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PO SOVIETINIU KEVALU
Toli nuo teisybės

Retkarčiais „Tiesoje“ spausdinamas 
skyrelis, pavadintas „Toli nuo Tėvynės“. 
Jei Lietuvos gyventojai vien tik to skyre
lio informacijomis vadovautųsi, vaizdas iš 
tiesų būtų idealus — komunistams, žino
ma.

Pavyzdžiui, spalio 6 d. numeryje tą sky
relį pasiskaičius, atrodo, kad užsieniuose 
teleidžiami prokomunistiniai lietuviški 
laikraščiai („šviesa“, „Vilnis", „Laisvė" ir 
„Liaudies balsas“), kad didžiausia litera
tūrinė naujiena užsienio lietuviuose pa
staruoju metu yra Antano Bimbos jau pa
rašytoji (bet neišleistoji) knyga „apie Ta
rybų Lietuvą“, kad Chicagoje didžiulę 
„meninę saviveiklą ir kultūrinę veiklą“ 
vysto „buvusių angliakasių klubas“, kuris 
esąs „emigrantų pamiltas", kad, Lietuvą 
šią vasarą aplankiusiųjų liudijimu, Lietu
voje „pažanga visur didelė“ ir kad „Lietu
von gali važiuoti visi, kas tik turi pro
gos".

Jei nuotaikos užsienio lietuviuose ko
munistams iš tiesų atrodo tokios skaid
rios ir rožinės, tai kam gi skirti tie nuola
tiniai toje pačioje „Tiesoje“ spausdina
mieji išpuoliai prieš išeivius ir jų organi
zacijas?

Vis dėlto persikombinuoja kartais Zi
mano „tarybiniai žurnalistai“...
„...į šventą savo pareigą...“

Kai Mažoji Lietuva dar vadinosi „Li- 
tauen“ ir nebuvo kolonizuota rusais, o jos 
vietovardžiai neiškraipyti į visokius „so- 
vietskus“, lietuviai irgi, žinoma, buvo šau
kiami svetimon kariuomenėn tarnauti, bet 
vis dėlto, Pričkui tarnaudami, jie sudary
davo savo — lietuviškus — dalinius, ilgai 
dar rikiuotėje vartodavo lietuvių kalbą ir 
dažnai būdavo lietuvių karininkų vado
vaujami. Net „batiuška“ caras turėjo lie
tuviškus pulkus, nors lietuviški tuose pul
kuose, žinoma, tik pavadinimai bebuvo iš
likę.

Dabartinėje rusiškoje Sovietų armijoje 
lietuviškumo nė pavadinimuose nebeuž
tiksi, nors devyniolikmečiai lietuviai jon 
prievarta šaukiami — patrankų mėsai vi
sos tautybės tinka. Pažanga, be abejo, aki
vaizdi: lietuviai naujokai rusiškojoje ka
riuomenėje nebeturi tarnauti po 30 metų, 
kaip kadaise caro „vaiske“, bet trejus ar 
ketverius metus vis dėlto beprasmiškai 
prakareiviauja, nors ateityje, skelbiama, 
karinė prievolė būsianti vieneriais metais 
sutrumpinta.

Aišku, apmaudu trejetą metų jau
nam žmogui išbraukti iš savo gyveni
mo, ypač sovietuose, kur kareiviai labai 
menkai atlyginami, vos tabakui ir kitom 
smulkiom išlaidom tegauna. Be to, per 
trejetą metų juk galėtų žmogus įsigyti 
specialybę ir pradėti kurtis. O dabar, va
dinasi, „išeik į šventą savo pareigą“ atlik
ti „garbės tarnybos Tarybinėje Armijoje“, 
pasak „Tiesos", čia jau ne tik apmaudu, 
čia jau tiesiog žado pritrūksta. Vadinasi, 
padėk rusui priespaudoj laikyti estus, lat
vius, gruzinus ir net savo brolius lietuvius 
ir dar didžiuokis, jauskis „šventą parei
gą“ atlikęs...

Ėmė „dynstan“ kaizeris, ėmė „vaiskan" 
caras, bet tik sovietai ne tik ima, bet dar 
ir tyčiojasi...
Grįžtantieji skrajūnai

Nepriklausomos Lietuvos kariuomenėje 
kareivėliai išmokdavo ne tik to karo 
mokslo, bet aplamai būdavo gerokai pra- 
prusinami, apšviečiami. Atitarnavusieji 
namo grįždavo daug žvalesni ir gerokai 
prasilavinę.

Panašiai aiškinti apie tarnybą Sovieti- 
jos kariuomenėje bando ir sovietinė spau
da. Tik kartais, štai, toji yla ima ir išlen
da iš maišo.

Rugsėjo 23 d. „Tiesa“ rašo: „Esama net
gi tokių (įmonių) vadovų, kurie nenori nė 
girdėti apie demobilizuotų karių parėji
mą; jie, girdi, skrajūnai, gudrūs ieškoti 
lengvos duonos“...

Toks kompartijos dienraščio prasitari- 
mas rodytų, kad atitarnavusieji vyrai ci
viliu gyveniman grįžta ne pralavinti, bet 
demoralizuoti, kažkokiais mandruoliais, 
nenuoramomis.

Vis dėlto įdomi tai „Tiesos“ atestacija 
,',herojiškajai Tarybinei Armijai“...

ANTANAS GUSTAITIS
— LAUREATAS

Per Stasį Santvarą atėjo žinia, kad Lie
tuvių Rašytojų Draugijos literatūros pre
mija už 1966 m. paskirta poetui Antanui 
Gustaičiui už jo rinkinį „Ir atskrido juo
das varnas“.

Apie poetą A. Gustaitį „Europos Lietu
vyje“ neseniai plačiau esame rašę, kai iš
ėjo dabar premija apdovanotasis rinkinys, 
o taip pat minėdami jo 60 m. amžiaus su
kaktį.

Atlyginimai ir pensijos
Brežnevas su Kosyginu rugsėjo 26 d. pa

skelbė nutarimą, žadantį „pakelti gerovę“ 
visiems savo pavaldiniams: nuo 1968 m. 
sausio 1 d. padidinsią visus mažuosius ir 
kai kuriuos ir didesniuosius darbininkų ir 
tarnautojų atlyginimus. Tas nutarimas 
liečia ir Lietuvos gyventojus.

Visų didžiausia malonė laukia tų, kurie 
gauna atlyginimo minimumą ar nedaug 
daugiau kaip minimumą. Būtent, visų 
ūkio šakų darbininkams ir tarnautojams 
nuo sausio 1 d. turės būti mokama ne ma-

LA1KAU SAU PAREIGA
LIETUVOS DIPLOMATIJOS ŠEFO 

RAŠTAS JUNGTINIŲ TAUTŲ 
ORGANIZACIJOS GENERALINIAM 

SEKRETORIUI
Kaip rodo Jungtinių Tautų Organizaci

jos dokumentai, į Sovietų Sąjungos atsto
vų XXII-jo Visumos susirinkimo sąrašą 
yra įrašyta p. L. Y. Diržinskaitės-Piljušen- 
ko pavardė su Lietuvos sovietų socialis
tinės respublikos ministerių tarybos vice
pirmininkės ir užsienio reikalų ministerės 
titulu.

Aš laikau savo pareiga atkreipti Tams
tos dėmesį į tai, kad Lietuva, kaip žinoma, 
yra kariškai okupuota, ir tai Sovietų Są
junga jai primetė jėga ir tęsia prieš lie
tuvių tautos valią. Pavadinimas „Lietuvos 
sovietų socialistinė respublika“ yra sovie
tų vyriausybės naudojamas tikrajai Lie
tuvos padėčiai paslėpti.

Todėl p. Diržinskaitė-Piljušenko tėra 
sovietų okupacinės valdžios Lietuvoje tar
nautoja. Jos įrašymas aukščiau minėtu ti
tulu į atstovų Visumos susirinkime sąra
šą ir jos dalyvavimas tuo titulu susirinki
mo darbuose yra nesuderinami su Jungti
nių Tautų statuto dėsniais ir su Organiza
cijos moraliniu autoritetu.

Pranešdamas Tamstai šiuos didžiai ap
gailėtinus faktus, reiškiu viltį, kad ateis 
laikas, kada Jungtinės Tautos pajėgs pa
daryti privalomą visiems savo nariams 
tarptautinių įstatymų vykdymą, kuris rei
kalauja taip pat Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo.

Septynios DIENOS
DUOS LĖKTUVŲ

JAV sutiko leisti Lotynų Amerikos kraš
tams pirkti jų gaminamuosius supersoni- 
nius F-5 kovos lėktuvus. Lėktuvai tiems 
kraštams bus pagaminti 1969-70 metais.

Tokių lėktuvų nori Peru, Brazilija, Ar
gentina, Čilė, Venezuela ir Kolumbija. Vie
nas lėktuvas su atsarginėmis dalimis kai
nuoja apie 357.000 svarų.

JAV atsakingi pareigūnai neatsakė į 
klausimą, ar toks leidimas iš tiesų reiškia, 
kad nenorima į Lotynų Amerikos kraštus 
įsileisti prancūziškų ar kituose kraštuose 
gaminamų lėktuvų.

MINDSZENTYS ATSISAKO VYKTI 
VATIKANAN

Vengrijos kardinolas Mindszentys nuo 
1956 m. revoliucijos gyvena JAV atstovy
bėje.

JAV ir Vatikanas norėtų, kad jis išva
žiuotų į Vatikaną. To paties nori ir komu
nistinė Vengrijos vyriausybė. Jei jis taip 
padarytų, tada galėtų pagerėti santykiai 
tarp Vengrijos iš vienos pusės ir Vatikano 
ir JAV iš kitos pusės. Šitaip spaudžiamas, 
kardinolas buvęs pasiryžęs išeiti iš JAV 
atstovybės, o tuomet jis būtų areštuotas. 
Dėl to Vatikanas dar kartą buvo atsiuntęs 
kard. Koenigą perkalbėti kard. Mindszen- 
čio, bet derybos nepavyko.

SOVIETAI VENEROJE
Sovietų erdvės laivas sėkmingai pasiekė 

Venerą.
Kadangi laive siųstieji aparatai kurį lai

ką veikė, tai gauta apčiuopiamų duomenų 
apie tos planetos atmosferą, temperatūrą 
joje ir kt.

NOBELIO LITERATŪROS PREMIJA
Nobelio literatūros premija paskirta 

Guatemalos rašytojui Miguel Angel Astu
rias, romanistui, kuris, be kita ko, yra dip
lomatas.

Praeitais metais Asturias yra gavęs so
vietinę Lenino taikos premiją.

NAUJAS BURMISTRAS
Tik prieš aštuonetą mėnesių perėmęs iš 

Brandto Vakarų Berlyno burmistro parei
gas, pastorius Albertzas pasitraukė.

Kandidatu šioms pareigoms išstatytas 
Schutzas. 

žiau kaip 60 rublių per mėnesį. Dabar va
dinamieji „eiliniai“ gauna tik 35 ar 40 rb. 
per mėnesį, t.y., 24 ar 28 kapeikos už dar
bo valandą.

Minimalųjį atlyginimą gaunančių yra 
daug. Tai visi darbininkai bei tarnauto
jai, kurie dirba specialybės nereikalaujan
tį ar mažai tereikalaujantį darbą. Pavyz
džiui, net ir ligoninių slaugės įeina į tą 
tarnautojų rūšį.

Kai kurioms darbininkų ir tarnautojų 
rūšims minimalusis atlyginimas pakelia
mas iki 70 rublių.

Ką tai praktikoje reiškia, spręstina iš 
tokio apskaičiavimo. Dabar 60 rublių už
dirbąs asmuo, paklaustas, kiek reikia vie
nam asmeniui maistui per dieną, paaiški
na, kad maždaug dviejų rublių užtenka, 
arba net šiek tiek ir lieka, jeigu maitinie
si ekonomiškai, tai yra, ne viešose valgyk
lose, o pasigamini namie ir atitinkamai 
normuodamas maisto kokybę. Tik visa bė
da 60 rublių tegaunančiam, kad mėnuo tu
ri 30 ar 31 dieną... Vasario mėnesį išeina 
kiek geriau...

Taip kukliai aiškinasi dabar 60 rublių 
per mėnesį uždirbantieji. Kaip verčiasi su 
40 rublių, arba, sakykim, 16 rublių pensi
jos — pašaliečiui pasilieka mįslė.

Paskelbta ir dar šiek tiek pagerinimų. 
Mažiesiems darbininkams bei tarnauto
jams, dabar gaunantiems atostogų 12 dar
bo dienų, bus 15 dienų atostogų. Tose vie
tose, kur įvedama 5 darbo dienų savaitė, 
atostogų bus jau 3 savaitės vietoj dviejų.

Uždirbantiems nuo 61 iki 80 rublių per 
mėnesį būsią sumažinti darbo pajamų mo
kesčiai 25-kiais nuošimčiais. Bet tas mo
kestis ir taip nedidelis, tad jo sumažini
mas ketvirtadaliu mažai teturės reikšmės.

Mokesčių svoris glūdi apyvartos mokes
čiuose, kurie neregint mokami, kai perka
ma bet kokia prekė, neišskiriant nė mais
to. Kada tas apyvartos mokestis sumaži
namas ar padidinamas, žmonės niekad ne
sužino.

Sumažinamas pensijai gauti amžius kol
chozuose: vyrams 60 metų vietoj 65, mote
rims 55 metai vietoj 60. Bet pensijos jiems 
ir toliau pasilieka tokios pačios, keliolika

DEMONSTRACIJOS PRIEŠ NAUJOKŲ 
ŠAUKIMĄ

Daugelyje JAV miestų vadinamieji tai
kos šalininkai organizuoja demonstracijas, 
kuriose reiškiamos nuotaikos prieš karą 
Vietname.

Kai kur tokios demonstracijos organizuo
jamos kaip tik prie naujokų ėmimo centrų. 
Naujokai raginami nestoti.

MAGNETINĖS AUDROS IR NERVAI
Sovietų pik. Gagarinas „Raudonojoje 

žvaigždėje" išspausdino straipsnį apie ryšį 
tarp magnetinių audrų ir nervų ligų.

Jis tyrinėjo susisiekimo nelaimes tarp 
1954 ir 1964 m., kai po sprogimų saulėje 
paskui žemėje vykdavo didžiulės magneti
nės audros. Tos audros stipriai veikdavo 
silpnų nervų žmones. Jo tyrinėjimai paro
dė, kad po sprogimo saulėje sekančią die
ną žemėje būna beveik keturgubai tiek su
sisiekimo nelaimių.

Surinktieji duomenys apie didelį skaičių 
nervų ligomis sergančiųjų pulkininkui pa
tvirtino tą dėsnį.

INDIJOS VILTYS
Indijos žemės ūkio ministeris paskelbė, 

kad jo krašto derliai apsėtuose plotuose be
veik padvigubėjo, šie metai žada būti geri 
ir apie 1971 m. Indijai jau beveik užteks 
savos duonos.

SUIMTI ŠNIPAI
V. Vokietijoje suimti 5 svarbūs šnipai. 

Jie turėjo įsirengę klausomuosius apara
tus viešbučiuose, kur vykdavo konferenci
jos, prancūzų atstovybėje.

Dirbusi Vokietijos užsienių reikalų mi
nisterijoje ir prieidavusi prie svarbių do
kumentų pareigūnė suimta nusižudė.

šnipai dirbo sovietams, ir manoma, kad 
juos bus išdavęs pas amerikiečius perbė
gęs aukštas sovietų žvalgybos pareigūnas 
pik. Rungė.

TAIKŪS ŽODŽIAI
Atidarydamas Volgograde (buvusiame 

Stalingrade) kovoms dėl to miesto prisi
minti paminklą, sovietinės komunistų par
tijos galva Brežnevas pareiškė viltį, kad 
pastarasis pasaulinis karas turėtų būti pas
kutinis toks visuotinis.

Atidaryme dalyvavo ir Kosyginas. 

rublių per mėnesį. Tik kolchozininkams 
invalidams, netekusiems sveikatos ryšium 
su darbu, numatytas kiek apčiuopiames- 
nis padidinimas: nuo 18 į 30 rublių. Ki
tiems invalidams iš 15 rublių didins iki 
25, iš 14 iki 20, iš 12 iki 16 rublių... 16 
rublių per mėnesį pensija numatyta ir in
validams iš prigimties, kai jiems sueina 
16 metų amžiaus.

Tai tik ryškiausių „gerovės pakėlimų“ 
sąrašas. Iš viso tų pakėlimų daug, tik di
džiuma jų numatyta kariams, karinin
kams arba ilgesnį laiką dirbantiems toli
mosios šiaurės rajonuose. Bet ir ten prie
dai tik — trupiniukai prie trupinių.

(ELTA)

JAUNIMAS RODO ATSPARUMO

— Buvau Lietuvoj, bet Lietuvos nema
čiau. Mačiau tik viešbutį, — pasiguodė 
vienas ką tik iš kelionės į Lietuvą grįžęs 
Amerikos lietuvis.

Kai kuriems geriau pasiseka. Susidaro 
galimybė ir su žmonėmis susitikti ir šen 
ten toliau iš Vilniaus pavažiuoti, net Pa
langoj pabuvoti.

Vienas iš tokių laimingesniųjų grįžo su 
eile pastabių ypač liečiančių jaunimą:

— Surusėjimui Lietuvos jaunimas, ap
skritai imant, sąmoningai atsparus. Bet, 
mažiausia, du priklūs rusiškos „kultūros" 
požymiai regimai1 paplitę, kaip tik dau
giausia jaunojoj kartoj. Tai pernelyg daž
nas „naudojimasis" rusiškais keiksmažo
džiais ir degtinės gėrimas rusišku stiliumi
— iš stiklinių, dideliais kiekiais ir pagrei
tintu tempu... Taip elgiasi alkstantieji 
kaip nors pasididžiuoti savo „vyriškumu".

— Tuokiasi jauni. Vidutiniškai imant,
— vyrai apie 22 metų, merginos apie 20 
metų amžiaus. Jau nemaža jaunų vyrų esą 
vedę rusaites: tos esančios lipšnesnės ir ta 
prasme veiklesnės už lietuvaites...

— Vilniaus bažnyčiose gali pamatyti 
apie penktadalį susirinkusiųjų maždaug 
20 m. amžiaus jaunimo: maždaug toks pat 
nuošimtis jaunimo, kaip ir iš viso gyvento
jų tarpe. Tai nepatvirtina sklindančios 
nuomonės, anot kurios jaunimas jau ma
žiau tesilanko bažnyčiose, negu vyres- 
niėji. Bažnyčios ypač esančios perpildy
tos per Kalėdas, Velykas ir... Vasario 16 
d „Marija, Marija" — populiariausia gies
mė bažnyčiose. O „Lietuva brangi", visuo
tiniu tyliu sutikimu, laikoma uždrausto 
tautos himno pakaitalu. (E)

SUSIRINKIMAS CHICAGOJE
Chicagos Anglijos Lietuvių Demokratinio 

Klubo Laikinasis Komitetas spalio 29 d. 
sušaukė visų kadaise D. Britanijoje gyve
nusių lietuvių susirinkimą savo organiza
ciniams reikalams aptvarkyti.

Komitetas pranešė, kad susirinkime nu
mato dalyvauti ir JAV atostogaująs LNB 
pirmininkas ir DBLS centro valdybos na
rys inž. Stp. Nenortas.

PA S A LL Y JA
— Girtas Vakarų Berlyno gyventojas 

perlipo per tvorą į Rytų Berlyną, o kai ten 
sargybiniai paleido į jį 5 šūvius, tai nesu
žeistas suspėjo grįžti.

— Spalio mėn. vidurio savaitgalį 12 tu
ristų Vienoje pasiprašė politinio prieglobs
čio — 8 vengrai, 3 čekai ir 1 rumunas.

— Buvo išbandytos dvi rusiškos rake
tos, nešančios prancūziškus instrumentus, 
skirtus tirti meteorologinėms sąlygoms, 
pirmas toks bendradarbiavimo tarp sovie
tų ir vakariečių įrodymas erdvės tyrimo 
srityje.

— Išeidami bažnyčion, senukai Carrol- 
liai West Bromwichy, Anglijoje, paliko sa
vo darželį priekyje prie gatvės žydintį vi
sa grožybe, o kai grįžo — nebebuvo nė vie
nos gėlelės, nes savivaldybė pasiuntė žmo
gų nuskinti gėlių į tą rajoną prie jai pri
klausančių pastatų, o tas žmogelis apsiriko 
ir nuskriaudė senukus.

— Spėjama, kad dėl sabotažo susprogo 
ties Viduržemio jūra britų lėktuvas Comet 
(žuvo 66).

PADĖKA

Mūsų mielai mamytei, uošvei ir senelei 
ONAI LIŪDŽIUVIENEI mirus, 

visiems draugams, bičiuliams ir 
pažįstamiems už užprašytas šv. Mišias 

už Jos vėlę, už prisiųstas gėles.
pareiškusiems užuojautą žodžiu, raštu ir 
spaudoje, bei taip gausiai dalyvavusiems 

laidotuvėse širdingiausiai dėkojame. 
Iš tikrųjų, toks Jūsų visų parodytas 

nuoširdumas ir pagarba pasiliks 
mums nepamirštami.

Liūdžiu, Pukščių ir Jurų šeimos

BRITANIJA
PRISIMENA KOMUNIZMO AUKAS.

Sudarykite būrį ir ateikite į

ROYAL ALBERT HALL
Durys ateinantiems atdaros nuo 7.30 vai.

Programa prasideda 8 vai.
ANTRADIENI, 1967 M. SPALIO 31 D.
Įvairių religijų apeigos bus atliktos 

prisiminti žuvusioms:
Albanijoje, Bulgarijoje, Kinijoje, Kuboje, 

Čekoslovakijoje, Estijoje, Vokietijoje, 
Vengrijoje, Korėjoje, Latvijoje, Lietuvoje, 

Mongolijoje, Lenkijoje, Rumunijoje, 
Rusijoje, Tibete, Ukrainoje, Vietname, 

Jugoslavijoje, Zanzibare.
Bus padėti vainikai, atliktas palaiminimas 

ir atlikta rauda „Miškų gėlė“.
Iš anksto užsisakomieji bilietai 5 šil., 

šiaip bet kurioje vietoje 2.6 šil., ir jie 
gaunami per: Secretary, The Foreign 

Affairs Circle, Church House, 
Petersham, Surrey.

KLAIPĖDOS KRAŠTO VOKIEČIŲ 
SUVAŽIAVIMAS MANNHEIME

Rugsėjo 29 d. - spalio 1 d. Mannheime 
įvyko Klaipėdos krašto vokiečių suvažia
vimas.

Rugsėjo 29 d. pasirašyta tarp Mannhei- 
mo Lesingo gimnazijos ir buv. Klaipėdos 
Luizės gimnazijos atstovų globos sutartis, 
dalyvaujant 200 vyresniųjų klasių moki
nių ir daliai mokytojų. Dalyvavo vyr. 
studijų patarėjas dr. Garhard Lietz iš 
Klaipėdos (buv. Klaipėdos bibliotekos di
rektorius). Jis nupasakojo Klaipėdos 
krašto istoriją pagal savo kurpalį, bet ne- 
užgaudamas lietuvių. Jis siūlė pradėti dia
logą tarp Mannheimo Lessingo gimnazijos 
ir buv. Luizės gimnazijos, įtraukiant į po
kalbį ir lietuvių Vasario 16 gimnaziją. 
Vokiečiai norėtų žinoti, kaip išeiviai lietu
viai žiūri į Klaipėdos krašto problemą ir 
kaip įsivaizduoja Rytų Europos ateitį.

Rugsėjo 30 d. buvo mažesni parengimai 
ir uždari posėdžiai. Vakare parodytas fil
mas apie Kuršių Neringą.

„Arbeitsgemeinschaft dės Memelkreise“ 
centro valdyba pašalino Mannheimo mies
to Klaipėdos krašto vokiečių pirmininką 
Erich Tidecks iš pareigų dėl žalingos pa
bėgėliams politikos. Reikia tik džiaugtis, 
nes jis jau seniai gadino visą atmosferą 
tarp lietuvių ir mažlietuvių išeivijoje ir 
tarp Klaipėdos krašto vokiečių. Jis buvo 
labai prastas Klaipėdos krašto vokiečių 
atstovas ir sirgo didybės manija.

Spalio 1 d. Rosengarten mūzų salėje 
įvyko iškilmingas aktas visiems pabėgė
liams iš įvairių provincijų. „Mannheimer 
Morgen" laikraščio korespondentas visiš
kai teisingai apie tą mitingą parašė, kad 
iš 2000 susirinkusių klaipėdiškių tik 500 
dalyvavo iškilmingame akte. Salėje telpa 
1500 žmonių, salė buvo pustuštė. Jaunimo 
iš viso tenai nebuvo. Tame akte neoficia
liai dalyvavo mokytojų ir mokinių dele
gacija iš Vasario 16 gimnazijos ir viena 
ponia iš Klaipėdos, kuri viešėjo pas savo 
gimines Vakarų Vokietijoje. Lietuvių de
legacija irgi pasidžiaugė, kad šį kartą ne
buvo kiršinančių kalbų ir jie visi jautėsi 
visų pabėgėlių minėjime. Po minėjimo lie
tuviai turėjo progos su mažlietuviais lais
vai lietuviškai pasikalbėti. Vasario 16 
gimnazijos tautinių šokių grupė ir choras 
mielai būtų sutikę paįvairinti jų kultūrinę 
programą, jeigu tik būtų gimnazijos vado
vybė gavusi kvietimą. Maždaug prieš de
šimt metų buvęs Mannheimo miesto Klai
pėdos krašto vokiečių pirmininkas Ennu- 
lat buvo užmezgęs ryšius su gimnazijos 
vadovybe ir klausė, ar negalėtų Vasario 16 
gimnazijos tautinių šokių grupė ir choras 
Klaipėdos krašto vokiečių suvažiavimuose 
atlikti programos. Sutikimas buvo duo
tas, bet „Arbeitsgemeinschaft der Memel
kreise" centro valdyba neleido lietuviams 
pasirodyti.

Apskritai šį kartą suvažiavimo kultūri
nė programa buvo labai skysta, kalbos nu
blukusios. Pumpuota visiems tėviškės 
meilė, bet kartu siūlyta skaitytis su realy
be ir laukti tos dienos, kada galėsime su
grįžti j „vokišką" Klaipėdos kraštą.

Dampfbootininkai dalijo lapelius su kir
šinančia propaganda prieš lietuvius.

Iš spaudos sužinojau, kad prie Mann
heimo miesto vandens bokšto tomis die
nomis pakabintasis Klaipėdos krašto že
mėlapis nakties metu buvo komunistų 
agentų suteptas. Buvo parašyta, kad Klai
pėdos kraštas priklauso Sovietų Sąjungai, 
Rytų Prūsija — Lenkijai. Laimė, kad 
dampfbootininkai kaltės nemetė lietu
viams Vakarų Vokietijoje.

Neoficialus dalyvis

1
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Karininkas ir literatas pasakoja
Skaitytojų daugumai knyga tikriausiai 

patiks. Ji sklandžiai parašyta, tikrai leng
vai skaitoma, joje pilna įvairiausių atsiti
kimų ir nuotykių, įterptos bent dvi mei
lės istorijos, intriga sumegzta beveik kaip 
kokioj nuotykių apysakoj — autorius vis 
dėlto šiek tiek nusimano apie rašytojišką- 
jį amatą.

Autorius, be abejo, ir yra rašytojas, o 
„Dangus debesyse"* yra jau penkioliktoji 
Juozo (Balčiūno) Švaisto spaustuvės da
žais pakvipusi knyga. Todėl jo amatinin
kiškai sklandus darbas mūsų nė nestebi
na.

Tačiau pastaroji švaisto knyga nėra 
grožinės prozos kūrinys, bet prisiminimai 
arba „autoriaus išgyvenimai 1918 - 1919 
metais", kaip jis pats antrinėje antraštėje 
pabrėžia. O prisiminimai, žinoma, ne bū
tinai literatūriškai ir vertintini.

Pasakojimą švaistas pradeda 1918 m. 
sausio 5 d., kada jis, jaunas karininkas, 
demobilizuojamas Ukrainos fronte iš rusų 
kariuomenės. Tai buvo neramūs, kone 
anarchiški laikai: „Kažkoks nesusiprati
mas: nei taika, nei karas... Blaškosi žmo
nės, tautų maišalynė...“ Pirmieji knygos 
skyreliai kaip tik ir skiriami tai „maišaly
nei“ pavaizduoti, -ką autorius įdomiai ir 
perteikia. Bėda tėra tame, kad tas laiko
tarpis šimtus kartų jau buvo piešiamas — 
silpnesnių, bet ir nepalyginamai stipres
nių plunksnų, o antra vertus, anoji „mai
šalynė“ Rusijoje ar Ukrainoje Lietuvos is-

*Juozas Švaistas Dangus debesyse. 1967 
m., 325 psl. Kaina 10 šil. arba DM 6 (kie
tais viršeliais 14 šil. arba DM 8.40). Išlei
do Nidos Knygų Klubas, 1 Ladbroke Gar
dens, London W. 11.

torikams, tur būt, nebus labai vertinga 
žaliava.

To, be abejo, netvirtintume apie likusią 
didžiausią knygos dalį. Kai autorius pasa
koja savo išgyvenimus Daugpilyje ir Lie
tuvoje — Kaune, Rokišky, Obeliuose, Za
rasuose, jis apie anuos iš tiesų neramius 
ir nuotykingus metus pateikia daug įdo
mių, būdingų užsklandų ir istorinių faktų, 
kurie tikrai bus naudingi ne tik Lietuvos 
socialinės, bet ir politinės istorijos tyrinė
tojams.

Švaistas aprašo ano meto Daugpilio lie
tuvius, jų komitetą, pradžios mokyklą, ku
rios vedėju jis kurį laiką buvo, aprašo jis 
ir poručiką U-borevičių, kuris tada, pasi
rodo, Daugpilyje buvo agitprosvietvojen- 
ruk (bolševikinis agitacijos ir švietimo 
karinis vadovas), vėliau iškilo į žymius 
Raudonosios armijos vadus, bet trisdešim
taisiais metais Stalino valymų metu nužu
dytas. Ir gana būdinga visam Švaisto su
literatūrintam pasakojimo būdui, kad, 
smulkmeniškai aprašinėdamas gimnazis
tiškų dūsavimų kupiną savo romansą su 
Aldona, jis Uborevičių skaitytojams pri
stato kaip savo varžovą, nors galų gale 
nei vienas, nei kitas Aldonos širdies ir 
rankos negauna...

Grįžęs savo gimtajan Rokiškin, autorius 
gauna tarnybą pas grafą Pržezdeckį — ad
ministruoti jo Škėmų dvarą. Būdingas bu
vo autoriaus pasikalbėjimas su grafu tar
nybos prašant. Vienas pirmųjų grafo 
klausimų:

- Steką (karininkiška lazda arkliams 
mušti) turi tamsta?

— Jei reikės, turėsiu.
— Reikės. Ir labai reikės... Darbininkai 

nebe tokie...“

Steku autorius, atrodo, nesinaudojo, 
nors aplamai jo pažiūra į kaimo varguo
menę vis dėlto pasirodo gana bajoriška. 
Dvaro administratorium švaistas neilgai, 
palyginti, ir tebuvo, nes greit įsijungė i 
besikuriančios lietuviškos administracijos 
darbą.

Rokiškio vietinėje savivaldybėje tuo 
metu aktyviai reiškėsi eilė vėliau išryškė
jusių nepriklausomojo gyvenimo asmeny
bių: broliai Vienožįnskiai, L. Purėnienė, 
prof. Purenąs ir kiti. Tų ir kitų asmenų 
veikla ir pati politinių įvykių kaita Rokiš
kyje 1918-1919 .metais — lietuviškosios sa
vivaldybės kūrimasis, lietuviškasis bolše
vikmetis ir nepriklausomos Lietuvos ad
ministracijos tvirtinimasis — yra įdomi, o 
autorius, atrodo, pateikia kai kurių 
aniems laikams labai būdingų ir mažai ži
nomų, o gal ir visai dar neaprašytų faktų, 
kurie bus neabejotinai naudingi mūsų is
torikams.

Toks „Kovvoenkomo“ Rokiškyje apra
šymas iš tiesų yra prasmingas šiandieną, 
kai kartais sunku atskirti propagandą 
nuo faktų dabartinių komunistinių isto- 
riografų raštuose. „Kovvoenkomas“, beje, 
buvo Kauno karinis komisiaratas, tai yra, 
anuometinių bolševikinių karinių pajėgų 
Lietuvoje štabas. O pasirodo, kad tame 
štabe švaistui tada teko dirbti, ir jis kai 
kurių įdomybių mums apie tai papasako
ja.

Su nuoširdžiu padoraus žmogaus pasi
piktinimu autorius aprašo ir jo aplinku
moje vykusį pik. Glovackio siautėjimą 
Aukštaitijoje. Autorių ypač skaudžiai pa
lietė dviejų šviesių lietuvių ■— Smalsčio ir 
Valiuko — neteisėtas sušaudymas, už kurį 
atsakingas kaip tik ir buvo tas pik. Glo

vackis. Anuometinė to pulko vado veikla 
dar laukia objektyvaus istoriko tyrinėji
mo. bet jau šiandieną yra aišku, kad tai 
buvo vienas iš tamsesnių nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimo puslapių. Ton pačion 
kategorijon priskirtini ir vadinamojo 
„Žvalgybos skyriaus“ nusikaltimai Rokiš
kyje. Visokios vadinamosios „žvalgybos" 
visais laikais ir visose valstybėse buvo 
velniški nužmoginimo ir nusižmoginimo 
įrankiai, bet šiandieną beveik sunku įsi
vaizduoti, kad tokios baisybės iš tikrųjų 
vyko nepriklausomos Lietuvos valstybės 
pradžioje.

Tegalime gerbti Juozą Švaistą už pilie
tinę drąsą dabar tuos įvykius su pasipik
tinimu aprašyti. Tautos ir valstybės isto
riją sudaro ne vien tik šviesūs puslapiai, 
o neobjektyvi istorija nebėra istorija, tik 
pasiteisinimo prakalba.

Įvaizdis, kurį atsiminimų autorius pa
lieka apie save patį, vis dėlto yra gana 
nelygus ir... nelabai rimtas. Knygą pa
skaičius atrodo, kad anas puikuolis, jau
nasis karininkas buvo frantas (Švaistas 
dar šiandieną su visomis smulkmenomis 
aprašinėja savo paties susikurtos unifor
mos šaunybę), maždaug mergininkas, 
šioks toks antisemitas, puikus („kazokiš
kas“) raitelis, smarkuolis milicijos vadas, 
aplamai nenuorama, tur būt, neblogas 
pradžios mokytojas, iš liaudies kilęs, bet 
spėjęs kiek subajorėti, ir nežiūrint visa to 
— padorus žmogus ir demokratas.

R. E. Maziliauskas

R. BALIULIS — REFERENDARAS
Esame paskelbę, kad R. Baltulis Ham

burge baigė pedagogines studijas. Dabar 
mums nurodoma, kad jis šių metų vasaros 
semestre baigė Hamburgo universitetą, 
išlaikė pirmuosius valstybinius egzami
nus ir kad dabartinis jo mokslo laipsnis 
yra: studijų referendaras pradžios ir rea
linėms (vidurinėms) mokykloms.

.IKARO SONATA“ ANGLŲ KALBA

Prieš keletą metų Nidos Knygų Klubas 
yra išleidęs Jurgio Gliaudos romaną „Ika
ro sonatą“ čiurlioniškąja tema. Romane 
vaizduojama mūsų garsusis dailininkas 
M. K. Čiurlionis ir apskritai čiurlioinškoji 
mintis.

Dabar šį romaną prof. R. Sealey išver
tė į anglų kalbą ir Manyland Books lei
dykla netrukus išleidžia.

Romano vertimui įvadą parašė prof. Ch. 
Angoff, aptardamas jį kaip įdomų ir origi
nalų kūrinį, ši angliškoji laida bus iliust- 
M. K. Čiurlionis ir apskritai čiurlioniškoji 
cijomis.

PROF. P. ŠIV1CKIO SUKAKTIS
Rugsėjo 30 d. 85 metų amžiaus susilau

kė prof. dr. Pranas B. Šivickis, dabar Vil
niuje veikiančios Mokslų Akademijos na
rys, šiuo metu tebevadovaująs Zoologijos 
ir parazitologijos instituto bestuburių zo
ologijos sektoriaus laboratorijai. Prof. Ši
vickis yra 17 metų gyvenęs Amerikoj 
(1905-1922). Čia baigė Valparaiso ir Mis
souri universitetus, Chicagos universitete 
įsigijo daktaro laipsnį. Po to apie penke
rius metus profesoriavo Manįlos universi
tete, Filipinuose. Nuo 1928 metų buvo pro
fesorius Lietuvos — Vytauto Didžiojo 
universitete Kaune, 1940 m. — Vilniuje. 
Nuo 1948 metų dirba mokslinį darbą 
Mokslų Akademijoje Vilniuje.

(ELTA)

K. BARENAS

PLAUČIAI
(3)

Po to ji graudžiai apsiverkė, ir Kanados jiedu 
neminėjo jau nei antruosius papildomus sąrašus su
darinėjant. Visą viltį Paukštė dėjo dabar tik į Ame
riką ir nebesigailėjo nei Anglijos, nei Kanados. Aiš
ku, Amerikoj bus geriausia, šitai sako visi. Tiesa,

Paukštė sučepsėjo, palingavo galva, ir jiedu nu
ėjo kiekvienas savo keliu.

Vidun Paukštė neskubėjo. Stovėjo jis prie savo 
barako durų ir dairėsi. Išūžė daktaras. Pro stovyklos 
vartus klegėdamas kieme pabiro būrys vaikų, kurie 
šūkaudami skirstėsi į barakus. Paukštė iš tolo pažiū
rėjo į uždarą savo langą ir įėjo.

Iki ryto abu Paukštės nepriėjo jokio sprendimo. 
Vyras vis siūlė pasakyti daktarui, kad tie plaučiai 
buvo tik dangstymasis prieš kaimynus, o žmona at
žagaria traukėsi nuo tokio sumanymo vis tolyn ir to
lyn. Pasakysi daktarui, ji galvojo, tai tuoj sužinos ir 
visa stovykla. Juo ilgiau ta baiminga mintis brai-

— Neis pas daktarą, tai išskris iš stovyklos, — 
tarė komendantas, — Eik, Paukšte.

— Justinai, neik, — grėsmę pranašaujančiu 
balsu sušuko ji. — Aš tau sakau: nejudėk nė iš vie
tos. Tegu jie ryja visą tą Ameriką, tegu ėda, o tu ne
bijok, mes nepražūsim. Užsprings jie patys, nebijok. 
Atsirado, matai, per prievartą patikrins, matai, plau
čius! Ne, šito tai jau nebus! Gal kam ir patikrins, bet 
ne mano vyrui.

Komendantas dar paragino Paukštę ir pagrasi
no išmesti iš stovyklos. Paukštė tylom dairėsi, bet 
žmona dar kartą sudraudė jį.

Kai išėjo komendantas, nepraslinko nė pusva-

PIRMOJI PREMIJA
Ieva Pocienė, Australijoje gyvenanti lie

tuvė skulptorė, gavo pirmą premiją Pietų 
Australijos dailininkų draugijos (Royal 
South Australian Society of Arts) pava
sarinėje dailės parodoje už metalo skulp
tūrą. Paroda buvo Adelaidėj rugsėjo 5-15 
d., dalyvavo 60 dailininkų su 84 kūriniais. 
Dalyvavo ir dar vienas lietuvis, Leonas 
Žygas.

(E)

nei jis, nei Grasė neturėjo ten giminių, bet tikėjosi 
gauti dokumentus per religines organizacijas.

— Sako, kad teks dirbti ūky, — prisiklausęs 
pasakojimų kartą tarė Paukštė žmonai.

— Dirbsim ūky! — linksma šūktelėjo ji. — O

džiojo jos galvoje, juo sunkiau buvo susikalbėti.
— Tai iš kur dabar daktaras sužinojo? — dar 

gulėdama ji rytą klausė savo vyrą, plačiai prasimer
kusi, nors maža temiegojusi. — Sužinojo iš stovyk
los. Kai išgirs iš mūsų visą teisybę, tai tada ir kalbės

landis, ir abu Paukštės išskubėjo iš savo barako ir 
pasuko į miestą. Kai jie grįžo, atėjo vėl komendan
tas.

— Kaip bus, Paukšte? — tarė jis.
— Nieko nebus, — tarė Paukštės žmona. —

R. GIBAV1ČIUS PARYŽIAUS
PARODOJE

Kas dveji metai Paryžiuje rengiamoje 
tarptautinėje jaunesniųjų dailininkų pa
rodoje šį rudenį dalyvauja ir grupė daili
ninkų iš Sovietų Sąjungos. Į tą grupę yra 
įterptas ir vienas lietuvis, Rimtautas Gi- 
bavičius. Parodoje yra trys jo graviūros 
— „Lietuvaitė“, „Vilnius" ir „Motina". 
Rugsėjo gale R, Gįbavičius ir pats, žino
ma, drauge su visa rusų „delegacija“, nu
vyko į Paryžių. Spaudoje pranešta, kad 
jis nusivežęs ir naujausių savo darbų: gra
viūrų ciklą „Senasis Vilnius“ ir knygų 
iliustracijų rinkinį. (E)

ką, ar mes negalėsim dirbti ūky?
dirbsim, rankos nenutruks.

Laukdami, kol bus pašaukti, Paukštės beveik 
karščiavo. Išvažiuos ir užmirš visas nesmagias die
nas. Visi Karveliai ir Mikailos ir šiupylos nuskęs 
užmaršty, lyg parištais po kaklu akmenimis girdomi 
šuniukai. Viltis išsivaduoti iš nesenos praeities ir da
barties tampriau surišo abu Paukštes. Jie dabar išei
davo jau ir pasivaikščioti (buvo ir kita priežastis: 
Paukštė nebedainavo ir nebevaidino). O kai jie tą
dien išėjo iš barako, pasiryžę paklaidžioti priemies
čiais ir pasidžiaugti sprogstančiais medžiais, stovyk
los kiemu į mašiną skubėjo daktaras Stačionis. 
Paukštės sustojo, nes daktaras pasuko į juos.

— Kaip tamstų išvažiavimo reikalas? — pa
klausė jis.

— Važiuojame į Ameriką, — tarė Paukštės 
žmona.

—- Girdėjau, kad tamstos plaučiai nelabai svei
ki, — tyliau tarė daktaras Paukštei. — Ar teisybė?

— Nesveiki, — tarė Paukštės žmona.
— Tai neišvažiuosit. Reikėjo jau anksčiau su

sirūpinti. Nesveikais plaučiais neišvažiuosit. Jeigu 
jau kas blogai, tai aš čia dažnai atvažiuoju. Kaip ne
sveikais plaučiais išvažiuosit? Neišvažiuosit, kalbos 
nėra! Tai jau ir žmonės! Sakyčiau, tamsūs... Jei ne
sveiki plaučiai, tai neleis, — ištiestą rodomąjį pirštą 
jis pasuko Paukštei arti krūtinės.

— Dėl tų plaučių tai leis, — tarė Paukštės žmo
na. — Nuvažiuosim Amerikon ir išgysim.

Daktaras Stačionis jau erzinosi.
— Tai ir pakalbėjo! — irzliai tarė jis. — Aš ži

nau, kad neleis. Plaučiai nesveiki, tai ir neleis.
— Leis, pone daktare, — tarė ji. — Dėl tų 

plaučių tai leis.
— Aš neleisiu! — prasiveržė daktaras. — Gal 

kas ir leis, bet aš neleisiu.
— Aš tamstos ir neprašysiu, — kelis žingsnius 

atsitraukusi nuo daktaro sušuko ji. — Aš žinau, kad

Jei reikės, tai ir visa stovykla. Neapsiginsi kalbų. Ne, ne.

Vyras stovėjo ties langu. Viena mašina atvežė 
maistą. Dabar atvažiavo kita. Dangus aptrauktas 
pilkais debesimis.

— Daktaras ateina! — sušuko Paukštė.
— Ar aš tau nesakiau? — šokdama iš lovos ta

rė žmona. — Jis vaikščios čia apie mus, kol sužinos 
visą teisybę, o tada jam nebereikės nei tavo plaučių, 
nei nieko. Tada jis pasijuoks kartu su kitais. Prašau, 
— šūktelėjo ji, nes jau barbeno į duris.

Pamažu, bet plačiai atidaręs duris koridoriuj 
stovėjo daktaras. Šypsodamasis jis pasisveikino ir 
tarė:

— Tai užeikim, pone Paukšte, aš nuvešiu į 
miestą, ligoninėj patikrins.

— Ką patikrins? — tarė Paukštienė.
— Tamstos vyro plaučius, ponia.
— Mano vyro plaučių niekas netikrins!
— Ponia...
— Niekas netikrins! — pakartojo ji.
— Pone Paukšte, — kreipėsi į jos vyrą dak

taras.
— Niekur jis neis, — užrėkė ji. — Justai, neik. 

Neik nė iš kambario.
Vyras žvalgėsi. Daktaras uždarė duris ir nuėjo.
— Bus negerai, — tarė vyras.
— Jau seniai negerai. Ar tu dar nematai? Ar 

tu aklas? Ar čia šiandien prasidėjo? Kai tu grįžai, 
tai ir prasidėjo. Iš kur bus gerai, jei mano vyras ne
ieško manęs, o kabinasi į vokietę? Iš kur bus gerai, 
sakyk tu man? Kaip gali būti gerai? Ar tu matei, 
kad bent vienas doras vyras šitaip padarytų, kaip 
tu? Pasibaigė karas, ir visi atbėgo pas žmonas. Tu, 
tu, tu tik toks, tu vienas...

Ji raudojo jau, ir Paukštė suburbėjo:
— Gan, žmonės už sienos girdi.
— Tegu girdi. Ar aš ką nors bloga padariau? 

Ar aš žmogų užmušiau?

Rytoj mes išsikeliam.
Jos akys žibėjo laimėjimo liepsnelėm. Komen

dantas sumiksėjo ir išėjo.
Paukštės išsikraustė nelabai tylom. Susidomėjo 

Vebėnai ir senukai Tveriai, o ji, žmona, pasakojo 
visiems, kaip jos vyrui prievarta norėjo patikrinti 
plaučius. Administracijos elgesys sukėlė tylią kaimy
nų užuojautą, o kai tarp vartų Paukštės žmona atsi
bučiavo su pačiais artimiausiais, tai sustojo dar ir 
pravirko.

Naujakurius mieste netrukus aplankė ne tik Ve
bėnai ir senukai Tveriai, bet ir eilė tų, kurie matė 
stovyklos tarpuvartėje stovėjusios Paukštės žmonos 
ašaras. Tik ji vis pasigedo dviejų tų moterų, kurios 
atsisveikindamos bučiavosi, o dabar nė akių neparo
do. Ilgainiui betgi pamiršo tas bučiuotojas (ji tvirti
no vyrui, kad vienos akyse mačiusi tada žibant aša
ras), nes greit prasidėjo jai tikra rugiapiūtė. Našlė 
Girdzijėnienė pati pirmoji paprašė ją padėti surasti 
netoli savęs kokį laužą, nes jos Amerika taip pat pa
sibaigė: dviejų vaikų plaučiai netiko važiuoti į kitą 
kraštą, o vyriausioji duktė jau dirbo mieste. Atėjo 
netrukus ir Vebėnai, ir tiems ji suieškojo prieglobs
tį. Aplinkui savaitėmis augo ir tirštėjo kolonija vis 
tokių, kuriems ji niekada neatsisakė padėti ir kurie 
tos pagalbos buvo reikalingi. Tai buvo Grasęs 
Paukštienės kolonija, nes ji daugumui padėjo įsi
kurti, o ir dabar, žiūrėk, čia ji vieną ar kitą Girdzi- 
jėnienės vaiką palydi į ligoninę ar dispanserį, atlie
kamu laiku užbėga pakalbinti senukų Tvėrių, vien
rankiui Vilkui bent šventą dieną savo anglių nune
ša pintinėlę ir pakuria krosnelę. Visiems reikia gero 
žodžio ir širdies, ir ji tarytum jaučia, kur šią ar kitą 
dieną tokių dalykų būtų pačios reikalingiausios 
durys.

Namie ji nebekalba nei apie savo vyro plaučius, 
nei apie Ameriką ir atrodo patenkinta, kad likimas 
pakišo jai tokį, o ne kitokį sprendimą.

Tik Paukštė nepatenkintas. Jis vis lygina savo

PASIKEITIMAI

Spalio 1 d. laikraščiai Vilniuje pranešė, 
kad „drg. A. Bialopetravičius atleistas iš 
Lietuvos TSR kaimo statybos ministro 
pareigų“ ir kad jo vieton paskirtas A. 
Bagdonas.

Bialopetravičius, gimimo kaunietis, be
veik 45 m. amžiaus, statybos fakultetą 
baigęs 1947 metais, kai universitetas bu
vo dar Kaune, statybos reikalų administ
ravimo viršūnėje buvo 11 metų (partijoj 
— 10 metų). Neminima, kad atleistas ry
šium su perėjimu į kitą darbą. Statybos 
reikaluose nuolat minima daug trūkumų 
ir nesklandumų.

Bagdonas, gimimo joniškietis (iš Kal
nelio), 40 m. amžiaus, baigęs Kauno Poli
technikos instituto statybos fakultetą 1952 
m., partijoj 11 metų, nuo 1957 m. šešerius 
metus buvęs Klaipėdos miesto vykd. k-to 
pirmininkas (miesto viršininkas), pasta
ruosius ketverius metus — patinės-valsty- 
binės kontrolės įstaigoje skyriaus vedėjas 
arba viršininko pavaduotojas. Tad statybą 
perima žmogus iš kontrolės, ranka rankon 
veikiančios su prokuratūra.

(E)

NAUJAI GAUTOS KNYGOS

tamsta neleisi. Tamsta vienas norėtum apžioti visą Verksmo pertraukiama, ji priekaištavo vyrui, jėgas ir uždarbį su išvažiavusiųjų, ir jam rodos, kad 
Ameriką. Taip, taip, labai norėtum. kol kažkas vėl pasibeldė į duris. Įbėgo stovyklos ko- jis gana skaudžiai nuskriaustas. Tokie raumenys, to

ji ir nuskubėjo atgal į baraką. Paukštė nulydėjo mendantas. kie plaučiai! Dėl to jis ketvirtą jau kartą keitė darbą,
žvilgsniu nubėgančią žmoną, o atsiduso jau atsigrį- — Paukšte, pas daktarą! Skubiai, skubiai, dak- ir dar, rodos, per maža moka už jo raumenis. Taip, 
žęs į daktarą, kuris taip pat laukė, kol moteris išny- taras laukia! — šaukė jis. už jo raumenis, nes tie prakeikti plaučiai vėl su
ko barako duryse, ir tada tarė: — Niekur jis neis. Niekur neis, — griežtu bal- drumstė visus tylius uždarbių skaičiavimus ir lygi-

— Tai ateik tamsta, pasirūpinsim peršviesti, su tarė ji. — Aš sakau tamstai, kad mano vyras nie- nimus, kai tas Petras Viadukas nepatikėjo jų ligo- 
viskas paaiškės. Nelauk, ateik. kur neis. tumu.

P. Žilys — Suomių-Sovietų karas —1.5.8.
G. Šimukonienė — Su daina, 350 psl. 

įvairios dainos ir himnai — 0.15.0.
A. Vaičiulaitis — Gluosnių daina, pada

vimai — 0.18.6.
Z. Raulinaitis — Hunų žygis į Prūsus — 

0.7.9.
Z. Raulinaitis — Galindai prieš Romą — 

0.10.3. 
Juozas Girnius—Idealas ir laikas—1.9.4.
G. Ivaškienė — Baltasis stumbras, isto

rinė apysaka jaunimui — 1.8.0.
J. Minelga — Labas rytas, vovere, spal

vota, K. Veselkos piešiniai, vaikams — 
0.18.6.

Maironio baladės, didelio formato, spal
votos iliustracijos, kieti viršeliai. Piešiniai 
Pr. Lapės — 2.6.6.

J. Dagys — Skulptūros ir piešinių albu
mas, 144 psl., 130 paveikslų. Kaina su per
siuntimu — 2.4.0.

Rašyti: DAINORA, 14 Priory Rd., Kew, 
Surrey.
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LENKAI LIETUVOJE SUKAKTININKAI LIETUVOJE
Juozui Miltiniui, Panevėžio dramos te-

Šią vasarą Vilniuje sunku buvo užtik
ti savaitę, kartais net dieną, kurią nebūtų 
kokio nors lenkų iš Lenkijos koncerto, 
vaidinimo ar parodos. Rugsėjo vidury 
(nuo 11 iki 20 d.) buvo Lenkijoje leidžia
mų knygų paroda, į kurios atidarymą „su
sirinko didelis lenkų literatūros mylėtojų 
būrys“.

F. Bieliauskas, Valstybinio spaudos ko
miteto pirmininkas, tvirtino, kad „mūsų 
respublikos žmonės“ didžiai domisi lenkų 
literatūra. J. Žiugžda gėrėjosi „nuolat be
siplečiančiais dviejų istoriškai artimų 
tautų kultūriniais ryšiais", o rašytojų są
jungos sekretorius įtikinėjo, kad ateityje 
būtina dar plačiau keistis su lenkais kul
tūrinėmis vertybėmis.

Tas kultūrmainiavimas su lenkais iš 
pradžių Lietuvoj beveik visiems patiko, 
nes lenkai, bent viešai, neberodė jokių 
pretenzijų į Vilnių ir nebekėlė jokių gin
čų, o svarbiausia — tie pasisvečiavimai 
(lenkų Lietuvoj ir lietuvių Lenkijoj) su
daro progos pajusti bent dalinės nepri
klausomybės atmosferą. Tačiau ilgainiui 
tasai kultūrmainavįmas lietuviams ima 
atrodyti įtartinas.

Visų pirma, nors tų lenkų koncertų bei 
parodų lankymasis yra lyg ir lankymasis 
apskritai Sovietų Sąjungoje, bet jis kaž
kaip ypač tirštai, atrodo, nukreiptas į Vil
nių. Lietuvių ansambliai bei turistai Len
kijoje lankytis progų gauna žymiai ma
žiau. Lenkijos svečiai, taip uoliai lankyda
mi Vilnių ir turėdami galimybę ten lanky
tis, o tai priklauso nuo Maskvos leidimo, 
— daug mažiau kreipia dėmesio (ar ma
žiau leidimų tegauna lankytis) dabar Gu
dijai priskirtiems, prieš karą Lenkijos vai 
dytiems miestams. Tai ima atrodyti įtar
tina, tą skirtumą sugretinus su atitinka
mu skirtumu ir Maskvos (taip pat ir vie
tinės „respublikinės“) valdžios vidaus po
litikoj lenkų atžvilgiu. Niekur sovietuose 
neduodama lenkams tokių „privilegijų", 
kaip Lietuvoj, ypač Vilniuj ir Vilniaus 
krašte. Nuo 1952 metų valdžia ir partija 
Vilniuje leidžia dienraštį lenkų kalba —

trečią (šalia Tiesos ir Sovietskaja Litva) 
oficiozą. Leidžia lenkų kalba žurnalą mo
terims (tikslų lietuviškojo vertimą), rajo
nuose Vilniaus krašte leidžia vietinius 
laikraštukus lenkų kalba, ir veikia viešai 
neskelbiamas kiekis pradinių bei viduri
nių mokyklų lenkų dėstomąja kalba. Tai 
neatrodytų lyg privilegijos, jeigu lenkiš
kai kalbantiems tokios pačios galimybės 
būtų duotos taip pat ir Gardine, Lydoje, 
Balstogėj ar Baranovičiuose; jei prie Gu
dijos priskirtose Lietuvos srityse būtų ne 
tik lenkiškų, bet ir lietuviškų mokyklų, 
laikraščių, knygų; jei Vilniaus krašte taip 
pat ir gudiškai kalbantiems būtų gudiškos 
spaudos ir mokyklų. Tiesa, anksčiau buvo 
kelios lietuviškos mokyklos ir anapus va
dinamosios „LTSR“ ribos, bet apie jas 
jau nieko nebegirdėt. Ir pačiame Vilniuje 
lietuviams vietomis tenka siųsti vaikus į 
tolimą mokyklą, jei nori, kad vaikai gau
tų mokytis lietuviškai, nes kaimynystėje 
— rusiška arba lenkiška mokykla. Iš Vil
niaus bei Vilniaus krašto buvo leista išsi
kelti į Lenkiją tiems, kurie sugebėjo įro
dyti esą lenkai. Išsikėlė apie 200 tūkstan
čių, tai negalėjo daug lenkų ir likti. Liko 
nemaža gudiškai kalbėjusių vietinių („tu- 
teišų“). Tie buvo verčiami lenkais Bo- 
cianskio ir kitų panašių valdymo metais. 
O dabar, atrodo, panašiai dedasi ir rusų- 
kvislingų laikais: nesi susipratęs lietuvis 
ar rusas, tai mokykis lenkiškai, skaityk 
lenkišką spaudą, domėkis lenkų literatū
ra, mylėk lenkų kultūrines vertybes, gė- 
rėkis lenkų koncertais, teatrais — viso to 
Vilniuj yra su kaupu. Niekur kitur rusų 
bolševikų imperijoj to nėra. — tik Vil
niuj. Net ir tas lenkiškas laikraštis, kuris 
ilgą laiką buvo lenkiškas tik kalba, — 
nieko daugiau jame nebuvo lenkiška, — 
šiandien jau pilnas nostalgiškų žinių apie 
Lenkiją ir viską kas lenkiška.

Tad ir kyla lietuviuose įtarimas, — ko
dėl taip yra? Kodėl tik Vilniuj tokia len
kiškumui palanki politika?

atro meno vadovui, rugsėjo 3 d. suėjo 60 
metų amžiaus. Gerbėjai ta proga liudija, 
kad „jubiliatas šiandien pilnas energijos 
ir drąsių kūrybinių minčių, kurias arti
miausioje ateityje žada įgyvendinti sce
noje“.

Rugsėjo 7 d. 60 metų amžiaus suėjo dai
lininkui Telesforui Kulakauskui. Dabar 
jis yra pasižymėjęs grafikas — knygų 
iliustratorius. Dar būdamas Kauno Meno 
mokyklos studentas, jau buvo žinomas 
laikraščių bendradarbis - šaržistas. Šiuo 
metu taip pat yra dėstytojas Kauno Tai
komosios Dailės institute, kuriuo yra vir
tusi mokykla, kurioje T. Kulakauskas ka
dai mokėsi.

Rugsėjo 6 d. 60 metų suėjo dailininkui 
Leonui Katinui, lankiusiam Kauno Meno 
mokyklą 1933-35 metais, 1940-44 m. buvu
siam Šiaulių dramos aktoriui. Po karo bai
gęs Dailės institutą Vilniuje, daugiau pa
linko į gamtovaizdžius. Sukakties proga 
spaudoje prasitarta, kad „jo tapyba, gi
musi Lietuvoje, garsiai suskambėjo toli
mame Paryžiuje“. Neaiškinama, kada ir 
kaip tai atsitiko. Rusų valdžia dar nėra iš
leidusi iš Lietuvos nė vieno dailininko su
rengti kūrinių parodos Paryžiuje. Net 
kvietimai iš kai kurių Paryžiaus galerijų, 
adresuoti į Vilnių „tokiam dailininkui, ku
ris galės atvykti“, užkliuvo už aklos ir 
kurčios uždangos. (E)

Pirmieji sklandytuvai
Pirmasis sklandytuvas Lietuvoje buvo 

pastatytas dar 1913 m. Jis sėkmingai 
sklandė.

1922 m. Kaune karo lakūnas V. Šenber- 
gas taip pat sumanė pastatyti savo kon
strukcijos aparatą. Paruošęs darbo brėži
nius ir pasitelkęs keletą lakūnų, jis pradė
jo sklandytuvo statybą. Būrelis entuziastų 
sklandytuvą statė prie Kauno aerodromo 
esančiame nedideliame garaže. Darbas vy- 

(ELTA) ko sparčiai, ir neužilgo atėjo išbandymo 
diena.

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

Sklandytuvas buvo pavadintas š-I. Liu
dininko pasakojimu, tai buvo nemažų 
matmenų žalios spalvos aparatas, dengtas 
audeklu. Jo didelės kvadratūros sparnai 
buvo pritvirtinti virš liemens.

Konstruktorius ir jo draugai sklandytu
vui išvilkti panaudojo aerodrominės tar-

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

Oi nelaimė, ką aš matau — 
Širdį ver kaip yla: 
Numylėto j mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

SIŪLO GALAS
Milicijos pareigūnas nustebo, kai iš ko

ridoriaus į kabinetą įriedėjo vilnonių siū
lų kamuolys ir sukdamasis žmogaus balsu 
sušuko: „Gelbėkit!“

Pasakoje, kaip žinia, viskas įmanoma. 
Tada ir pareigūnas paėmė į rankas siūlo 
galą:

— Riedėk, kamuoly, iš kur atkeliavęs. 
O aš paseksiu ir pažiūrėsiu, kas tave 
skriaudžia.

Kamuolys pasišokėdamas nuriedėjo 
Naujosios Akmenės gatvėmis. Pro gelžbe
tonio gamyklos vartus tuo metu išėjo dis
pečerė Aldona Šiaulienė, lydima dviejų 
vairuotojų. Bet vos šį trijulė pamatė siū
lo galą milicininko rankose, jie pasipustė 
padus ir — į kojas.

O kamuolys, toliau sau riedėdamas, nu
vedė į Šiaulienės butą. Ten gulėjo trys 
maišai vilnonių siūlų ir maišas puikiau
sios vilnos. Viso labo 50 kilogramų svorio! 
Pareigūnas tik pečiais gūžčiojo. Paskui jis 
sėdo ant motociklo, nes iš Naujosios Ak

menės kamuolys vis sparčiau ir sparčiau 
pajudėjo Kauno link.

Kaune jis ir išsivyniojo. Prie Šiaulienės 
giminaitės Birutės Pocienės durų.

— Atleiskit, sveteliai, — tarė šeiminin
kė, virpančiais pirštais sagstydamasi pal
tą. — Aš ką tik iš fabriko, tai ir persi
rengti nespėjau.

O tuo metu iš po skverno tik pupt ant 
grindų kitas verpalų kamuoliukas ir susi
gėdęs nusirito slėptis po lova. Ėgi ten — 
dar 22 kilogramai siūlų!

Kadangi siūlo galas buvo milicijos ran
kose, netrukus ir visa paslaptis paaiškėjo. 
O būtent:

— Pocienė, dirbdama Kauno „Litekso“ 
fabrike, pati vogė vilnonius siūlus bei su
pirkinėjo iš panašių apsukruolių;

— V. Joniškis ir E. Jaudzemis, N. Ak
menės gelžbetonio gamyklos vairuotojai, 
iš Kauno juos atgabendavo savo dispeče
rei;

— O Šiaulienė, jau kartą už nemokėji
mą vogti atgailavusi prieš teisėją, speku
liavo tais vogtais siūlais.

Štai ir visa pasakėlė apie susivijusį ka
muolį ir nelemtą siūlo galą, už kurio mili
cija pagriebė...

V. Givyiis ir A. Lukša
(„Šluota“, 1967 m. Nr. 14)

nybos sunkvežimį „Ford“. Tačiau bandy
mai neatnešė lauktų rezultatų. Paties V. 
Šenbergo pilotuojamas sklandytuvas ne
pajėgė pakilti virš Kauno aerodromo nei 
pirmą bandymų dieną, nei, kiek perdirb
tas, vėliau. Nuliūdintas nevykusio bandy
mo ir nesusilaukęs moralinės paramos, jis 
buvo priverstas nutraukti tolesnį kon
struktorinį darbą.

Tik -po 10 metų Kauno aukštesniosios 
technikos mokyklos aviacijos būrelio na
riai, vadovaujami vėliau žinomo kon
struktoriaus Br. Ožkinio, pastatė gana vy
kusį sklandytuvą T-l. Juo atlikti pirmieji 
startai davė pradžią platesniam sklandy
mo sporto judėjimui Lietuvoje.

(M. ir G.)

Mielas Redaktoriau,
turėdamas šiek tiek reikalų su raštu, 

privalau domėtis kalba. Jeigu nesidomė
čiau, tai ir šiuos laiškus gal parašyčiau, 
kaip papuolė, o Tu turėtum taisyti, ir aš 
dėl to nesmagiai jausčiaus. Tik, žinai, aš 
esu truputį senobiškas. Pavyzdžiui, mi- 
nisterio nevadinu ministru ir nesiruošiu 
vadinti. Net nepatenkintas būčiau, jei ma
no straipsneliuose ministerio vietoje atsi
rastų ministras.

Bet ar šitaip darydamas esu vien tik 
senamadis užsispyrėlis, ar tik nenoriu 
blaškytis?

Nepriklausomybės laikais mes turėjome 
ministerius ir taip juos vadinome. Šitaip 
buvo vadinama net ir konstitucijose. Deja, 
1938 m. konstitucija išmetė minister) ir 
vietoj jo įrašė ministrą. Manau, kad tai 
buvo ne kalbininkų, bet politikų išradi
mas, nes svetur išleistame Lietuvių kalbos 
vadove Pr. Skardžius irgi turi ne ministrą, 
bet minister). Man atrodo, kad ir ministe
riją iš ministerio yra daug lengviau pada
ryti, negu iš ministro.

Žinau, kad svetur dėl to, kaip ir dėl 
daugelio kitų žodžių, vis dar blaškomas!. 
Lietuvoje yra ministras, vadinas, tasai žo
dis, kuris buvo įrašytas Lietuvos 1938 m. 
konstitucijoje. Deja, netikiu, kad jie tą žo
dį būtų pasiėmę iš konstitucijos. Jie bus 
patogiai išsivertę iš tam tikros vyresniš- 
kai broliškos kalbos.

* * *
Mūsų savajame gyvenime ministeris — 

retas titulas. Kad jų daugiau atrodytų ir 
kad mums smagiau būtų, kai kuriuos jau 
seniai nebevaldančius jokių ministerijų, 
tiesa, dar ministeriais ar ministrais pati- 
tuluojame. Bet mūsų spaudai dažnai tą ti
tulą tenka minėti, kai rašome ar kalbame 
apie pasaulinius įvykius. Vadinas, būtų 
gera kaip nors nusistatyti. Pavyzdžiui, pa
gal skverą, Pasterą ir kitus panašius žo
džius ir Nasserą reikėtų aplietuvinti.

Tiesa, didesnės bėdos ir stipresnio nesu
tarimo esama dėl to, kaip rašyti Alžyrą, 
Jordaną, Ganą ir kitus valstybių pavadi
nimus. Daugumas tų valstybių kaip ir 
naujos. Jos naujos ta prasme, kad nese
niai yra gavusios nepriklausomybę, dabar 
ten vyksta sukilimai, valdžių keitimai, žo

džiu, apie tas ir daugelį kitų panašių vals
tybių nuolat būna žinių laikraščiuose.

* * *
Pamažu priėjęs nusistatymo rašyti tas 

valstybes taip, kaip čia esu parašęs, kartą 
nutariau savo nusistatymą patvirtinti 
„antspaudu" bent dėl kai kurių vardų. 
Tai pradėjau vartyti žodynus. Lietuvių 
Enciklopedija rašo: Alžyras ir Jordanas 
miestus ir valstybes. P. Skardžius Vadove: 
Alžiras (miestas ir valstybė), bet Jorda
nas tik upė. Imu Lietuvoje išleistuosius 
žodynus. B. Piesarskio ir B. Svecevičiaus 
lietuvių-anglų kalbų žodyne tėra tik Alžy
ras. V. Baravykas savo anglų-lietuvių kal
bų žodyne duoda tik Alžyrą (miestą ir 
valstybę). D. Šlapoberskio redaguotame 
prancūzų-lietuvių kalbų ir jo sudarytame 
vokiečių-lietuvių kalbų žodynuose Jorda
nas neminimas, bet abiejuose yra Alžyras 
(miestas ir valstybė). A. Lyberio lietuvių- 
rusų kalbų žodynėlyje rašoma: Alžyras ir 
Jordanija.

„Gimtoji kalba", matau, siūlo Alžyrą, 
kaip seniai prigijus), taip pat ir Jordaną, 
Nigeriją, Tailandiją ir t.t.

* * *
Kai pamatau helikopterį, tai man vis 

būna neaišku, kuo gi jis ne malūnsparnis. 
Man rodos, kad malūnsparnis Lietuvoje 
buvo taip pat tvirtai įsigalėjęs, kaip ir mi
nisteris.

Kai paskaitau lietuviškame laikraštyje, 
kad kokia nors asamblėja ką nors nuta
ria, tai vis galvoju, kad tai yra vien tik 
mandrystės rodymas. Mes savo DBLS ar 
kitų organizacijų suvažiavimus ar susirin
kimus, tur būt, irgi galėtume pradėti va
dinti asamblėjomis ir įsivaizduoti, kad čia 
kažin kas gudraus vyksta, jei taip mand- 
rai pavadinta.

Suprantu, kad mes, svetur gyvendami 
ir nuolat susidurdami su naujais daiktais 
ir reiškiniais, kartais pritrūkstame savų 
žodžių jiems pavadinti. Taip, tais atvejais 
būna sunku išlaikyti lietuvišką nekaltybę. 
Tačiau vis tiek reikėtų ieškoti. Pavyzdžiui, 
kalbininkai jau yra nustatę terminus dau
geliui sričių. Bėda, kad ne visi pajėgiame 
tų terminų pasigauti.

Tavo Jonas
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Praeities NUOTRUPOS

PATS LAIKAS
Štai kaip j klausimą, kada reikia išeiti i 

pensiją, atsakė italų kino režisierius Vis
kontis:

— Kai žmogus ima darytis panašus į 
savo fotografiją pase, vadinasi, jam laikas 
palikti darbą.

VISKO BŪNA
Amerikos kongreso nariai turi teisę pa

sakytas kalbas prieš spausdinimą pataisy
ti. Senatorius Joe Baits kolegą Alfredą 
Youmgą savo kalboje pavadino „senu 
smirdaliumi“. Vėliau atspausdintame pro
tokole toje vietoje ištaisė: „mano mielas 
draugas“.

1937 m. kovo 31 d. Lietuvoje iš viso bu
vo 38.838 radijo abonentai. Iš jų Klaipėdo
je buvo 39 detektoriniai, 366 baterijiniai 
ir 4.436 tinkliniai aparatai.

t t t
1879 m. Tilžėje vokiečių .mokslininkai 

įsteigė Litauische Literarische Gesell
schaft. Steigėjai buvo įsitikinę, kad lietu
vių tauta neilgai gyvens, tai stengėsi iš
gelbėti pasauliui bent lietuvių dvasinius 
turtus: kalbą, dainas, pasakas, tautinius 
rūbus ir kt. Draugija surinko gana daug 
medžiagos.

1922 m. draugijos nariai užprotokolavo: 
— Pavojus lietuvių tautai išnykti, atrodo, 
yra visai praėjęs. Jie draugiją likvidavo 
ir išsiskirstė.

t t t
1938 m. Dariaus-Girėno Aero Klubas 

Broklyne pravedė vajų Amerikos lietuvių 
tarpe ir steigiamąja) šaulių Sąjungos 
aviacijai paaukojo lėktuvą. Tų metų rug- 
piūčio 12 d. su paaukotu lėktuvu iš Klai
pėdos į Kauną atskrido Amerikos lietuvis

Prieš Pirmąjį karą D. Lietuvos pramo
nėje dirbo 13.000 darbininkų, o 1937 m. 
1.247 pramonės įmonėse jau dirbo 31.700. 
1923 m. Klaipėdos pramonėje dirbo 3.500 
darbininkų, 1938 m. — 10.500.

iii
Kaip dzūkų tautosaka tvirtina, seniau 

ugnį skeldavo iš cicnago su plieniniu skil
tuvu, įdegdami pine}. Įdegamąją pincį ga
mindavo šitaip. Nuo beržo kamieno nu
lupdavo pincį (į grybą panaši kerpė) ir 
ją porą dzienų raugindavo pelenuose. Kad 
geriau marinavotųsi, tai dar užčiurškin- 
davo šlapumo. Išimtą pincį su kirvepenciu 
sumušdavo, ir ji pasidarydavo minkšta 
kaip pakulos.

t t t
1922 m. spalio mėn. laidoje Amerikos 

žurnalo „The School of Thinkers“ buvo iš
spausdintas straipsnis, kuriame rašoma, 
kad pirmieji lietuviai į Ameriką atvažia
vo XVII a. pradžioje dėl buvusio naminio 
karo tarp protestantų ir katalikų. Pirmie-

Mūsų gyvenimo ir lietuviškosios veiklos 
(DBLS ir kitų organizacijų) Anglijoje 20- 
čio sukakčiai paminėti apylinkių koordina
cinio komiteto nutarimu Bradfordo Lietu
vių Vyties Klubas rengia Textile hall, 
Westgate, LAPKRIČIO 4 D., ŠEŠTADIENĮ, 
visų Šiaurės Anglijos lietuvių

VIENYBĖS VAKARĄ
Programoje: rašyt. R. Spalio žodis, sol. 

V. Gasperienės solo dainos, Sūkurio pasi
rodymas, Atžalyno tautiniai šokiai.

Šokiams gros
geras orkestras iki 11.45 vai.

Baras su užkandžiais bus atdaras 
iki 11.15 vai.

Laukiama ekskursijų ir iš tolimesnių 
apylinkių.

Kviečiame visus atsilankyti.
Pradžia 6 vai. vak.

VYTIES Klubo Valdyba Solistė V. Gasperienė

JŪSŲ 7% INVESTAVIMO 
SĄSKAITA

duoda pelningas ir reguliaras pajamas. 
BALTIC STORES 

INVESTMENTS LTD.,
421 HACKNEY RD., LONDON, E.2. 

Tel. SHO 8734 
ir

PALANGA PROPERTIES LTD., 
12 ALBEMARLE RD., 
BECKENHAM, KENT 

moka 7% (grynais) 
už investacijas 5 metams ir ilgiau 

ir 
6% (grynais) 

už trumpesnius investavimus. 
SUDAROME TESTAMENTUS, 

ADMINISTRUOJAME NUOSAVYBĘ 
IR SUTVARKOME 

VISUS PALIKIMO REIKALUS.
Dėl smulkių informacijų rašykite: 

Z. JURAS,
421 HACKNEY RD., LONDON, E.2.

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥*¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥*¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

lakūnas Povilas Šaltenis. Jo pasitikti į 
Kauno aerodromą atvyko vyriausybės, ka
riuomenės ir šaulių S-gos vadovybė. La
kūnas buvo sutiktas su muzika ir gėlėmis. 
Lėktuvas buvo perduotas šaulių aviacijos 
būrio vadui kpt. Krasnickui. Lėktuvas pa
krikštytas „Sakalo“ vardu.

t t t
1946 m. sausio 8 d. Hamburge buvo 

įsteigtas Pabaltijo Universitetas. Iškilmin
gas atidarymo1 aktas, dalyvaujant britų 
valdžios atstovui, įvyko gegužės 25 d. 1947 
m. pradžioj Universitetas buvo perkeltas 
j Pinnebergą.

t t t
1935 m. Lietuvoje iš viso buvo 672 gy

dytojai, iš kurių Kaune gyveno 308, Šiau
liuose — 40, Panevėžy — 34. Šiuose tri
juose miestuose buvo daugiau kaip pusė 
visų gydytojų. Kaune vienam gydytojui 
teko apie 300 žmonių, Šiauliuose ir Pane
vėžy — apie 600, o kitur 7000 - 8000 žmo
nių.

t t t
1935 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos karo lai

vyno gimtadienis. Tą dieną buvo išleistas 
įsakymas kariuomenei, kuriuo remiantis 
buvo suformuotas pirmasis Lietuvos mo
komasis karo laivas „Prezidentas Smeto
na“. Laivo tonažas buvo 550 tonų.

t t t

ji lietuviai kartu su olandais pradėjo kur
ti miestą Manhattano saloje. Lietuviai bu
vo jam parinkę vardą „Aušra“, bet olan
dai nesutiko ir miestą pavadino Naujuo
ju Amsterdamu. Vėliau anglai miesto var
dą pakeitė į New Yorką.

t i i
Truputis 1911 m. statistikos.
Iš tūkstančio naujokų buvo bemokslių: 

Švedijoje — 2, Vokietijoje — 6, Prancūzi
joje — 74, Rusijoje — 600.

Švietimo reikalams vienam žmogui bu
vo skirta: JAV — 4 rubliai 86 kapeikos, 
Vokietijoje — 3,43 rb., Anglijoje — 2,36 
rb., Rusijoje — 31 kapeika.

Kūdikių mirtingumas tūkstančiui gy
ventojų; N. Zelandijoje — 62, JAV — 97, 
Rusijoje — 272.

t t f
1926 m. Lietuvoje įsteigtas pirmas 

stambesnis kojinių fabrikas. 1932 m. jau 
buvo 7 didesni kojinių fabrikai. Juose bu
vo vartojamos dviejų rūšių mašinos: Cot
ton — išilginis mezgimas ir Standart — 
apvalus mezgimas. Mašinų vertė daugiau 
kaip 2 mil. litų. Be šių, dar veikė 28 ma
žesnės dirbtuvėlės. Visi fabrikai per mė
nesį pagamindavo 30.000 tuzinų įvairių 
rūšių kojinių.

t t t
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LONDONAS
ŽUVUSIŲJŲ PAGERBIMAS

Antradienį, spalio 31 d., 7.30 vai. vak., 
Albert Hali salėje Londone ruošiamas ko
munizmo aukų pagerbimas, kuriame daly
vaus daugiau kaip 20 tautų.

Laisvieji lietuviai atiduos paskutinę pa
garbų savo broliams ir seserims, žuvusiems 
tėvynėje ir tolimajame Sibire bei kritu- 
siems kovojant prieš komunistinius oku
pantus. Ta proga bus padėtas vainikas ir 
sukalbėta malda iš Sibiro tremtinių mal
daknygės „Marija, gelbėk mus".

Minėjimų ruošia britų organizacija Fo
reign Affairs Circle ir kviečia visus kuo 
gausiausiai dalyvauti.

Bilietus į minėjimų galima gauti Lietu
vių Namuose pas A. Žukauskų ir Albert 
Hall kasoje.

PASKAMBINKIT J LIET. NAMUS
Spalio 31 d. minėjimui Albert Hall rei

kalingi savanoriai tvarkdariai (vyrai) ir 
lietuvės tautiniais rūbais programoms par
davinėti.

Kas galėtų šiame darbe padėti, prašomi 
iš anksto paskambinti į Liet. Namus tele
fonu PAR 2470.

VACLOVAS DAUNORAS BRITANIJOJE
Vilniaus operos solistas V. Daunoras 

spalio 22 d. Londone dainavo Royal Albert 
Hall koncerte, kurį suruošė Britų-Sovietų 
Draugystės draugija bolševikinės revoliu
cijos sukakties proga.

Solistas dainavo tris dainas, jų tarpe 
vieną lietuvišką. Be to, jis koncertavo 
Manchesteryje ir Škotijoje.

Šiuo metu bosas V. Daunoras stažuoja 
Milano Skalos teatre.

SVEIKATA GERĖJA
DBLS sekretorius ir LNB direktorius ir 

sekretorius A. Pranskūnas po operacijos 
dar tebėra ligoninėje, bet persilaužimas į 
gerąją pusę jau yra įvykęs, ir jo sveikata 
pamažu gerėja.
•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

SPALIO 28 DIENĄ,
Lietuvių Namuose,

1-2 Ladbroke Gardens, W.ll, 
rengiamas

didysis tradicinis Londono Lietuvių 
Moterų „Dainavos“ Sambūrio

RUDENS BALIUS
Gros EUGENI NAKO TRIO.

Veiks puikus bufetas ir baras iki 1 vai.

Pradžia 7 vai. Įėjimas 5 šil.
Staliukai užsisakomi tel. PAR 2470.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■L

NENORTAI Į JAV
Petrutė ir Lietuvių Namų Akc. Bendro

vės pirm. inž. Stepas Nenortai spalio 19 d. 
išskrido į JAV praleisti atostogų.

Ten jų pagrindinė atostoginė bazė bus 
Chicaga, kur gyvena giminės ir ta proga 
bus šeimyninių švenčių. Bet inž. S. Nenor
tas pasiryžęs taip pat panaudoti šią išvy
ką JAV lietuviams sudaryti tinkamam 
įvaizdžiui apie Britanijos lietuvius ir jų 
veiklą.

Nenortai JAV išbus tris savaites.

VĖLINIŲ MINĖJIMAS LIET. KAPUOSE
Lapkričio 5 d., sekmadienį, 4 vai. p.p., vi

si londoniečiai renkasi Šv. Patricko kapi
nėse lankyti savo artimųjų bei pažįstamų, 
kurie ten palaidoti. Renkamasi prie koply
čios, o iš ten su degančiomis žvakėmis bus 
organizuotai einama per visas kapines iki 
lietuvių kapų.

Kapinės pasiekiamos autobusais 69 ir 58, 
o geriausiai požeminiu centrine linija iki 
Leytone, o iš ten tik pora minučių kelio.

KRISTAUS KARALIAUS ŠVENTĖ
Spalio 29 d., sekmadienį, Lietuvių baž

nyčioje bus švenčiama Kristaus Karaliaus 
šventė. 11 vai. bus iškilmingos šv. Mišios, 
po to procesija su Švč. Sakramentu.

Vakare, 6 vai., adoracijos užbaigimas su 
rožiniu ir kitomis pamaldomis.
Tėvai prašomi atgabenti vaikus anksčiau, 

kad juos būtų galima sutvarkyti procesijai.

SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO 20-ČIO 
PAMINĖJIMAS

Bus lapkričio 25 d., šeštadienį, Sporto ir 
Socialinio Klubo salėje (345 A Victoria 
Park Rd. E.9).

MIRĖ JONAS LEONAS
Senosios išeivijos lietuvis a.a. Jonas Leo

nas mirė, eidamas 89 metus, Wappinge, 
Londone. Palaidotas iš Lietuvių bažnyčios 
spalio 17 d. Šv. Patricko kapinėse, šeimos 
kape.

SUSIPAŽINIMO VAKARAS
Spalio 14 d. surengtasis vakaras praėjo 

pakilioje nuotaikoje. Nors žiaurus lietus at
baidė artimuosius londoniečius, o baimė 
patekti į policijos rankas, jei išgėrę važiuo
tų, tolesnių vietų lietuvius, bet vis dėlto 
matėsi iš Ketteringo, Wolverhamptono ir 
tolimo Bradford©. Dalyvavo net 356.

SKAUTIŠKUOJU KELIU

IŠKILMINGA SUEIGA NOTTINGIIAME
Spalio 28 d. Nottinghamo skautų viene

tas ruošia Iškilmingų sueigų. Sueiga įvyks 
ukrainiečių mažojoje salėje 6.30 vai. (Ben- 
tick Rd.). Po sueigos bus rodomi filmai bei 
spalvoti paveikslai iš paskutiniųjų įvykių.

Seses ir brolius ir visą lietuvišką visuo
menę nuoširdžiai kviečiame mus paremti 
savo atsilankymu.

Vadovybė

A.A. MOTIEJUS GUOGA-GAUGAS
Senosios išeivijos veteranai su rudens 

lapų kritimu pradėjo apleisti mūsų eiles. 
Štai, pirmadienį, spalio 3 d., mirė a.a. 
Motiejus Guoga, gimęs Rozalime, Panevė
žio apskr. 1880 m. lapkričio 11 d. (87 me
tų), būdamas 15 metų amžiaus 1895 m. iš
važiuoja į Vokietiją, trejus metus pralei
džia ten anglies kasyklose, o 1898 m. rude
nį atkeliauja į šią karališką britų salą.

Čia sukūrė lietuvišką šeimą — vedė 
Elžbietą Marcinkevičiūtę ir susilaukė ket
verto vaikų — Juozo, Onos, Marijos ir 
Magdelenos. Mirdamas paliko 6 anūkus ir 
5 anūkų vaikus.

Jo sūnaus Juozo sūnus Juozas išėjo į 
medicinos daktarus, o iš anūkų vaikų jau 
yra plačiai įsijungusių į Anglijos gyveni
mą. štai Dovydas yra Barkingo technikos 
instituto dėstytojas, o kiti daugiausia dir
ba vietinėse valdžios įstaigose. Nors pla
čiai išsisklaidę, bet visuomet palaiko ry
šius su mūsų lietuviška bendruomene.

Velionis M. Guoga atvykęs įsijungė į tą 
grupę, kuri galvojo, kad nesusiorganizavus 
ir be lietuviškos parapijos nebus galima 
išsilaikyti lietuviais. Jis buvo šventai įsi
tikinęs, kad jokia kitokia lietuviška orga
nizacija ar draugija neišsilaikys, jeigu ne
bus susisieta su tikyba, ir kad kunigas 
kartu turi būti šių abiejų dalykų apašta
las. Dėl to a.a. Motiejus buvo vienas iš tų 
jau mažai likusių lietuviškos parapijos 
kūrėjų ir bažnyčios statytojų. Parapija 
buvo išsirinkusi a.a. Motiejų savo komite
to garbės nariu.

A.a. Motiejus paliko Lietuvą, galima sa
kyti, būdamas vaiku, bet ją labiau gerbė 
ir mylėjo negu tą karališkąją šalį, kurioje 
praleido visą savo amžių. Visą savo gyve
nimą žiūrėjo, kad jo vaikai būtų lietu
viais. To jis ir pasiekė ir mirties valando
je kalbėjo su savo vaikais tik lietuviškai!

Kas Kalėdų metu lankosi mūsų lietuviš
koje Londono bažnyčioje, ten prie alto
riaus eglaitės visuomet būdavo ir bus do
vanojamos Guogų šeimos. Tai a.a. Motie
jaus tradicinis palikimas!

Viešpatie, atlygink a.a. Motiejui gausio
mis malonėmis už jo nuoširdų gyvenimą 
Dievui ir Tėvynei.

St. Kasparas

LIETUVIAMS EUROPOJE
Balfo vadovybė yra nusistačiusi tremti

nius šelpti ne tik viena duona. Kaip ir iki 
šiol, taip ir ateity Balfas užprenumeruos 
spaudą, išsiųs lietuviškų knygų, bet tik 
tiems, kurie patys tiesiai į Balfą kreipsis. 
Adresas: Balfas, 105 Grand St., Broklyn, 
N. Y. 11211, USA. Norintieji gauti Balfo 
prenumeruotą spaudą 1968 metams, turi 
išsiųsti prašymus ne vėliau kaip š. m. 
gruodžio 1 d.

Norintieji gauti pinigines pašalpas iš 
Balfo, turi prie prašymo pridėti bendruo
menės, dvasiškio, liet, organizacijos ar 
valdžios pareigūno pažymėjimą, kad pa
šalpa reikalinga. Jei toks pažymėjimas jau 
yra Balfo centrui nusiųstas, naujo nerei
kia. Tačiau reikia pabrėžti, kad Balfas 
siunčia paramą tik tiems, kurie jos prašo 
ir yra jos reikalingi pagal Centro Valdy
bos nutarimus.

Kun. L. Jankus
Balfo Reikalų Vedėjas

PRAKTIŠKA IR DIDELĖS VERTĖS DOVANA

MOTERIŠKI KAILIAI, ypačiai aukštos kokybės švelnaus 
dirbtinio kailio, elegantiški, praktiški, šilti, lengvi, nes 
sveria apie 5 svarus. Dydžiai nuo 36 iki 44 numerio. Pa
tvaresni už tikruosius kailius. Spalvos: juoda, tamsiai ru
da ir sidabrinė. Gerai pasiūdinti ir atidžiai išbaigti. Tik
rai vertinga ir naudinga dovana,

IR
odinės, šiltu pamušalu, atitinkamos spalvos ir dydžio 
pirštinės,

IR
grynos vilnos, užsegamas, ilgom rankovėm megztinis, bet 
kuriam ūgiui. Lygios spalvos: juoda, dangiška, tamsiai 
mėlyna, pilka, tamsiai žalia, rusva,

IR
2 poros kojinių,

IR
1 komplektas šiltų apatinių, 

IR
Ryšium su TAZAB firmos 20 metų sukaktimi 
NEMOKAMAI
100 angliškų, „King size“ cigarečių, 5 skardinėse dėžu
tėse po 20.
Toks siuntinys, įskaitant visas išlaidas, 
£43.17.0.

Užsakyti:

TAZAB
22, ROLAND GARDENS, LONDON, S.W.7

Dirbama ir šeštadieniais iki 5 vai. vakaro.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BIRMINGHAM — spalio 29 d., 11 vai.
NOTTINGHAM — spalio 29 d„ 11 vai., Ži

dinyje.
NOTTINGHAM — lapkričio 1, Visų Šven
tųjų dieną, šv. Mišios Jaunimo Židinyje 
ryte 7.30 vai., vakare 8 vai.
NOTTINGHAM — lapkr. 2 d., Vėlinėse, 
Jaunimo Židinyje 9 Mišios: ryte nuo 7 
vai. aštuonios ir vienos vakare 8 vai.
NOTTINGHAM — lapkr. 5 d., 11 vai.,
Jaunimo Židinyje.
STOKE-ON-TRENT — lapkr. 5 d., 12.15 
vai., Tunstall.
KETTERING — lapkr. 12 d., 12 vai.
HALIFAX — spalio 29 d., 12.15 vai., St. 
Columcille bažn.
BRADFORD — lapkričio 12 d., 12.30 vai. 
Tuoj po pamaldų bendras kapinių aplan
kymas.
NOTTINGHAM — lapkričio 12 d., 12.30 
vai. St. Patrick's bažnyčioje.
BRADFORD — lapkričio 19 d., 12.30 vai.
COVENTRY — lapkričio 12 d., 12.45 vai., 

St. Elizabeth's.
DERBY — lapkričio 19 d., 11 vai.
NOTTINGHAM — lapkričio 19 d„ 11 vai., 

Židinyje. Metinė Aušros Vartų Marijos 
šventė.

MANCHESTER — spalio 29 d., 10.30 vai.
ECCLES — lapkričio 12 d„ 12.15 vai.

NOTTINQHAMAS
JAUNIMO ŽIDINYS

16 Hound Rd., West Bridgford, 
Nottingham. Tel. 85738.

VISI ŠVENTI IR VĖLINĖS
Lapkričio 1 d., Visuose Šventuose, Baž

nyčia įpareigoja dalyvauti šv. Mišiose. Ži
dinyje jos bus ryte 7.30 vai. ir vakare 8 
vai.

Vėlinėse, lapkr. 2 d., ir jų oktavoje čia 
pat bus laikomos šv. Mišios ir ypatingos 
pamaldos už žuvusius Lietuvos kankinius, 
karius, už prašiusiųjų mirusius ir Židinio 
talkininkus.

Pačiose Vėlinėse bus aštuonerios šv. Mi
šios ryte, pradedant 7 vai. ir vakare 8 
vai. Per visą oktavą, iki lapkr. 9 d. imti
nai, gedulingieji mišparai bus 8 vai. va
kare.

Prašome pamaldose dalyvauti asmeniš
kai arba bent dvasioje.

Prisimintina, kad nuo Visų Šventųjų iki 
Vėlinių vidurnakčio galima čia ar kitose 
bažnyčiose, kapinėse pelnyti už mirusius 
visuotinius atlaidus tiek kartų, kiek bus. 
esant dieviškosios malonės stovyje, aplan
kytos minėtos vietos ir sukalbėta Šv. Tė
vo intencija 6 poteriai.

MIRUSIŲ PAGARBAI
Lapkričio 5 d., sekmadienį, 2 vai. 30 mi

nučių, Nottinghame lietuviai susirinks į 
Southern, West Bridgford, Louborough 
Rd. kapines pasimelsti už žuvusius, mi
rusius tautiečius. Nuo Židinio išvyks apie 
2 vai. Galima bus gauti ir žvakučių.

Pajuskime, kad tautą sudarome gyvieji 
ir mirusieji.

LIET. SODYBA
— Kaip jau buvo skelbta, metinis „End 

of Season" alutis ir šokiai Sodyboj įvyks 
lapkričio 18 d. Pradžia 8 vai. vak.

Gros daugeliui jau žinomas „Phantoms" 
orkestras. Veiks du barai. Tarp 8-10 vai. 
alus nemokamai. Taip pat ir užkandžiai. 
Tik orkestro išlaidoms padengti dalyviai 
prie įėjimo aukoja po 5 šilingus.

Artimų ir tolimų apylinkių lietuviai 
kviečiami gausiai dalyvauti. Norintieji ap
sinakvoti, kambarius užsisako iš anksto.

— Londono lietuviai lapkričio 18 d. va
kare organizuoja gausią ekskursiją į So
dybą. Visais ekskursijos reikalais malo
niai sutiko rūpintis P. Mašalaitis. Jo ad
resas: 29, Lowther House, Clarissa St., 
London, E. 8. Telefonas: 254-2829.

— Naujas „iškvėpimo“ įstatymas gerokai 
palietė ir Sodybos klubą. Kai kurie pasto
vūs žiemos klijentai, bijodami prarasti šo
ferio teises, susilaiko nuo įprastinių apsi
lankymų.

PAIEŠKOJIMAI

VOVERIENĖ, rodos, Bronė, gyvenusi Vo
kietijoje, Marienhagen, Kreis Alfelid, 1947 
m. iš Densen stovyklos su grupe lietuvių 
išvykusi Anglijon, ji pati ar žinantieji jos 
adresą prašomi pranešti Europos Lietuvio 
administracijai.

Lietuviškas krupnikas £2.4.0.
Lietuviška degtinė „Dar po vieną“ £2.5.0. 

Trejos devynerios 11/6.
Dar vis galima gauti:

Z. JURAS,

421 HACKNEY RD., LONDON, E.2.
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TAS PATS ADRESAS
LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖ

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

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

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

Medžiagos pasirenkamos pagal pavyz
džius.

Tasai Lietuvių Namų Akc. Bendrovės

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

Hamburge Tautos šventės minėjimo 
proga suruoštoje rankdarbių parodėlėje 
atsilankę lietuviai ir vokiečiai suaukojo 
Tautos Fondui DM 59,50.

S. M.

KAS XVII A. ŠOKTA LIETUVOJE
Lietuvą viduramžiais lankydavo sve

timšaliai keliauninkai ir patirtus įspū
džius kartais aprašydavo, šitokiose rank
raštinėse arba spausdintose knygose daž
nai galima užtikti faktų, kurie savo laiku 
nebuvo užfiksuoti lietuvių raštijos pa
minkluose, tačiau yra įdomūs ir vertingi, 
nušviečiant vieną ar kitą krašto kultūros 
istorijos puslapį. Tokių keliautojų tarpe 
buvo ir muzikas Konradas Hagas (1550- 
1616).

Jo vardas dažnai minimas vokiečių mu
zikos istorijos veikaluose, tačiau jo gyve
nimas ir veikla dar mažai tyrinėta. Tai 
buvo neramios, nuolat ieškančios sielos 
asmenybė. Pradėjęs groti bosine viola 
Viurtembergo hercogo rūmų kapeloje, jis 
kilnojosi iš vieno Vokietijos miesto į ki
tą, keisdamas įvairias kapelas. K. Hagas 
nuo 1590 m. pradėjo keliauti ir už Vokieti
jos ribų. Kelionių metu išgirstą ir užrašy
tų muziką jis dažnai panaudodavo savo 
kūrybiniuose bandymuose. Jis apkeliavo 
Austriją, Bohemiją, Vengriją, Lenkiją, 
Prūsiją, Lietuvą. Kuriais metais jis lankė
si Lietuvoje, nėra žinoma. Greičiausia, sa
vo gyvenimo pabaigoje.

1617 m., jau po K. Hago mirties, Niurn
berge buvo išspausdintas senovinių šokių 
pavanų, galiardų, pasamecų, kurantų, o 
taip pat fantazijų ir fugų rinkinys su teks
tais. Rinkinio prakalboje, kuri buvo para
šyta 1615 m. gimtajame Rintelno mieste
lyje, K. Hagas pažymėjo, kad pavanų ir 
galiardų melodijas jis surinko anksčiau 
minėtuose kraštuose, jų tarpe ir Lietuvoje, 
kur, anot jo, „teisingai atliekami buvo tik 
šių šokių viršutinis bei apatinis balsai 
(sopranas ir bosas)“.

Tuo metu Lietuvos diduomenės dva
ruose bei rūmuose buvo labai populiarus 
iškilmingas, ceremonialinis italų kilmės 
šokis pavana (paduana) ir po jo visada 
sekanti gyvo pobūdžio prancūziška galiar- 
da. Šių šokių muziką kūrė Lietuvos Di
džiojoje kunigaikštijoje, daugiausia Vil
niuje gyvenantieji kompozitoriai.

V. Jurkštas (iš „Mokslas ir gyvenimas“)
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