminčių būreliai, atsiran
da grupelės, kurios imasi tyrinėti ir stu
dijuoti vieną ar kitą klausimą, patys ban
do pateikti tam tikras teorijas ar išvadas. 
Ypač gyvas susidomėjimas kyla seniausia 
mūsų tautos praeitimi, baltų kilmės ir 
kultūros bei religijos problemomis, įvai
riais pasaulėžiūriniais klausimais, baltų- 
slavų santykiais ir t.t. Daug kas, ypač jau
nimas, susipažįsta su Lietuvos istorija, gi
lina religines žinias, stengiasi išsiaiškinti 
elgesio ir moralės klausimus.

Viename šitame įvairiame ir gyvame

VILNIUJE IR KAUNE
GYVA KRIKŠČIONYBĖ TARP NIŪRAUS ATEIZMO

Tai antraštė ilgo straipsnio apie Bažny
čią Lietuvoje, kurį išspausdino V. Vokie
tijos „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ 
liepos 30, Nr. 173.

Autorius Werner Adam lankėsi Vilniu
je ir Kaune. Jis pabrėžė, kad užsienie
čiams Kaune neleidžiama nakvoti, jie jį 
gali tik dienos metu apžiūrėti. Turistai ne
jaukiai jautėsi, nuvesti į Kauno baziliką 
mišių metu, kai jiems vadovė garsiai aiš
kino apie gotikos stilių, lyg tai būtų mu
ziejus. O pilnutėlė maldininkų bažnyčia 
kaip tik buvo muziejaus antitezė: ji bu
vo išraiška gyvos katalikybės.

Jėzuitų bažnyčia toj pačioj Rotušės 
aikštėj dabar perdirbama į koncertų salę. 
Jos vienuolynas jau seniai tarnauja kaip 
amatų mokykla. Bet šalia jos esanti Šv. 
Trejybės bažnyčia turi kunigų seminari
ją su 120 klierikų, vedamą prof. Viktoro 
Butkaus. Dar viena katalikų seminarija 
yra Rygoje su 100 studentų.

Vienintelė protestantų bažnyčia Kaune 
taip pat „neveikia“, o pravoslavų cerkvė
je dabar rengiamos komunistinio herojiš
ko stiliaus skulptūrų parodos.

Kaunas palieka jaukų, labai švarų įs
pūdį: net Stalino alėja tapo Laisvės (ne 
Lenino) alėja, nors niekas čia negalvoja, 
kad „nomen ėst omen“. Tuo tarpu archi
tektūriškai 'įdomiam ir savitam Vilniaus 
mieste svarbiausia gatvė turi Maksimo 
Gorkio vardą, kuris ten tikriausiai nie
kada nesilankė. O ta gatvė prasideda nuo 
senovinių miesto vartų, Aušros Vartais 
vadinamų, o ant jų arkos stovi užrašas: 
Mater Misericordiae — Gailestingoji Mo
tina.

Stebuklingas Marijos paveikslas, prie 
kurio minios piligrimų, daugiausiai mote
rų, eina ant kelių, yra visais atžvilgiais 
labai panašus į Čenstachavos Juodąją 
Madoną. Tai primena ilgamečius ryšius 
su Lenkija, kurie privedė prie Lietuvos 
krikšto 1387 m.

Dabar iš 40 Vilniaus bažnyčių tik vie

atbudusios minties ir dvasinių vertybių 
ieškojimo sąjūdyje galima pastebėti vie
ną, nors įvairialytę, bet gana stiprią sro
vę. Tai pagyvėjęs susidomėjimas Rytų fi
losofija, įvairiomis Rytų dvasinio gyveni
mo ir religijų apraiškomis, šis susidomė
jimas madingas ne tik vyresnio amžiaus 
inteligentų tarpe (čia jis buvo ir anks
čiau), bet ir tarp visiškai žalio jaunimo. 
Domėjimasis Rytų dvasinėmis vertybė
mis, jų pasisavinimas ir pritaikymas dva
siniam gyvenimui, atrodo, virsta savotiš
ku religijos pakaitalu. Kai kuriems Rytų 
išminties pasekėjams tai ne tik įmantrūs 
jogų pratimai ar pozos, bet vidinis įsitiki
nimas, gyvenimo būdas, vadovaujantys 
principai. Rytų moksle jis randa atsaky
mus į svarbiausius gyvenimo ir būties 
klausimus. Rytų išminčių pamokymai 
jiems yra gyvenimo gairės, o praktinis el
gesys — gyvenimo stilius, kiek jį galima 
pritaikyti mūsų sąlygose. Net visa gyve- 
nimožiūra, visas pasaulio supratimas yra 
grindžiamas panteizmu. Tikima, kad ši, 
panteizmu pagrįsta pasaulėžiūra yra 
mokslinė, pati aukščiausia minties viršū
nė, tiesa, prieinama ir suprantama ne vi
sų, bet tų, kurie šias aukštumas yra pa
siekę, kurie stovi aukščiau už kitus, yra 
nužengę toliau už kitus, turį laimės su
prasti tai, ką kiti žinos daug vėliau. Jie 
savo pažiūrų aktyviai nepropaguoja, įky
riai neperša kitiems (nes evoliucijos pa
kopų negalima peršokti, viskas turi pri
bręsti savaime), todėl panteizmo pasaulė
žiūra plinta tyliui ir nejučiomis. Vis di
desnis inteligentų skaičius susidomi šiais 
dalykais, todėl tam tikra dalis dvasinio pe
no ieškančių žmonių pasuka ne Bažnyčios, 
bet Rytų filosofijų kryptimi.

Tiesa, Rytų filosofijose ir net religijose 
yra gražių ir kilnių dalykų, taurių min
čių ir gerų principų, bet vis dėlto tai ne 
tie tikrieji 'šaltiniai, iš kurių trykšta gry
na tiesa. Jei Bažnyčios mokyme randame 
paties Dievo apreikštą grynąją tiesą, aiš
kią ir skaidrią, tai Rytų mokymas apipin
tas nerealiais svaičiojimais, rytietiškos 
vaizduotės sukurtais simboliais, vaizdi
niais ir perdėjimais. Ten tikrojo Dievo su
pratimas ištirpsta Jo sukurtoje visatoje ir 
įvairiuose atributuose. Taurus visagalės

nuolika tarnauja religijai. Katedra pa
versta koncertų sale su meno galerija, Šv. 
Mykolo bažnyčia — archyvu, o į tvirto
vę panaši Bernardinų bažnyčia perstato
ma į Meno Instituto salę. Vienuolynas ne
toli Aušros Vartų, kaip sakoma, caro lai
kais buvo „politiniu kalėjimu“. Tai liu
dija, kad lietuviai net šimtmečio pradžio
je turėjo kovoti su priespauda ir negalė
jo turėti knygų savo kalboj. Dėl to, iki 
1904 metų, kai draudimas buvo atšauktas, 
Lietuvoje darbavosi knygnešiai, platinda
mi knygas spausdintas Karaliaučiuje, ku
ris buvo virtęs lietuvių veiklos centru. 
Dabar Karaliaučius yra rusų respublikos 
dalis ir, nors tik 250 km atstume, yra vi
sai kitoj planetoj, kalbant apie turizmą.

Lietuvos patronas yra Šv. Kazimieras. 
Jo 500 m. mirties sukaktuvės buvo šven
čiamos prieš 2 metus. Popiežius buvo pa
kviestas, bet Maskva jo neįleido, šv. Ka
zimiero bažnyčia dabar yra „Lietuvos 
Komunistų Partijos Ateistinis Muziejus“. 
Ten prieš piktą „Caro-Kunigo-Buožės“ 
trejybę stovi šviesi Lenino „ikona“. Hit- 
lerio-Stalino Paktas, Pabaltijo respublikų 
pražūtis visai neminimas, bet „klerikalai 
už Hitlerį 2-jo Pasaulinio karo metu“, 
„prie'šliaudinė veikla katalikų dvasiškijos 
1945-1952 m.“ yra siejami su demaskavi
mu „reakcinės substancijos visų religijų 
ir jų tarnų“. Dėl to galima rimtai abejoti, 
ar popiežiui bus leista atvažiuoti, kai lie
tuviai 1987 metais švęs savo krikščionybės 
600-sias metines.
Vilniaus universitetas, įsteigtas 

prieš daugiau kaip 400 metų ir — neskai
tant Karaliaučiaus — turėtų būti seniau
sia Alma Mater Sovietų Sąjungoje. Jo ju
biliejus buvo atšvęstas 1979 m. Įdomu pa
stebėti, kad ta proga vietos menininkai 
grįžo prie pagoniškų Lietuvos temų. Uni
versitete mitologijos vestibiulyje mozaika 
rodo visą panteoną senųjų dievų, o Pa
baltijo studijų vestibiulyje freskos būdu 
iliustruojama pagonių tautosaka.

Dievybės paveikslas aptemdomas didžiau
sios dievų minios. Kilnūs principai negai
lestingai susipina su klaikiausiais prieta
rais. Tiesa, galima išlukštenti tuos gra
žius ir taurius dalykus, bet koktu darosi, 
kai šalia jų pinasi naiviausi svaičiojimai, 
pasakos apie nebūtus stebuklus, paslap
tingas knygas ar užslėptas žinias.

Bet tie paslaptingi ir neaiškūs dalykai 
gal kaip tik labiausiai ir žavi. Bažnyčios 
skelbiamos tiesos lyg ir nusibodę, žino
mos, neįdomios (nes tingus mūsų protas 
nenori ar nesugeba pro nuslidinėtą pavir
šių pažvelgti į šių tiesų gelmę, pilną di
džios energijos ir šviesos, taip reikalingos 
mūsų gyvenimui). Be to, apie Evangeliją 
tiek neigiamybių girdėta iš ateistinės pro
pagandos. Jos moraliniai reikalavimai 
žmogų varžo, uždeda pareigas, reikalauja 
aukų, atsižadėjimo, susilaikymo. Tuomet 
geriau tas mokslas, kuris įdomus, paslap
tingas, kitoniškas, eur galima pačiam sau

IŠ PABALTIEČIŲ PRIĖMIMO BRITŲ PARLAMENTE LIEPOS 18 D.
Iš kairės į dešinę: Baltų Tarybos pirmininkė Nora Morley-Fletcher (estė), Mečys 

Bajorinas, Konservatorių partijos parlamento atstovė Edwina Currie, priėmimo 
rengėja, ir dešinėje — V. Gasperienė. Antroje eilėje — DBLS Derby sk. atstovas 
J. Zokas.
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PRISIMINTAS P. PAULAITIS
Tarptautinis informacijų biuletenis 

„Glaube in der zweiten Welt“ savo pasku
tiniame numeryje pranešė apie ilgamečio 
lietuvio sąžinės belaisvio Petro Paulaičio 
mirtį.

Petras Paulaitis mirė Kretingoje šių 
metų vasario 19 d. Buvo sulaukęs 82 me
tų amžiaus. Ištisus 35 metus Petras Pau
laitis iškentėjo sovietinėse priverčiamųjų 
darbų stovyklose. Į laisvę grįžo tik prieš 
ketverius metus. Šis tautos kankinys į lais
vę grįžo labai tyliai. Tyliai užbaigė ir sa
vo žemiškojo gyvenimo dienas. Bet jo tau
ri krikščioniška asmenybė, jo moralinio 
tyrumo pavyzdys yra bendras lietuvių 
tautos ir galbūt visos žmonijos turtas. Tė
vynėje, lageryje ir užsienyje Petro Pau
laičio vardas yra tariamas su meile. To
kie vardai nenueina užmarštin.

LATVIJOS KRIKŠTO MINĖJIMAS
Rugpjūčio 15 dieną, švenčiausios Mer

gelės Marijos dangun paėmimo šventėje, 
Aglonos Dievo Motinos šventovėje, Latvi
joje, įvyko latvių tautos krikšto 800 metų 
jubiliejaus minėjimo iškilmės. 

AMNESTIJA
Lenkijos valdžia liepos 17 dieną paskel

bė, kad ji ketina iš kalėjimų paleisti po
litinius ir kriminalinius kalinius bei su
teikti jiems galimybę įsijungti 'į viešą gy
veninį. Valdžia teigia, kad žengti tokį 
žingsnį ją 'įgalino „sunormalėjęs gyveni
mas“ ir „sustiprėjusi socialistinė valsty
bė“, bet, matyt, kartu ji siekia parodyti, 
kad tarp valdžios ir liaudies esąs geras 
tarpusavio supratimas. Iš pirmo žvilgsnio 
gan humaniškas lenkų valdžios poelgis la
bai nublanksta, kai susipažįstama su nu
matoma amnestija iš arčiau.

Pirmiausia, iš politinių kalinių reika
laujama prisipažinti padarius nusikalti
mą ir pasižadėti ateityje neužsiminėti „nu
sikalstama veikla“, be to, saugumo orga
nams jie privalo viską papasakoti apie sa
vo buvusią veiklą, bei perduoti „nusikalti
mo priemones“, kaip, pvz., spausdinimo 
mašinas ir pogrindžio literatūrą. Toks 
valdžios reikalavimas netaikomas krimi
naliniams nusikaltėliams, kurie paleidžia

kurti atitinkamą nuotaiką, susižadinti ati
tinkamus jausmus, nusiteikimus, emoci
jas. Todėl nustatytų dogmų laikymasis 
yra „pasenęs dalykas“, tai „siaurų“ ir 
kiek „atsilikusių“ žmonių reikalas... Tie
sa, religijos panteistai nesmerkia, prieš 
ją nekovoja, bet tyliai ignoruoja, nuo jos 
nusišalina.

Bet tai yra nusigręžimas nuo tyro van
dens 'šaltinio, nusigręžimas pačios baisiau
sios sausros metu. .

Taigi, kai mes paliekame sustingusias, 
negyvas materializmo dogmas, gerai ap
žiūrėkime, ar gyvos, šviesios, teisingos 
yra tos idėjos, kuriomis žavimės, ir ką jos 
gali duoti mums ir visai mūsų krikščioniš
kai tautai.

P. Mąstys
(„Aušra“, Nr. 48, 1985)

Iš originalo perrašė Lietuvių Informa
cijos Centras.

HITLERIO-STALINO PAKTO 
SUKAKTIS — „JUODO KASPINO 

DIENA“
Pabaltiečių Federacija Kanadoje drau

ge su kitomis vidurio-rytų Europos išei
vių organizacijomis paminėjo 1939 m. rug
pjūčio 23 d. pasirašytą gėdingąjį Moloto- 
vo-Ribbentropo paktą.

Molotovo-Ribbentropo paktas ir jo rė
muose suteikta sovietinė parama įgalino 
Hitlerį pradėtį Antrąjį pasaulinį karą ir 
su Stalinu pasidalinti Lenkija bei Pabal
tijo valstybes. Tiesioginė pakto pasėka 
yra tebesitęsianti šimto milijonų vidurio- 
rytų europiečių nelaisvė.

Toronto mieste sudarytas komitetas 
skatino rugpjūčio 23 d. rengti minėjimus 
šiaurės ir Pietų Amerikoje, Australijoje 
ir abipus Geležinės uždangos Europoje.

Popiežius Jonas Paulius II, kuris šį ju
biliejų jau iškilmingai paminėjo birželio 
26 dieną Šv. Petro bazilikoje, Rygos ir 
Liepojos vyskupijų apaštaliniam admi
nistratoriui kardinolui Vaivods pasiuntė 
ilgą sveikinimo telegramą.

mi pagal amžių ir bausmės laiką.
Manoma, kad daugelis politinių kalinių 

dėl tokių valdžios reikalavimų atsisakys 
pasinaudoti šia amnestija. Tai rodo 1984- 
tų ir 1985-tų metų patyrimas, kai irgi bu
vo skelbiamos panašios amnestijos, kurio
mis mažai kas pasinaudojo.

Šiuo veiksmu Lenkijos valdžia tikriau
siai siekia išbandyti jėgas, nes, kaip išsi
reiškė vienas aukštas pareigūnas, „kiek
viena amnestija yra vyriausybės stipru
mo įrodymas“. Iš dalies jis teisus, bet dar 
teisingiau būtų pasakius, kad tokiomis 
priemonėmis valdžiai pavyksta sukurti tik 
stiprumo reginybę. Juk Lenkijos vyriau
sybė vadina režimo kritikus nuo visuome
nės atitrūkusiais ekstremistais, svajoto
jais, suvedžiotais neišmanėliais ir pana
šiai. Taip nuvertinusi politinius kalinius 
ir paleisdama juos iš kalėjimo, ji nesiekia 
jų įtraukti į visuomenės gyvenimą, bet 
greičiau atitraukti nuo jų viešumos dė
mesį.

' ■ ■■

LIETUVOJE
Lietuvos teniso pirmenybės

Palangoje pasibaigė respublikos teniso 
pirmenybės, čempionų vardus pelnė kau
nietis Gracijus Remeikis, finale įveikęs 
veteraną S. Labanauską, ir vilnietė Jū
ratė Mackevičiūtė, finalinėje kovoje nu
galėjusi daugkartinę respublikos čempio
nę B. Sližytę. Dvejetų varžybų čempionais 
tapo V. Mažeika — G. Remeikis, B. Sližy- 
tė — N. Krūminytė ir J. Mackevičiūtė — 
V. Mažeika.
K. Donelaičio muziejus

Kristijono Donelaičio memorialinio mu
ziejaus lankytojų vis gausėja. Pernai Tol
minkiemyje pabuvojo apie 16.000 žmonių. 
Muziejaus teritorija šiuo metu užima 1,5 
ha plotą. Jau vienuolika metų muziejaus 
aplinką tvarkyti padeda vilniečiai — kraš
totyrininkų klubas „Alkas“ (vadovas inž. 
S. Lukoševičius).
Koncertai prie muziejaus

Palangos Gintaro muziejaus terasoje 
vyksta tradicinis klasikinės muzikos kon
certų ciklas „Nakties serenados“, čia 
skamba Mocarto, Bacho, Hendelio, Vival- 
džio ir kitų žymių kompozitorių kūriniai, 
kuriuos atlieka Lietuvos kamerinis orkes
tras, dalyvauja žymus smuikininkas R. 
Katilius.
Žemdirbių vasaros šventė

Žemdirbių vasaros šventė buvo sureng
ta Kauno rajono Babtų šile. Joje buvo 
pagerbti pirmūnai ir kombainininkai. 
Dalyviams koncertavo Lietuvos valstybi
nės filharmonijos artistai.
Geras obuolių derlius

šiemet soduose nemažas obuolių der
lius.

Anksčiau vyno gamyklos supirkdavo 
daug obuolių. Dabar jau nutrauktas vai
sių ir uogų perdirbimas į vyną. Įmonės, 
gaminusios vyną, pertvarkomos taip, kad 
iš obuolių, kitų vaisių ir uogų būtų pa
gaminta kuo daugiau sulčių, tyrės, kom
potų.
Autobusų parko statyba

Kaune, K. Markso prospekte, prasidėjo 
naujo miesto autobusų parko statyba. 
Naujajame statinyje bus administracinis 
korpusas, valgykla, susirinkimams skirta 
patalpa, degalinė.
Draudžiama šerti gyvulius duona

Nors draudžiama, aiškinama, jog nega
lima šerti gyvulių duona, lesinti paukščių 
kruopomis, — vis dar atsiranda tokių, ku
rie to nepaiso. Ir mėgėjams iš to pasipel
nyti padeda prekybininkai. Tokius faktus 
neseniai išaiškino Lazdijų rajono liaudies 
kontrolės komiteto aktyvistai, apsilankę 
kai kuriose kaimo parduotuvėse. Pasirodo, 
jog kai kuriose parduotuvėse miežines 
kruopas, kurių kilogramas kainuoja 16 
kapeikų, pardavinėja net maišais.

G. DAMUŠYTĖS PASKAITA
Lietuvių Informacijos Centro New Yor

ke vedėja Gintė Damušytė buvo pakvies
ta Detroite amerikiečiams skaityti paskai
tą apie Lietuvą. Gausiai susirinkusią ame
rikiečių publiką Damušytė supažindino 
su dabartine Lietuvos padėtimi, su kraš
te vykdomais religinės laisvės ir kitų pa
grindinių žmogaus teisių varžymais, kal
bėjo apie pogrindžio spaudą, platinančią 
laisvą žodį. Paskaitos klausytojams buvo 
išdalinta Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
numerių anglų kalba, buvo surinkta para
šų po peticija, prašant išlaisvinti lietu
vius sąžinės kalinius ir grąžinti tikintie
siem Klaipėdos Taikos Karalienės bažny
čią.

PALEISTAS A. MICHNIK
Pagal Lenkijos valdžios paskelbtą am

nestijos įstatymą Varšuvoje išlaisvintas 
žymusis opozicijos veikėjas istorikas 
Adam Michnik. Jis yra dabar pogrindyje 
veikiančios laisvosios profesinės sąjungos 
„Solidarumas“ vadovybės narys, vienas iš 
dabar taip pat panaikinto vadinamo „So
cialinės savisaugos“ komiteto KOR stei
gėjų. Michnik, drauge su keliais kitais 
opozicijos veikėjais, praėjusių metų vasa
rio mėnesį buvo nuteistas dvejus metus 
kalėti už dalyvavimą valdžios uždrausto
je organizacijoje. Išeidamas iš kalėjimo, 
Michnik nebuvo priverstas pasirašyti iš
tikimybės valdžiai pareiškimo, bet buvo 
įspėtas, kad bus tuoj patrauktas teismo 
atsakomybėn, jei tęs neteisėtą veiklą.
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VINCAS NATKEVIČIUS

VYTAUTO MAČERNIO POEZIJA
(Ištraukos iš paskaitos studijų savaitėje salzburge)

Vytautas Mačernis gimė 1921 birželio 
5, taigi šiais metais jam būtų suėję 65 me
tai. Gimtinė — sena sodyba žarnelės kai
me, netoli nuo Žemaičių Kalvarijos. Ūkis 
didžiulis — 120 ha žemės, 14 ha miško, 
bet visiškai praskolintas. Augo septyni 
vaikai. Tėvas, nors ir smarkus darbinin
kas, mėgo ir linksmai pagyventi: medžio
davo, išgerdavo, papuotaudavo. Mirė ne
laimingai, subadytas jaučio (1938). Po 
vyro mirties Mačernienė, nepaprasto fizi
nio stiprumo žemaitė (galėjo ir pajėgų vy
rą paguldyti ant menčių) puikiai viena 
vedė ūkį, nors iš skolų ir neišbrido. Vy
tautas iš pradžių mokėsi Sedos progim
nazijoje, ją baigęs persikėlė į Telšių gim
naziją. Į žemę įnikusiai Mačernių šeimai 
jis atrodė keistokas svajotojas, miške, 
aukščiausioje pušyje, įsirengęs sėdynę, 
kur mėgdavo vasarą tūnoti ir „laiminti" 
apylinkę. Kaimietė motina tiesiog negalė
jo suprasti, iš kur jis toks negyvenąs šei
mos ūkio rūpesčiais, nešnekus, „įsivaizdi
nąs“ — atsirado... Po dviejų semestrų an
glų k. studijų, Teologijos-Filosofijos faku- 
tete, šį fakultetą komunistams uždarius, 
Mačernis 1940 rudenį persikėlė į Vilniaus 
universiteto Humanitarinių mokslų fakul
tetą. Čia iš pradžių tęsė anglų kalbos stu
dijas, bet po metų pasirinko pagrindiniu 
studijų dalyku filosofiją pas Suomijos 
švedą prof. Vosylių Sezemaną, iš seno 
dėsčiusį Lietuvos universitete, šis paste
bi jo gabumus filosofijai ir planuoja savo 
studentą pasiųsti jos studijuoti į Paryžių. 
Karas šiuos planus sugriovė. Mačernis 
universitetą baigti nespėjo, nes jis buvo 
1943 kovo mėn. vokiečių okupacinės val
džios uždarytas. Tada Mečernis sugrįžo į 
savo tėviškę. Joje, pagal vieną savo sone
tų, „savo sielą, alkaną kaip žvėrį, maitins 
geriausiais žemės vaisiais: mokslu ir me
nu“: rašys sonetus, vers į lietuvių k. E. 
Po, O. Milašiaus ir kitų poeziją, skaitys 
Jaspersą, Nietzsche, Dostojevskį, Tolsto
jų, Bloką, Pasternaką; mokysis prancūzų 
ir rusų kalbų. Dar tik 23 metų būdamas, 
jau mokėjo 7 kalbas: be minėtų prancūzų 
ir rusų, lotynų, graikų, vokiečių, italų, 
anglų. Jo užmojai nepaprasti — tapti poe
tu mąstytoju, siekti grožio ir tiesos vieny
bės. „Aš jaučiu, kaip širdyje kažkas auga, 
plečiasi“, — rašo jis savo sužadėtinei Br. 
Vildžiūnaitei, — „plečiasi mano vienišu
mas (mama sako, jog aš esu vienuolis, ji 
pyksta, kam aš tiek daug skaitau ir dir
bu), plečiasi ir stiprėja įvairios mintys, 
ir aš imu svaigti nuo jų sunkumo, o širdis 
apsvaigusi nuo laukų, vėjų, kvepiančių 
kalvų ir vakarais garuojančių balų. Ir 
man kažkaip neįprastai gera, ir aš jau
čiu turįs kažką daryti, ir mano siela kaž
ko belaukdama virpa. Ji taip pamažėl au
ga ir auga...". Į kokias platumas ir gilu
mas dar būtų Mačernio siela išaugus, 
sunku pasakyti. Karas nutraukė jo gyvy
bės siūlą taip nelauktai, kad visa lieka 
tik spėliojimai, kuriais juk neverta užsi
imti. Frontui 1944 rudenį priartėjus prie 
Žemaičių Kalvarijos, Mačernio draugas 
Paulius Jurkus, gyvenęs šiame miestely, 
ryžtasi trauktis į Vokietiją. Apie tai jis 
praneša Mačerniui, kuris, atrodo, kartu 
su juo nori Lietuvą palikti. Sovietinėj Lie
tuvoj Mačernio norą vykti į Vakarus 
šiandien norima nuneigti. Kaip ten be
būtų, 1944 spalio 7 jis vyksta vienarkliu 
vežimu pas savo draugą į Žemaičių Kal
variją ir ten užmušamas patrankos svie
dinio. Jurkus tuo metu jau buvo pakeliui 
į Vokietiją. Negalint jo kūno palaidoti Že
maičių Kalvarijoje, — į ją vis krito bol
ševikų sviediniai, — namiškiai lavoną par
siveža į šarnelę ir palaidoja viename tėviš 
kės laukų kalnelyje, kur poetas ir šian
dien tebesiilsi.

Mačernis sukilo prieš poeziją, kurią ne
priklausomos Lietuvos laikais kūrė J. Ko- 
ssu-Aleksandravičius, A. Miškinis, Salo
mėja Nėris, iš dalies B. Brazdžionis. Tai
kliai ją apibūdino Juozas Girnius, jos pa
grindiniu bruožu laikydamas asmeninį 
Intymumą: „Pulsuoja ši visa poezija ne 
tautos likimu“, — rašo jis, — „o greičiau 
asmeniniu laimės rūpesčiu“. Dažnai rū
pestis laime — tai rūpestis, kad pasisektų 
meilė, o jei ji kada baigiasi — tai kad 
baigtųsi laimingai. Pora ištraukų šių tei
ginių iliustracijai:

O bus vasara beržynuose gražiuos, 
Tada mano — mano meilė atvažiuos. 
Mano meilė laimingai baigės, — 
Ji nuėjo linksma su kitais.

A. Miškinis

O Dieve, kaip gražus tas džiaugsmas, 
Kai meilės mūs širdis pilna. 
Ir jos ilgesio ir šauksmo 
Tavoji žemė sklidina...

J. Kossu-AIeksandravičius

Mačernio poezijoje rūpestis laime, sva
jonės apie meilės džiaugsmus beveik vi
siškai nepasirodo. Jam gyvenime laimės 
nėra, gyvenimas — darbas ir kova. Visa 
tai, gerokai pertempdamas, poetas išsakė 
eilėraščiu Gyvenimui:
Būk, gyvenime, man neteisingas. 
Būk versmė patyrimų karčių, 
Ir sunkių pralaimėjimų ringas. 
Iš kurio grįžčiau pilnas žaizdų, — 

Bet būk didelis ir vienkartinis 
Pažymėtas didžiųjų kančių, 
Skausmo platumos mano tėvynė, 
Jas išplėški begalybėn, meldžiu.

Sūkury nuolatinės kovos 
Niekada palankiai nešypsoki 
Ir nuo laimės laikyki atokiai.

Man neduoki draugų, mylimos, 
Švelnumu jie mane pražudys!
Mirsiu aš, mirs kovos troškulys!
Autorius čia rašo beveik anuomet pas 

mus užmiršta klasikine forma — sonetu; 
į jį neįmanoma įtalpinti mūsų nepriklau
somybės laikų lyrikai būdingo lengvo 
muzikinio žaismingumo, jame nerasim nė 
jokių ilgesingų žodžių mūsų žaliojo kaimo 
čiobreliui, smilgai, žiogeliui, svirčiai, sa
manotam stogui, — nė iš tolo. Sonete kiek 
pakiliu tonu, be jokių rafinuotų vaizdų, 
atviru, nuoširdžiu, beveik proziniu žodžiu 
poetas išsako kone savojo laiko credo. Pa
grindinis teiginys — gyvenimas turi būti 
didelis ir vienkartinis — yra egzistencia- 
linės filosofijos. Tuo Mačernis iš siauro 
lietuviško pasaulėlio išeina 'į daug plates
nį visuotinį pasaulį, kuriame visų pirma 
iėškoma prasmės, o ne laimės džiaugsmų.

Prasmės ieškojimo klausimu poetas 
ypač užsiima Vizijose, kurias reikia lai
kyti reikšmingiausiu ir geriausiu jo kūri
niu.

Jose pastebim, kad filosofinės minties 
poetas nebruka, ji tik jaučiama, palieka 
kontekste. Ir būtų blogai, jei mintis būtų 
tėkšta: tada greičiausiai dingtų poezija. 
Iš tikrųjų tik dvi eilutės pirmosios vizi
jos pradžioje ir dvi jos pabaigoje tenuro
do į lyrinio herojaus nerimą ir kančią, 
kurią — galėtume spėti — pagimdo mintis, 
svarstymai; šiaip jau visa vizija tiesiog 
homerišku ramumu tepiešia gimtųjų na
mų paveikslus kaime: iš pradžių regime 
kaitrų vasaros vidudienį, paskui ateina 
audra, po jos vėl suspindi saulė, galop 
vakaras ir naktis. Tai ir viskas. Kur čia 
poezija? Jai pajusti reikia citatų.

Kai išbundu vidunakty klaikiam ir ima 
širdį plakti, 

O smilkiniais tiksent kančia,
Vėl pamiršti vaizdai lyg pelkių šviesos 

rudeninę naktį 
Praeina pro mane.
Ir aš matau gimtinį šiaurės kelią 
{ saule degančius namus...
Ten pats vidudienis. Mergaitė skambina 

pietums varpeliais, 
O jų skambėjimas toks linksmas ir

saldus.

Greit vakaras. Iš lauko grįžta tėvas į 
namus, kiemu atbėga šunes, 

O vakarienės dūmai iš raudono kaimino 
jau driekias pažemiais.

Linguoja vėjas obelų viršūnėm, 
Ir krypstančių langų stikluos jau 

paskutinės šviesos baigia žaist.

Ramu jau tėviškėj. Mėnulis pro klevus i 
kiemą žiūri;

Naktis graži ir dieviškai skaisti.
Tik pas mane tamsus vidunaktis, tik 

pelenuos maža ugnelė gūri, 
Ir baisiai daužosi širdis.

Visų pirma atkreipkim dėmesį į prieš
priešą, išsakytą vizijos pradžioje ir pa
baigoje, ir tuo būdu einančią per visą vi
ziją: dieviškai skaisti vasaros diena ir 
naktis ir kančios draskomas poetas (be 
kitko, vaizdinys „dieviškai skaisti“ pasi
skolintas iš Homero). Vaizdinga prieš- 
priėša lyrikoj laikoma gera poetine prie
mone, bet čia ji neša su savim ne tik vaiz
dą, bet ir nepaprastą emociją — apstul
binantį nuoširdumą. Minėta vyresniųjų 
poeto amžininkų karta tokio nuoširdumo 
nė iš tolo nepajėgė parodyti.

Vizijų pabaigos ketureiliuose autorius 
veda egzistencijos filosofijai artimą min
tį, jog ateina „naujoji milžinų karta“, ku
ri „žino, kad lauktoji pažinimo saulė oro 
nežinios tirštuosius debesis jai niekad ne
nušvis, bet išvidinio nerimo pilna ji ver
žias..., nugali pasaulį ir pagaliau sumer
kia tamsoje šviesos pasiilgusias akis“. Ga
limas dalykas, kad šitai rašant, Mačerniui, 
įnikusiam į egzistencijos filosofiją, šmėkš
čiojo šiosios teiginiai, jog mes išdidžiai, 
herojiškai turime priimti neišvengiamą 
mirt'į, savo gyvenime neprasimu'šę pro jos 
tamsą — nepažinę už mirties ribos gali

mos antgamtės ar Dievybės. Betgi jei ši
tokį egzistencijos filosofijos teiginiai ga
li nuvesti į nihilizmą, tai Mačernis iš jo 
gelbstisi, žmoguje rasdamas „vidinį neri
mą“, „šviesos pasiilgusias akis“, amžiny
bės troškulį. Tai mintys, artimos krikš
čioniškajai pažiūrai. Šitai padeda poetui 
Vizijas baigti be nihilizmo, net labai po
zityviu vaizdu:

Iš vienišų svajonių tik pakilęs, nuo 
regėjimo vaizdų apsvaigęs, 

Iš karto netvirtai, parinkdamas 
žingsnius, einu,

Bet pamažu tvirtėja eisena ir 
netikrumas baigias, 

Ir jau po kojom dunda vieškelis, vedąs 
ligi didžiųjų aukštumų.

Vizijoms neabejotinai daug įtakos darė 
Oskaro Milašiaus poezija, kurioj apstu 
vlzijinių vaizdų, net savo gyvenime šis 
poetas yra vizijų turėjęs.

Populiaresni už Vizijas yra Mačernio 
sonetai. Jis prirašė jų gana daug, apie 80. 
Ne visi jie vienodos vertės. Geresni tie, 
kurie kilia gyvenimo prasmės klausimus. 
Piie tikrai poetiškų reiktų priskirti apie 
20 sonetų, tarp kurių galėtų būti: Don 
Juan, Toreador, Mykolo Angelo Dovydas, 
Šokėja ir asketas, Neatimki, Dieve, iš ma
nęs klydimo teisės, Savo sielą a:kaną kaip 
žvėrį, Būk, gyvenime, man neteisingas, 
Pasiilgau savo mylimos dukrytės ir kiti.

Mačernis pasirinko klasikinę soneto 
formą turbūt dėl to, kad buvo nepatenkin
tas, kaip minėjau, nepriklausomos Lietu
vos poetų gan sekloku pasaulėvaizdžiu ir 
kad jis pats savo filosofinėmis studijomis 
siekė gilumos. Sonetas kaip tik poetikoj 
yra žinomas savo rimtu, giliu turiniu, to
dėl jis ir patraukė.

MAKSIMAS GORKIS
PRIEŠ 50 METŲ MIRĖ

Sukako 50 metų (18 birželio) nuo rašy
tojo Maksimo Gorkio mirties Maskvoje. 
Tikroji rašytojo pavardė yra Peškov. 
Gorkio pseudonimu jis pasirašo savo pir
mąjį straipsnį „Makar Čudra“, kuris pasi
rodo viename Tifliso laikraštyje.

Jis gimė 1868 m. kovo 16 d. Nižnij-Nov- 
gorode. Busimasis rašytojas anksti tapo 
našlaitis. Skaityti pramokęs iš psalmyno, 
būdamas 6 metų iš savo senelio. 1876-78 
m. jis lanko pradinę mokyklą. 1884 m. 
jis persikelia į Kazanės miestą ir užsidir
ba sau duoną, tai kroviku, tai namų tar
nu, tai kepėju. 1888-1891 Gorkis daugiau
siai keliauja, gerai susipažindamas su vi
su Pavolgiu ir Kaukazu. 1892 m. Gorkis 
susipažįsta su rašytoju Korolenko, kuris 
jaunajam literatui nurodo kokią reikšmę 
rašant turi forma ir kad rašyti reikia pa
prastai ir visiems suprantamai. 1895 m. 
Gorkis dirba laikraščio „Samarskaja ga- 
zeta“ redakcijoje, vėliau apsigyvena Pe- 
tersburge. Tenai jis turi ryšių su kon
spiraciniu ii' apšviečiamuoju darbu stu
dentų rateliuose. 1905 m. Gorkis Ochranos 
trumpan laikui suimamas ir kalinamas. 
Po to jis išvyksta 'į Vakarų Europą, daly
vauja 1907 m. Rusijos socialdemokratų 
partijos suvažiavime Londone ir susipa
žįsta asmeniškai su Leninu. Po to trum
pam laikui jis lankosi Amerikoje, grįžta 
vėl į Europą ir apsigyvena iki 1913 m. Ita
lijoje, Capri saloje. Gyvendamas Italijoje, 
Gorkis visiškai nebuvo paveiktas gražio
sios krašto gamtos. Jo mintys visą laiką 
buvo nukreiptos į Rusiją. Ikirevoliuci
niais laikais jo viloje buvo įrengta moky
kla pabėgusiems rusų emigrantams. Tais 
laikais retas kuris rusas, lankydamasis 
Italijoje, neužsukdavo 'į Capri salą. Gor
kis kiekvienam paprasčiausiam tautie
čiui surasdavo laiko jį priimti ir pasikal
bėti. Gorkio socializmo sąvoka reiškia pir
miausiai meilę žmogui, jo idealas buvo 
išsilavinęs darbininkas. Grįžęs 1913 m. į 
Rusiją, Gorkis 1917 m. revoliucijas sutiko 
būdamas ne visišku bolševiku. Po revo
liucijos įvykių, Gorkis įkuria žurnalą 
„Naujasis Gyvenimas“ ir kritikuoja leni- 
nistin'į terorą, aistringai pasisako už kul
tūrinio palikimo išlaikymą ir gina inte
lektualus. Gorkis paneigė bet kokios rū
šies barbariškumą ir rodosi, kad norėjo 
kartu būti krikščionis ir marksistas. Le
ninas uždraudžia jam šito žurnalo leidimų 
ir Gorkis 1921 m. vėl išvyksta į Italiją ir 
apsigyvena Sorrente, kad išgydytų prasi
dėjusią džiovą.

Gorkio kūryba bendrai skirstoma į iri- 
periodus. Pirmasis periodas tęsiasi maž
daug nuo 1892 m. iki 1899 m. Šitas kūry
bos periodas apima ankstyvąsias apysa
kas ir poeziją (Makar Čudra, Starucha 
Izergil, Daina apie Sakalą, Mergaitė ir 
mirtis ir kiti) ir yra persunktas romantiš-

Bene populiariausias yra Mačernio so
netas, pavadintas
Toreador:

Garsus Toreador, Mirtis baisioji. 
Gyvenimo arenoj vaikšto išdidi 
Ir pergalėm naujom kasdien

triumfuoja —
Jai turi pralaimėt sunkioj kovoj visi. 
Ji rodo mums raudoną laimės skarą.
Mes puolam ją, tartum įsiutę gyvuliai, 
Kol aštrų durklą ji širdin suvaro,

Iš mūsų narso pasijuokus įžūliai.
Dievams žaidimas tas žiaurus patinka: 
Aukštai susėdę danguose aplinkui, 
Šauniam Toreador triukšmingai ploja

Ir gyvulių būrius kasdien naujus 
Išleidžia pro gyvenimo vartus, — 
Težudo juos Toreador, Mirtis baisioji.
Eilėraščio populiarumas, man rodos, su

tampa su jo menine verte. Juk mirtį pa
vadinti toreadoru yra beveik genialu, nes 
ši metafora yra taikli. Ji „pataiko“ juo 
labiau, kad puikiai atsako tai minčiai, ku
rią kaip pagrindinę kūriny Mačernis ve
da. Toreadoro metafora nurodo į patrau
klią jėgą, apsukrumą, žaismingumą, ele
ganciją, gudrią apgaulę — savybes, ku
riomis pasižymi kovotojas arenoj su bu
liais. Poeto mintimi, kaip tik tokia esanti 
ir mirtis. Jau pradžioje cituotame sonete 
Gyvenimas autorius skelbė mintį, kad 
verta siekti ne laimingo, populiariai ta
riant, turtingo, lengvo, sėkmingo gyveni
mo, o prasmingo, t.y. tokio, kuris pasižy
mi kūrybingu darbu ir kova dėl aukštųjų 
idealų. Egzistencijos filosofijos įžvalga, 
kurią poetas gerai žinojo, mirtis yra kaip 
perspėjantis šauklys, primenąs, jog su ja 
baigiasi mūsų gyvenimo kova ir darbai, 
tat reikia iki šios ribos prasmingai pra
gyventi — būti „sau-žmogumi“, Selbstsein 
(K. Jaspersas). Betgi mirtis gali mus ir 
gudriai apgauti. Jei tikim jos beprasmybe, 
tai šios beprasmybės veikiami, mes gali-

MAKS1MAS GORKIS
ko patoso, veržlumo ir nuogo brutalumo, 
kuris dažnai piešia žemą ir bevertę būtį.

Antrasis Gorkio kūrybos periodas tę
siasi maždaug nuo 1899 m. iki 1912 m. ir 
pasižymi dvejopa tendencija — socialis
tinių idėjų pabrėžimu ir didesniu žanru. 
Šiam periodui priklauso tokie Gorkio vei
kalai, kaip romanai „Foma Gordejev“, 
„Motina“, Išpažintis“, dramos „Miesčio- 
nys“, „Dugne“, „Daina apie audros 
paukštį“. Sakoma, kad Gorkis pats save 
laikęs 1905 m. revoliucijos paruošėju ir 
pranašu. Romane „Motina“ Gorkis pavaiz
duoja 1905 m. revoliucijos Rusijoje per
gyvenimus. Nors romano veikėjai atrodo 
ir kiek šabloniški, juose glūdi tikras žmo
gaus sielos šiltumas, kuris tiesiog skver
biasi į šird'į ir tenai užkuria tylią ugnelę. 
„Dugne“ pavaizduojama nesantaika tarp 
antisocialinio individualizmo ir kova 
prieš priespaudą. Dramos siužeto centre 
vienos nakvynės namuose filosofuoja val
katos, kurie žiūrovui pasirodo lyg koks 
svajotojų koncilius, nes jie visi kalba afo
rizmais. Dramoje „Priešai“ Gorkis ati
dengė liberalų veidmainiavimą, kurie iš
pardavinėja savo tėvynę, tautą, garbę ir 
laisvę, kad išgelbėti savo kailį.

Trečiajam Gorkio kūrybos periodui 
priklauso tokie jo veikalai, kaip tai auto
biografinė trilogija (Vaikystė, 1912, Žmo
nėse, 1914, Mano universitetai, 1923), 
„Prisiminimai apie Tolstojų,“ romanai 
„Artamanovų reikalas'1, „Klim Samgin“ 
ir kiti. Gorkio trilogijos pirmoji dalis yra 
laikoma aukšto literatūrinio lygio kūri
niu. Forma esanti visai palaida, galima 
matyti veikalo vidinį baigtinumą. Iš visų 
veikiančių figūrų galima labiausiai atpa
žinti močiutės asmenį. Reikšminga yra 
taip pat ii- antroji dalis, nors joje apsiri
bojama tiktai įvykiu, nupasakojimu. Tre
čioj daly su ironiška antrašte nupasako
ja Gorkis praleistus metus Kazanėje, kur 
jis pirmą kartą susitiko su socialistiniais ' 
intelektualais. '

I 
Romane „Aitamanovų reikalas“ (1925) 

Gorkis pavaizduoja vienos šeimos istoriją, 
kuri tęsiasi trijų generacijų bėgyje. Šio 
romano tematika rašytoją užėmė nuo 
1902 metų, kada jis pirmą kartą susitiko 
su L. Tolstojum. Dėl šito romano siužeto 
Gorkis 1910 m. kalbėjęs ir su Leninu. Jo 
pašnekovas jam maždaug taip atsakęs: 
„Tema gera, bet aš nenumatau, kaip Jūs 
romaną užbaigsite. Jį galėsite užbaigti 
tiktai po revoliucijos". „Prisiminimuose 
apie Tolstojų“ Gorkis teigia, kad Tolsto
jus jam pasakęs: „Jūs žinote gana daug 
apie gyvenimą, daugiau žinoti apie jį nė
ra reikalinga".

Romanas „Klim Sangin“ yra laikomas 
vienas iš didžiausių M. Gorkio nepasiseki
mų. Jis norėjo pagrindinio herojaus bio
grafijoje pavaizduoti rusų visuomenės gy- 

me šokti džiaugtis gyvenimo teikiamais 
malonumais, nusivertinti iki įsiutusių gy
vulių ir aistringai pulti į raudoną laimės 
skarą. Ir tokių laimės iliuzija apsigavusių 
žmonių yra neapsakomai daug: jie ver
žiasi būriais į toreadoro skarą ir leidžia
si žudomi apgaulingo laimės žavesio. Tai 
praskamba beveik moralizavimu, bet ši
tai kiek sušvelninama, veržimąsi į laimę 
pateisinant dievų valia. Bet prieš Die
vą ar dievus Mačernis dėl to nesukyla: 
žmogaus kaltė save apgaudinėti laime pa
lieka. Juk dievai, atrodo, vien ironiškai 
tesidžiaugia toreadoro apsukrumu apgau
dinėti žmones laime.

Jei pabaigoj klaustume, kodėl Mačernis 
susilaukė gan didelio pasisekimo skaity
tojų tarpe net iki dabar, tai atsakymas 
galėtų būti ir toks: jis buvo aiškesnis, su
prantamesnis nei daugumas nepriklauso
mos Lietuvos poetų, bet kartu ne mažiau 
poetiškas kaip jie. Jo poetinis sakinys bu
vo logiškas, arčiau prie įprastinių galvo
jimo schemų. Svarbu ir tai, kad jis palie
tė jautrius bendražmogiškus klausimus: 
laimės, gyvenimo prasmės. Galimas daly
kas, kad jis netgi išsakė savo gyvenamo
jo laiko dalies lietuvių inteligentų psicho
loginę būklę, kuri skyrėsi nuo ortodoksi
nių oficialių pažiūrų platesniu ir gilesniu 
humanizmu, savin įglaudusiu ieškantį, 
laisvės pasiilgusį žmogų. Toks platus ir 
gilus humanizmas, sakysim, ataidi iš šio 
soneto:

Neatimki, Dieve, iš manęs klydimo 
teisės,

Noriu pats surasti Tavo kelią.
Lig Tavęs gal taip ir niekad

neateisiu, 
Bet aš trokštu pats patirt, kaip gelia

Klaidoje širdis... Aš baisiai noriu 
nusidėti

Ir palikti tuščią Tavo rojų.
Tik patyręs nupuolimo vargą kietą, 
Vėlei imsiu sekt patarimu Tavuoju.

venimą nuo 1870 m. iki 1917 m. Romanas 
turėjo parodyti ideologinius susirėmimus 
rusų intelektualų tarpe, bet jis liko neuž
baigtas. 1928 m. Gorkis vėl grįžo iš Itali
jos į Rusiją ir prisitaikė visiškai prie ideo
loginės pozicijos, kadangi buvo labai pa
veiktas techninės pažangos šalyje. 1931 m. 
Gorkį aplanko asmeniškai Stalinas.

Kas liečia Gorkio mirtį, tai yra kelios 
versijos. Oficialusis biuletenis nusakė, 
kad jis miręs plaučių uždegimu. Kita 
versija — buvo nunuodytas, prasidedant 
didžiajai „čistkai“ Rusijoje 1936 m.

J. Kokštas

PASKUTINIS TOMAS
„Lietuvos bažnyčių“ knygų autorius 

šiuo metu baigia ruošti spaudai paskutinį 
šio serijinio veikalo tomą, kuris skirtas 
Kaišiadorių vyskupijai. Antroje knygos 
dalyje bus išspausdinti jau išleistuose to
muose pastebėtų klaidų atitaisymai, pa
tikslinimai ir aprašymai tų bažnyčių bei 
koplyčių, kurios dar nebuvo paskelbtos. 
„Lietuvos bažnyčių“ skaitytojai, pastebė
ję įsivėlusias klaidas bei netikslumus, o 
taip pat turį dar nepaskelbtų bažnyčių — 
koplyčių nuotraukų, prašomi rašyti auto
riui adresu: Bronius Kviklys, 5747 So. 
Campbell Ave., Chicago, 1L 60629. USA.

Kurgi, žeme
Kurgi, žeme, tavo veidas, 
kuris guodžia, žaizdas gydo. 
Nepažinęs, nežinosiu žiedo kvapo, 
kam tart žodį sielos savo.

Pakilk giedrios dienos šviesoj, 
sušviski gyvas vėtroj nemarioj. 
Parodyk, ko nematom, o vis trokštam, 
sužadink džiaugsmų, numarinki 

skausmų.
♦ ♦

Kažkur aukštai 
kyla dūmai 
paklydusių vaikų aukų. 
Šiurpus aidas 
skausmo kupinas 
griauna begalinius tūkstančius 
šeimų namų.

Žemės akla kelionė 
liks be keleivių, 
be aukos.
Viena daugelio pasmerktų planetų.
Re skausmo.
Re raudos.

♦

Papūstas smėlio grūdelis 
suverčia kalnus, 
o vėjas graužia uolų 
tuo pačiu smėlio grūdeliu.

Ištašyk man Dievų, 
išlaisvink akmenyse degančių aukų. 
Už pažinimo ribų švyti 
Didžiosios Saulės spinduliai.

Saulius Kubilius

2
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DIDIEJI PLANAI
MUILO GAMYBA Iš BLAKIŲ IR VABALŲ

Kaip žinoma, komunistų partija ir So
vietų valdžia visuomet giriasi savo pažan
ga ii- dideliais išradimais, kurie kartais 
stebina užsienio žurnalistus ir žinių agen
tūras proletarų išradingumu.

Anglų žurnalistas R.O.G. Urch, vienu 
metu buvęs dienraščio „The Times" ko
respondentas Rusijai ir Baltijos valsty
bėms, yra parašęs knygų —■ „The Rabbit 
King o£ Russia'4, kurioj aprašo komunis
tų pastangas išrasti ką nors naujo ir ne
paprasto, ko pasaulis dar nežino, arba ir 
paprastus dalykus gaminti nepaprastu me
todu. Bet koks naujas planas turi būti di
delis ir stebinantis.

Vienas iš tokių pavyzdžių, kaip Sovie
tų valdžios ir aukštose partijos sferose bu
vo priimta, kaip valstybinė verslo šaka, 
šunų vilnų apdirbimo įmonė. Buvo nutar
ta nukirpti visus Rusijos šunis ir įsteigti 
šunų vilnų industriją. Sumanymas kilo 
viename partijos mitinge, kai komunizmo 
entuziastas Griška Antonovič pasakė: — 
Kirpkime savo šunis! Mes turime 25 mi
lijonus šunų, bet neturime šunų vilnų 
industrijos. Šunys nešioja 25 milijonus 
„kudlų" žiemą ir vasarą. Aviganiu, šunys 
dažnai turi geresnę vilną negu avys, ku
rias jie gano, bet kerpamos tik avys, o 
šunys paliekami nekirpti ir nepatogiai 
kenčia per vasarą.

Susirinkimo masė vienbalsiai pakartojo: 
— Taip, 25 milijonais „kudlų" bus pra
turtinta vilnų pramonė. (Griška, žinoma, 
nutylėjo, kad ne visi šunes „kudloti“).

1932 m. pavasarį valdžia priėmė nutari

ATOSTOGOS KANARŲ SALOSE
Pereitais metais, prieš skridimą į Por

tugalijos Algarvo pakrantę, sunku buvo 
žmoną ir dukrą įtikinti saugiu skridimu, 
kadangi dedamos lėktuvuose bombos dau
giausiai lietė amerikiečių bendrovių lėk
tuvus. Be to, teroristai sukinėjosi apie 
pietryčių Europą, paliesdami daugiausiai 
Graikiją ir Italiją.

Panaši istorija ir šiemet. Atostogas pra
leisti pasirinkome Ispanijai priklausan
čias Kanarų salas. Slaptos Baskų organi
zacijos narių dedamos bombos viešbučiuo
se, norint atbaidyti turistus nuo atostogų 
Ispanijoje, vėl sukėlė abejones — skristi, 
ar atostogas praleisti kuriame nors Ba
varijos ar Juodmiškio kaime. Deja, sumo
kėtas lėktuvas ir viešbutis, nepastovus 
Vokietijos oras, nusvėrė skridimą, paly
dint jį liepos mėn. 7 d. lietum. Antra, ne
sėkmė jau einant į lėktuvą: dukra, būda
ma Kanados pilietė, neturėjo pase Vokie
tijoje apsigyvenimo leidimo, gaunamo 
apskrities ‘įstaigoje. Paprasčiausiai — pra
žiopsota, kadangi pasas buvo gautas tik 
prieš keletą mėnesių (Kanada pasų nepra
ilgina, išduodama po penkių metų nau
jus), užmiršdamas jį nuvežti mūsų aps
krities įstaigon. Po telefoninių pasikalbė
jimų policininko su jo viršininku (girdė
jau sakant „tėvas kanadietis, motina vo
kietė“), galų gale atsiradome lėktuve. Ma
lonus skridimas, nors retkarčiais Alpių 
kalnuose lėktuvą gerai „pamėtydavo“. Pa
siekus pietinę Prancūziją, padangė buvo 
be vieno debesėlio.

Po keturių valandų nusileidome Gran 
Canaria Gando aerodrome. Gerai pažįstu 
ispaniško gyvenimo „greitį“, tad ir nesi
jaudinau, laukdamas lagaminų, nesijaudi
nau beveik pusantros valandos išsėdėjęs 
su kt. keleiviais karštame autobuse. Ma
no „damos“ nepripažįsta tokio gyvenimo 
tempo, nors jau antrą kartą lanko Ispa
niją.

Galų gale, pilnas keleivių, autobusas 
pajudėjo 'į Playa del Ingles — anglų pa
plūdimį. Vaizdas labai niūrus: pilka, sau
lės sudeginta tamsi uola, nė vieno name
lio, kur-ne-kur krūmokšnis, nė vieno 
paukštelio (tik prie jūros pakrantės), nė 
vieno žvėrelio. Tik pavažiavus į pietus 
apie 20 min., pasirodė pirmi viešbučiai ir 
„ bungalows“ turistams, apsodinti palmių 
medžiais ir gėlėm, čia prasideda turistų 
gyvenimas, atrodo, daugiausiai iš Skandi
navijos, nes vienoje vietovėje ant maldos 
namų pastebėjau „Svenskaw Kirka“ už
rašą, barus ir valgyklas taip pat švediš
kais vardais.

Šį pavasarį Ispanijoje vyko balsavimas, 
prašant gyventojus pasisakyti JAV bazių 
ir NATO klausimu. Ir šioje saloje savo 
didelę propagandinę mašiną užvedė ko
munistų partija, įrašydama ant uolų, til
tų tokius šūkius „Vota no OTAN“ (nebal
suok už NATO), uždedant apačioje komu
nistų partijos raides bei kūjį ir pjautuvą. 
Arba vėl: „Canarias es no Europa Libre 
i paz“ (Kanarų salos ne Europa. Laisvė ir 
taika).

Kas tos Kanarų salos („can“ isp. šuo, 
taigi šunų salos'.), kokia jų istorija? Iš 

mą, kad šunų vilnos padės išpildyti penk
mečio planą ir išleido įsakymą surinkti 
visas šunų vilnas, paskirdama vilnų rin
kėjus. Buvo paskelbta, kad šunų vilnų 
rinkimas yra valdžios monopolis.
Bet Girška Antonovič buvo dar nepaten

kintas lokiu vilnų rinkimu. Jis matė, kad 
kerpant šunis ir avis dar daug vilnų lie
ka nenukirpta, o nukirptosios yra per 
trumpos. Daug naudingiau būtų vilnas 
nuo avių ir šunų nupešti. Jis greit susi
rado profesorių Ilyin, kuris padaręs ban
dymus ant triušių, paskelbė išradęs che
mikalą, kurio 'įdavus avims ir kitiems Vil
ainiams gyviams tie numeta visus plau
kus iki nuogumo, belieka tik tuos plaukus 
surinkti.

Sovietų valdžia nesitvėrė džiaugsmu ir 
profesorius Ilyin tapo sovietų herojum. 
Valdžia net pasiskubino paskelbti, kad Ru
sijos masių aprangos problema išspręsta. 
Profesorius gavo didelę sumą pinigų, o 
senasis avių kirpimo metodas buvo pas
kelbtas kaip pasenęs ir atgyventas.

Bet atsirado labiau galvojančių, kurie 
ėmė klausti, kaip bus su vilnų ataugimu, 
ar nebus jų šaknys sugadintos.

Greit paaiškėjo, kad avys ėmė gaišti 
dėl „nežinomų priežasčių“. Turbūt pro
fesorius pamiršo kaip sumaišyti savo che
mikalus, arba avys be vilnų sušalo.

Sovietų mašinoms ir traktoriams tepti 
buvo skubiai reikalinga alyva, todėl jai 
pasigaminti nutarta steigti alyvos fabriką, 
kuriame būtų spaudžiamas aliejus iš bla
kių, skėrių ir kitų vabalų. Tam reikalui 

viso yra 12 kalnuotų, vulkaninės kilmės 
salų, 9,273 kv. km bendro ploto, kuriose 
gyvena beveik 1 milj. gyventojų. Kanarų 
salos yra padalintos į dvi provincijas: Te- 
nerifo, Gomera ir Hierro yra valdomos 
Santa C r u z de Tenerife, tuo tar
pu Gran Canaria, Lanzarotte, Fuentaven- 
tura ir kt. mažesnės salelės yra Las Pal
mas de Gran Canaria žinioje.

Pirmykščiai gyventojai — autochtonai 
— buvo berberų grupės gunšai, iki 14 š. 
gyvenę akmens amžiumi. Atvykę kolonis
tai ispanai, susiliejo su vietiniais ir šian
dieną salų gyventojai save laiko ne gu- 
nšais ar ispanais, bet tiesiog didžiuojasi 
skambiu „canaiios“ vardu. Tą galėjau pa
stebėti skirtingame nuo Ispanijos žemyno 
tautiniame mene (šokiai, muzika, rūbai), 
aplankęs vieną vakarą jų tautinio ansam
blio pasirodymą.

(Manding, daug teko matyti įvairių 
tautinių ansamblių, tačiau gražesnių tau
tinių rūbų, ypač mėlynos spalvos Vilniaus 
krašto, niekur nemačiau! Mūsų tautiniai 
rūbai — tik nešiandieniniai, Lietuvoje su
slavinti — tai vienas brangiausių lietuvių 
tautos deimančiukų!).

Ir gen. Franco Gran Canaria sala taip 
pat suvaidino svarbią role. Įtakingas 
Miuncheno dienraštis „Suddeutsche Zei- 
tung" liepos mėn. 12-13 d. (žemyno dien
raščiai salą pasiekdavo tik vienos dienos 
pavėlavimu) įdėjo platų straipsnį apie 
įvykdytą prieš 50 m. perversmą. Ispanijo
je, pažymėdamas, kad generolo laipsnį 
Franco užsitarnavo būdamas 32 m. ir 
trumpai praleisdamas ištrėmimą Kanarų 
salose.

Šiaurinė Gran Canaria salos dalis yra 
labai derlinga ir derlius čia nuimamas ap
skritus metus, nes saloje yra „amžina" 
vasara. Nenuostabu, kad ir turizmas čia 
klesti visus metus.

Geografiniai Kanarų salos priklauso 
Afrikai. Jų geologinė kilmė yra įvairiai 
mokslininkų aiškinama. Tačiau daugu
mos nuomone jos yra vulkaninės kilmės, 
o Fuertaventura ir Lanzarote — tai da
lys atskilusios Afrikos.

Prisipažinsiu, nusivyliau mūsų tris sa
vaites gyventa „Playa del Ingles (anglų 
paplūdimys) vietove. Ji panaši į „Playa 
del Burros“ (asilų), Playa del San Agus
tin“ ir kt. paplūdimių vietos, rasdamas jo
je antrą Vokietiją (labai retai girdėjau 
olandų ar anglų kalbas), su vokiškom 
krautuvėm, kavinėm, vokiškais alaus ba
rais, mėsinėm, vokiškais užrašais ir t.t. 
Norėjau prisiminti dar Hamiltone studi
juotą ispanų kalbą, tačiau ir negrai iš 
Senegalio, pardavinėdami mažus plastiki
nius drambliukus, „auksines“ apyrankes, 
kalbėdavo vokiškai, o ką bekalbėti apie 
pardavėjus krautuvėse! Sukomercintas iki 
pat pagrindų gyvenimas, paremiant jį 
brangoku „panem et circenses“ šūkiu. Ir 
pats paplūdimys neturi Portugalijos, Ispa
nijos, Italijos ar Graikijos — Kretos sa
los pakrančių smėlio. Jis yra tamsus, gal 
net juodas, kaip ir pati vulkaninės kil
mės sala. Papūtus Afrikos vėjui, reikia 
skubiai bėgti į viešbučio baseiną. Jame 

buvo sudarytas planas surinkti Rusijos 
blakes ir kitus vabalus ir pristatyti į stei
giamą įmonę. Bet planas nepasisekė, nes 
buvo per lėtas, o valdžiai reikėjo greites
nio būdo alyvai gauti.

Tačiau idėja surinkti Rusijos blakes ir 
kitus vabalus rado pritarimą kitam reika
lui, būtent — įsteigti Valstybinę blakių 
ir vabalų muilo pramonę. Tačiau bandy
muose pasirodė, kad blakės ir kiti vaba
lai nebuvo pakankamai alyvuoti (reikia 
manyti, kad komunistiniam rojuj ir bla
kės buvo nusimaitinusios), todėl 1933 m. 
nutarimu planas atidėtas vėlesniam lai
kui.

Dar mažesnio pasisekimo turėjo Sovie
tų varlių-buožgalvių pramonė, kuri suny
ko beveik pačioje jos užuomazgoje. Nors 
buvo numatyta valdžios penkmečio plane 
panaudoti Ukrainos balose esančius mili
jonus buožgalvių kiaulėms maitinti, bet 
planas nepavyko, nes buožgalviai balose 
staiga pranyko.

Didelis entuziastas Griška Antonovič 
Pilipovič iškėlė mintį įsteigti triušių au
ginimo ūkį ir iš jo aprūpinti kitus ūkius 
po visą Rusiją, nes gyvulių ūkiai revoliu
cijos metais buvo sunaikinti. Valdžia rim
tai pažiūrėjo 'į jo sumanymą. Griška no
rėjo tuojau importuoti triušių iš Austra
lijos ir įrodinėjo, kad jeigu Sidnėjuj pri
pildytų pusę laivo triušiais, tai kol laivas 
pasieks Odesą arba Leningradą, jų būtų 
pilnas laivas. Bet tas planas dalinai bu
vo atmestas. Apsigalvota, kad Australijos 
triušiai netinka Sovietų Sąjungai. Tada 
nutarė ieškoti triušių Europoj ir Anglijoj. 
Iniciatoriams krito į galvą žodis „pedi
gree“ ir visi juo susidomėjo. Todėl pir
moj vietoj ieškoti triušių leidosi i Angliją, 
ir iš čia parsivežė „Angorą“.

Įdomus ir komunistų užsimojimas įro-

' ir praleidau likusias dvi savaites.
Tad norint kiek daugiau pažinti vieti

nių gyventojų kultūrą, jų praeitį bei patį 
nesukomercintą gyvenimą, būtinai reikia 
įsirašyti į kasdienines ekskursijas arba 
tiesiog išsinuomoti „džipą“ ar automaši
ną ir keletą dienų „pasisukinėti“ aplink 
įsėdus į laivą, aplankyti kitas Kanarų sa
leles. Vienos dienos išvyka į Maroką nė
ra verta sumokėto pinigo.

Antras nusivylimas — visur moderniš
ka statyba. „Playa del Ingles" ir visi kiti 
paplūdimiai neturi seno žvejų kaimelio 
kevalo, kokių, pav., teko matyti Graikijos 
archipelago salose — Poros, Hydra, Por
tugalijos ar Ispanijos pakrantėse, čia vi
sas gyvenimas sukoncentruotas daugia
aukščiuose viešbučiuose, moderniškuose 
nameliuose. Tuo tarpu, aukščiau minėtose 
vietovėse, gyvenimas vakare daugumoje 
„virdavo“ ne kokioje knaipėje, vyninėje 
ar naktiniame klube, bet kaimelio didžiau
sioje aikštėje, sėdint prie stalų ir gurkš
nojant vietinį alų ar vyną, o ne Bavari
jos, Diuseldorfo ar švediška Skol, klau
sant vietos gyventojų dainų, tautinių ins
trumentų muzikos.

Gyvenimas privertė ir Bažnyčią prisi
taikyti prie turistų polėkių. Playa del 
Ingles moderniškuose maldos namuose mel 
džiasi evangelikai ir katalikai. Vokiečiai 
turi savo nuolatinį kunigą iš Ašalenbur- 
go. Šv. Mišias jis laiko šeštadienio vaka
rą ir sekmadienio rytą. Teko su juo trum
pai pasikalbėti ir sužinoti, kad jis apie 
Lietuvą palyginus gerai informuotas. Is
panų kalba mišios laikomos šeštadienį 
du kartus ir sekmadienį tris. Vokiečių su
sirinkdavo gera šimtinė, ispanų apie 500- 
600. Bažnyčios prieangyje iškabintas skel
bimas, prašant angliškai kalbančius ku
nigus laikyti angliškai mišias. Vokietis 
man pasakė (kada pasisakiau, kad esu 
Kanados lietuvis), kad Las Palmas vys
kupas rašė laiškus į Dubliną, prašydamas 
airio kunigo. Deja, neatsirado savanoris, 
kuris „amžinoje“ vasaroje sutiktu dirbti 
Kristaus vynuogyne. Renkant aukas, ti- 

‘ kintieji į pintinę daugiausiai dėjo 100 pe- 
zetų.

Norėčiau užbaigti chroniška ir labai pla
čiai paplitusia paplūdimyje moteriška li
ga. Kada įvairių Afrikos tautų ir taute
lių „gražioji lytis“ stengiasi save puošti 
gražiausiais rūbais, ne tik Kanarų salose, 
bet visuose pietiniuose kraštuose, kultū
ringos ir civilizuotos Europos atstovės, 
maudosi, šildosi prieš saulę pusnuogės.

Suprantama, policija ar viešbučio 
direkcija užmerkia akis, kadangi į jų ka
sas, valstybės iždą įplaukia taip reikalin
gos vokiškos markės, angliški svarai, olan
diški guldenai, švediškos kronos. Atrodo, 
kad moteriškas akiplėšiškumas neturi jo
kių ribų ir gal po kelių metų paplūdi
miuose jas matysime Ievos rūbuose...

Visiškai teisingai, grįžtant jau į namus, 
vokietis man pasakė: žinote, nemačiau 
nė vienos moters su bikini kostiumėliu...

K. Baronas 

dyti, kad Dievo nėra ir religija yra klai
dinga. Partijos ir valdžios buvo nutarta 
įrodyti, kad žmonės ir beždžionės daug 
nesiskiria, kad jie gali gyventi kartu ir 
veistis. Tai įrodyti buvo nutarta pasiųsti 
ekspediciją į Afrikos Kongą ir sukurti 
naują rasę — žmogų-beždžionę. Ekspedi
cija gavo Leningrado mokslų akademijos 
pritarimą. Profesorius Ilya Ivanovič Iva
nov, gavęs 10.000 amerikietiškų dolerių, 
kartu su kitais komunistiniais mokslinin
kais, nuvyko į Kongą tikslu sugauti ten 
keletą moteriškos lyties šimpanzių, apvai
sinti jas dirbtiniu būdu žmogiška sėkla ir 
paskui atvežti jas su nauju žmonių-bež- 
džionių prieaugliu į Sovietų Rusiją, tuo 
įrodyti, kad Dievo nėra. Kaip bolševikų 
vadai tada sakė: — Mesti juos į akis dva- 
siškams kaip įrodymą, kad beždžionės ir 
žmonės yra broliai ir seserys.

Tokios buvo Sovietų valdžios pastangos.
Bet apie pasekmes nieko daugiau nebe

girdėta, tik spaudoj rašyta, kad valstybi

LENKIJOS OPOZICIJA
Leninas buvo įsitikinęs, kad spauda — 

ne tik svarbiausias kolektyvinis propa
gandistas bei kolektyvinis agitatorius, 
bet ir kolektyvinis organizatorius. Dėl to 
jis ir partiją kūrė apie savo laikraštį „Is- 
kra“. Galima su revoliucijos vadu nesutik
ti principo klausimais, bet taktikos daly
kuose jo pažiūros reikšmingos, nes jis 
buvo, deja, veiksmingas politikas. Kaip 
bebūtų, lenkų demokratinė opozicija po 
1981 gruodžio Lenino taktikos laikosi.

Krokuvos spaudos instituto sociologų 
žiniomis, pogrindžio spaudą Lenkijoje re
guliariai skaito nuo milijono iki pusantro 
milijono žmonių. Tiek maždaug žmonių 
sudaro opozicijos kietąjį branduolį, nors 
gerokai mažiau dirba pogrindyje. Tai visų 
pirma spaustuvininkai, leidėjai, žurnalis
tai ir platintojai. Pogrindžio spauda šian
dien sudaro opozicinės veiklos pagrindą ir 
svarbiausią jos darbo dalį. Grynai pro
fesinių sąjungų ir politikos reikalais, 
kaip ir įvairiomis savišvietos sritimis už
siima daug mažiau žmonių.

Po karo stovio įvedimo didžioji Lenki
jos gyventojų dalis įsitikino, kad esamo
mis sąlygomis nieko ypatingo pasiekti 
neįmanoma. Tai klaidinga pažiūra, bet ji 
padeda palaikyti visuomenėje rezignacijos 
nuotaikas. Vis dėlto daugybė žmonių ne
nori pasiduoti neveiklumui, rūpinasi po
grindžio spauda, kultūros ir švietimo dar
bu.

Galima ir reikia kritikuoti nepriklauso
mos spaudos sąjūdi, nors jį jau sunku

BALTASIS ERELIS
INDĖNAI PAGERBĖ LIETUVĮ

Tarnaudamas JAV aviacijoje, Jonas 
Tomkus susipažino su indėne Jane Deer- 
heart ir ją parsivežė atgal į Connecticut 
valstiją. Vestuvių proga jaunosios močiu
tė indėnė lietuvį praminė Baltuoju Ere
liu, nes taip senelei Tomkus atrodė, be 
marškinių miškuose vaikščiodamas.

Birželio 28-29 d. Naugatuck, Conn., JAV 
ir Kanados indėnai suvažiavo į Jonui Bal
tam Ereliui atminti sąskrydį, nes 1985 m. 
gruodžio mėn. J. Tomkus mirė, indėnams 
palikęs neišdildomą įspūdį. „Mano vyras 
buvo lietuvis, bet jis buvo labai indėniš
kas savo širdyje“, sako našlė, paaiškinda
ma, kad tik senatvėje Tomkus pradėjo 
vadintis indėnišku vardu, nors „visą lai
ką ragino ir stūmė savo šeimos narius in
dėnų reikalais rūpintis ir indėnams atsto
vauti“.

Metinis sąskrydis panašus į šventę su 
muge — pats Tomkus pirmąjį tokį suva
žiavimą rengti pradėjo 1985 m. Žymus in
dėnų laikraštis „White Eagle“ taip pat jo 
vardu pavadintas. Septynių valandų pro
gramoje šeštadienį ir sekmadienį vyko 
indėnų tautinių šokių varžybos, rankdar
bių parodėlės (pynimas, titnago dirbiniai, 
strėlės), valgių ir vaistažolų pavyzdžiai. 
John White Eagle Memorial Powwow 
prekybininkų ar amatininkų buvo apie 
60, o pelnas skirtas Naugatuck miestelio 
savanorių sanitarų vienetui paremti. In
dėnai taip pat rinko drabužius, pastoges 
in reikmenis savųjų šalpai. Tomkus ra
gindamas ar pats dirbdamas padėjo indė
nų spaudai ir kitai veiklai.

Šventės programoje Jane Deerheart 
Tomkuvienė rodė šokių žingsnius kartu su 
Tomkų anūke Taikingu Balandžiu Cyndee 
Freeman, o septynerių metų anūkė Faith 
Tomkus taip pat pasirodė šokių šventėje.

Indėnų sąskrydyje dalyvavo ir keli lie
tuviai, Waterburio spaudoje apie įvykį 
paskaitę. „Draugo“ korespondentei nepa
sisekė su sąskrydžio reikalais užimta J. 
Tomkaus našle pasikalbėti, ypač kai šei
ma buvo susijaudinusi dėl netobulo būg
nininkų grojimo. Pagal turimas žinias, 
Tomkaus vaikai lankė šv. Juozapo lietu
vių parapijos mokyklą.

„Draugas“ 

nė kino filmų industrija kreipėsi į profe
sorių Ilyą Ivanovą leisti nuvykti ten 
kino operatoriams ir nufilmuoti ekspedici
jos darbų procesą.

Tikslas aiškus — apmulkinti sovietų pi
liečius.

Taigi, kaip matome, komunizmo išmin
čiai bandė visokias gudrybes, bet visur ne
sėkmingai. Tik blakių ir vabalų muilo 
pramonė, kuri 1933 metais buvo laikinai 
atidėta, galbūt iki šiol bus pilnai išsivys
čiusi.

Knygos pavadinimui autorius panau
doja pasižymėjusį komunizmo idėjų entu
ziastą Gregoriy Antonovič Filipofą, daž
nai vadinamą tik Griška arba Griša, ku
ris dalyvavo visuose minėtuose bandy
muose ir kurių dauguma buvo jo paties 
išsigalvojimai. Jis daugiausiai pastangų 
padėjęs triušių veislių platinime Sovietų 
Rusijoj ir, nors neoficialiai, užsitarnavęs 
Rusijos Triušių Karaliaus titulą.

K. Vilkonis

pakeisti, daug kas virto rutina. Tačiau be 
jos neįmanoma įsivaizduoti Lenkijos, len
kų intelektualinio gyvenimo ir bendro in
formacijos lygio. Ir nors nuolatinių po
grindžio spaudos skaitytojų skaičius ribo
tas dėl menko tiražo, tačiau didėja skai
čius tų, kurie nereguliariai skaito laisvą
ją spaudą ar apie ją išgirsta iš kitų.

Oficialios susižinojimo priemonės, ypač 
televizija, pasiekia daug platesnį visuome
nės lauką, bet tai neturi lemiamo vaid
mens.

Pogrindžio leidiniai veikia žmones, ku
rie gal tik simboliškai save laiko drau
džiamojo Solidarumo nariais, tačiau po
tencialiai priklauso opozicijai. Jie yra pa
našiai informuoti, vienodai vertina daly
kus, žino, ko norėtų pasiekti artimiau
sioje ateityje, kokie bebūtų pažiūrų skir
tumai dėl ilgalaikių tikslų. Tai nepapras
tai svarbus visuomeninis pagrindas, pla
tesnis už tą, koks buvo iki 1980 rugpjūčio 
ar kitų svarbių Lenkijos įvykių bei spren
dimų išvakarėse.

Iš lenkų pogrindžio laikraščio „Glos
Wolnego Robotnika“ (12.04.86)

AR SOVIETAI PASITRAUKS IŠ 
AFGANISTANO?

JAV vyriausybė šaltai reagavo į sovie
tų komunistų partijos generalinio sekre
toriaus pranešimą, kad Maskva ketina 
atitraukti iš Afganistano šešis savo ka
riuomenės pulkus. Baltųjų Rūmų atstovas 
Larry Speakes pareiškė, kad Maskvos 
siekiais išspręsti Afganistano problemą 
bus galima patikėti tik tuomet, kai So
vietų Sąjunga pasiryš iš Afganistano ati
traukti visą savo okupacinę kariuomenę. 
Vašingtone pastebima, kad šešių pulkų, 
tai yra apie šešių tūkstančių sovietinių 
karių atitraukimas iš Afganistano yra ne
reikšmingas, žinant, jog sovietų okupaci
nę kariuomenę Afganistane dabar sudaro 
apie 120 tūkstančių karių. Taip pat ir af
ganai laisvės kovotojai neigiamai reagavo 
į Gorbačiovo pranešimą, kad iš Afganis
tano bus atitraukti šeši raudonosios armi
jos pulkai, pažymėdami, kad jie nesiliaus 
kovoję, kol iš Afganistano nebus atitrauk
ta sovietų okupacinė kariuomenė ir nebus 
atstatyta pilna krašto nepriklausomybė.

Panašiai, kaip JAV, taip pat ir Kinijos 
vyriausybė, reaguodama į Gorbačiovo pa
reiškimą, kad Maskva ketinanti atitrauk
ti iš Afganistano kelis savo kariuomenės 
pulkus, pažymėjo, kad Afganistano proble
ma išsispręs tik tuomet, kai Sovietų Są
junga pasiryš atitraukti iš šio krašto vi
są savo kariuomenę.

PABĖGIMAI

Maskvos cirkas, gastroliuojantis Argen
tinos sostinėje Buenos Airėse, staiga ne
teko vieno efektingiausių savo programos 
numerių — trapecinės akrobatikos. Soek- 
taklio metu programos pranešėjui žiūro
vams paskelbus akrobatikos numerį, jo 
atlikėjai akrobatai Mikolaj Nikolski ir jo 
žmona Bertaina Mihailova nepasirodė cir
ko aikštelėje, nors jų garbei jau grojo or
kestras. Abu sovietiniai akrobatai, nie
kam nepastebėjus, buvo pasirinkę laisvę 
ir tuo metu, kai cirko pranešėjas žiūro
vams pristatė jų numerį, jie jau buvo pa
keliui į Jungtines Amerikos Valstijas.

Dar nemalonesnis panašus įvykis beveik 
tuo pačiu laiku ištiko rumunų krovininį 
laivą: jam atplaukus į Kanarų salas, pu
sė įgulos narių — septyni jūreiviai pabėgo 
į laisvę. Laivas turėjo laikinai nutraukti 
kelionę, belaukiant naujų jūreivių iš Ru
munijos.

— Gary Kurtz, amerikiečių filmų ga
mintojas, kuris uždirbo apie 10 milijonų 
dolerių, besibylinėdamas su savo žmona, 
prarado visus pinigus.
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Tautos šventės minėjimas Manchestery 
— rugsėjo 13 d., 6 vai. vak., Manchesterio 
lietuvių socialinio klubo patalpose.

Boltono lietuvių tradiciniai šokiai — 
spalio 18 d., 7.30 vai. vak., Ukrainiečių sa
lėje, 99 Castle St., Bolton.

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

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

Pigiausia nakvynė ir pragyvenimas 
Veronoje —• CENTRO PASTORALE, 
Monsignor Carraro, Lungadige Nr. Vieto
vė „Savai", Verona (5 km nuo Veronos).

Pasiekiama nebrangiu taksiu.
Tel. (045) 91-58-77 arba (045) 91-54-23. 
Priima: bet kokiu metų laiku.

AUKOS TAUTOS FONDUI

Salomėja Levinskienė paaukojo 10 sv. 
pinigais ir šešias Lietuvių Namų B-vės 
akcijas.

Nuoširdžiai dėkoja
TFA D. Britanijoje

DIDYSIS SĄSKRYDIS

Rugpjūčio 23 d. Derbyje įvykęs D. Bri
tanijos lietuvių sąskrydis sutraukė per 
600 lietuvių, jų draugų anglų ir kitų tau
tybių svečių. Plati ir įdomi programa, 
ypač dainos ir muzikos menininkų iš Vo
kietijos Nelės ir Arvydo Paltinų koncer
tas, paliko visiems gražiausių 'įspūdžių.

Apie šio tradicinio renginio eigą greitu 
laiku „Europos Lietuvyje“ spausdinsime 
mūsų korespondentų platesnius reporta
žus.

PAMALDOS
Gloucesteryje — rugpjūčio 30 d., 12 

vai., šv. Petre.
Stroude — rugpjūčio 30 d., 17 vai., 

Beeches Green.
Nottinghame — rugpjūčio 31 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Ketteringe — rugpjūčio 31 d., 14 vai., 

Šv. Eduarde.
Northamptone — rugpjūčio 31 d., 18 

vai., šv. Lauryne, Craven St.
Manchesteryje — rugpjūčio 31 d. 12.30 

vai.
Stoke-on-Trente — rugsėjo 6 d., šešta

dienį, 17 vai,, šv. Vulstane.
Nottinghame — rugsėjo 7 d., 11.15 vai., 

Lietuvių Židinyje.
Leicesteryje — rugsėjo 7 d„ 14 vai., 

švč. Širdyje.
Nottinghame — rugsėjo 8 d., Šiluvos 

Marijos ir Tautos šventėje, 7.30 vai. va
kare, Aušros Vartų Marijos Lietuvių Ži
dinyje.

PADĖKA

Už taip sėkmingai pavykusį
LIETUVIŲ SĄSKRYDĮ — TAUTOS ŠVENTĖS 

MINĖJIMĄ

ir man suteiktą pagalbą, norėčiau išreikšti nuoširdžią 
padėką Derby Skyriaus pirmininkui J. Levinskui, 

nenuilstančiom pabalbininkėm ir patarėjom R. Popikienei 
ir G. Zinkuvienei, Nidos spaustuvei — V. Dargiui ir 
S. Bosikiui, Jaunimo Sąjungai, „Šaltiniui“, Skautų 

Sąjungai ir kanklininkėms iš Anglijos ir Škotijos su jų 
vadove E. Vainoriene.

V. Gasperienė 
Kultūrinio Komiteto Pirmininkė

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 6.00 
sv. už col|. 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 bū'taai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

Manchesteris
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DBLS-gos Manchesterio skyriaus Val
dyba rugsėjo 13 dieną, 6 vai. po pietų, 
Manchesterio lietuvių Socialinio klubo pa
talpose rengia

Tautos Šventės Minėjimą.
Paskaitą skaitys Ant. Bruzgys iš Leigth, 

bus trumpa meninė dalis.
Manchesterio ir apylinkės lietuvius 

kviečiame ir kartu prašome kuo gausiau 
minėjime dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

Nottinghamas
VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Rugpjūčio 30 d., 6 vai. p.p., Ukrainie
čių klubo patalpose, 31 Bentinck Rd., 
kviečiamas DBLS Nottinghamo Skyriaus 
visuotinis metinis narių susirinkimas. 
Manoma, kad dalyvaus ir DBLS pirm. J. 
Alkis.

Bus pranešimai, aptariami skyriaus rei
kalai, renkama valdyba.

Visus narius ir prijaučiančius maloniai 
kviečiame dalyvauti.

Skyriaus valdyba

SPORTININKŲ LAIMĖJIMAS
Rugpjūčio 10 d. vykusiose tarp lietuvių 

ir latvių „dagių ir pool“ varžybose, lietu
viai surinko 20 taškų, latviai — 10.

Laimėjimo dovaną — medžio dirbinį, 
papuoštą lietuvių-latvių spalvom — lietu
viams įteikė Wilma Sauja. J.K.

Londonas
VIEŠNIA LIETUVIŲ NAMUOSE

Dana Paškevičiūtė iš Santa Monica, Ka
lifornijos, atvyko keletai dienų į Angliją 
aplankyti savo pusseserės Nijolės Pilcher. 
Taip pat aplankė Lietuvių Namus, ap
žiūrėjo raštinę, spaustuvę, salę, barą. Jai 
patiko, kad Anglijos lietuviai taip gra
žiai 'įsikūrę. Tik apgailestavo, kad netu
rinti laiko aplankyti mūsų Sodybą.

Ta proga paaukojo spaudai 20 svarų.

NELĖ IR ARVYDAS BALTINAI 
SODYBOJE

Kas praėjusį sekmadienį praleido Sody
boje — tikrai turėjo dvigubą malonumą: 
galėjo ne tik pasidžiaugti gražia diena, 
bet, svarbiausia, arčiau susipažinti su dai- 
ninke Nelė ir jos vyru muziku Arvydu 
Paltinais, kurie po koncerto Derby sek
madienio popietę atvyko Sodybon. Ne
žiūrint paskutiniųjų dienų kelionių nuo
vargio, svečiai, atrodo, netrumpino savo 
dainų programos, kuri taip sužavėjo klau
sytojus. Paskutinė daina „Ačiū visiem..." 
taip jautriai palietė visų širdis.

A. Paltinas padėkojo visiems susirinku
siems, ypač J. Alkiui, M. Bajorinui ir B. 
Butrimui, kurie buvo pagrindiniai jų An
glijos vizito iniciatoriai bei pagalbininkai 
atvykus. Arvydas pasigrožėjo mūsų Sody
ba ir trumpai pasidaliio savo kelionės 
įspūdžiais po Angliją (iš Vokietijos atvy
ko savo mašina).

Prieš koncertą ir po kalbėjo DBLS 
pirm. J. Alkis: pradžioje pristatydamas 
svečius, o pabaigoje pareikšdamas visų 
nuoširdžią padėką.

VIENOS KONFERENCIJA
KREIPIMASIS Į IŠEIVIJOS LIETUVIUS

Pasaulio Lietuvių Bendruomenei re
miant, Lietuvių Informacijos Centras, 
bendradarbiaudamas su keliom įtakin
gom tarptautinėm organizacijom, ruo
šia studiją Vienos konferencijai apie 
žmogaus teisių pažeidimus okupuotoj 
Lietuvoj. Vienos konferencija, kuri 
įvyks 1986 m. lapkričio mėn., per
žvelgs visus Helsinkio baigiamojo ak
to principus.

Gausi lietuvių pogrindžio spauda 
puikiai iliustruoja persekiojimą oku
puotoj tėvynėj, bet šia ypatinga proga 
norisi kuo plačiau paminėti ir kitus 
neužfiksuotus persekiojimo faktus. No
rėdami paruošti dokumentuotą studiją 
Vienai gyvu liudijimu, kreipiamės į 
lietuvių visuomenę ir prašome pasida
lyti žiniomis apie teisių suvaržymus, 
kurie dažnai pasilieka tik artimųjų tar
pe.

Lietuvių Informacijos Centras suda
rė anketą, naudodamas pagrindu pa
čius Helsinkio akto principus. Visuo
menė yra raginama anketą išpildyti ir 
sugrąžinti Lietuvių Informacijos Cen
trui iki rugsėjo 15 d. Užpildžiusiem 
prašant, bus išlaikomas konfidencia
lumas bei anonimiškumas. Daugiau an 
ketų galima užsakyti, rašant Lietuvių 
Informacijos Centrui, 351 Highland 
Blvd., Brooklyn NY 11207, ar skam
binant tel. (718) 647-2434.

Atsakant į visus klausimus, prašo
ma pažymėli vietą ir datą, ir paaiškin
ti, kokios buvo sovietų sudarytos prie
žastys teisių suvaržymui. Galima atsa
kyti iš asmeniškos patirties ar perduo
ti Jums žinomus bei patvirtintus Lietu
voj gyvenančių žmonių gyvenimo epi

PAŠA UL Y!E
— Už šnipinėjimą Vakarų naudai tary

binis mokslo žurnalistas Uja Suslovas nu
teistas 15 metų kalėti. Jis buvo kaltina
mas mokslo ir technikos paslapčių per
davimu V. Vokietijos žvalgybai. Daug ži
nomų tarybinių mokslininkų, kuriuos Su
slovas prikalbėjo jam teikti slaptus moks
lo duomenis, dalyvavo teisme liudininkais. 
Suslovas prisipažino per vieną V. Vokie
tijos firmą Maskvoje perdavęs Vaka
rams įdomias mokslines žinias.

Minėta vokiečių bendrovė rinko duo
menis apie kosmoso techniką, okeanogra
fiją, energijos gamybą bei mikroelektroni
ką. Nuteistasis Suslovas dirbo Centrinėje 
televizijoje ir spaudos agentūroje „Novos- 
ti“.

— Jungtinės Amerikos Valstijos pareiš
kė Rumunijai protestą dėl dviejų ameri
kiečių išsiuntimo iš šalies. Valstybės de
partamento atstovas nurodė, kad jiems 
net nebuvo leista apsilankyti JAV amba
sadoje. Vienas iš išsiųstųjų — Bramber- 
gas yra visuomeninės Helsinkio grupės 
narys Amerikoje. Brambergas pasakė, 
kad jis ir Rumunijoje gimęs jo draugas 
Froindas kalbėjosi su rumunų piliečiais 
ir tai buvo palaikyta nusižengimu turizmo 
taisyklėms.

PAIEŠKOJIMAS

Elžbieta Burbulienė, gyvenanti Lietu
voje, paieško per Tarptautinį Raudonąjį 
Kryžių savo anūkės Elenos Burbulytės- 
Greibuvienės, gimusios 1923 m. Radviliš
kyje. Ji buvo Jurgio ir Elžbietos Burbu
lių duktė, ištekėjusi už Jono Greibaus. 
Ji 1944 m. buvo išvežta darbams į Vokie
tiją, vėliau gyveno Anglijoje.

Atsiliepimus siųsti DBLS sekretoriui, 
Lietuvių Namų adresu.

GRJŽO Į LIETUVĄ

Per 30 metų išgyvenęs New Yorke, dai
lininkas Kazimieras žoromskis š.m. birže
lio mėnesį išskrido į Lietuvą nuolatiniam 
apsigyvenimui.

Gimęs 1918 m. kovo 4 d. Zacišiaus vien
kiemyje, Naujamiesčio vis., Panevėžio 
apsk., Kazimieras Žoromskis 1936 m. bai
gė Panevėžio gimnaziją ir 1942 m. — Vil
niaus dailės akademiją. Karo metu stu
dijavo meną Vienoje, o po karo Romoje. 
Po to gyveno ir dirbo Ispanijoje, Kolum
bijoje ir pagaliau JAV-jose, Čikagoje ir 
nuo 1956 m. New Yorke. Su savo paveiks
lais dalyvavo parodose įvairiose vietose. 
Manhattane turėjo savo studiją ir dėstė 
meno mokykloje. Atostogų metu keletą 
vasarų praleido Lietuvoje ir ten nuvežė 
apie 160 savo paveikslų.

Kazimiero Žoromskio tapyba metų bė
gyje keitėsi. Nuo akademizmo jis buvo 
perėjęs į impresionizmą, fovizmą, abstrak
ciją ir realizmą. Keli jo paveikslai yra 
Brooklyno Lietuvių Židinyje. 

zodus. šie klausimai apima ne tik san
tykius tarp laisvojo pasaulio ir oku
puotos Lietuvos lietuvių, bet ir ypač 
suvaržymus pačioj Lietuvoj.

— Ar buvo leidžiama aplankyti 
liguistą ar mirštantį šeimos narį?

— Ar vyresnio amžiaus žmogui ar 
peikiančiam medicininės priežiūros bu
vo leidžiama išvykti?

— Ar galėjo dalyvauti laidotuvėse 
bei aplankyti mirusio šeimos nario ka
pą?

— Ar buvo duotas leidimas daly
vauti svarbiuose šeimos įvykiuose, 
pvz., gimimo, vedybų, religinėse ar ci
vilinėse apeigose ar kituose šeimyni
niuose susibūrimuose?

— Kokius varžtus patyrėte tarp 
Lietuvos gyventojų ir svečių iš užsie
nio viešnagės metu?

— Ar laiškų susirašinėjimas tarp 
Jūsų ir gyvenančių Lietuvoj yra truk
domas? Kaip ilgai trunka laiškui iš 
Lietuvos pasiekti Jus Vakaruose? Ar 
Jūs įteikiate skundą savo krašto paš
tui, jei laiškas nepasiekia Lietuvos?

— Ar siuntiniai nueina į Lietuvą? 
Jei taip, kokie būna apmuitavimai? Ar 
siuntiniai pasiekia adresatus geram 
stovyje, ar jie būna apvogti, sudrasky
ti, konfiskuojami bei grąžinami? Jei 
siuntinys nenueina ar būna sužalotas, 
ar Jūs įteikiate skundą savo krašto 
paštui?

— Kaip su telefoniniais pasikalbė
jimais? Kaip ilgai trunka pasiekti rei
kiamą asmenį? Ar pokalbiai yra nu
traukiami bei klausomi?

— Važiuojant į Lietuvą, ar Jus 
kratė? Jei taip, ką atėmė? Kaip su Ju
mis muitininkai elgėsi? Ar Jums teko,

— Popiežius Jonas Paulius II-sis nori 
1988 metų rudenį antrą kartą aplankyti 
Austriją. Tai pranešė šiomis dienomis 
Salzburge apsilankęs Vatikano valstybės 
sekretorius kardinolas Casaroli. Jonas 
Paulius II-sis pirmą kartą buvo nuvykęs 
į Austriją 1983 metais, atžymėdamas tri
jų šimtų metų sukaktį nuo krikščionių per 
galės prieš turkus ir dalyvaudamas tuo 
metu vykusiame Austrijos katalikų visuo
tiniame suvažiavime.

— Vašingtonas ir Maskva oficialiai pa
tvirtino, kad Jungtinių Amerikos Valsti
jų ir Sovietų Sąjungos užsienio reikalų 
ministrai susitiks Vašingtone rugsėjo 19- 
20 dienomis. Susitikimo tikslas — pareng
ti amerikiečių-sovietų aukščiausiojo lygio 
pasitarimą, kuris turėtų įvykti dar šiais 
metais.

— Jungtinių Amerikos Valstijų vice
prezidentas Bush, lankydamasis Izraely
je, pasirašė su to krašto vyriausybe susi
tarimą, pagal kurį Izraelyje — Neghevo 
dykumoje — bus pastatyta didžiulė „Ame
rikos Balso“ radijo stotis, šios stoties 
transliuojamos programos bus skirtos 
ypač Sovietų Sąjungai ir jos užvaldy
tiems kraštams.

— Kubos Fidelis Castro atšventė savo 
60-ąjį gimtadienį. Ta proga Kremlius ap
dovanojo jį Lenino ordinu.

— Oklahomoj, JAV-se, pašto darbinin
kas, kuris turėjo būti greitu laiku atleis
tas iš darbo, nušovė 15 tos įstaigos tar
nautojų, keliolika sužeidė ir pats nusi
šovė. 

ASMENINĖS DOVANOS GIMINĖMS LIETUVOJE
Po pakeitimo taisyklių siųsti siuntiniams į Lietuvą, dabar muitą 

turi sumokėti siuntinių gavėjai, siūlome praktiškus mažus siunti
nius, kurie yra siunčiami oro paštu ir pasiekia Lietuvą per- labai 
trumpą laiką.

1986 — 3
Sportinis kostiumas, vyriškas arba moteriškas, „Adidas“ firmos, 

vyriškas arba moteriškas bliusonas, labai pageidaujami Lietuvoje, 
puiki bliuskutė arba išeiginiai marškiniai, gėlėta vilnonė skarelė 
— £100.00.
1986 — 4

Sportiniai batai, vyriški arba moteriški, vyriškas arba moteriš
kas nertinis, bliusonas-striukė — £95.00.
1986 — 5

Anarakas-striukė, šiltas, vyriškas ar moteriškas, 1 p. velvetinių 
džinsinių kelnių, įvairių spalvų, vyriškas arba moteriškas megztu
kas, nailoninė skarelė — £100.00.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiun
čiame palikimus į Lietuvą praktiškiausiu ir naudingiausiu pavel
dėjimo būdu.

Dėl smulkių informacijų ir patarimų prašome rašyti:

Z. JURAS,
11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB. England.

Telef. 01-460 2592.

kaip kito krašto piliečiui, priešintis ar 
iškelti bet kokius teisiškus reikalavi
mus muitininkams?

Ar važiavote į Lietuvą kaip tu
ristas? Ar kaip delegacijos narys? 
Kviestas giminių ar valdžios? Kaip il
gai svečiavotės Lietuvoj? Ką patyrėte 
viešnagės metu? Ar Jūsų artimieji 
Lietuvoj buvo apklausinėjami apie 
J us?

— Ar Lietuvoj būnant Jus apklau
sinėje? Jei taip, kokiu pretekstu ir kur 
vyko apklausinėjimas? Kas vykdė ap
klausinėjimą ir ką norėjo sužinoti?

— Ar Jūs bandėte iškviesti gimi
nes pas save? Kada įdavėte prašymą? 
Kada priėmė ar atmetė? Kodėl? Ar 
giminės dėl to nukentėjo? Kaip ilgai 
tęsėsi ar tęsiasi šis procesas?

— Ar Jūsų giminės ar draugai iš 
Lietuvos svečiavosi Vakaruose? Vieni 
ar su kitais šeimos nariais? Kaip tu
ristai ar delegacijos nariai? Kokiomis 
sąlygomis juos išleido iš Lietuvos? 
Kaip ilgam?

Maloniai prašome pasidalyti turi
momis žiniomis apie:

— lietuvių dalyvavimą Afganistano 
kare;

— rusifikacijos apraiškas Lietuvoj;
— Černobylio pasekmes Lietuvoj.
Skirta tik iš Lietuvos emigravu

siems:
— Kada išvykote iš Lietuvos? Ar 

viena-s, ar su šeima? Kaip ilgai truko 
gauti leidimą išvykti? Kaip su Jumis 
buvo elgiamasi davus prašymą išvyk
ti? Kokiomis sąlygomis išvažiavote? 
Ar bandėte vėl grįžti Lietuvon kaip 
turistas? Jei taip, ar pavyko ir ką pa
tyrėte? (LIC)

— Vasily Zakarov, 52 m,. Komunistų 
partijos propagandos specialistas, paskir
tas nauju Sov. Sąjungos Kultūros minis
tru.

—■ Japonija greit pradės savo pirmojo 
branduolinio reaktoriaus išmontavimą. 4 
tūkstančiai tonų radioaktyvių atliekų 
specialiose bačkose bus sukrautos saugio
je vietoje. Darbas užtruks apie 6 metus.

— Prez. Reaganas neseniai pirmą kar
tą pareiškė, kad Nikaragvos kairiųjų val
džia turės arba pati 'įvesti krašte demo
kratinę santvarką, arba bus jėga pašalin
ta „kontra“ sukilėlių, pilnai remiamų 
JAV-jų.

— Ilgai užsitęsusi šiaurės-rytų Ispani
joj sausra baigia ištuštinti Katalonijos, 
Aragono ir Nevarro vandens rezervuarus. 
Katalonijoj vanduo jau normuojamas, 
Aragone ir Nevarre tūkstančiai žmonių 
gauna vandenį atvežamą sunkvežimiais.

— Amerikiečių žvalgybos satelitas pa
stebėjo sovietų šelkovo karinės aviacijos 
bazėje didžiulį gaisrą, kuris sunaikino vie
nintelę lazerio ginklų laboratoriją Sov. 
Sąjungoje.

— Britai pastebėjo, kad afganų parti
zanai naudoja jų gamybos „Blowpipe“ 
raketas, kurios ypač tinka numušti heli
kopteriams. Tos raketos yra radijo kon
troliuojamos, gaminamos Belfaste. Apie 
dešimt kraštų yra pirkę tų ginklų. Spėja
ma, kad afganai gavę tų raketų per Nige
riją.

— Nežiūrint terorizmo, šiais metais 
Graikijoje atostogas praleido 580.000 bri
tų.
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