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Kaip skandinavai sutiks Kruščiova...
Baltų Komitetas Stokholme nušvietė Chruščiovo lankymosi
tikslus ir «Birželio Komiteto» uždavinius — Kremliaus
valdovo viešnagė numatyta išnaudoti; nušviesti pavergtųjų
padėtį, iškelti sovietų nusikaltimus, išryškinti skirtingumus
tarp laisvųjų Vakarų ir Rytų diktatūros
(Elta) Baltų Komitetas Šve
dijoje neseniai paskelbė So
vietų Sąjungos vadovo Niki
tos Chruščiovo lankymosi
Skandinavijos kraštuose pro
gramą, nurodė į vizito tikslus
ir plačiai atpasakojo, kokios
numatytos priemonės «pasitik
ti“ Sovietijos valdovą ir kas
daroma visuomenei nušviesti
laisvę, kurią atstovauja lais
vasis Vakarų pasaulis bei iš
ryškinti totalinės komunistų
diktatūros tikslus.
N. Chruščiovo lankymosi
Skandin vijoje datos yra šios:
Danijoje jis viešės nuo birže
lio 17 iki» 21 dienos, Švedijo
je nuo birželio 22 iki 27 d. ir
Norvegijoje nuo birželio 28
iki liepos 3 d. Spėjama, kad
grįždamas į So vieši ją Chruš
čiovas galėsiąs neoficialiai
lankytis ir Suomijoje Visuose
trijuose kraštuose veikia su
tikimo komitetai. Sovietinis
diktatorius lankys įvairias tri
jų valstybių vietas jį saugos
vietos saugumo agentei, o iš
jo palydovų
iš viso 120—
150 asmenų — didelę dalį su
darys sovietinės saugumo įs
taigos (KGB) pareigūnei Pa
gal ligšiolinius apskaičiavi
mus toji Chruščiovo viešnagė
kiekvienam tų kraštų atseis
po 4 milionus Švedų kronų,
tad visų trijų kraštų lankymo
kaštai pasieksią. 10—12 mil’onus švedų kronų (9,2 mik
DM. 2,3 mil. dol) Kokie po
litiniai Chruščiovo tikslai?
Nors formaliai vizitą® turė
siąs oficialų pobūdį, tačiau
aišku, kad Maskva kelionę
panaudos propagandos ofen
zyvos tikslams. Pagal Baltų
Komiteto Švedijoje praneši
mą kai kuriuos kelionės tiks
lus atskleidžia pati sovietų s
spauda. Tad» sovietams toje
propagandoje pirmoje eilėje
rūpės: 1. paremti vietos ko
munistų partijas, ypač atsi
žvelgiant į Švedijos ir None
gijos 1964 m rudens rinki
mus. Toliau sovietai ypatin
gai ryškins vadinamą Kekkono planą — pagal jį Skandi
navija ir visa Baltijos jūros
sdtis turėtų būti paversta ne
atomine zona, toliau sektų tų
kraštų laipsniškas nusiginkla
vimas. Į Daniją ir Norvegiją
galės būti daromi spaudimai
joms pasitraukti iš NATO ir
europietinio bendradarbiavi
mo sistemos. Skandinavijos
kraštai būsią prašomi pagal
bos, pvz. kreditų chemijos

pramonei, būsią siekiama di
desnio ūkinio ir kultūrinio ben
dradarbiavimo Pagaliau Chruš
čiovas tikisi, kad propagandi
nės ofenzyvos dėka jam pa
vyksią žymiai paraližuoti an
tikomunistinį kraštų nusistatę
mą ir tai būtų smūgis egzilams. pirmoje eilėje Švedijo
je sėkmingai veikiantiems bal
tams, o visuomenė šių veik
lai ligšiol yra parodžiusi daug
simpatijos.
Sovietų ofenzyva jau prasi
dėjo — nuo šių metų pradžios
Skandinavijos kraštus aplan
kė įvairios delegacijos įvyko
politikų vizitai, į SkandĖnavi
ją numatoma pasiųsti įvairius
sovietų meno ansamblius, Ki
jevo operą ir baletą.
Kokie «Birželio Komiteto»
tikslai? Siekiam suderinti, ko
ordinuoti veiksmus, 'nukleip
tus prieš Chruščiovo apsilan
kymą ir šio tikslus, Švedijoje
š. m vasario mėn. buvo suda
rytas vad. ^Birželio Komite
tas», Jam vadovauja prof. Bir
ger Nerman, kiti astuoni na
riai — įžymūs švedų politikai
ir šiąip visuomenėję pasireiš
kę asmens Be to sudarytas
specialus «Egzilų Birželio Ko
mitetas» — į jį įeina 36 asme
nys, atstovaują 30 Švedijoje
veikiančių didesnių egzilų or
ganizacijų; Šio Komiteto pirmininkas — viengras Adam
Heincz. Birželio Komitetai
jau veikia ir Švedijos provin
cijoje, be to pradėta juos
steigti ir Danijoje bei Norve
gijoje. Praktinė Komiteto vei
kla sutelkta Stokholme vei
kiančiame Baltų Komitete (ad
ministracinis visos kontrakcijo® vadovas — B. Komitete
gen. sekr Arvo Holm). Šis
Komitetas dar parūpina lėšas
ir išleis didesnę dalį visų nu
matyfcų spausdinių, brošiūrų.
Kokia bus prieš Chruščio
vo lankymąsi nukreiptų veiks
mų taktika? Pagrindinis uždą
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Palengvinamos sąlygos Sovietu darbo
stovyklose?

XVE M£TA(

BRAZILIJOJE
— Vyriausybės didžiausias
rūpestis sustabdyti pinigo nu
vertinimą. Šio tikslo siekiant
bus nutrauktos visos nebūti
nos išlaidos, mažinamas val
dininkų skaičius, kovojama su
su išeikvojimu bei vagystė
mis. Šitos ekonominės politi
kos pasekmės tebus jaučia
mos tik po metų ar daugiau
laiko Staigaus pagerėjimo n®
galima laukti nes dabartinė
vyriausybė valstybės iždą ra
do tuščią ir daug skolų,

mųjų vietovių. Kaip Sovietuo
se įprasta, darbo stovyklų
kankiniai, darbo stovyklų kan
kiniai, norį patekti į «atosto
gų» sąlygas turės susidurti su
įvairiais biurokratiniais sun
kūmais. «Atostogoms» išlei
džiamus kalinius turės pasiū
lyti stovyklų komisijos ir
vietos įstaigos. O jei, kaip
teigiama įsake, kas iš kalinių
•atostogų» metu elgsis ne pa
gal nurodymus, tokiems ir
— Kaip bus su buvusiu pre
vėl teks grįžti į stovyklas ir
jose atlikti likusią bausmės zideatu Juscelinu Kubitscheku? Jis yra kaltinamas, bent
dalį.
taip spauda rašo, atidarymu
durų ko.muaistams į valstybės
įstaigas Taip pat tyrinėjimas
jo staigaus praiur ėjimo. Ar
Bukareštas tarp Mâskvo s ir Pekino
jis bus pašalintas iš senato ir
Komunistinis Rumunijos re ka — tas pilietis pir-mą karią ar bus atimtos piliečio tei
žimas pastaruoju metu vedė patyrė, kad Sovietų Sąjunga sės? Tai klausimai, kurie ligi
plačią informacijos kampani ūkiniai išnaudoja Rumuniją 14 birželio bus išspręsti. Atro
ją — siekia nušviesti Rumu Partijos informacijai esant ne do kad prez Castelo Branco
nijos nusistatymą Maskvos ir aiškiai, Rumunijoje atsirado būtų šalininkas švelnesnių
Pekino ideologinio ginče klau įvairių gandų: gyventojai kai priemonių. Bet karininkija,
Simu. Įvairiuose susirinkimuo ha apie tariamą spaudimą iš ypač jaunesnioji reikalauja
se buvo smerkiami bei kriti sovietų pusės, apie sovietinių kas. kaltas visus, be jokios
kuojami komunistų tarpe atsi agentų išprašymą iš krašto, išimties sodinti į kaitinamųjų
radę nesutarimai. Eilinį Ru kiti — net apie pasikėsini suolą ir pritaikinti įstatymais
munijos pilietį stebino ir mus nužudyti krašto vadovus. Ato institucional, numatymo
bausmes.
prieš sovietus nukreipta kriti
Pagal š.m, kovo 20 d. iš
leistą būsią galimą sovietų
darbo stovyklų kaliniams su
teikti vad. «atostogas* — jo
metu tie kaliniai turėsią pa
sižymėti savo darbu kitose
vietovėse. Pagal politinius sto
bėtojus tai reiškia, kad kai
kurių kategorijų kaliniams bū
šią leidžiama likusią bausmės
dalį praktiškai gyventi na
muose, Pagal įsaką tie kali
niai būsią atleidžiami tik pa
sižymėję geru elgesiu, jiems
būsiančio>s grąžintos piliečių
teisės, tačiau nebus leidžia
ma pasitraukti iš jų gyvena

vinys — nukreipti ašmens
puolimų prieš N. Chruščiovą
ar vesti kovą prieš formalų
valstybės pareigūno vizitą,
bet išnaudo.i to lankymosi
Skandinavijoje bei visame pa
šauly garsą ir ta proga iškel
ti laisvės sąvokas. Pirmoje ei
4ėje numatyta išryškinti to
kius principus: 1. Nušviesti
pavergtųjų tautų padėtį, iškel
ti sovietų kolonialinės impe
rijos s audimą ir visa tai
priešpastatyti kolonialinių tfu
tų išlaisvinimo procesui kituo
se ko uteentuose. 2. Aprašy i
nusikaltimus prieš žmogaus
teises,-demokratinių laisvių
trūkumą, tebesitęsiančio poli
cinio režimo metodus, polici
nės valstybės cenzūrą, suvar
žymus. 3. Bus reikalaujama
likviduoti dar veikiančias ver
gų darbo stovyklas, greičiau
susijungti išskirtoms šeimoms

Ne 8, bet 10 vai. lietuviška radijo programa.
LIETUVIŠKOS RADIJO PROGRAMOS, PER
STOTI 9 DE JULHO, VIDUTINĖMIS 540 KILO

CIKLU IR TRUMPOMIS 31 METRO BANGOMIS
YRA PAKEISTAS LAIKAS. VIETON 8 VAL.
RYTO, PROGRAMA BUS'PRADEDAMA
10 VALANDA.

— Ar Ato Institucional dar
bus
pratęstas, dar neaišku.
palengvinti keliones ir šiaip
judėjimą, sumažinti muitus Pačioj vyriausybėje yra už
dovanų paketams. Bus nu ir prieš pratęsimą.
šviesta vis sunki bažnyčios,
— São Paulo estado parla
intelektualų ir sovietų paverg
tuose kraštuose dirbančių kū mento deputatų dalis yra su
rėjų padėtis. 4 Bus reikalau sirūpinę savo likimu. Gali
jama laisvės Pabaltijo valsty būt» suspenduotos deputato
bėms ir kitiems pavergtiems net ir piliečio teisės.
kraštams, reikalaujama visuo
— Senatorius Juscelino Ku
se šiuose kraštuose įvesti de
mokratinę tvarką ir teisėtus bitschek pasakė seuatę dra
režimus. 5. Bus atkreiptas dė matišką kalbą sąryšyje su ga
mesys Į ūkin us Sovietų Są limu jo pašalinimu iš senato
jungos sunkumus, į pramonės ir piliečio teisių dešimčiai
jr žemės ūkio krizas bei jų metų atėmimu.
priežastis, į sovietų siekimus
vyrauti Baltijos jūros erdvėje.
vadinamus atlydžio planus
Baltų Komitetas Stokholme santykiuose su Sovietų Sąjun
ir «Birželio Komitetas ‘ jau ga. Visi toki planai tegali bū
pasirengė visai eilei specia ti naudingi tik sovietams, Pa
lių veėksmų — be atitinkamo gal Hasselį maskvos tiksh s
atsišaukimo numatyti masi lieaa nepakeistas — siekai
niai susirinkimai miestuose, pasaulio užkariavimo.
gedulingos pamaldos už iš
vežtuosius, biuletenių leidi
— Rumunijos kalėjimuose
mas.
yra dar apie dešimts tūkstan
čių politinių, prieškomunisti
nių kalinių.

— Meksika pagaliau pripa
žino naują Brazilijos vyriau
sybę
- Federalinės Vokietijos
gynybos ministeris von Has
sel gegužės mėn 24 d. kalbė
jo vokiečių atsargos karių
sąjungos suvažiavime. Bad
Godesberge pasisakė prieš

Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

_ — Gegužės pabaigoj j tarp
tautinį J. S Bache vardo var
gonų muzikos atlikėjų konkur
są Leipcige išvyko pasižymė
jęs vargoninkas Leopoldas Di
grys Leipcige numatytą išpij
dyti pr< gramą Digrys buvo
išpildęs Valst. filharmonijoje
surengtame koncerte.
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Henrikas Nagys

Mirė didelis Lietuvos bičiulis ~ Prof. Victor Jungfer
Ilgametis Vytauto D. Universiteto prof - Mirė Nūrnberge,
sulaukęs 71 m amžiaus.

aukšfc mokykloje ir buvo
profesorium Erlaugeno univer
sitete.
Lietuvių tautai, jos propaga
vi mui užsienyje Jungferis ypa
tingai nusipelnė dviem ve ka
lais: «Hinter den Seen hinder
den Walderh» (1932) Hr “Li
tauen, Antlitz eines Volkes ‘
(1938) Šios knygos buvo papli
tusios ne tik Vokietijoje ir
buvo pasiekusios 100 000 egz.
tiražą Apie jas rašyta kad
jų autorius pasireiškęs ne tik
kaip mokslininkas, bet ir kaip
poetas, žvelgęs akimis ir šir‘
dimi. Dar jis buvo parengęs
“Litauischer Liederscbrein'
(1939, liet, liaudies dainų ver
timai, dalis jo paties atliktų).1
Šalia poezijos ve.kalų, išleis
ta ir eilė Jungferio romanų
— kai kuriuose jų vaizduoja
Perkeltas į Mintaują Jung- mi lietuviai, pavz. “Die frem"
feris palaikė santykius su de Geliebte“ (1920). “Der Weg
prel. K. Jasėnu ir su juo iš der Skaringa“ (1940), "irka“
vertė Daukanto «Būdą» (Altli (1943; ir kt. Vėliau turėjo pa
taen», išl. 1926). 1921 m Frei linkimą į satyrą (“Mautz'.
burge/Breisgau baigė studijas 1948 m ).
gavęs dr. laipsnį už disertaci
Bemanė “Der Weg der Ska
ją apie Lietu/os medžio eks ringą“ Jungferis buvo pilnuti
portą. Baigęs ekonomiką Frei niai išreiškęs meilę Lietuvai
burge dar metus studijavo fi — knygos tiražas buvo pasie
losofiją 1924 m dr.
Šaulys kęs 45 000 egz Lietuvoje yra
V. Jungferį pakvietė redaguo rašęs ir periodinėje spaudoje,
ti ūkio skyrių «VJemelzeitun » pvz. minėtina jo studija “Pa
ir projektuoti Prekybos insti baltijo aisčių gintaro preky
tūtą. «Lietuvos Ūkyje» paskel ba“ (1933, “Vairas“), . ašė
bus jo dari» apie Klaipėdos
“Ekonomikoje“ (1935-36) “Ži
kr. socialinį draudimą (1924
dinyje“ (1932, 1937-38) ir kt.
m.), jo studija buvo pripažin Pastaiaisiais keleriais arėtais
ta habilitacijos darbu ir 1925 J ngiei’is dirbo Lietuvos vo
m. jaunas mokd cinkas — exo kiečių bendruomenėje ir kai
no mis tas buvo priimtas docen kuriomis progomis su paskai
tu į Lietuvos (vėliau Vytai to tomis pasirodydavo lietuvių
D) Universiteto teisių skyrių; sukakčių minėjimuose (Mūn
Puikiai išmokęs lietuvių kalbą chene ir kitur). Ve Tonis pali
ligi 1940 m., taigi 15 metų Jung ko našlę, du sūnus ir dukterį.
feris dėstė visuomenės ūkio
istoriją ūkio dektrinų istoriją,
sociologiją, ir bendrąją s atis
tiką, 1941 44 m profesorius
Poznanės universitete, o nuo
1950 m. dėstė Nūrnbergo eko
nominių ir socialinių mokslų

(Elta) Gegužės mėn. 71 m
amžiaus sukaktį atšventęs,
Vak. Vokietijoje, Nūrnberge
mirė didelis lietuvių tautos
' draugas, ilgametis Lietuvos
Universiteto (vėliau Vytauto
D.) profesorius, ekonomistas,
rašytojas dr. Viktoras Jungfe
ris. Jis buvo gimęs 1893 m.
gegužės 6 d. Hirschberg’e,
Silezijoje, I jo karo metu, kaip
lei enantas Plungėje (kitais
šaltiniais Kretingoje) turėjo
ryšių su lietuviais (klebonu
kun. P; Pukiu ir kt.) — anuo
met prasidėjo Jungferie artė
jimas su Lietuva. Naudodama
sis Oginskių biblioteka Jung
feris netrukus (1918 m.) paren
gė pirmąjį. leidinį apie Lietu
va «Kulturbilder aus Litauem*
1919 m. išleistas jo romanas
apie karo žiaurumus «Das
Gesicht der Etappe».

V. Mykolaitis Putinas

,SUK ILÉLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR

VAIZDAI 1861—1864
V

(tąsa)

Sakydamas tuos žodžius,
susigraudino ir pats ponas
Akelaitis. Jt veidas paniuro,
apsiblausė, kaktą išvagojo
raukšlės, ūseliai dar labiau
nukaro žemyn, o apsiniaukęs
žvilgsnis, tarsi nieko neregė
damas, sustingo kažkur to
lyje.
Bet čia netikėtai Balsių Mi
kutis ir Brazių Jonukas įtempė pro vartus sulos kibirą,
Mergaits tuoj išmešė ąsotį ir
keletą puodelių Balsys, pri
pylęs ąsotį, pastatė ant stale
lio ir prašė poną Akelaitį, Ste
poną
ir kaimynus ragau i
šios pavasario dovanos. Visi
gėrė gardžiuodamiesi kvepian
tį, šaltą, saldų skystymą. Tuo

tarpu šeimininkė su mergai
tėmis atnešė iš pirkios sūrio,
sviesto, kiaušinių, duonos ir
vėl kvietė visus užfcąsti,
nes
buvo
pats
pavakarių laikas.
Tada, kaimiečiams įsidrąsi
nus, prasidėjo kalbos apie
tai, kas visiems labiausiai rū
pėjo: apie ciesoriaus manifes
tą, apie pažadėtą žemę ir
laisvę, apie Skrodskio reika
lavimą dirbti daugiau negu
lig tdl ir apie jų. šilėniečių,
pasipyžimą nebeklausyti po
no. Daubaras, Jankauskas ir
kiti senesnieji atkakliai gin
čijo, kad ponai tikrąją cieso
riaus gromatą nuslėpę, o pa
skelbę kitą, kad ilgiau galėtų
žmones baudžiavoj laikyti.

TARPTAUTINĖS JAUNŲJŲ
KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ
UNIJOS

Kaip dideli, balti sidabro paukščiai,
plasnoja debesys nušvitusiu dangum —
ir jų šešėliai skrieja lygumomis
Kaip dideli, balti laivai, jie plaukia
baltom, šviesiom lininėm burėm, ir lengvu
skambėjimu palydi juos bažnyčių bokštai.
Ir iš plačių, juodų ir nelaimingų ąžuolų
pasikelia dar silpnas, kaip pb štakė, vėjas —
ir puola kūdros vandenin .. Tada pakyla išdidus ir
[skrieja
per lygumas, ir glosto stogus šiaudinius, ir didelių
klojimų atplėšia plačiai duris,
ir per pabudusių beržų alėją
jisai nubėga siausdama ... Ir keturi
sen* sparnai užsnūdusio malm o vėjo sūkury
dejuodami iš lėto ima suktis ir mirgėt saulėteky,,.
Ir šviesiaplaukė moteris ir iš tol® artinas keliu —
auksinė jos galva tai suliepsnoja, tai užgęsta saulėj ir rankoj neša puokštę mėlynų mažų gėlių.
Staiga sustoja ji Prisidengia akis Ją šaukė?
Ak taip! Ji mato kTp> per lygumas klampiu keliu
ateina vienas: vėjas taršo rūbus jam ir plaukus,
o akyse jo atsispindi skrendantis pavasario dangus!

BIRŽELIO 6-7 D.D.

Bet netrukus ciesorius apie
tai sužinosiąs, ponus nubau
stas, o žmonėms atiduosiąs
žemę, kurią jie lig ščol dirba
Veltui Akelaitis ir Steponas
įtikinėjo, kad jokios kitos cie
soriaus gromatos nėra. Se
niai su nepasitikėjimu kraipė
galvas
Akelaitis net užkaito nuo
tų ginčų ir vis karščiau ėmė
kalbėti apie ciesorių:
— Didžiausias mūsų visų
priešas tai Rusijos imperato
rius, ciesorius. Rusijos impe
ratoriai, susibarę su Prūsija
ir Austrija, išdraskė lenkųlietuvių karalystę, atėmė lais
vę persekioja mūsų tikėjimą
ir kalbą. Bet ilgai fcaip nepa
siliks. Reikia sukilti Lenkai
jau ruošiasi. Sukilsime ir mes.
Prancūzija ir Anglija ateis
mums į pagalbą. Vėl būsime
laisvi lenkų-lietuvių vale
tybėje!
Bet seniai vėl nepasitikė
dami kraipo galvas. Dauba

(UIJDC) SUVAŽIA
VIMAS .

Gegužės 1—3 dd, Hamburge
(Vokietijoje) įvyko Tárptauti.
nės Jaunųjų Krikščionių Demokrabų Unijos suvažiavimai*
Jame jaun. lietuvius krikšč.
demokratus atstovavo inž. A.
Venskus (iš Paryžiaus).
Šio suvažiavimo metu inž.
A Venskus išrinktas į Tarp
tautinės Jaunųjų Krikščionių
Demokratų Unijos (UIJDC)
Egzekutyvą. Tai pirmas lietu
vis įėjęs į tarptautinio krikš
čionių demokratų sąjūdžio
Egzekutyvą, nuo jo įsikūrimo
pradžios (1947 m).
UIJDC pirmininku išrinktas
dr. E. Klepsch (Vokietija) gen
sekretorium perrinktas M
Wollecamp (Belgija).

PLATUS BALTŲ KULTŪROS
DIENŲ ATGARSIAI

Apie gegužės 8 — 11 dd. įvy
kusias Baitų Kultūros Dienas
Ciūriche laikraščiai pradėjo
rašyti nuo gegužės mėn. pra
džios. «National Zeitung» ge
gužės 2—3 d. nr. 199 išspaus
dino ilgesnį dr. Lamey straips
nį apie Pabaltijo ,tautų polits
nę padėtį. “Zu&ri her Woche"
nr. 19 gegužės 8 d. išspausdi
no išsamų Jan Peter Locher
straipsnį “Pabaltijo tautos Eu
ropoję“. Be to dar rašė nr.
106 gegužės 6 d., “Tages Anzeiger“ nr. 124 gegužės 6 d.,
socialdemokratų “Volksrecht ‘
nr. 1Q9 gegužės 11 d. ir kt.

LIETUVIU SPAUDOS IR K A
DIJO SUVAŽIAVIMAS - .

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Vadovybės ren tarnas
išeivijos lietuvių spaudos ir
radijo suvažiavimas birželio
6 7 dd Įvyks Tabor Farnioje
(Sodus, Michigan), JAV. Nu
matyti pranešimai eo diskusi
jomis: 1 Laisvės kovos pers
pektyvos pasaulio politikes
raidoje, 2 Bendruomenė kaip
išeivijos lietuvių susiorganiza
vimo forma. 3 Jaunimo keliai
į organizuotą išeivijos lietu
vių gyvenimą 4. Lietuvių spau
da dvasinių ir moralinių ver
tybių sargyboje, 5 Lietuvos
gyvenimo pristatymas išeivi
jos lietuvių spaudoje, 6. Lie
tuvių radijo valandėlių paskir
tis ir programų < rganizavimas
Suvažiavimas vyks paties šei
mininko Juozo J. Bachuuo gy
veaamoje vietovėje.

6 d

— Kalbos Kultūra. 4. (Lie
tuvių kainos ir literatūros ins
titutas). Vilnius, 1963 64 psl.
K. Ulvydas rašo: Disertacijų
kalbos klausimu; V Ambrasas:
Dėl kaikurių traferetinių kons
trukcijų dabartinėje (sovieti
nėje!) lietuvių kalboje; K.Alek
synas: Valstybių ar šalių gy
ventojų pavadinimų daryba;
J. Senkus: Ištekėjusių moterų
pavardžių darybos ir vartose
i?

ras, traukdamas iš kišeniaus
pypkę ir taboką, prieštarauja
poneliui:
— Kažin, ponas, kokia ten
būtų laisvė .. Mūsų tėvai dar
atminė ir mums pasakodavo,
kad ir toj laisvoj ponų kara
lystėj baudžiavą ėjo, ir ponai
jūos rykštėmis plakė.
Veltui Akelaitis įtikinėjo’
kad dabar būsią kitaip. Kai’
miečiai laikėsi savo: jeigu
jau valstybė ir valdžia bus
ponų, tai nėra ko gero iš jos
tikėtis.
Akelaitis, kurstydamas da
bar valstiečius prieš ciesorių,
jaučia širdies gilumoj kaip
ir kokį paslėptą koktumą. Juk
dar taip neseniai, dar tik dve
ji metai, kai jis rašė patai
kaudamas sveikinimą «Jo Mylistai šviesiausiajai Ciesoriuj
Aleksandrui II, Viešpačiui vi.
sos Rusijos, Lenkų Karaliui,
Finų ir Lietuvos didžiausiam
Kunigaikščiui», kai ciesorius
tais metais buvo atsilankęs į

(pabaiga 3 pusi)
Vilnių. Ir reikėjo gi dfer pa
sirašyti po tuo sveikinimu
«Vargdienis iš Lietuvos var
dan savo brolių^!
Bet nuo pernai metų papū
tė kiti vėjai. Iš Varšuvos ir
iš Vilniaus ėmė sklisti nau
jos idėjos. Ciesorius grubiai
atstūmė Lietuves bajorų iš
tiestą ranką, atmetė jų <adre
są» ir šiurkščiai sušuko: «Pa
sakykite bajorams, kad aš esą
nepatenkintas, težino jie ir
Europa, kad čia ne Lenkija»,
be abejo, reiškė «čia Rusija*.
Lietuvos bajorai, išskyrus to
kius renegatus, kaip štai Bagynų Skrodskis, pajuto savo
širdyje maištingus jausmus.
Šalin ciesorius, tegyvuoja Žeč
pospolita nuo jūrų ligi jūrų!
Steponas Balsys, kai per
Kalėdas buvo parvažiavęs iš
Peterburgo jaunasis ponas
Viktoras Survila, prisiklausė
kitokių kalbų. Rusijos impera
torius, tiesa, yra Lietuvos ir
Lenkijos budelis. Bet dar blo

3

3 pusi.
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Anastazieciai ir III-sis P.A.L. Kongresas
Trečiasis Pietų Amerikos
Lietuvių Kongresas, kuris tu
rės įvykti São Paulyje 1965
m. vasario mėn. antroje pusė
ję yra iššaukęs lietuvių visuo
menėje gyvą susidomėjimą.
Kongreso parengimo darbai
vyksta talkos būdu. Tuo tar
pu kai vieni talkininkai re
guliariai posėdžiauja susirink
darni V. Zelinos Klebonijoje
ir svarsto kokia turės būti
Kongreso eiga, kiti griebiasi
konkretaus darbo, rūpinda
mies ytin svarbaus uždavi
nio, be kurio jokiu būdu ne
bus įmanoma sėkmingai Kon
gresą pravesti, būtent — su
telkti pinigines lėšas.
Šio labai svarbaus uždavi
nio iniciatoriai pasirodė V.
Anastacio lietuviai, surengę
š.m. gegužės mėn. 23 d, šau
nų vakarą Dr. J. Basanavi
čiaus mokyklos patalpose. To
kio vakaro parengimas yra
susijęs su dideliu tarpusavy
susiklausymu ir tamprių ben
dradarbiavimu ir Anastazie
ciai dar kartą įrodė kad jų
tarpe tų dviejų savybių ne
stinga. Jeigu jie sumanė pas
tatyti scenoje veikalą, tai jį
ir pastatė, be ypatingų malda
vimų to ar kito kad sutiktų
vaidinti. Jeigu nutarė kad bu
tetas turi duoti pelną, tai jį
suaukojo, ir pub ika galėjo
alkį ir troškulį numalšinti. Vis
tik tai yra puikūs privalumai
V. Anastacio lietuvių Būrelio,
verti pagirimo, verta iš jų
pasimokyti.
Vakaro programoje buvo su
vaidinta S Kapnio 2-jų veiks
mų komedija: «Plutelė ir Pe
lės». P ts ve'kalėlis pajuokia
lietuvių kaimiečių gobšumą
prie pinigo ir suteikia links
mų situacijų, kuriose jaunuo
liai vaikai stengiasi nusikraty
ti motinos primetamo >mokėji
mo gyventi», ir veržiasi ten
kur juos traukia jaunatviški
polėkiai, šiuo atvėju — meilė.
Dukters ir sūnaus sugalvotos
pinklės motinos gobšumui nu
galėti. pagaliau priveda prie
laimingos pabaigos, kur lieka

giau tai, kad ciesorius ir jo
vyriausybė palaiko baudžia
vą, spaudžia žmones, skandi
na juos skurde ir tamsoje.
Versti šalin tokią saldžią. Te
gul sukyla milijonai bandžiau
ninku! Susvyruos ir grius cie
soriaus sostas. Žemė valsčionims! Jokių išpirkimų, jokių
prievolių dvarams!
Tokių kalbų yra girdėjęs ir
ponas Akelaitis. Jis žino, kad
tos idėjos sklinda išPeterbur
go ir Maskvos, iš rusų spaudos užsieniuose. Akelaitis pa
vardžių gerai neatsimena, bet
jis girdėjo vis minint Černyčevskio ir Gerceno pavardes.
Visa tai, tiesą pasakius, ir
jam būtų priimtina. Juk jis
pats — valstiečio sūnus, vals
tietis Jis savo kilmės nesle
pia, jos nesigėdi Priešingai,
ja net terši didžiuojasi. Laiš
kuose pažįstamiems bajorams
jis dažnai taip pasirašo «Chlop»
o kartais save dar «Chlopic-

•ir avis sveika, ir vilkas so
tus».
Oną Biržienę, turtingą ūki
ninkę našlę, vaidino Konstan
cija Vidžiūnienė. Ji įtikinan
čiai perdavė gobšios ūkinin
kės tipą parodyctama perdė
tą lipšnumą, kai samdinė Zi
ta išlošia loterijoje 10 tūks
tančių litų, o paskutiniame
veiksme įpuldama į despera
ciją, kai jos santaupas taria
mai «sugriaužia pelės». Tie
momentai ir buvo patys sti
priausi jos’ vaidyboje.
Mikas Biržys, jos sūnaus
rolėje, buvo Alfonsas Vidžių
nas, kuris daro stiprią pažan
gą lietuvių kalboje ir vyku
siai «kovojo» su motinos įno
riais.
Liulė Biržytė, jos duktė —
Gražina Kubiliūnaitė jaunat
višku kokietiškumu buvo sce
noje natūrali ir žavinti.
Juozas Plutelė, Biržių ber
nas — Aleksandras Barškevi
čius, bene pirmą kartą pasi
rodęs scenoje, perdavė vyku
siai kuklaus ir sąžiningo jau
nuolio kaimiečio tipą.
Zita Skarutė, Biržių temai
tė — Sofija Polikaitytė, jau
iš anksčiąu pažįstama, kaip
talentinga scenos mėgėja, per
davė labai natūraliai užguitą,
bet atsidavusią mergaitę sam
diuę.
Povilas Gumbra, turtingas
ūkininkas — Stasys Kubiliū
nas atkūrė taip vykusiai pa
buvojusio Amerikoje ūkinin
ko tipą, jog atrodė tikrai jis
atsirado staiga iš Lietuvos,
peršokęs laiko ir nuotolio ri
bas. Jo visa išvaizda, balsas
ir grimas, pagavo publiką iš
karto ir nebepaleido iki pat
galo.
Veikalą režisavo Stasys Ku
biliūnas ir Alf Žibąs.
Sufleris: Vacys Putvinsfcas.
Vaidinimui pasibaigus, reži
sieriai galėjo matyti iš publi
kos nuotaikos, kad jų darbas
davė teigiamų rezultatų, nes
visi buvo tikrai linksmai nu
siteikę tarsi tos vestuvinės

nuotaikos pagauti kurioje bai
gėsi komedija. Kaip režisie
riai, taip ir artistai ga4i būti
patenkinti, kad jų paaukotas 3
vaidinimą beruošiant liuoslaikis nebuvo veltui, nes sugebêj.o pr linksminti susirinku
sius svečius,
Po. vaidinimo sekė bendri
šokiai ir vaišės prie staliu
kų. Tenka pabrėžti, kad šio
vakaro bule as ir -loterija bu
vo suauki ta Glo ėjų na/rių,
kad tik sutelkti daugiau pel
no, kuris skiriamas TREČIO
JO PIETl, AMERIKOS LIETU
VIŲ KONGRESO NAUDAI!
Taipogi labai malonu pas
tebėti kad Dr. J Basanavi
čiaus Mokyklos Globėjų Bū
relis kas kartą susilaukia vis
gausesnės publikos savo pa-

rengimuose, kaip jaunimo,
taip ir «senimo», atvykstančio
iš tolimiausių S, Paulo prie
miesčių, net Santos ir Rio de
Janeiro Tebūnie tai pavyz
dys kitoms organizacijoms,
ypač jaunimui, kad tvirtas
pasiryžimas ir nuoširdus ben
dradarbiavimas su visa lietu
vių bendrija neša teigiamus
rezultatus.
Akmenė.

kiu> pravardžiuoja Bet moky
damasis Varšuvoje ir moky
damas dvarininkų vaikus jis
susigyveno su bajorais, ir da
bar jam būt<ų labai sunku
tuos ryšius nubraukti. Svar
biausia, kad kai kurie bajo
rai lenkai ir Lietuvos dvari
ninkai susidomėjo jo myli
miausia svajone — sukurti
lietuvių kalba raštiją, leisti
knygas ir laikraštį Karštai
tam pritarė ponai M. Balinskis, Kraševskis, o Lietuvos
dvarininkai Oginskis Radvi
la, Karpis, Bistramas, Šemeta
net pinigų nemaža paaukojo
tam reikalui Oginskis jį į Rie
tavą kvietė ir spaustuvę ža
dėjo įtaisyti, kur butų buvu
sios spausdinamos knygos ir
laikraštis. Viską suardė cieso
riaus vyriausybės nepalanku
mas. Ne, prieš bajorus, dva
rininkus Akelaičiui sunku
kurstyti priešingus jausmus,
bet prieš Rusijos imperatorių.

jo valdžią ir vyriausybę to
kie jausmai jau liepsnoja,
Taigi ir dabar Steponas Bal
sys ir kaimiečiai kalbą krei
pia vis daugiau prieš dvari
ninkus, o Akelaitis prieš vy
riausybę. Valstiečiai labai no
retų išgirsti iš jo aiškų atsa
kymą — ar eiti jiems lažą į
dvarą, ar nebeiti
— Tai kaip ponas galvoja
te, — klausė Daubaras, —
ar neišmes mūsų Skrodskis
iš sodybų, jei neisime rytoj
arti?
Akelaitis ką nors griežtai
atsakyti bijosi. Ką jis paga
liau žino! O Steponas kerta
kaip kirviu:
— Neišmes! beturi teisės.
Kas kiek lauko valdė mani
festo paskelbimo dieną, tas
tiek ir gaus. Skrodskis pats
nesilaiko inventoriaus nuosta
tų, tai ir jūs galite nesilaiky
ti. Tegul kelia bylą, ir tegu

sprendžia teismas.
Teismas! Daubaras tik nusi
spiovė Lig šiol teismas taip
teisdavo, kaip ponas norėda
vo. Galgi dabar bus kitokie
teismai? Bet niekas apie tai
nežino.
Steponas vėl juos drąsina.
Tos kalbos ir jį ima kaitinti.
Ir jame prabyla bedalio skriau
da. Tai kas, kad ponas dabar
jo neskriaudžia, neplaka. Vis
dėlto jis — tik dvaro lioka
jus Ar jis turi kuo pasidžiaug
ti, kuo nusiraminti? Nieko!
Ar jis ne didesnis beturtis
kaip štai brolis Jokūbas? Ži
noma. kad didesnis, nors ir
gardžiau pavalgęs, ir švariau
apsitaisęs. Akylesnis stebėto
jas būtų įžiūrėjęs Stepono iš
vaizdoje tam tikrų liokajiškų
bruožų: skustas veidas su
žandenomis lig paausių, abe
jinga, bet nuolanki išraiška,
kiek į priekį pasidavęs stuo

A. Vaičiulaitis.

šienpjoviu Daina
Gausk, skambėk, mūsų sesių liūdnoji daina,
Ten, kur pieva žalia, tarp tirštų pradalgių,
Kur vingtiuoja lėtai į marias mėlyna
Šeimena tarp sodybų, žiedų ir rugių.

Uždainuokit skardžiai pabary, šienpjoviai,
Kai rasa sužėrės ant žolių, dobilų!
Tu į aušrą, brolau, su dalgiu išėjai
Pasitikai dienos tarp tų girių aukštų.
Liepos grėbliu asai kvapnų šieną dažiau
Ir šaukiau trilenau su pilkais vieversiais.
Aš už gegę m ške kukavau daug gražiau -Tik išgirsk ir tikėk dainos žodžiais garsiais.

Mano žeme graudi, kelki aušrai vartus: x
Šienpjoviai tau budės su daina ir dalgiu.
Sužvilgėk, pažvangėk aušroje, tu aštrus
Plieno dalgi! Jau ten saulę tekant regiu.

(pabaigi iš 2 pusi )

ros klausimu; V Vitkonis:
Dėl kai kurių Žemaičių Kraš
to vietų primestinių vardų
Pastarajame straipsnyje siū
loma Žemaičių Kalvariją pa
vadinti Gardais, o Janapolę
— Viržuvėnais.
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— Lietuviškos pasakos vo
kiškai Baltische Bauern und
Fischermaerchen. (I. Litauische Maercben. Ausgewaehlt
und uebertragen von HelImut
DRAWS—TYCHSEN. Žurnale:
«Baltische Hefte» (Hanover—
Dohren, Postfach 67). 10. Jahr
gang, Heit 2, Janųar 1964,
psl. 106—117. Paskelbta pen
kios lietuvių pasakos (Die
bernsteinfarbene Todruferin,
Das bluehende Farnkraut, Die
beiden Insekten, Das kluge
Bauerlein, Drei tauren, aber
taurea Worte). Pasakoa ilius
truotos 3 Eduards J. Zams
piešiniais. r;>
LIETUVOS KŪRĖJAI
SUNKIAI PALENKIAMI
PROPAGANDAI

(Elta) Kokie teigiami Lietu
vos menininkų bruožai ir kuo
okupacinis režimas nepaten
kintas savo strapsnyje «Tie
soje ^nr 108, geg. 10) ats
kleidė režiminis kultūros minist as J. Banaitis
Jo nuomone daugiausia lai
mėjimų (ir, suprantama parti
jos pripažinimo.
) pasiekę
Lietuvos skulptoriai ir grafi
kai. Esą daugiausia verti anų
skulptoriai G Jokūbonis, J.
Mikėnas ir iš jaunesniųjų N.
Gaigalaitė. K. Kisielius ir VIVildžiūnas. Sovietiškuoju mas
tu. Banaičio žodžiais ypač
aukšta vertinama lietuviško
ji grafika Grafikų darbai bu
vę eksponuoti Maskvoje, Pa
saulinėje gtafikos parodoje
Jugoslavijoje sovietų dailę
jie atstovavo Japonijoje, JAV
se ir k tuose kraštuose Pas
taruoju metu lietuvių grafikų
darbai parodyti Leningrade.
Grafikos meistrais laikomi V.
Jurkūnas J. Kuzminskis ir A
Makūnaitė Kodėl labiausia
vertinami grafikai? Svarbiau
sia todėl, kad kaip tik ryš
kiausiai grafikoje at-įspindi
tai ko reikalauja partija, bū
tent «dabarties tematika mū
sj dienų žmogus industrinis
respublikos peizažas.. »
Jau blogiau su dailininkaistapytojais Dabarties, taigi,
krašto komunistinimo gyveni(pabaiga 6 pusi)
muo, atsargūs rankų mostai
ir tylūs, lygūs žingsniai —
štai jo profesijos išviršinės
žymės.
Bet viduje jis pasiliko vals
tietiškai atkaklus ir atsparus.
Į savo ponus jis įprato» žiūrė
ti atlaidžiai ir truputį pašai
piai nors niekad to neparo
do. Ponai, mat, vis ponai, te
gu jie ęave vadintų ir demo
kratais, ir valstiečių draugais.
Jaunasis ponaitis Viktoras
— apio tą Steponas nieko blo
go pasakyti negalėtų Jis re
tai iš Peterburgo tepasirodo.
Bet kai jau parvažlueja, tai
Steponui yra ko pasiklausyti
— ir prieš ciesorių, ir prieš
ponus. Ir dabar drąsindamas
Šilėnų valstiečius priešintis
Skrodskiui, jis gal ne visai
nusimanydamas, kartoja Vik
toro kalbų nuotrupas:

(B. D)
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Motinos Dienos Minėjimas.
Šiais metais Motinos Die
na buvo minima gegužės mėn
17 d Seselių Franciškiečių
gimnazijos sailėje, Vila Zelinoje,
Programa buvo labai j vai
ri, ją pranešinėjo Julija Jur
gelevičiūtė.
Pirmiausia buvo sveikini
mai, Susirinkusias j šventę
mamytes sveikino: mažųjų vai
kų vardu — Arletė Dilytė;
Liet, Mokyklos mokinių var
du — Luisas Jermalavičius,
jaunesniųjų at-kų vardu — Ele
da Selėokaitė, o vyresniųjų —
Albinas Seliokas Ilgesnį žo
di į mamytes tarė būsima mo
teytoja Nanci Trojeckaitė.

Po vaikų programos Veru
tė Aleknavičiūtė visų vaikų
vardu jautriai padėkojo glo
bėjai už darbą, o 2 mažiausi
artistai (Mauricijus Bendorai
tis ir Audrutė Vosyliūtė) vos
pakeldami visų vardu įteikė
puokšcą ir pintinėlę gėli»ų
Po to vyresnieji at kai, va
dovaujant p Elvirai Kilčiauskaitei-Belucci, padainavo 3
daina»: «Ar atsimeni namelį»,
«Verkiantis smuikas» ir «Mie
las tėveli, motinėle’ Gi Jonas
Tamaliūnas padainavo solo
«Mania >

Paskui sekė nedidelė per
trauka, o po jos vaidinimas
— pasaka «Raudonkepurai
Po sveikinimų buvo pagie tė » Vaidino šie jaunieji ar
dota «Ilgiausių Metų» ir visi tistai: Vilma Šimonytė — mo
ateitininkai ir vaikai papuošė tiną; Marytė Aleknavičiūtė —
savo mamytes baltų gėlių Raudonkepuraitę; Leokadija
Aleknavičiūtė - Petriuką;
žiedais.
Jonas Vingrys — Jurgeną; Ge
Po to jaunesniųjų at-kų gru
raidas Tamaliūnas — medžio
pė, paruošta Irenos Šimony
toją; Onutė Balčiūnaitė —
tės ir Kazdmiero Miliausko
nykštuką; Teresėlė Ivanaus
pašoko tris tautinius šokius: kaitė — senelę.
Kalvelį. Kubilą ir Kepurinę.
Šį vaidinimą režisavo ir bai
Akordeonu grojo Asta Vinkš
sųjį vilką jame vaidino dide
naitytė.
lis jaunimo draugas adv Vin
22 mažieji vaikai, globojant cas Tūbelis
M. Vinkšnaitienei, išpildė poe
Šventės dalyviams beliko
zijos ir dainų montažą «Ačiū
tau, mamyte», in cenizavo dai tik džiaugtis ir sveikinti jau
ną «Kaip gi gražus rūtelių nas, bet labai nuoširdžias vi
darželis» ir pažaidė «Oi tu sų artistų pastangas lietuviš
ieva, ievuže» ir pašoko <Klum kame darbe. O visiems šio
pakojis». Teresėlė Ale k na vi minėjimo organizatoriams —
čiūtė (5 metų) drąsiai pade stiprus lietuviškas ačiū!
klamavo “Aš mergaitė, kaip
Motina
pupa».

Truputi apie Kongresą
(pabaiga)

tokioje, pasakykime, atitrauk
toje, sausoji ir amžių dulkė
NEPASKĘSTI TARPTAUTI
mis užsinešmsioje srity, kaip
NIUOSE VANDENYSE
areheologija, jos mokslinė vei
Kas mums iš to, jei vienam kla savo esmėje išlieka lie
kitam lietuviui profesionalui tuviška, jos dėmesys pirmiau
ar intelektualui yra pavykę šia ir kiekviena įmanomą pro
plačiau prasimušti, įsistiprin ga susietas su mūeų prosene
ti, pasireikšti, iškilti į tarp lių kilmės, vaidmens ir kultu
tautinio vaidmens plotmes? ros problemomis, jos tyrinėji
Jiems gerai ir garbė, bet ko mų visuma atsiremia mūsų
kia iš to nauda mums, lietu kibų aisčių istorinio likimo
perspektyvose ir tuo sudaro
vių tautai? g
įnašą mokslui apie lietuvių
Dr. Marijos Gimbutienės at
tautą tarptautinėje plotmėje.
vejis čia būtų priešingas, Net

AR ŽINOJAI KA

BIRUTĖ PŪKELEVIČIUTĖ,
gyvenanti Kanadoje, teatro
artistė ir rašytoja, laimėje
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės paskelbtą vaikų teatrui

veikalo konkursą už jos ei
liuotą vaidinimą «AUKSO ŽĄ
SIS». Ji yra taip pat laimėju
si Draugo romano konkursą
už knygą «AŠTUONI LAPAI».
Jinai režisavo ir pirmąsias
žodines plokšteles lietuvių

Kazys Jakubėnas

Beržai
Baltas liemuo. Žalia kepurė.
Daina da žalesnė neg ji
Todėl, kai į beržą pažiūriu,
Jaunystė žaliuoja širdy.

Rūstūs vėjai lai dauž s, kiek nori.
Gęsta žvaigždės ramiam vakare.
Kol dainuoja pavasaris ore,
Beržų nenutyla daina.
Netyli ir mano jaunystė,
Rūstūs vėjai nebaisūs ir jai,
Nežaliavus nėr reikalo vysti,
Tad dainuokit ir ūžkit, beržai.

LIETUVIŠKA ŽVAIGŽDUTĖ HOLYWOODO .
PADANGĖJ
ANN J ILLI ANN — Jūratė Nausėdaitė
Jei prisimename, 1953 m.
spalvotame filme «Seven Bri
des for Seven Brothers» de
biutavo Rūta Kilmonyíé, vė
liau žinoma RŪTA LEE var
du; ten jos vaidmuo nedide
lis, Po keleriu metų Rūta Kil
monytė—Lee iškilo iki filmos
žvaigždžių, o štai dabar jau
skelbiama kaip viena iš de
šimties talentingiausių jaunų
jų Rūta Kilmonytė yra išsi
tarusi, kad jai šiltas ir gyvas
lietuvių spaudos ir visuome
nės dėmesys nuolatos skatin
davo siekti toliau ir davė
ūpo. Tolygaus dėmesio reikia
ir Jūratei, tai mūsų mažajai,
14 metukų, iškylančiai žvaigž
dutei, kurią pate Walt Disney
įvertino kaip© «labai talen
tingą».
Štai jos biografija. Gimė
Cambridge, Mass. (Š. Ameri
koje) 1950 metų, sausio ”29.
Iš ten į Los Angeles su tė
vais persikėlė 1955 m Dainuo
ti pradėjo nuo 3 metų ir pir
moji viešai atlikta dainelė bu
vo 1953 m Cambridge padai
nuota «Leiskit į Tėvynę, leis
kit pas savus...»

ma, vaidindama, Tuojau išsi
skyrė iš kitų ir patraukdavo
žiūrovų dėmesį lengvučiais
judesiais, tikrumu, žvulumu.

Vėliau pasirodė kalėdinia
me amerikiečių koncerte Los
Angeles Wilshire Ebell tea
tre. Pakviečiama į visoje Ame
rikoje pagarsėjusią Art Link
letter radijo programą Jūra
tė ir ten dėmesio centre —
padainuoja, pasako lietuviškų
žodžių, savo lietuvišką kilmę.
Po pasirodymo Art Linklet
ter programoje Jūratė dalyvauja eilėje televizijos pro
gramų. Pakviečiama ir daly
vauja pirmame Walt Disney
filmų studijos muz kiniame
jaunimui filme «B.ibes in Toy
land» Šis linksmas, spalvotas
pasakinis filmas rodyti paleis
tas 1961 m pabaigoje. Jūratė
Nausėdaitė (Ann Jilliann var
du) jame turi pagrindinę vai
kų partiją, ©krame matoma
nuo pačių pirmųjų scenų, kai
vakarop ji kaip piemenaitė
su kitais vaikais- pargena avių
bandą. Vėl au vaikus piktada
riai nudangina į mišką be ke
lio atgal. Piemenaitė su drau
Los Angeles Jūratė dvejus gais eina avelių ieškota, pa
metus dalyvavo lietuviško jau slaptingame miške paklysta...
nimo pasirodymuose, vado vau IŠ miško vaikai patenka į žais
jant O. Razutienei, dainuoda- lų dirbėjo pilį,
Jūratė Nausėdaitė neabejo
tinai geriausia iš visų filme
kalba: Kazio Borutos, Birutės dalyvaujančių vaikų. Ji vaidi
Pūkelevičiutės, Kazio Vesel na laisvai, žaviai. Dainuoja
kos «BALTARAGIO MALŪ maloniai, Ji vadovauja vaikų
NĄ», Balio Sruogos «MILŽI nuomom i. Blondinukė, mėly
NO PAUNKSMĘ» ir plokštelę nakė, gintariniais ilgais plau
vaikams «ŽIRGINĖLIAI».
kais, ji ne piemenaitė, o dau

giau pasakų karalaitė.
Po «Babes in Toyland», ji
netrukus buvo pakviesta dirb
ti Warner Bros muzikiniame
filme «Gypsy», kur ji atlieka
irgi didelę rolę, vaidina, šo
ka ir dainuoja.

Anksčiau ji yra dalyvavusi
eilėje televizijos programų:
Children's Chevy Show, The
Sinatra Show, Leave it to
Beaver vaidinime, Shirley
Temple's Storybook ir kt Dau
geliui kompanijų padėjo gar
sinti jų gaminius: Kellog,
Kraft, Weber's duoną, Del
Monte sunką, Union alyvą
DuPoint cheminius gaminius,
Chevrolet automobilius. Daly
vavo kaip modelis, garsino
saldainius. Tai irgi gera vai
dybos praktika.
Jūratė dabar lenko Walt
Disney Studio mokyklą. Tarp
jos klasės draugų yra ir keli
vaikai, Kevin ir Brian Corco
ran ir dvynukės Arnold, su
kuriais kartu vaidino filmoje
«Babes in Toyland» Grįžusi
iš mokyklos daug dirba, tobu
linasi. Piano skambinti moko
si Los Angeles Conservatory,
baleto — The American Schol
of Dance (klasikinio baleto ir
kitokios rūšies męniško šo
kio).
Be to, Jūratė mėgsta pieš
ti. Ji ir mėgėja sportuoti; nar
dymas jodinėjimas stalo teni
sas — jos mėgiamos sporto
sritys. Labai mėgsta žiūrėti
kino filmus ir iš jų mokytis.
«Savo filmą»
Babes in Toy
land ji jau 14 kartų žiūrėjusi
ekrane, galvodama ką gerai
ir ką blogai padarė. Būti ge
ra artistė jos didžiausias no
ras ir ji to siekia tvirtai ir su
malonumu,
Kokie artistai jai labiausiai
patinka? Elizabeth Taylor —
kaip gražiausia ir geriausiai
vaidinanti; iš moterų jai dar
labai patinka Bette Davis, ®
te vyrų — Laurence Harvey
— Laurynas Skiknė, taip pat
lietuvis.
Kajp tikrai gera lietuvaitė,
ji puikiai kalba lietuviškai,
amerikonizmų nesugadintu lie
tuvišku akcentu. Taip pat lie
tuvtekai skaitė ir rašo.
/

1964 m birželio

MŪSŲ

6 d

5

pusi. 5

LIETUVA

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

aleksas Kalinauskas
Advokatas

Lietuvi
Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį,
10 vai. ryt. per RADIO NOVE DE JULHO,
vidutinėmis ir trumpomis 31 metro bangomis.
Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mons. P; Ragažinskas, caixa Postai 4118. São Paulo;

Pirmą mėnesio sekmadienį
Pa que das Nações 1® vai;
Casa Verdes 17,15 vai.
Antrą :
Jaçana klierikų kopi. 8,15 vai.
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai., . \

atlieka visus teisinio pobūdžio] darbus, kaip ^įvairių
bylų vedimas, inventarijų^sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas* dr kiti darbai;
Residencia:
R. Joaquim Piza, 204

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244
4.0-Sala 7-Tel. 37-0324
no 14,00 ik; 18,00 vai.

---------

'

--t

Trečią:
Aguai Rasa 8 vai.,
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
Kiekvieną sekmadienį
Mo o ca 8 vai.

FABRICA DE MALHAS
Šukys

Petras

gamina meniškus ir stiprius megstinukus} rūbelius nau
jagimiams ir kit.
Rua Jundiapeba, 45, Fone : 63-42581 Vila Zelina (arti R;
Ibitirama ir Av. Zelina).

Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai;;
Vila Bonilha 10 vai.

M VLONI ŽINIĄ LIETUVIAMS
‘
LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNAS DUODA NEMO
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS ’

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS!
TRANSLIACIJOS

IRENE GRITÉNAS
Advogada
ESCRITÓRIO
Praça da Sé, 323 - 10
Fone 33-9951

(Lietuvos laiku)

RESIDENÇIA
č/lOluoZ
Rua Coelho Neto, 281
Fone: 63 3697, V. Prudent?

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda.
MÁQUIN AS E ACESSÓRIOS TEXTEIS

VATIKANO RADIJAS
r hi A Iv H O

ČC UIA. L_ l UA

Madeiras^įem

gerai

SÉDE RuallMéxico, *98 - 9.o sala 904 - hone 52-0229
Endereço1 Telegráfico: «CA B I U N A »f
Rio de Janeiro
j
Serraria « IT A » — Serra dos Aimorés - Município de à
Nanque - Estado de Minas Gerais

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

KIRPIMO IRU^SIUVIMO MOKYKLA

Rua Domingos Afonso, 50 — Vila Santa Clara
V. Prudente — S. Paulo

/

Gera kokybė, pigiau kaip kitur, greitas įteikimas,
mandagus patarnavimas tiktai

ANTANO PAVIILONIO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS
“PAVILONIS”

PLÁSTICOS

“io r ii j a ”

i

Mokina kirpimo siuvimo, madų mode
lių braižybos ir pritaikomojo' uneno.
Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas
valdiškiems egzaminams (habilitação)
Mokykla turi visas valdiškas teisės yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»
Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę ------ Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ------

Rua Prof Gustavo P. de Andrade, 884 - 902, caixa
postal 4118 - Vila Zelina, Tel. 63-4130 São Paulo.
Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšiui'ir spalvų guzikų ir
lietsargiams dalių.
>

VIENINTELIAI

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų“

TSTOVAI

RIO DE JANEIRO
Lietuvių radio valandėlė
«A voz da Lituania» yra trans
liuojama
ANTRADIENIAIS
18 vai. 40 min.

Caixa Postal, 2093 — Tel. 63 7340
Fábrica e escritório;

Kasdien 20,15 iki 20,50 vali
Sekmadieniais 10,30 iki 11
vai. 19, 25; 31 ir 196 metrų
bangomis.

GARSIOJO

SIUVĖJAS
Pu v 1L Afe aMLROZEVIČ1UU
Rua dos Ciclames, 510 (sėdė
propria) — Vila Belą

VANDENS

L I N D C Y

•

Lindoya vanduo yri .,~adi žinomas gėrimas
Kurio puikų vein.
į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite
si tikinsite ir visados naudokite !

*S1UV YKLO JFM.A UROf
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294
São Paulo

Rua Dino Bueno, 795 a 835
Telefones: 51-4019 e 51-2223

"
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
'Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

Caixa Postai 3967
OB2 i!

20 į;

Casa Sprindys & Čia.
PÇA. S. JOSÉ dos CAMPOS, 1 - V. ZELINA - TEL. 63-5915
Geležies išdirbiniai ir dažai viskas elektros
įrengimui namu reikmens ir žaislai, žvairiausios dovanos visoms progoms.

EjTCEITORIC

ccntaeil

I^AJCII/HIENTO
irmãos Nascimento
C.R.C

3P. Nro 1.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen
tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.
Juridinis Departamentas — Nejudomo tuno pardavimas
Av. Zelina, 831 - Vila Zelina • Tel. 63-7140 - S. Paulo
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Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų/ indų bei darbo įrankių
krautuvė tikta» *pas
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MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK
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Lietuviška radijo programa tik tai per RÀÜIÜ
9 DE JULHO vidutinėmis ir trumpomis 31
metro bangomis sekmadieniais 10 vai, ryto
Av.

ZELINĄ.

515

—

CAlXA

POSTAL, 4118

P. Žarkauskas

Pirmininkas

SÃO PAULq

— Liūdnojo birželio įvykių
(genocido) minėjimas, kuris
yra ruošiamas trijų Pabaltijo
tautų kar'u, atrodo kf'd bus
nukeltas į 21 d birželio, nes
14 birželio nėra įmanoma gau
ti salės visiems patogio e,
miesto centre, vietoje. Kada
tikrai bus minėjin as rasite
sekančiame “M.L“ numeryje
ir per Radio 9 de Julho lie
tuviškos programos metu 10
vai. ryto 14 d birželio. .
Prel K Miliauskas ku
riam laikui yra išvežtas į Rio
de janeiro poils ui Adresas
yra šis: R. 710 Almirante Ale
xandrino, Bairro S Terėsa.
•».

I

— Misijonierius Tėvas Bru
žikas šią savaitę atvyko į Uos
pitai Leão Xlll patikrinti su
gipsuotos kojos padėties. Su
žeista koja dar bus pora mė
nesių gipse. Ar grįš i jėzuitų
noviciatą netoli Indaiatubos
šiems porai mėnesių, ar pasi
Ūks, šiomis dienomis paaiš
kės.

Lankydamiesi Romoje, Italijoje, apsistokite naujai
įrengtuose Liet. Šv. Kazimiero Kolegijos svečių namuose:
«VILLA LITUANIA,
Piazza As4i‘'25 (Via Casalmonferrato 33. Tel. 78.90.33.78.00.14}
ROMA — ITALIA.

Rasite jaukią anlinką, sveiką maistą ir neperdetąkainą;
Pageidaujama, kad ėl apsistojimo laiko būtų
susitarta iš anksto.
'
/
KOLEGIJOS VA OVYBÉ.

ADVOKATAS

Albertas Pavilavicius
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Av. Liberdade, 47 - 9 o Andvr
Fones: 37-0395 - 35-5650 33 6011

Res.: R. Fernando Falcão, 35
São Paulo

mas 11 d. birželio 20 vai. Vi
la Zelinoje. Kongresui Reng
ti Komiteto posėdis šaukia
mas 12 d. birželio 20 vai. Vi
la Zelinoje.

— São Paulio lietuviškų or
ganizacijų atsišaukimą į Bra
žili jos visuomenę taip no išti
sai dienraštis O Estado de S.
Paulo, A Gazeta Esportiva,
ir sutrumpintai — A Gazeta,
Diario de S. Paulo, O Globo
Ateinančią savaitę São Paulo
įvairių fakultetų studentai pas
kelbs atsišaukimą į visuome
nę prašydami, kad paremtų
lietuvius kovoje už išsilaisvi
nimą iš komunistinės okupa
cijos.

— Lietuvių visuomenės su
dėtų aukųbeiaukso įteikimas
Guro Para o Bern do Brasil
bus po 15 d, birželio Tiksli
data bus pranešta sekančia
me «Mūsų Lietuvo»» nr. ir 14
d. birželio per lietuviška rad jo programą 10 vai., per
Radio 9 de Julho stotį viduti
nèmis ir trumpomis bangomis,

PRANEŠIMAS

LIETUVIS

LIETUVIS STUDENTAS
PIRMAUJA MOKSLE

— Lapus su parašais Lietu
vos atstovybės ir konsulato
reikalu, parašų rinkėjai pra
šomi gražinti būtinai ligi 16
d birželio.

PADĖKA
Už gerai pavykusį Dr. J.
Basanav čiaus vardo lietuvių
m Jos Globėjų suruoštą Vaka
rą nuoširdžiai esu dėkingas
šiems asmenim»: p.p. M. Ja
kiūnienei, Ad. Žarkauskienei,
Eug. Kubiliūnienei, K. Vidžių
nienei, Vt Meškauskiene», J.
Danilai, A. Šimbeliua, P. Koralkevičiui, P. Pipirui, Jose
A. Cangai, Ed Sadauskui, Z.
Cechanavičiui J Karpavičiui
V. Bartkui; M. Aduli'enei, P.
Kelerienei ir Alt Vidžiūnui,
kurie suaukojo bufetui pro.
duktus ir kai kuriuos gėri
mus; p P Vonžodui už par
Žiūko paaukojimą loterijai,
kuris tikrai davė taip gražų
pelną; p p Ad Žarkauskienei,
O. Polikaitienei, St Vąlutienei
A. Šimbeliui. P. Koralkevičiui,
V. Bartkui, Ed. Sadauskui, J.
Andriuškevičiui ir v Patins
kui dirbusiems prie bufeto
prie įėjimo ir prie kitų vi
daus darbų; o taip pati artis
tams: p p, K. Vidžiūnienei S.
P ilikaitytei. G. Kubiliūnaitei
Alt Vidžiūnui (sūnui) V Bars
kevičiui, režisieriams: mok.
St. Kubiliūnui ir Uf. Žibui
bei sufleriui V Putvinskui,
kurie, nesigailėdami savo bran
gaus laiko, paruošė ir gana
vykusiai suvaidino 2 jų veiks
mų komediją «Plutelė ir Pe
lės“.
Taip pat ačiū visiems atsi
lankiusiems ir čia nepaminė
tiems kurie moraliai ir mate
rialiai prisidėjo prie šio vaka
ro paruošimo

—

Gediminas Jurgis Mošinsk s
Prieš trejus metus iš São
Paulo išvyko į Chicago studi
jų tikslais GEDIMINAS JURG S MOŠINSKIS, .rašytojos Hą
linos ir inžinieriaus Algirdo
Mešinskių sūnus Chicago»
mieste įstojo inžinerijos, Illi
no’s U i versite te Technologi
jos fakultete, studijuoti Patva
riu darbu ir ryžtingumu ciuga
įėjo kiekvienam svetimšaliui
studentui sutinkamas kliūtis
ir prasimušė į pirmas eiles
moksle ’ Šiais mokslo metais
(kurie baigiasi birželio mėu.),
yra geriausia® studentas, tu
rįs aukščiausius pažymius
moksle visų svetimšalių stu
dentų tarpe, kurių ten yra
gana daug Universiteto Sena
tas už laimėjimą pirmos vie
tos moksle jį pagerbė, gegu
žė» mėn 1 d, įteikė Garbės
Studen o (Honor Student) pa
žymėjimą. Jo vardas taipgi
yra įgravuotas į Illinois Uni
versiteto varpą už ypatingus
atsižymėjimus studijose, kur
gravuojami tik pasižymėjusių
studentų vardai.

-- Šį šeštadienį, 6 d. birže
lio Vila Zelinos parapijos baž
nyčioje sumainys žiedus Jonas
Mazūras su Julia Raaulevi
čiute Šliūbo ir mišių metu
giedos Liet. Kat. Bendnuomenės chora».
— Sekmadienį po sumos
šaukiamas Vyrų Brolijos na
rių susirinkimas.

— Laiškai: J Gudaoavičiūtei, I. Kutkienei, Gorauskams
Tylai, M. Vinkšnaitrienei, A.
Kairiui, Mitrumams, M. Pris
miela, A. Pangonienei.
— Pietų Amerikos Lietuvių
Kongresui Rengti Finansų Ko
misijos susirinkimas šaukia

— Dr E. Draugelis Pietų
Amerikos Lietuvių Kongreso
reikalams paaukojo Pūkštantį
kruzeirų Kongreso n engimo
Komitetas už auką dėkoja.
\ — Maldos Apaštalavimo
Draugija paskyrė «Ouro para
o Bem do Brasil» vajui de
šimts tūkstančių kruzeirų.

(pabaiga iš 3 pusi.)
nimas esą vis labiau reiškia
si dailininkų kūryboje — jų
tarpe tik du žymesni vardai
(A Gudaitis, A. Savickas), o
kiti «einą su gyvenimu» ma
žiau žinomi visuomen' i. kaip
S Džiaukštas, J Švažas ar
V. Gečas.

J. Banaitis atsiliepė teigia
mai apie knygų ilistravimo
meną, plakatų žanrą, apie vi
tražistų darbus. Šių darbai pa
tekę į architektūrą- Turi pa
siekimų ir Lietuvoje kurią tai
komosios dailės bei interjero
meistrai
Tačiau lietuvių menininkų
kūryboje lengvai įžiūrimos ir
klaidos, svyravimai ir ypač,
Banaičio žodžiais, negeistinos
tendencijos bei nuotaikos Pa
sirodo. kad tie neigiami reiš
kiniai buvę pastebėti ir poka
riniu laikotarpiu ir pastarai
siais keleriais metais. Jei po
kartiniu laikotarpiu lietuviai
menininkai gyvenimą in žmo
gų vaizdavę paviršutiniškai,
tai pastaraisiais laikais esą
nukrypstama į vien tamsių
gyvenimo ir žmogaus pusių
vaizdavimą Niūrios nuotaikos
pasitaikančios ne vien jaunų
jų, bet ir senesniųjų rašytojų
bei kitų kūrėjų darbuose Dai
lės ir muzikos srity J. ^Banai
tis rado tokias blogybes: čia
pasireiškia nekūrybingi primi

RADIO 9 DE JULHO stoties São Paulo mieste,

vidutinėmis
ir trumpomis 31 metro bangomis,
kiekvieną sekmadienį 10 vai. ryto..
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio
‘.vestuvių ir kitomis progomis.
Radijui laiškus siųsti šiuo adresu: caixa postai 4118,
São Paulo. Fone: 63-5975.

Ryšium su tais priekaištais
atkreipkime dėmesį į kritike
V. Radaičio toje pačioje «Tie
soje» paskelbtą straipsnį apie
lietuvių rašytojų bei skaityto
jų santykius. Jis teigia, kad
lietuviai rašytojai neatsižvelgią skaitytojų lygio, esą lite
ratūros intelektualinis lygis
«dar gerokai atsilieka nuo
skaitytojų lygio ir nepajėgia
atsakyti į tas sudėtingas pro
blemas, kurias kelia mūsų gy
venimas, komunizmo statyba.
Be literatūros, sritys, į ku
rias daugiausia kreipiamas
partijos pyktis ar hepasitenki
nimas, tai dramaturgija ir mu
zika. J. Banaičio teigimu, dra
maturgijoje, kur esanti nepa
prastai svarbi “šiandienos te
jna“, be kai kurių sėkmingų
dramaturgo K. Sajos mėgini
mų, esą pasiekta maža. Kai
dailininkai verčiami daugiau
liesti tą ' komunistinę dabar
tį“ su kolchozų, pramonės ir
kt. objektų idealizavimu, tai
kompozitoriai čia vėl atsilie
ka. Esą jų tematika daugiau
šia apriboja pastarojo karo
laikotarpiu.
Lietuvos menininkams daro
mas nar vienas priekaištas —
iie esą ' labai mažai nuvei
kę“ formuojant gyventojų ma
terialistinę pasaulėžiūrą ir ko
vojsnt su vad. buržuazinės
ideologijos reiškiniais. Spau
da vedanti aštrią kampaniją
prieš bažnyčią ir dvasininkus
tuo tarpu nusiskundžiama vad.
kūrybinės organizacijos (taigi
rašytojai, dailininkai ir kt)
šioje srityje nerodo reikiamos
iniciatyvos.

— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975
NAUJAS ADRESAS

Tėvų Jėzuitų J. Giedrio, J.
Bružiko ir J. Kidyko naujas
ir nuolatinis adresas yra Šis:
RUA LITUANIA, 67, MOOCA,
13, S. PAULO.
Telefono dar neturi, bet ga
Įima skambinti farmacijai
93—2341 ir prašyti, kad juos
pašauktų.

LIETUVIAMS NUOLAIDA!
užsisakant gerus batus pas

JONĄ PETRIKĄ

TIPOGRAFIA
Lietuviškas žodis; daina ir muzika aidi
tropikų padangėje iš

tyvumo pamėgdžiojimai, nu
krypimai į tuščią stilizavimą,
standartiškai ir archaiškai pa
naudojamas liaudies muzikos
folkloras.

BALTIČA

Lietuviška Spaustuvė

jo paties batų krautuvėje.
Rua B. de Itapetininga, 262,
4-o and, sala 406,Tel. 35 8873.

ALEKSANDRAS BVMBLIS
Atlieka įvairiausius spaudos darbus pramonei bei
prekybai. Dėžutės elektros lempoms — Spausdina
suviniojimui popierį iki trijų spalvų (krautuvėms).
Fabrikuoja «Papel ondulado».
Rua Eduardo Leopoldo, 10 (Coroa), Telefonas 8-6423.
Laiškams: Rua General Fonseea Teles 606, s. Paulo-

SKAITYKITE
IR
PLATINKITE VIE
NINTELI PIETŲ AMER|KOS
SAVAITRAŠTI «MŪSŲ
LIETUVA*.

