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(Elta) Neseniai įvykusi Krem
liaus valdovo .Ohruščiovo ke
lionė į Egiptą išryškino so
vietų tikslus Afrikos kontinen
te. Juk ir sovietų ideologas
Suslovas vienoje kalboje (ją
balandžio 3 d. paskelbė <Prav
da»), buvo pažymėjęs, kad
sovietų statomoji Aswano už
tvanka žmonių atminty vi
siems laikams bus lyg simbo
liu «broliško bendradarbiavi
mo tarp Sovietų Sąjungos ir
kraštu, išsilaisvinusių iš kolo
nializmo jungo» Pati sovietų
vyriausybė teigė, kad Aswano užtvanka, kuriai buvo ir
tebėra reikalingi patyrę spe
cialistai, esąs neužinteresuotos ūkinės paramos pavyz
dys. Tačiau Vakarų stebėtojų
nuomone šią užtvanką tenka
laikyti simboliniu sovietų po
litikos prietilčiu jiems sie
kiant įsigalėti visame Afrikos
kontinente.
Patys sovietai neslepia. ksd
po ūkinio įsivyravimo turėtų
sekti politinis dominavimas.
Leidiny «v pomosč političeskomu obrazovaniju», 1959 m.
nr. 12 buvo nurodyta, kad «80
cialistinių kraštų teikiama pa
rama nepriklausomybę pasieusiems kraštams tuo pačia
metu teigiamai veikia ir sie
kimus sulaukti socializmo».
Afrikos kontinentas jau nuo
geniau yra atkreipęs ypatin
gai akylų Sovietų S-gos Kom.
partijos dėmesį. Pagal Muenchene veikiančio Sovietų klau
Simams tirti Instituto duome
nis pastaraisiais metais sovie
>ų politikai bei teoretikai yra
nekartą pareiškę, kad ne Eu
ropa ar Azija, bet Afrika bū
sianti lemiamuoju veiksniu ko
vojant «socialistinei» ir «ka
pitalistinei» sistemoms. Pagal
«Literaturnaja Gazeta» (1964
m. bal. 14) «Afrikos kraštuo
se kelias į socializmą — kom
pūkuotas, tačiau juose jau
galima pastebėti bruožus, ku
rie reiškia posūkį į nekapita
lietinę įvykių raidą...».
Žinoma, sovietai nuolat pa
brėžia, kad taus tariamas afrikinių kraštų raidos kelias
esąs palengvinamas sovietams
teikiant paramą. Jau minėtas
Suslovas buvo pažymėjęs, kad
kelias į «socializmą», atseit į
komunistinį dominavimą esąs
galimas tik socialistinės re
voliucijos keliu.
Taigi, pagrindinis sovietų
tikslas Afrikoje šiuo metu
yra «parengti» mases, o me

todai, kurių jie griebiasi, yra
aiškūs; jie ugdo afrikiečiuo
se nacionalistines nuotaikas,
kelia neapykantą prieš Vaka
rus, tuo pačiu metu skelbdamiesi esą ištikimais kovotojais prieš kolonializmą.
Sovietai siekia įsigalėti Afri
koje ir ruošdami busimuosius
A’rikos specialistus Štai ne
seniai išleistoji dviejų tomų
•Afrikos* enciklopedija nuro
do, kad tie ateities specialus
tai vis labiau apmokomi So
vietų Sąjungos mokyklose.
«Afrikos geografija, ūkis, isto
rija, etnografija, literatūra ir
kalbos mokomi didžiosiose
aukštojo mokslo institucijose,
kaip Maskvos universitete,
Leningrado universi’ete ir ki
tose» («Afrika*. 1 tomas 1963
88 psl) 1959 m. buvo įsteig
ti «Afrikos mokslo tyrinėjimų
rastitutas» ir «Draugiškumo
su Afrikos tautomis sąjunga».
Žinoma, sovietų vadai krei
pia daug dėmesio į jaunų
afrikiečių ir afrikiečių ir in
telektualų apmokymą Sovieti
joje Tomis studijomis siekia
ma išpopuliarinti sovietų poli
tiką bei siekius Afrikoje. Be
to, tūkstančiai sovietų specia
listų dirba Afrikoje atlikdami
įvairius uždavinius pramonės
transporto ir geologijos srity
se. Visi tie specialistai turi
dar uždavinį atitinkamai indoktrinuoti vietos gyventojus.
Pažvelgę į sovietinę Afri
kos politiką įžiūrėsime ir prieš
taravimų. Jie pasireiškia kai
paliečiamas Afrikos naciona
lizmo klausimas kontinentą
komuni-si nant, ar bekovojant
dėl tautinio išsilaisvinimo, pa
galiau, kalbant apie vad. ara
bų vienybę. Sovietų komunis
tai kursto tautines ar rasines
arabų nuotaikas prieš Vaka
rų «kolonizatorius», tačiau kai
tos nuotaikos pasirodo esan
čios atitolusios nuo sovietinio
tipo «tautinio išsilaisvinimo»,
tai arabai apkaltinami reak
cionieriais
Prieštaravimai ar politikos
dvilypumas reiškiasi ir sovie
tų santykiuose su Jungtine
Arabų Respublika , Sovietai
nėra paneigę, kad jie nepa
tenkinti Nassero vidaus poli
tika.
Toji Maskvos politika pasi
rodo esanti ir komplikuota,
jei pažvelgsime j Maskvos ir
Pekino rungtyniavimą Afriko
je. Sovietai neseniai yra nusiskundę (‘Pravda", š.m bal.
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ir prieš Kruščiovo nukreipta
birželinio komiteto veikla.

BRAZILIJOJE

Sovietu Tikslas - įsigalėti Afrikos Kontinente
Pirma ūkinis, po jo — politinis
įsivyravimas —
i?
Ypatingas Kremliaus dėmesys Afrikai —
Specialistai Afrikai ruošiami ir Sovietuose —
Sovietų afrikanės politikos prieštaravin ai.

BIRŽELIO MÉN. — JUNHO

TRYS BUVĘ PREZIDENTAI
UŽSIENYJE

bos užsienio reikalų mintateriui Pietų Kryžiaus ordeno,
nebuvo patvirtintas ordenų
tarybos. Šis klausimas net ne
buvo taryboj svarstyta^ Įdo
mios ir orden© įteikimo ap
linkybės; 7 vai ryto. Taip pat
atšauktas dekretas, sulig ku
riuo ii Fidel Castro buvo ga
vęs ordeną Atšatkkimo prie
žastis: nepalankus Fidel Cas
tro atsiliepimas apie dabarti
nę Brazilijos vyriausybę.

Paskutiniai trys buvę pre
zidentą.!: João Goulart, Janio
Quadros yra išvykę užsienin.
João Goulart, norėdamas iš
vengti arešto, išbėgo Urugva
jun. Juscelmo Kubitschek —
suspentavus piliečio teises,
išskrido Ispanijon. Gi Janio
Quadros, ir su suspenduoto
mis dešimčiai metų teisėmis,
išvyko Kanadon, į Toronto
miestą, kur umversitete dės
JANIO QUADROS IR
tys portugalų kalbą. Toronte
BRIZOLA
gyvena daug pabaltiečių. Jie
galės paprašyti pasiaiškinti
Vietos spauda skelbia do
Janio Quadros, kiek yra ga kumentus įrodančius Janio
vęs Kremliaus rublių už Pa Quadros ir Brizoios idėjinę
baltijo kraštų išdavimą.
politinę giminystę ir susĮtari
mą išvien kovoti, Brizolai va
BRIZOLA IŠ FIDEL ’’ASIRO dovaujant. Jau anksčiau bu
GAVO DOLERIUS REVO
vo paskelbta visa eilė doku
LIUCIJAI KELTI
mentų rodančių, kad Jani©
Sulig spaudos pranešimų, Quadros visur ir visuomet rė
Brizoios vedamą Brazilijos mė komunistų politiką. Užsie
subversyvinę politiką pini nio politikoje ryškiausias pa
gaiš rėmė Kubos diktatorius vyzdys tai Pabaltijo kraštų
Fidel Castro. Brizoia kornu- diplomatinių - ir konsularinių
nistinės revoliucijos reika įstaigų panaikinimas, žinoma,
lams iš Kubos diktatoriaus Kruščevui pareikalavus.
kovo mėnesį yra gavęs de
KRUŠČIOVAS PRADĖJO
šimts milijonų dolerių
KELIONE PER SK 1NDINAV Ų
GŲEVARAI SUTEIKIMAS
KRAŠTUS
ORDE-NŲ NEBUVO
Kruščiovas birželis mėn;
PATVIRTINTAS
15 d. laivu iš Kaliningrado
Iš patikimų šaltinių teko (buvusio Karaliaučiaus) uosto
sužinoti, kad buvusio prez. išvyko lankyti Skandinavijos
Janio Quadros suteikimas Ku kraštų. Birželio 16 d. jo vieš
nagė prasidėjo Danijos sosti
nėję Kopenhagoje. Čia jis
25), kad kiuų komunistų va buvo priimtas Danijos kara
dai visomis priemonėmis sie liaus Frideriko Devinto, bu
kia ‘‘Afrikos—Azijos tautas vo susitikęs su Danijos indus
izoliuoti nuo Sovietų Sąjun trialafe ir žemės ūkio atsto
gos" ir ‘ Arabų kraštus at vais Kruščiovas buvo labai
kirsti nuo Sovietų “.
suinteresuotas žemės ūkiu.
Tebevykstant sovietų —kinų
Įdomu, kaip užsienio žinių
ideologiniam konfliktui gali agentūros pranešė, kad Kruš
ma padaryti išvadą, kad so čiovas atšaukė numatytas
vietų propaganda vietoje lig- spaudos konferenci as — jos
šiol keliamo .Vakarų imperia turėjusios įvykti visose skan
lizmo" iškels 'kinų rasišku- dinavų kraštų sostinėse. Atsi
mą". Be to yra galima, kad rado ir kitų pakeitimų marš
neseniai buvęs Chruščiovo ap rute Sulig «Neue Zuercher
silankymas Afrikoje buvęs Zeitung» korespondento Sto
daugiau susirūpinimo ne Va kholme tvirtinimu. Kruščiovo
karų bet besireiškiančia Afri sumanymas atsisakyti spau
kos kontinente kinų įtaka pa dos konferencijų turįs ryšio
darinys
su šnipo Wennerstroemo byla
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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.
Lietuvos nncinnnl;

20 METĘ PIRČIUPIO
TRAGEDIJAI

Birželio 3 d sukako 20 me
tų, kai vokiečių okupacijos
metu buvo sudeginta 119 to
kaimo (Eišiškių valse. Vil
niaus krašte) gyventojų. «Tie
ša* (nr. 128, birž. 3) paskel
bė, kad Pirčiupio kaimo gy
ventojus sudegino «hitleriniai
fašistai ir lietuviškieji bur
žuaziniai nacionalistai*. Bir
želio 6 d. Pirčiupyje įvyko
iškilmingas tragedijos meti
nių
minėjimas. Dalyvavo
Sniečkus, Paleckis ir kt, pa
grindinę kalbą pasakė M, Šumauskas.
Pagal lietuvių Vakaruose
turimus duomenis (plg. Lietu
vių Enciklopedijos 23 t) mi
nėtas kaimas 1940— tl m. bol
ševikinės okupacijos metu bu
vo išlikęs grynai lietuviškas.
1943—44 m Rūdninkų girio
je įsikūrė sovietų desantinio
kai. Pirčiupį ir kitus kaimus
taikė nepatikimais plėšė jų
gyventojus. Sovietų desanti
ninkai buvo nusprendę Pirčių
pį sunaikinti vokiečių ranko
mis, kaip 1943 m. jau buvo
įvykę su netolimu Sarkiškių
kaimu. Sovietų desantininkai
1943 m birželio 3 d prie Pir
čiupio miške apšaudė vokie
čių karių ir Gestapo lengvą
sias mašinas, Atvykęs vokie
čių baudžiamasis būrys sude
gino 104 kaimo gyventojus ir
dar 15 aplinkinių gyventojų
bei pašalinių Taigi Pirčiu
pio sunaikimas aiškiai išpro
vokuotas sovietų.
PRAŠĖ TITO PARAMOS

Birželio 8—9 d.d, įvykus
Kremliaus valdovo N. < hiuščiovo ir Jug‘ slavijos prezi
dento pasitarimams Leningra
de sovietų TrtSS žinia patvir
tino: plačiai tartasi apie ko
munistų partijų suvažiavimą,
Jei, kaip pabrėžta Vakarų
spaudoje, Chruščiovui nėra
pavykę gauti Tito pritarimo
rudens metu siūlomam parti
jų suvažiavimui Maskvos-Pe
kino skilimui aptarti, tai Tito
nebuvęs priešingas bendro po
budžio komunistų konferenci
jai Be to, Chruščiovui labai
rūpi rudenį Kxire numatomo
ji sukviesti neutraliųjų konfe
reocija O Tito, Indijos Nehru
mirus, dabar laikytinas pačiu
ryškiausiu neutraliųjų kraštų
atstovu.
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MASKVA NURODĖ LIETUVOS
MOKSLININKU UŽDAVINIUS
Maskva atidžiai patikrino Lietuvos mokslininkų atliekamą
darbą.iškėlė uždavinius — Pripažino: kai kuriose srityse
atlikti svarbūs tyrinėjimai
(Elta) Sovietai Vilniuje vei
kiančiai Mokslų akademijai
neseniai paskyrė specialius
uždavinius. Būdinga kad apie
«Lietuvos mokslo uždavinius»
(Maskvos nurodytus) paskel
bė irę lietuvių kalba Lietuvo
je leidžiamieji laikraščiai, bet
dienraštis rusų kalba «Soviets
kaja Litva». Vilniaus «Tiesa»,
lyg koks satelitinis, antrinis
laikraštis tą straipsnį tepakar
tojo (plg nr 119, geg 23).
Pasirodo, Sovietų Sąjungos
Moks<ų akademijos prezidiu.
mas savo posėdyje pripaži
nęs kad Lietuvos moksliniu
kai vis dėlto įnešę «tam ti
krą indėlį į tarybinio mokslo
lobyną» O prieš tai Lietuvo
je lankėsi sovietinių moksli
ninkų grupė ir jie tyrinėję
Lietuvos mokslininkų darbo
sąlygas bei pageidavimus ir
planus. Vilniuje įvyko ben
dras posėdis ir ‘Sovietų Moks
lų akademijos prezidentas M.
Keldyšas patvirtino, kad lie
tuviai mokslininkai esą užė
mę vietą moksle ir konkre
čiai elektroche ijoje ir šilu
minėje fizikoje.
Kokie -letuvos mokslinin
kams pavedami uždaviniai?
Tai Vilniuje ušvietė iš Mask
vos atvykęs «koordinatorius»,
mokslinis sekretorius V Du
ženkovas Jis nusiskundė, kad
įvairiose sąjunginėse respu
blikose esą per daug pamėg
džiojimo, dubliavimo, ta o tar
pu reikia vystyti daugiausia
tas mokslo kryptis, kurios
esančios glaudžiai susijusios
su atitinkamos respublikos
liaudies ūkiu ir kurioms vys
tyti esama sąlygų bei turima
atitinkamų kadrų
Maskvos pareigūno nuomo
ne Lietuvos mokslininkai yra
atlikę eilę svarbių tyrinėji
mų. Pvz ir už Lietuvos ribų
žinomi darbai atomų ir mole
kulių spektroskopijos srityje.

Dar pripažinta, kad lietuviai
mokslininkai turėję «tam ti
krų laimėjimų» nagrinėjant
puslaidininkų fiziką, aukštų
temperatūrų šiluminę fiziką
ir kt.
O dėl Lietuvos mokslinin
kams numatytos krypties at.
seis Maskvos patvirtintų už
davimų, Lietuvos Mokslų aka
demijai teks vykdyti: tikimy
bių teorija ir matematinė sta
tistika, kibernetikos matema
tinės problemos ir techninė
kibernetika, teorinė atomų ir
molekulių spektroskopija, pūs
laidininkių fizika, aukštų tetų
peratūrų šiluminė fizika, me
talų elektronusodinim® bei gal
vaninių padengimų su iš anks
to numatytomis savybėmis teo
rijos ir metodų nagrinėjimai
augalininkystės ir gyvulinio
kystės produktyvumo kėlimo
biologijai pagrindai, respu
blikos gamybinės jėgos ir,
paskutinėje e.lėje... lietuvių
tautos istorija, kalba ir He
rat ura
Mask, os centras dar pripa
žinoj kad būtų tikslinga 19L6
m. įsmeigti Puslaidininkių fizi
kos iastitutą, šalia jo įkūrus
reikiamas dirbtuves. Dėl že
mės ūkio — skatinama ir to:
liau vystyti vad. produktyvią
ją gyvulininkystę. Lietuvos
mokslininkams teks spręsti ir
klausimus chemijos ir mikro
biologijos šakose Maskva pri
tarė minčiai steigti Lietuvos
Mokslų akademijoje steigti
Biokatalizės institutą — čia
numatoma panaudoti Chemi
jos ir cheminės tecrnologjos
bei Botanikos institutų labo
ratorijas ir grupes,
V, Duženkovo žodžiais Lie
feu vos mokslininkai įnešią sa
vo indėlį į bendrą moksto
vystymą. Jis tik nenurodė,
kad visos mokslo sritys ir
atliekami darbai siejami su
Maskvos reikalavimais. Juk

V. Mykolaitis-Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861—1864

VII
(tąsa)

Tas žodis teisybė labiau
siai siutino poną SkrodskL.
— A! Teisybės norit? . Ge
rai!. Aš tau parodysiu teisy
bę! Šimtą!.. Ne, du gimtus
rykše-ų! Suimt!.. Surišti
Bet nenusigando Petras nė
dabar. Niekas čia jo nesuims
ir nesuriš. Tad įžūliai prieš
taravo ponui ir toliau:
— Ne, pone. Daugiau jūs
mūsų nebeplaksite. Ir cieso
riaus gromatoj pasakyta, kad
baudžiava panaikinama amži
nai.
Tačiau Jurkevičius jau bu
vo nuodugniai
išaiškinęs
Skrodskiui manifesto nuosta

1964 m. birželio 29 d

liėtuv

tus, ir dvarininkasžinojo, kad
jam palikta teisė žiūrėti tvar
kos dvare, teisti ir bausti
valstiečius, kol bus pasirašy
ti sutarties lakštai ir sudary
ti valsčių teismai.
— Visas kaimas bus nu
baustas! — sušuko jis, smauks
telėjęs lazdele, tarsi pate jau
plakdamas baudžiauninkus. —
O tie, kurie čia esate, dvi
gubai!
Jis apžvelgė stovinčius prieš
jį valstiečius, paskui akis nu
kreipė į moterų būrelį, susi
spietusį atokiau, prie gonkų.
Ir staiga jo veidas pasikeitė.
Vietoj pykčio atsirado susido
mėjimas, smalsumas, ir akys
sublizgo susižavėjimo Ugne
lėmis.

niaus techninė būklė — to
kiais žodžiąis «Tiesoje» (nr.
98, bal 26) kai kuriuos Vil
niaus senamiesčio kiaušinius
iškėlė inž. arch. A. Pily partis.
Jo nuomone senamiesčio su
tvarkymui (jame gyvena apie
50.009 gyv.) skiriamai per ma
žai lėšų. Esą lėšos išsklaido
mos. Nors prieš penkerius
metus buv© patvirtintas Vil
niaus senamiesčio rekonstra
vimo projektas, per praėju
sius ketverius metas kapita
liniam remontui išleista 2.400
tūkst. rublių, bet beveik ne
simato efekto.
Pagal Pilypaitį buvusio ge
to rajonuose dar matyti karo
pėdsakai — jis siūlo šiuos
kvartalus sutvarkyti ir įkurti
geto muziejų. Lieka daug ne
išspręstų klausimų, darbus at
lieka daug įvairių organizaci
jų, o pate senamiestis, siūlo
ma, turįs tapti sveiku ir pa
togiu gyvenamuoju rajonu.

V. Ališas

Kur Dingo Mano Metai
Kur dingo mano metai
iš mėlių amžinų ?
Kalnai šešėliuos meta
Anapus vandenų.

Gale apleisto tilto
Skandinasi delčia,
O marios ima kilti —
O ima kilt kančia.

Žengiu per tylų lietų
Jr rankose nešu
Su savim vieną žiedą —
Brangiausią iš visų.
Kas baltą paukštį matėt
'Su saule ant sparnų?
Kur dingo mano metai
Iš metų amžinų?
(Iš rinkinio «São Bento Varpai»)

OLIMPINIAI METAI IR
PRIEKAIŠTAI LENGV.
ATLETIKA1

Lietuvoje mirė prof. K. BarSauskas
Gegužės 13 d. atšventęs 60
m gimimo sukaktį, po 11 die
nų gegužės 24 d Kaune mi
rė Kauno Politechnikos insti
tuto rektorius, akademikas
prof. Kazimieras Baršauskas
Sukaktuviniame stra penyje
Lietuvos spauda, kad Baršaus
Kas dar nepr. Lietuvos metais
tyrinėjo kosminius spindulius
ir anuometinės vyriausybės
buvo siųstas gilinti stud jų į
Berlyną Nekrologe Berlynas
nu ylėtas ir nepr. Lietuvos
valdžiai bei universitetui te
ko priekaištų, kodėl Baršaus
kas tebuvo pasiekęs tik vyr.
asistento vietą Tuo tarpu
1925 m baigęs Marijampolės
gimnaziją K Baršau kas la
boranto pareigas Lietuvos uni
ne veltai ir Duže -kovui pa
vesta koordinavimo uždavi.
niai ir neatsitiktinai Lietuvos
mokslininkų uždaviniai pas
kelbti rusų kalba laikraštyje,

Pirmeje moterų būrelio ei
lėje stovėjo Kedulių Katrė.
Vienplaukė, mėlynakė, su gel
tonu kasų vainiku, nustebusi
ir nusigandusi, rankomis prispaudusi prie krūtinės nusmu
kusios skarelės kampus, ji bu
vo nuostabiai graži ir pa
traukliai išsiskirianti iš to vi
so senyvų moterų būrio.
Petras, pasekęs Skrodskio
žvilgsniu, taip pat pamatė Ka
trytę ir viską suprato Jis ryž
tingai žengė dvejetą žingsnių
priekin, ir -prieš pono akis vie
toj žavingo mergaitės pa
veikslo staiga atsirado pykčiu
liepsnojantis berno veidas
Vieną akimirką atrodė, kad
ponas smogs jam lazdele, nes
ranka jau buvo bekylanti ir
burna iškrypo žiauriu įtū
žimu.
Bet ir iš> neklaužados akių,
ir iš visos jo povyzos tryško
baisus pasiryžimas. Dešinė
taip suspaudė vėzdą, kad net

versltete jau ėjo nuo 1929
m., taigi teturėdamas 25 m.
amžiaus Kelti Baršausko par
tiniai nuopelnai, bet vėl nu
tylėta, kad vėl nutylėta, kad
moksle pasižymėjęs velionis
yra buvęs «Lietuviškosios En
ciklopedijos» (Kaune leistos)
bendradarbis, be to dar ben*
dradarbiavo «Kultūros», <Gam
tos» ir «varpo» žurnaluose, ra
šė «Lietuvos Žiniose».
K. B-aršauskas paliko dau
giau 60 mokslo darbų iš kos
minių spindulių, ultragarso,
puslaidininkių,
magnefetaio
branduolinio rezonanso sri
ties Jis iškilmingai palaido
tas gegužės 26 d. Petrašiūnų
kapinėse Pagal 11 gydytojų
paskelbtą medicininę išvadą
jis sirgęs vėžio liga.

APLEISTAS VILNIAUS

SENAMIESTIS

Mus jaudino senoj©
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raumenys virpėjo nuo su
kauptos rankoje jėgos. Valan
dėlę du priešai stovėjo vie
nas prieš kitą: dvarininkas
net pamėlynavęs, iš pykčio
drebančiu smakru, bernas iš
balęs, savy susigūžęs vienu
baslio smūgiu sutriužkinti ne
kenčiamo peno makaulę.
Skrodfekis neišlaikė Pliaukš
telėjo lazdele per lakuotą sa
vo bato aulą, apsuko ir, lydi
mas Jurkevičiaus, nužingsnia
v o į gatvę .
— Na, rapueha prakeiktas,
tau šitas veltai nepraeis, —■
prakošė pro dantis, sėsdamas
į karietą: Vežėjas paleido ar
klius, ir ponas Skrodskis, sū
nų puolamas, išdardėjo iš
kaimo.
_
Kai Balsių kaimynai, išvy
kus ponams, atsipeikėjo ir
ėmė skirstytis namo, Petras
pasivijo Kedulytę.
— Ar neišsigandai, Katry
te, pono? — klausė rūpestin

Šią vasarą Tokio vykstan
čioje Sporto olimoiadoje daly
vaus ir, kaip paprastai, atsto
vaus Sovietų Sąjungą Lietu
vos sportininkų būrys. Vis dėl
to, nors Lietuvos sportinin
kai yra gavę prizus olimpia
dose (bu
pasaulio rekordi
ninkė Birutė Kalėdienė Ro
moje, vntanas Mikėnas Mel
burno t impiadoje, kiti — S©
vietų Sąjungos meistrai) ta
čiau jei spręsti iš «Tiesoje»
paskelbto vedamojo (nr. 119,
geg. 23) Lietuvoje sportuojan
tiems lengvaatlečiams esan
čios netinkamos sąlygos.
Pasirodo, nors režimas yra
ne kartą pa&igyręs sporto pa
rama, tačiau Lietuvoje nėra
stadiono, kuriame meistrai ga
lėtų rungtyniauti ir pasiekti
aukštų rezultatų. Visi lietuvių
sportininkų rekordai bėgimo
rungtyse buvę pasiekti ne Lie
tuvos, bet kitų respublikų sta
dionuose — Maskvoje, Kijeve
Tiblisyje ir kitur. Bloga pade
tis esanti ne tik Vilniuje, bet
ir Kaune — čia «Sporto kom
binato» stadionas esąs apleis
tas, bėgimo takai neprižiūrimi.

gai žvelgdamas į jos v?eidą.
—Ak, Petreli, kai pama
čiau tuos baisius jo vyzdžius
įsmeigtus į mane, vos nenu
miriau iš baimės.
— Blogai, Katryte. Ponui
tu patikai. Dabar būk ateargi. Lenkis dvaro iš tolo O jei
šauks prie kokio darbo, neik.
Žinai, kas ten laukia gražių
mergaičių.
Katrytė užraudo ir rūsčiai
suraukė antakius.
— Kad jis nesulauktų! Aš
jam akis iškabinčiau, nosį su
gurinčiau!
Petras su pasigėrėjimu nu
sišypsojo’
— Petrai, kaip aš nusigan
dau, kai pamačiau, kad tu
atsistojai prieš poną su tuo
vėzdu. Argi tu būtum išdrįsęs?
— Kaip mane gyvą mata ,
Katryte! Tegu tik jis būtų
man uždavęs Taip būčiau re
žęs, kad daugiau jam nebe
reiktų. Jei taip, taip, tai taip’..
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Lietuva
Salomėja Nėris

Diena prie upelio
Praėjai pro upeli, nuo kalno
Bėgo jis, kaip stirnelė jauna,
Juo suvilgei įkaitusi delną.
Į tolumas nuplaukė diena
B. Brazdžionis.

Birželio mėn. 7 d rytas bu
vo pilnas šaltos drėgmės. Bet
tai nesutrukdė 5 automobilius
išvežti iš S. Paulo į laukus
būrį lietuvių, daugumoje vai
kus, (20) kurie lankosi sekma
dieniais į lietuviškus žaidi
mus
Vaflkai|nekautriai laukė tos
dienos, o pa-kui, jau susėdę
į automobilius nekantravo,
kad ratai dar nesisuka. Bet
prez Dutros tiesiu ir lygiu
keliu automobiliai nėrė, kaip
vėjas laukais.
Netrukome privažiuoti šv.
Ižu belės miestelį už kurio
kelias vingiavosi per kalnus.
Vairuotojams reikia daug at»
sargumo. o keleiviams žy
miai įdomiai Pakelėj matosi
žmonių ir gyvulių, Vaikai
viską sutinka su nustebimu
ir palydi su savais koment-a
rais.
Pagaliau pasiekėme žadėtą
vietą: p. Kaz. Ambrozevičiaus
ūkį Mus pasitiko pats šeimi
ninkas, jo sesuo ir švogeris
Išlipę iš automobilių, pajuto
me tyrą laukų orą ir gai i
nantį eukaliptų žalumos kvapą
Vaikai tuojau pranyko iš
musų akių, kaip kamparas.
Vieni bėgo į laukus, kiti lan
džiojo po krūmus, o treti, ku
rie jau pažinojo vietą, skubė
jo tiesiai prie upelio.
Vėliau upelis prisiviliojo ne
tik visus vaikus, bet ir visus
suaugusius Tyras upelio van
duo ir lengvą nerimą sklei
džiu® šniokštimas nerūpestin
gai nuteikia kiekvieną. Tiktai
keletas pačių drųsiausių pa
siryžo pasportuoti šaltoje upe
lio srovėje. Vaikams maudy
tis buvo uždrausta Bet pra
mogų jiems užteko Ir nė vie
nas nenorėjo tą dieną jokių
žaidimų nei dainų Jie norėjo

būto lyg laisvi laukų paukšte
liai: rėkavo, klykė, bėgiojo
apie upę, metė į vandenį la
pus ir sausas medžių šakas,
džiaugdamiesi, kad vanduo
viską nusineša tolyn. Žinoma
vaikai negalvoja, kad ir žmo
gaus dienos plaukia greitai,
kaip upelio vanduo ir nešasi
su savim viską...
Atrodė, kad tą dieną Įmaloniai praleido ir suaugusieji,
kurių dauguma — vaikų tė
veliai. Visi tarpusavy gerai
pažįstami, tiek dideli, tiek
maži, jautėmės tarytum viena
didelė šeima. Visi p<ie vieno
stalo bendrai užkandžiavome,
visi bendrai šnekučiavome ir,
regis, visi jautėme jaukią po
ilsi© nuotaiką.
O valandos plaukė kaip
upelio vanduo. Saulutė ištisą
dieną švelniai bučiavusi visų
skruostus, pradėjo slėptis už
kalnų Ėmė dvelkti vėsuma,
kuri ragino keleivius grįžti
atgal į savas pastoges O kai
kuriems dar rūpėjo atlikti ka
ta ÍKO pareigą sekmadienį: iš
klausyti šv. mišių.
Netrukus vienas po kito au
tomobiliai įsuko į vingiuotą
vieškelį namų linkui. Ir vai
kai tuoj pradėjo gvildenti die
nos įspūdžius: kiek kuris su
valgė «šuraskų»; kie išgėrė
gvaranos; kiek kartų perėjo
per upelio lieptą; ką kuris
veikė kai tėv J, Kidykas S į
visus fotografavo; ar šeimi
ninką tyčia ar netyčia pade
monstravo, kaip reikia šokti
į šaltą upelio vadenį... kad
Asta tikrai e&ergingai jojo...
Vaikai dar daug kartų visa
td prisimins ir nekantriai
lauks, kad vėl bus panašus
išvažiavimas

Gana to šuniško gyvenimo!
Kurį laiką ėjo tylėdami, su
simąstę.
— Katryte, — vėl prabilo
Petras aprimusiu balsu. — Su
lauksim rudens ir tada susituoksim.
— Tėvas priešinasi, — at
siduso Kafcrytė.
Tačiau Kedulio užsispyri
mas Petro nebaugino.
— Tėvą palenktume. Jei
reiks, tai ir kunigas Macke
vičius mudu užtars. Svarbiau
šia — ponas.
Juodu priėjo Kedulių kie
mą, bet skirtis nenorėjo. Ka
trytė žinojo, kad tėvo nėra
namie. Jis, be abejo, smuklė
je sėdi, o motina, jei Petras
dukrai pasipirštų, būtų net ir
labai patenkinta. Tad abudu
ėjo gatve toliau, nebijodami
piktų liežuvių, nes visas kai
mas žinojo, kad vyresnysis
Baleiekas, vyras ne pliuškis,
kurią dieną pasipirš Keduiių
Katrei. I
Pono ji bijojo kaip ir visos

Jura ir Brolis
Jūra ūžia, jūra dūksta, i
Baegos it kalnai.
Išsiveržę staugia, pyksta
Baisūs milžinai.

Veltui bežvalgais į tolį
Drėgna akimi, —
Neišvysi miela brolį,
Jūra nerami.
Jūra, jūra, tavo veidas,
Vakar taip ramus,
Šiandien rūstus taško, svaido
Baisius plūdimus.
Išviliojai mielą brolį,
Lyg saldžiam sapne,
Ir ruoši jam Šaltą guolį
Tamsiame dugne. ■

Pirmasis Pasaulio Lietuviu Kongresas
R. SKIPITIS
(tąsa iš 22 n” 1

nų» redaktorius, O. Gečionytė — Anglija, K. S. Karpius
KONGRESAS POSĖDŽIAUJA — JAV, «Dirvos» redaktorius
Antrosios kongreso dienos L. M. Krušas — JAV, prela
posėdis prasidėjo p-irmadieoį tas, šv. Jurgio parapijos kle
ryto 10 vai. tame pačiame bonas Ghicagoi, R. Skipitis —
valstybės teatre.
DULR pirmininkas, L. Šimu
Buvo išrinktas devynių as tis — JAV, «Draugo» redakto"
menų kongreso prezidiumas: rius, A S. Trečiokas — JAV
K. Augustas — JAV, ‘Naujie ^Vienybės» leidėjas, St. Vitai

Sąryšyje su šia išvyka, vi

sų važiavusių vaškų vardu
dėkoju p p. Alb. ir Kaz. Am
brozevičiams už leidimą nau
dotis jų ūkio patalpomis; tėv.
J Kidykui už pavežinimą vai
kų savo automobiliu; kun. J;
Šeikevičiui. lietuvių vaikų or
ganiaatoriui, už dalyvavimą
išvykoje; p. Aid. Vaiavičienei už visų pavaišinimą karš
tais «šuraskais»; p G. Dilie
nei už įvairius kitus skanės
tus; p D Paleckienei už lie

tuviškus sumuštinius; p. EmBendoraitienei už įvairiausius
-gaivinančius gėrimus, o vi
siems automobilių vairuoto
jams labai stiprus ačiū už
vairo pasukimą į sutartą
vietą:
Tikiuosi, kad ateity kada
nors ir vėl visi susitarsime
praleisti dieną kartu gam
toje.
Globėja.

kaimo mergaitės. Bet lig šiol
ji poną matydavo tik iš tolo
— pravažiuojantį, prajojantį,
vaikštinėjantį. O šiandien pa
matė jį akis į akį. Dar ir da
bar ji jaučia įžūliai įsistiprėjusį jo žvilgsnį, ir šiurpas
perveria jos širdį,
Katrytė nejučiomis glaudžia
si prie Petro. Ji žino, kad
Petras kiekvienu atveju ap
gins ją nuo Skrodskio, Ji pa
milo Petrą už jo drąsą, už jo
jėgą, už jo šviesų prosą ir
gerą širdį. Juk ne kas kitas,
tik Petras ir jai pratrynė
akis. Jis išmokė ją skaityti
ir raštą suvokti. Jis išmokė
ją skaityti ir raštą suvokti.
Jis ir dabar duoda jai knyge
lių, kurias ji godžiai skaito,
pasislėpdama nuo tėvo.
Petras, žingsniuodamas su
Katryte padžiūvusiu gatvės
pašaliu, jaučia jos artumą,
ir maloni šilto jausmo banga
kyla jo krūtinėje. Jam seniai
Katrytė patinka Jis pamilo
ją anksčiau negu ji jį. Jam

patiko jos kasos, jos atvirai,
drąsiai žvelgiančias akys, ly
gus veido apvalumas, truputį
įlinkus! nosytė, raudonos pil
nos lūpos ir dar duobutė sma
kre. Ne, gražesnės merginos
Petras nebuvo sutikęs O kas
jos darbštumas, sumanumas,
paslaugumas! Ja. gali sakyt,
irs laikosi Kedulių kiemas.
Kurį laiką juodu ėjo tylė
dami. Kaimas glūdėjo saulė
lydžio šešėliuose, tik prie
šais, nuo Galinio iiepos, skri
do susirinkusio ten jaunimo
balsai. Nei Petras, nei Katry
tė nenorėjo ten eiti, tad pa
suko atgal ir sustojo aikšte
lėje po Stašio jovaru.
Staiga Petras pajuto keistą
nerimastį, paėmė merginos
ranką ir tarė:
— Tu girdėjai, Katryte, ką
kalbėjo ponas Akelaitis ir dė
dė Steponas? Sako, sukilimas
prieš valdžią prasidės gal jau
kitais metais. Dimša taip pat
apie tai šnibžda
Gandų apie sukilimą juodu

buvo girdėję jau ir anksčiau.
Kunigas Mackevičius taip pat
uoliai juos skleidžia. Nelabai
jie tų gandų paisė Bet šian
dien, Akelaičiui taip ūmai pa
sišalinus, kuone pabėgus, ir
Petrui susirėmus su Skrodskiu, be to, dar kaimynams
nepaklausius įsakymo stoti į
lažą, tie gandai pasidarė to
kie gyvi!
— O tu ar eitum, Petreli?
— klausė Katrė, dar stipriau
prie jo glausdamasi.
— Eičiau, Katryte, — atsa
kė jis nedvejodamas.
Ji visa suvirpėjo.
— O kaipgi aš čia be
tavęs?
Jis apsiniaukė ir sukando
dantis Skrodskis! — pervėrė
jį baisi mintis. Bet jis sutram
dė savy staiga pakilusią ne
rimastį ir nerūpestingai mos
telėjo ranka:
— Na, apie tai dabar galvo
ti nereikia. Jei sukilimas pra
sides tai gal dar negreitai.
Tada pamatysim Spėsim su

tis — JAV, «Tėvynės» redak*
torius, A. Vronevskis — Lat
vija, «Lietuvių Balso» redak
torius. Kongreso posėdžiams
pirmininkavo R. Skipitis, jį
pavaduodavo L. Šimutis. Prie
žymių Amerikos lietuvių visuomeninkų reikia dar pri
skirti kongreso prezidiuman
išrinktuosius dr. Johanną Bal
trušaitienę ir Petrą Pivariūną
(Pivaroną), Baltrušaitienė mi
nėtina dar ir todėl, kad buvo
pirmoji lietuvė gydytoja Ame
rikoje, Latvijos atstovų žy
mesnieji buvo minėtasis A.
Vronevskis ir prof. A. Raulinaitis, Anglijos — minėtoji O.
Gečionytė ir J. Bulaitis, pa
čiai Lietuvai atstovavo prof.
K. Sleževičšus, prof F. Kemė
šis, prof. K. Pakštas, «Trimi
to» red Jonas Kalnėnas, dr.
J. Lemenąs, kun. kan. A, Ste
ponaitis ir R, Skipitis.
Kongrese buvo skaityti to
kie referatai: Lietuvių tautos
paskirtis — prof. Zigmas Že
maitis, Užsienio lietuviai ir
Lietuvos aspiracijos — prof.
A Raulinaitis, Užsienio lietu
vių švietimo reikalai — prof.
F, Kemėšis, Kame lietuviai
galėtų dar kolonizuotis - prof.
K. Pakštas Ekonominis už
sienio lietuvių bendradarbia
vimas su Lietuva — min. Po
vilas Žadeikis (perskaitė Jo
nas Vilkaitis), Lietuvos me
nas — meno mokyklos di
rbki Ig. Šlapelis Užsienio
jaunimas - mkt E. Pažėra,
Pasaulio lietuvių sąjunga —
R, Skipitis.
Po referatų ir diskusijų bu
vo priimta eilė rezoLucijų:
Pasaulio Lietuvių Sąjungos
steigimo reikalu, Vilniaus ir
Lietuvos Rytų klausimu ir kfc,
Kongreso dalyvių daugumas
neabejotinai norėjo ir tuome
tinį Lietuvos režimą pakeden
ti. Veržte veržėsi daugelio
noras jei ne pasmerkimą, tai
bent nepritarimą Lietuvos vai
džiai pareikšti. Iš kitos pu
sės kiekvienas liet i vis patrio
tas (o tokių atstovų buvo dau
guma) gerai suprato, kad Lie(Nukelta į 4 pusi.)
sitvarkyti... Jei sukilimas, tai
ir Skrodskį pašokdinsim, —
ramino ją nė pats nežinoda
mas, kaip tada kas bus,
Ir vėl šiltas jausmas per
liejo jo širdį. Apglobė mergi
ną dešine per liemenį ir pa
traukė prie savęs.
— Kas bebūtų, Katryte, aš
tavęs neapleisiu.
— Nė aš tavęs, Petrai, - at
siliepė ji, pakeldama akis į
jo surimtėjusį, bet ramų veidą.
Nedaug kalbėjo, bet jauto,
kad tas kažkoks tolimas, sum
kiai sovokiamas pavojus juo
du dar labiau suartino.
Atėjo metas grįžti «amo
Juodu pasitraukė nuo jovaro
ir tylomis pasuko gatvės pa
kraščiu. Kai priėjo Kedulio
kiemą, Petras vėl pakartojo
tą patį:
— Sulauksim rudens ir ta
da 8U8ituoksim.
(B. ®.)
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William Shakespeare

Šimtmečiais plaka nemarioji teatro sirdis

WILLIAM’O SBAKESPEARE’O 400 M. GIMIMO SUKAKČIAI
Beatričė Kleizaitė - Kerbelienė
Apie Stiakespeate’o pirmuo
sius ryšius su teatru bei jo
paties asmenį nedaug tikslių
žinių turima Pagal parapijos
registraciją Stratford — upon
— Avon filius Johannes Shaks
pere buvo pakrikštytas 1564
m. balandžio mėn, 26 d. Šv.
Jurgio šventėje. Tiksli gimi
mo diena nežinoma, bet se
kant tuolaikiniu papročiu, kū
dikiai po gimimo greitai bū
davo\ krikštijami, maždaug
3 jų dienų tarpe, tad ir poe
tui yra priskiriama tradicinė
data balandžio 23 d,, kuri su
tampa ir su jo mirties diena
1616 metais.

re’o’ir Anne vedyboms enks
čiau nustatyto laiko, nes, Jau
kiant ilgiau, būtų atėjęs ad
ventus, kurio meta vedybos
buvo draudžiamos iki sausio
mėn, vidurio. Gi jų atlikimas
buvo nedelstinas. Vyskupas
leidimą davęs, bet jaunieji su
situokė ne Stratford'e, tik ki
tur, nežinomoje, spėjama ka
talikų bažnyčioje Šešiems mė
nesiams praėjus, gimė pirmo
ji dukra Susanna, netrukus ir
dvynukai Hamnet ir Judith.
Po to duomenys apie Stakes
peare’ą Stratford'e nutrūksta.
Jrs, palikęs šeimą, išvyksta į
Londoną, kuriame išgyvena
maždaug 25 metus, ir tada
JAUNYSTĖ IR PASISEKIMAS vėl grįžta savo gimtinėn, kur
netrukus miršta, Šie faktai
LONDONE
nerodo, kad jo vedybinis gy
Shakespeare teturėjo 18 me venimas būtų buvęs malonus,
tų, žengdamas rimto vyro atvirkščiai, tai kalba apie sku
žingsnį į vedybas. Daug yra botas jungtuves trumpą drau
spėliojimų bei įtarimų, katro ge gyvenimą ilgą persiskyri
iniciatyva, gal suvedžiojimu, mą ir vėlyvame amžiuje grį
tai įvyko, bet pateikus fak žimą ir draugišką Sutarimą.
tus, išvadą geriausia palikti Toliau mums visai nėra rei
susidaryti pačiam skaitytojui, kalo gilintis.
kuris iš jų kaltesnis dėl šių
Shakespeare’as Londonan
skubių vedybų Shakespe. e’o atvyko apie 1587—88 m. ir te
sužadėtinė buvo Anne Hatha nai pragyveno visą savo dar
way, ka’myninio ūkininko dūk bingąjį gyvenimo laiką. Lon
fė 8 metais už jį vyresnė. dono gyvenimas, jo gyventoPas Worcester vyskupą yra jų užsiėmimai ir malonumai
draugų pasirašytas pareiški darė įtakos Shakespeare'ui ir
mas gauti leidimui Shakespea nuspalvino visą jo ateitį ir

KoJektyvasg

Sonetai
Kaip scenoje artistas nerangus,
Kuris užmiršta rolę išmėgintą,
Ar kaip koksai pablūdėlis klaikus,
Kuris nuo pykčio pats bejėgis krinta, —

Taip lygiai aš svyruoju ir blaškaus,
Išlieti noriu meilę tau kas dieną,
Bet, lyg prislėgtas kvaitulio sunkaus.
Ūmai sustoju ir tyliu kaip siena...
Todėl, nors tik laurai ir nauda
Terūpi jums, nebylios mano eilės, —
Gyvenkite ir būkit visada
Ištikimi šaukliai manosios meilės!

O tu skaityk — ir stenkis akimi
Girdėt, ką šaukia siela nerami.

Bijau aš apie meilę pasitarti,
Nors vis labiau kasdien ilgiuos tavęs.
Tasai gėdingai smukdo meilės vertę,
Kas ją lyg prekę neša į gatves.
Aš daug sukūriau tau dainų visokių
Tada, kai meilė buvo mums nauja:
Lakštingala, nakties dievaitė, suokia
Tik vasaros džiaugsmingos pradžioj.

Ji žino, kad žmogus priprastų greitai
Prie žavesio jos muzikos liūdnos,
Todėl jinai nutildo savo flei.ą,
Aidėjusią iš medžių tankumos.
Taip lygiai aš pritildau savo dainą,
Nejausdamas, kad jau ruduo ateina...

(Atkelta iš 3 pusi.)

nėję Kaune 1935 metais rug
pjūčio 11—17 dienomis. Lietu
tuvo- reikalui bus geriau, jei vos valstybės nepriklausomy
kongresas' parodys vieningu bės atstatymo aštuonioliktai
mą Lietuvos teritorijos, ypač
siais metais, apsvarstęs visos
Vilniaus ir Lietuvos Rytų
lietuvįų tautos reikalus, len
klausimu Gi vieningumas ga
kia galvą prieš tuos lietuvių
Ii subyrėti, jei aštria forma
bus keliami Lietuvos vidaus tautos didvyrius ir darbuoto
politikos klausimai Svarstant jus. kurių krauju ir pastango
politinę rezoliuciją, buvo to mis atstatyta nepriklausoma
Lietuvos valstybė su laisvu
kių karštų pasisakymų ir to
kio įkaitimo, jog jau buvo išėjimu į lietuviškąją jūrą ir
baimės, kad kongresas be reiškia savo tvirtą pasiryži
skandalo nesibaigs. Kongrese mą visomis jėgomis remti
budėję policijos pareigūnas Lietuvos vyriausybės pastan
rado reikalo apie tai praneš gas sėkmingai tvarkyti nepri
ti vidaus reikalų ministerial; klausomos Lietuvos valstybę
Į kongresą atvyko jis pats. ir įvykdyti teisę į Lietuvos
Nors karščiavimątsi rado jau Rytus su sostine Vilnium; reiš
kiek atslūgusį, bet tokiom kon kia viltį, kad atgaivintosios
greso nuotaikos jam atrodė nepriklausomos Lietuvos vi
pavojingos. Vos ne vos pasise daus santvarka evoliucionuos
kė jį perkalbėti, kad kongre ta kryptimi, kuri labiausiai
so neuždarytų Po ilgokų vie atitinka lietuvių tautos genijų
šų debatų ir dar ilgesnių už ir gyvenamosios politinės epo
kulisinių pasitarimų buvo pri chcs lietuvai statomus užda
imta tokia kompromisinė re vinius išeinant iš Lietuvos
zoliucija: “Pirmasis Pasaulio valstybės konstitucijos dėsnio
Lietuvių Kongresas, susirin
kad suverene valdžia priklau
kęs laikinoje Lietuvos sosti
so tautai».

visus jo darbus Londoniečiams jis našė savo eiles ir
teatro veikalus Kaimo jau
nuolis prisitaikė prie didmies
čio gyvenimo, įsiliejo į jo ban
gą ir leidosi srovės nešamas.
Jis turėjo laimę savo tea
trinio danbo sąlygose, visą gy
venimą tedirbo tik su viena
teatro grupe, tuo laiku gar
siausia Londone, jai vienai
terašė, jo veikalai buvo ge
rai pastatomi ir publikos mė
giami, todėl ir piniginiu at
žvilgiu jis vertėsi geriau, negu kuris kitas tų dienų rašy
tojas. R. Greene pavydžiame
puolime randame vertingos
informacijos, kur matome, jog
jau 1592 Shakespere'o pasise
kimas. kaip dramaturgo buvo
pakankamai didelis, kad kel
tų pavydą vienam tuo laiku
taipgi didelį pasisekimą turė
jusiam varžovui; antra, tai
rodo, jog Shakespeare as jau
buvo puikus aktorius; ir tre

čia, kad Shakespeare'as ture
jo draugų įžymių žmonių tar
pe. Venus ir Adonis 1593 ir
Lucrece 1594 išleidimas jo,
kaip rašytojo, vardą dar aukš
čiau iškėlė. Gi eilių dedika
cija jaunam grafui iš Šouthampton patvirtina, kad Sha
kespeare'as tikrai turėjo įžy
mių draugų Kiek vėliau jo
vardą užtinkame drauge" su
garsiųjų aktorių Kemp ir Bur
bage vardais Lordo Chamber
lain'o vyrų grupėje, vaidinu
sioje karalienei Kalėdų šven
tėse 1954. Shakespeare as te
buvo 30 metų, ir aiškiai ma
tyti, kad jo karjeros kelias
Londone buvo nuostabus.
BUVO TUO, KUO PATS
NEŽINOJO

Shakespeare'as yra pripa
žintas pasaulyje geriausių dra
mų rašytoju. Jo sukurtieji vy
rai ir moterys tebegyvena
mūsų atmintyje: Othelio ir

Desdemona, Romeo ir Juliela, Mackbeth'as, Hamletas,
Marcus Brutus ar Karalius
Learas yra gyvesni, negu
dauguma žmonių, vaikščiojau
čių, gyvenančių ir kasdien
gatvėje. Shakespeare'as pa
sako apie žmogų nepalygina
mai daugiau, negu kuris kitas
rašytojas, Jis atskleidžia žmo
gaus gyvenimą visokiose ap
raiškose, parodo jo nuotai
kas, jausmus ir aistras, pato
do žmogų džiaugsme ir kan
čioje, pavyde ir keršte, mei
lėj ir beprotystėj Shakespeare o mintys, kaip lanka, pil
na puikių žiedų, kuriuos mums
visiems leista skintis ir gro
žėtis. Jisai mokėjo taip su
kurti nemirštamą dramą kad
ji pergyventų stiliaus bei tea
tro madų pasikeitimus jo vei
kala! ir šiandien gyvi Jie yra
ne tik universalūs, bet ir be
laikiai.

Kuo Shakespeare'ss nėra?
Jie nebuvo apgalvojus apsvarstąs bei sąmoningas raš
to žmogus, jis nekūrė tam.
kad prisidėtų prie pasaulio Ii
teraiūros lobyno, jis Depuose
Įėjo minties kad jo darbai
būtų skirti amžiams Išskyrus
tai, kad jis savo jaunystėje
yra parašęs eilių ir sonetų,
Shakespeare'as atrodo, visai
nesidomėjo rašytojo garbe.
Jis buvo aktorius, teatro dali
ninkas ir dramaturgas maža
dėmesio kreipiąs į tai, kas iš
jo veikalų pasidarysią, jam
numirus. Shakespeare as ne
buvo rašytojas be priekaištų,
jo ’raštuos gausu gramatikos
klaidų. Ir tai dalinai dėl to,
kad jo išsilavinimas nebuvo
aukšto lygio, gi iš dalies ir
ir dėl to, kad jis rašydavo
paskubomis. Jis rašė savo vei
kalus scenai, bet ne skaity
mui. Shakespeare'as taipgi
nebuvo originalių suižetų iš
radėjas. Ką šiandien mes iaikome plagiatu ir literatūrine
vagyste, negarbingu dalyku,
Shakespeare'as visa tai lais
vai naudojo, ne jausdamas skru
pulų Kuone visi jo scenoa
veikalai atliepia senuosius drs
mų kūrinius, istorijos knygas
ar anglų kalbon verstas apy
sakas iš italų bei graikų lite
ratūros. Pvz Juliaus Caesari®
ne vien siužetas, bet ištisos
scenos kuone pažodžiui pa
imtos iš Plutarcho Garsiųjų
graikų ir romėnų gyvenimo.
Kiekvienas Shakespeare'o di
džiųjų dramos veikalų siuže
tas buvo skolintas iš kurio
nors ankstesnio rašytojo.

(B. D.)
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Lietuvi
Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
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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. Ra- I
gažinskas, caixa Postai 4118. São Paulo.

I

LENDORIUS

Advokatas

r -L^ivuiM!^-.-nCTimnMTxrCTra^^

atlieka visus teisinio pobūdžio] darbus, kaip ^įvairių
bylų vedimas, inventarijų^gsudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimastiir kiti darbai:

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204
Tel. 31-2548

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244
4.0 - Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 ik: 18,00 vai.

arrc-unsrrmiaiuiTrjnraa^

Pirmą mėnesio sekmadienį
Pa ųue das Nações 1® vali
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :

Jaęana klierikų kopi. 8,15 vai.
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,

Trečią:

FABRICA DE MALHAS
Petras

Agua' Rasa 8 valų
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,

Šukys

Kiekvieną sekmadienį
Mooca 8 vai.

gamina meniškus ir stiprius megstinukusį rūbelius nau- i
jagimiams ir kit.
• |
Rua Jundiapeba, 45, Fone : 63-42.58 IVila Zelina (arti R; t
Ibitirama ir Av. Zelina).

P a s k u t i n į:
Vila Anastacio 8,30 vai.,
Vila Bonilha 10 vai.
t

.

M ALONI 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

c/lOlilOZ

(Lietuvos laiku)

RESIDENÇIA
Rua Coelho Neto, 281
į pons: 63 3697, V. Prudent?

VATIKANO RADIJAS
Madeiras am

gerai

SÊDE Rua.México, 98 - 9.oh- sala 904 — f1 one: 52 6229
Endereço''Telegráfico: « C A B I U'N A sRio de Janeiro

Máquinas Texteis Santa Ciara Ltda.

Serraria < IT A> — Serra dos Aimorés
Município de
Nanque - Estado da Minas Gerais

máquinas e acessórios texteis

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

Fábrica e Escritório.-

© r ii j a ”

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

INDUSTRIA DE ARTEFATOS
“PAVILQNIS”

18 vai» 40 min.

KIRPIMO IR^SIUVIMO MOKYKLA

PAVILONIC

RIO DE JANEIRO
Lietuvių radio valandėlė
«A voz da Lituania» yra trans
liuojama
ANTRADIENIAIS

Caixa Postal, 2093 - Tel. 63 7340

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

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

i
I

į

Mokina kirpimo siuvimo, madų mode
lių braižybos ir pritaikomojo^ uneno.
Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas
valdiškiems egzaminams (habilitação)
Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»

u v E

j

A S

P« VlLAô AMbnt ZEVíClUb
Rua dos Ciciamos, 510 (sėdė
propria) — Vila Bela

Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę ------- Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro --------

PLÁSTICOS

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

VIENlNTrL’AJ

ST "'VA

GARSIOJO

VANDOS

L IN DO Y*

i st M O J CA KIPlfM
'

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

Lindjva mn? y r;
ai žinomas gėrimas
Kurio puiKų vein.
į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienoaisiai pripažinę. Pabandykite,
si tikinkite ir visados naudokite!

SIUVYKLOJE^LAURO]
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294 (
São Paulo
J

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

Run uino Bueno, 795 a><835
Telefones: 51-4019 e 51-2223

j

Caixa Posta! 3967

SÂO

PAULO

: S Hssffi.c. c

aSStfO

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, įvairiausios do
vanos visoms progoms.

1EJCJ21TOK20© O':
/

NAMIMENTC
!rrnãos Nascimento
RESi C.e.C. SP. Hio 1.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen
tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies dar: us atlieka.
Juridinis Departamentas — Nejuiomo turto pardavimas

Av. Zelina, 831 — Vii, Zelina - Tel. 63-7140 - S. Paulo

RUA COSTA SARROS. 356

TEL.

63-3285

VíLA ALPINA

i

Lietuvos nacionalini
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIO
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per radii°’. %■■■■■■■
radijo stočiai apmoKeu. viena
minutė kainuoja tūkstantį kru
ztirų.

— São Paulo Gubernatorius
Valdybą išrinkus buvo svars
Dr. Adhemar de Barros Į São torai komisijos darbų planai
Paulo Lietuvių Bendruomenės Be išrinkti! valdybon, susirin
jam pasiųstą gimtadienio pro kime dalyvavo: Al. Vinkšnai
ga sveikinimo telegramą, at tis, N. Stasiulionis. P Zai
sakė sekančiai:
kauskas. St. Kubiliūnas. K.
“A digna Comunidade Li- Arabrozevičius, J, Jodelis, A.
tuana de São Paulo: Tenho Serbentą, A. Boguslauskas J.
satisfação de agradecer os Žvingilas. Klebonas P. Hagavotos de felicidade que os žinskas, Č Jakiūnas. Sekantis
ilustres Membros dessa enti komisijos susirinkimas 24 d.
dade tiveram a gentileza de birželio 20 vai. V. Žeminoje.
mo enviar pela passagem de
meu aniversário gesto que
— Birželio 21 d. São Paulo
muito me sensibilizou
katedroj sumainys žiedus
OLGA
K1ZELIA' SKAUTE su
Cordial mente
Ruošiasi
Arželietis Abdelaziz Benjarbal
POVILU BANEVIČIUM.
Adhemar de Barros
yra treiauojamas Illinois Universiteto atletismo techniko ie
—
Išskrido
į
JAV
birželio
tį mesti Čia yra ruošiami trisdešimts atletų iš 17 kraštų, ku
, Governador“
mėn. 17 d. sesutės Irena ir rie dalyvaus olimpinėse žaidynėse Tokio mieste dar šiais
; .KONGRESO FINANSŲ
Julia Šimonytės; Nardis Anta metais
ĘOMISIJ.A PRADĖJO DARBĄ aaitis 14 d. birželio Pradžioj
birželio Kanadon išvyko Ona
Kiekvieno didesnio užsimo Pakalnienė.
Tena’ šoksim šokinėsim... Bus linksma ir gražu,;.
jimo jautriausias reikalas yra
Vyrų Brolija 9 d. rugpiūčio mėn. organiauoja šaunų
pinigai. Trečiam Pietų Araeri
— Laiškai: M. Jurkoniui, D.
P I K N I N K Ą JU’RUBATUBOJE
kòs Lietuvių Kongresui ruoš Augulevičienei, J. Ringelevi
ti jų reikės nemažai. Todėl čiui, N. Antanaičiui, I. Skur
Autobusai iš V. Zelinos išvyks 6 vai. ryto. Bilietus
šiam svarbiam darbui susior kevičiūtei, I. Adomavičiūtei,
reikia iš anksto įsigyti pas Brolijos valdybos narius.
ganizavo ir pajėgi komisija, A. Pumputienei, M Jonavičiū
Vienas autobusas išvažiuos iš Casa Verde, Bilietus
kurios susirinkimas buvo 17 tei, A Lazdauskui, A. Balčiu
galima įsigyti pas Mate’ionius, Taip pat V. Prudentėje
d, birželio 20 vai vila Žoli nienei, M. Vinkšnaitienei, J.
bilietus galima gauti pas M. Tamaliūną, Rua Agostinho
noje;1 Susirinkimą
pradėjo Vepštui, O Švitrai, Bok verz
Latari. 346. Kariu vyksta orkestras Bus šokiai,
prel- P. agažinskas pasiūly bickui, J. Gudanavičienei, A.
žaidimai su premijomis.
dama susirinkimui vadovauti Seiunaite C
išrinkti pirmininką, ir nutari
Didžiausiam nuliūdime pali
— Š. m. birželio mėn 15 d.
mams užrašyti — sekretorių.
— “M.L.“ prenumeratą su
Pirm;ninku buvo išrinktas J. mokėjo: U. Bendoraitienė V. Anastazijoje m rė Antanina ko dukterį Vladzę ir sūnų
Sliesoraitis, o sekretoriumi — 2 000 cr.
Pinkauskienė, 48 m. amžiaus, Albertą; brolius: Joną, Albiną
J. Valavičius. Po bendro pra
kilusi iš Jėzno parapijos, Nėb ir Antaną Sabasevičius; sese
nešimo apie kongreso darbų
— Sergančio, j iu keturi mė rių kaimo Į Braziliją atvyku ris: Domicėlę ir Oną bei dė
eįigą buyo nutarta išrinkti fi nėšiai, prei K. Miliausko M si 1926 metais.
dę Jurgį Sabasevičių.
nansų komisijos valdybą, ku goninės išlaidoms padėti ap
Velionė buvc susipratusi,
Septintos dienos mišios už
fion slaptu balsu pirmininku mokėti aukojo: Stasys Lapie paslaugi ir visų mėgstama
mirusios vėlę bus atlaikytos
išrinko J Sliesoraitį, sekreto nis ir Jonas Jakutis po 10.000 moteris Priklausė Dr. J. Ba
pirmadienį (22 d ) 18.30 vairiumi — J. Valavičių, ir tris cr. Už aukas ligonio vardu sanavičiaus vardo lietuvių
Kviečiami giminės ir pažįsta
iždininkus: Alb. Ambrozevičie dėkoju.
m los Būreliui, nuolat taikiniu mi.
nę, A. Š kabelį ir M Paleckį.
Klebonas P Ragažinekas.
kaudavo įvairiuose parengi
muose ir, nors buvo našlė,
— Misijonierius Tėvas J.
savo kukliomis aukomis prisi Bružikas šią savaitę dar pra
PRANEŠIMAS
dėdavo prie labdarybės darbų. leido Leão XIII ligoninėje.
Į amžinąją poilsio vietą ją Sekančią savaitę persikels
Lankydamiesi Romoje, Italijoje, apsistokite naujai
palydėjo labai gausus lietuvių Mokon.
įrengtuose Liet. Šv. Kazimiero Kolegijos svečių namuose:
ir kitų tautybių žmonių būrys.
«■VILLA LITUANIA*
— Nuo 1 d. liepos nebebus
Palaidota šalia savo vyro Par
Piazza AstiJS {Via Casalmonferrato 33. Tel. 78.90.33.^78,00.14)
daugiau
lietuviškos programos
que da Lapa kapinėse.
ROMA — ITALIA.
Rasite jaukią anlinką. sveiką maistą ir neperuetą kainą.
VĖL VISI į V AN ASTA CIO!!!
Pageidaujama, kad ėl apsistojimo laiko būtų
•susitarta iš anksto.
Dr. J. Basanavičiaus vardo lietuvių m-los Globėjai
KOLEGIJOS VA OVYBÊ.
kviečia da«- kartą atsilankyti į jų ruošiamą
VAKARĄ,

LIETUVIS 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 Andpr
Res : R. Fernando Falcão, 35
Fones: 37-0395 - 35-5650 - 33 6011
São Paulo

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi
tropikų padangėje iš
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.
'

’

w........

kuris įvyks š. m. rugpiūčio mėn. ld. 20 vai., to paties
vardo mokyklos salėje, Rua Canacan n, 625,
Programoje bus pakartota S. Kapnio 2-jų veiksmų
komedija “PLUTELĖ IR PELĖS“. Po vaidinimo šokiai
ir žaidimai iki 4 vak ryto
Pakvietimus ir staliukus iš anksto užsisakykite pas
M los Globėjų Valdybos narius.
Valdyba

TIPOGRAFIA BALTICA
Lietuviška Spaustuvė
ALEKSANDRAS BUMBLIS
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: Rita General Fonseea Teles 606, s. Paulo.

— Dr, J. Basanavičiaus
M los Globėjų Valdyba nuo
širdžiai dėkoja p. Jadvygai
Lossaso ir jos dukteriai p.
Valerijai Loretto už maisto
produktų paaukojimą bufetui
mūsų ruoštam š. m. gegužės
mėn. 23 d. vakarui,’
M los Globėjų Valdyba

PAIEŠKOMI

1. Diuliunašaitė Zofija Mari
ja gim 1897 m.,
2. Kizienė Slautaitė Marce
lė, kilusi iš Liškiavos,
3 Naujokienė Elena,
4. Smilga Leonas sūnus Ka
zio, 37 m. amžiaus.
5 Smilgutė Kazė, 50 m am
žiaus, duktė Kazio, vedusi su
Ciro,
6. Smilgutė Ona, 45 m. am
žiaus, duktė Kazio, vedusi su
Luzerėlli,
7. Spukevičius Jonas, gim.
1904 m. Sūnus Antano iš Pas
valio,
8. Spukevičius Stasys, gim.
1906 m„ Sūnus Antano, iš Pas
valio ir
9. Žemaitaitis Augustinas,
gim. 1914 m. iš Šakių
Ieškomieji arba apie juos
žinantieji, prašomi atsiliepti:
Sr. Consul A. Polišaitis - rua
D, Jose de Barros, 168 5.o and.
Caixa Postai 7249 S Paulo
I
IŠ KONSULO A. POLIŠAlČIO
VEIKLOS:

1) Perų Gener. Konsului p
Dr. Carlos A. Maurta, išvyks
tant į kitą tarnybos vietą, M.
ko, jam pagerbti, š m. gegu
žės mėn 7 d . suruošta Jardlm
de Inverno Fazano patalpose
vakarienė, kurioje dalyvavo
São Paulo Konsulų Korpusas
jų tarpe ir Lietuvos Kossulas
A. Polišaitis ir
2) Š. m. gegužio mėn. 30 d.
Austrijos Gener. Konsului São
Paulyje kviečiant, Konsulas
A. Polišaitis su Ponia d alyva
vo, suruoštame Municipal Tea
tre, Franz Schubert reeitale,
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— 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
jo paties batų krautuvėje.
Rua B. de Itapetininga, 262,
4'0 and, sala 406,Tel. 35-8873.

SKAITYKITE
IR
PLATINKITE VIE
NINTELI PIETŲ AMER|KCS
SAVAITRAŠTI «MŪSŲ
LIETUVA».

