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sitiko. Tikėjimo iš žmonių
širdžių nepavyko išrauti.
Kad religija yra nesutaiko
ma su komunizmu, tai labai
aiški tiesa yra. Tai ką krikš
čionybė moko, komunizmas
griauna Popiežiai savo enci
klikose daug kartų yra aiš
kiai .pabrėžę: Negalima tuo
pačiu metu būti kataliku ir
komunistu.
Komunistai yra moderniški
ir baisesni inkvizitoriai už
visus žinomus istorijoje ink
vizitorius. Iš kitos pusės ko
munistai skelbia tikėjimo lais
vę Kokia čia laisvė, jeigu na
ti valstybė veda atvirą kovą
prieš religiją Taip šiandien
yra Sovietų sąjungoje, ką pa
tvirtina partijos viršūnių var
du «dranga-» Iliytchev.

Pekinas vėl puola Maskva...
Paskutiniu metu komunisti
nės Kinijos spauda vėl atnau
jino puolimus prieš Kruščiovą, Tarptautinės politikos ste
bėtojų nuomone Kinijos ko
munistai norėtų santykių nu
traukimo su Maskva. Kodėl.
Todėl, kad Kinijos komunis
tai gerai žino ir yra apskai
čiavę, kad sušaukus tarpiau
tinį komunistų atstovų suva
žiavimą, vis tiek dauguma
dar pasisakytų Maskvos nau
dai ir kiniečiai galėtų būti
pasmerkti. O šito jie nenori.
Gi santykius nutraukus, tuo
pačiu ir komunizmą suskal
džius, Kinija stengtųsi atsto
vauti ortodoksinį, «nesugadin
tą» komunizmą Pekinas tuo
met vadovautų Azijos komu
nistų judėjimui ir tikisi pa
traukti Afrikos tautas, nors
paskutinis Mao Tse tungo lan
kymasis Afrikoje nepateisina
šių vilčių. Afrikos tautelėms

komunizmas yra svetima tna
žai pritaikoma prekė jų kraš
tuose. O Mao Tse-tungo jta
ką neutralizavo Afrikoje, Jung
tinių Tautų Organizacijos ge
neralinio sekretoriaus U Thant
lankymasis Be to dar reik at
siminti Kinijos nedraugiškus
santykius su Indija Šie san
tykiai yra Kinijos nenaudai;
Nors Kinija nori su Sovietų Sąjunga santykių nutrau
kimo, bet ji pati nenori jų
nutraukti Laukia, kad juos
Kruščiovas nutrauktų. Tuomet Pekinas galės kaltinti
Maskvą už tarptautinio komu
nizmo bendro fronto suskal
dymą
Maskvos — Pekino polemi
kos pagrindas nėra vien ideo
loginiai klausimai, Tikrumoje
Kinija siekia atgauti iš Mask
vos « arų atplėštas kiniečių
žemes.
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Priverstinė grūdu prievolė Lietuvoje
Vilniaus ELTA spalio 25 d.
(plg «Tiesą» nr. 251) pranešė
apie grūdų, vaisių ir bulvių
gamybą Pagal tą pranešimą
ligi spalio m pabaigos Lietu
vos žemdirbiai į Tėvynės (su
prask, priverstinių pyliavų —
E) aruodus supylę 8 mil 675
tūkst. pūdų grūdų (139 tūkst

— Dar šį mėnesį bus pas
kelbtas naujas «salario mini
mo». Visas kraštas bus sus
kirstytas į 23 zonas. Atlygi
nimo minimumas bus nustaty
tas į gyvenamos zonos sąly
gas.
Per praėjusį sausio mėn,
Brazilijoje pragyvenimas pa
kilo 20 procentų.

tonų) — tai sudarę 2,5 mil.
pūdų daugiau, negu buvo už
planuota Šiais metais paverg
toje Lietuvoje buvo supirkta
30 tūkst. tonų vaisių ir uogų
— tai du viršum karto dau
giau, negu pernai. Buvęs ge
ras ir bulvių supirkimas.

a

— PET1OBRXZ kompanija
pergyvena krizį. Ten yra su
sekta visa eilė nelegalios pre
kybos. Petrobraz yra komu
nistų veiklos pinigais palai
kytojas.

Apie

i
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atsiliekančius iikius

Žemės ūkio specialistas P.
Vasinauskas, ilgametis Dotnu
vos žemės ūkio tyrimo insti
tuto direktorius «Tiesoje» (nr.
— Vėl keliamas klausimas 254, spalio 29) susirūpinęs aiš
komunistų partijai leisti vie kino Lietuvos žemės ūkio at
šai veikti, Tuo reikalu komu silikimo priežastis. Jis drą
nistų atstovai kalbėjo su res šiai teigia: yra nemaža atsi
liekančių ūkių, jie dar gauna
publikos prezidentu
mažus derlius, tempia atgal
— Vietos spauda rašo, kad visą mūsų žemės ūkį. Bejieš
geležinkelio Mogiana linijoje ko damas atsilikimo priežas
suimti trys vagonai ginklų. čių. Vasinauskas pirmiausia
Tą pati spauda pakartojo, nurodo į beve k visuotinu
įsad tai buyę^ medžiokliniai reiškiniu atsiliekančiuose ū
ginklai. Koks kiekis nuimtų kiuose virttisį darbininkų^ trū^ginklų — nieko nepranešė.
___________________ ____

kūmą. Esą dėl darbo jėgos
stokos kenčia ir geri ūkiai,
nes jiems trūksta butų, gyve
namo ploto ir žmonės veržia
si į miestą. Didelę reikšmę
turi ir tai, kad silpnuose
ūkiuose esąs menkas atlygi
nimas (jis menkas ir pajėgęs
niuose ūkiuose — E,)
Kalbėdamas apie ūko mechanizavimą Vasinauskas ir
čia randa trūkumus Jei daž
nai genda mašinos, tai čia
kalti jauni mechanizatoriai ir
menka mašinų kokybė. Be
mašinos blogai p r i žiūri
mos Kad tos mašinos men
kos, liudija ir tokie Vasinaus
nistų atsakomingose pareigo ko žodžiai: kartais negalima
se, o ateityje dar daugiau jų pasakyti, kur čia žemės ūkio
būsią.
darbininkas kaltas, kur ga
mykla... Kalbėdamas apie kol
PIETŲ AMERIKOJE
chozininkų atlyginimą, Vasi
NERAMUMAI NESIBAIGIA
nauskas pacitavo agr. S. Dun
Pietų Amerikoje nė vienu dūlio žodžius: «Žmonės priva
metu nebuvo ir nėra ramu. io dirbti įtemptai, bet gerai
Be didesnių ar mažesnių ne uždirbti» O Lietuvoje premi
ramumų. sukrėtimų neapsiei javimo sistema nesanti efek
na Šiomis dienomis Peru vals tinga, nes darbininkas tuojau
tybėje ginkluoti laukų darbi norįs gauti uždarbį Jis priei
niekai, komunistų vadovauja na išvados, kad kolchoziniu
mi įsiveržė į privačių ūkių kų atlyginimo sistemoje rei
žemes Cuzco departamente kia daryti «kai kurias refor
Policijai atvykus įsiveržėlius mas».
išvaryti įvyko ginkluotas su
— Lietuvoje atspausdintas
sikirtimas 16 kaimiečių mirė
ir 27 buvo sužeisti Keturioli ketvirtasis Šekšpyro raštų
ka komunistų vadų buvo areš tomas Du draminius kūri
tuo i Valdžia Cuzco departa nius: «Vasarvidžio nakties sap
mente paskelbė karo stovį ną> ir «Audrą» verte, prieš
trisdešimčiai dienų.
keleris metus iš Sibiro grį
žęs raš. A Miškinis ir «Daug
— Ir analfabetai balsuos triukšmo dėl nieko» — K. Bo
Kaikurie Brazilijos deputatai rūta.
')
federaiiniame parlamente mė
gins pravesti įstatymą, kuris
— Lietuvoje išleistas nau
leis ir beraščiams, nemokan jas V. Mykolaičio — Putino
tiems nei skaityti nei rašyti eilėraščių rinkinys «Būties
balsuoti.
Valanda»
\ > (158 psl). .....
— Į Guanabarą Užgavę
nėms yra suvažiavę daug tu
ristų. Jau sunku ir vietos ras
ti viešbučiuose.

— Šiandien orientuotis Bra
zilijos vidaus ir užsienio po
litikoje yra labai sunku. Ji
įvelta į daugybę gandų. Lig
Šiol buvo daug gandų apie
galimą, kairės ar dešinės per
versmą. Paskutiniu metu span
da rašo kad perversmams
nėra palankių sąlygų. Komu
nistai jo nedarysią, nes žino,
kad kiltų didelė reakcija, ku
ri perversmą nuslopintų Iš
kitos pusės komunistai sako,
kad jie ir be ginklo paimsią
valdžią į savo rankas. Šiuo
metu esą jau nemaža komu-

denį tyliai, neskelbiant spau
doje nei per radiją, išėjo vi
sasąjunginis įstatymas, kad
šios specialybės panaikina
mos Institute, o paliekamos
tik amatų klasės.
Vadinasi institutas jau ne
gali ruošti kūrybinių darbuo
Lietuva rusinama, pradeda uzdrineti aukstasias
tojų tik amatininkus Jų ruo
Šimas paliekamas Maskvos
mokyklas.
ir Leningrado institutam- Ši
Kitados rusų carai norėda je šeimininkauja, naudoja, Iš tas potvarkis liečia Latviją ir
mi, kad Lietuva būtų, anot Lietuvos pranešama, kad jau Estiją
Okupantai tikisi, kad Pabal
Baranausko, tamsi ir juoda, antri metai Lietuvoje studen
tarp kitų priemonių, iškėlė tams neleidžiama stoti į Vals tijo kraštų jaunimui studijuo
Rusijon Vilniaus universitetą: tybinio Dailės Instituto skulp jant Rusijoje, bus lengviau
Tą pat taktiką ir rauuonieji tūros, tapybos ir grafikos spe juos sukomunistinti ir nutau
carai, kurie šiandien Lietuvo cialybių klases. Gi pereitą ru tinti
■■
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BRAZILIJOJE

Priešreliginė kova Rusijoje
Sovietų Sąjungos komunis
tų partijos centro komitete
yra ideologinė komunizmo ko
misija, kuriai vadovauja Leo
nid Iliytchev. Tos komisijos
minėtas pirmininkas /drau
gas». Iliytchev savo praneši
me centro komitetui, kad vi
siškas religijos pašalinimas,
teisingiau sunaikinimas, yra
būtina sąlyga komunizmui
įgyvendinti Per 47 metus ko
munizmo kova prieš religiją
nedavė laukiamų vaisių. Ši
kova nemažiau žiauresnė ne
gu Juliono, Apostato, Diodecaino ir kitų pirmų šimtine
čių krikščionių persekiotojų.
Leninas kitados skelbė, kada
panaikinus vadinamą buržua
ziją, kapitalistus, bus suduo
tas mirtinas smūgis ir religi
jai Bet nieko panašaus neat
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VISI 16 d. VASARIO i Lietuvos Nepriklausomybės pas
kelbimo minėjimą. Vasario 16 skirkime Lietuvai
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2"pusl.
Privatus Ūkininkavimas Produktingesnis ’
Kodėl didelė privačių sklypų reikšmė Sovietijoje
Didesni derliai kaip kolchozuose —
Sovietinis jaunimas šalinami iš ūkių, vyksta į miestus

Mūsų spaudoje ir ELTOJE
jau buvo nurodyta, kad Lietu
voje ir visoje Sovietijoje kolchozininkai savo privačiose
sodybose, sklypeliuose paga
mina proporcingai daugiau,
kaip kolchozai ar sovchozai.
Tai ganėtinai išryškina faktą,
kad sovietinio ūkio nesėk
mės glaudžiai siejasi su pa
či» sovietine sistema.
Pastarojo meto sovietinės
spaudos pranešimai, Chruščio
vo ilgosios kalbos ir dabar
vykdomi plataus masto kvie
čių pirkimai «kapitalistiniu
Vakarų* kraštuse
vėli reiškia, kad sovietinio
ūkio pergyvenamoji krizė
šiais metais yra dar aštresnė
kaip anksčiau. Pasinaudojant
Muenchene veikiančio Sov.
S gos klausimams tirt’ in^titu
to duomenimis, meskime vie
ną kitą žvilgsnj į privataus
ūkininkavimo pobūdį ir apim
tį pačioje Sovietų Sąjungoje
Pagal dar 1935 m. sovietų
Liaudies Komisarų Tarybos
ir partijos CK patvirtintus
nuostatus kiekvienam kolcho
zininkui leista turėti privatų
sklypelį — jo dydis siekia
nuo ketvirčio ha (ligi dviejų
trečdalių akro) ligi, paskirais
atvejais, vieno ha (2,5 akro).
Kiekvienam ūkiui leista asme
niniai turėti vieną karvę, ne
daugiau dviejų veršiukų, vie
ną kiaulę su paršeliais, avis,
žąsis, paukščius, kralikus ir
iki 20 bičių avilių («Spravoč
nik po zakonodatelstvu dl>a
predsedatelia kolchozą», Mas
kva, 1962, 27-28 psl.) Vėliau
išleisti valdžios potvarkiai nu
statė įvairius galvijų kiekius
— jų skaičius siejosi su kol
chozų pobūdžiu paskirose res
publikose ir su vad. ekonomi
niais rajonais.
Oficialioji priežastis-, leidus
kolenozininkams turėti priva
čius sklypus buvo ta, kad ne

buvo įmanoma kolchozininko
šeimos poreikius patenkinti
naudojantis kolchozo paga
mintomis gėrybėmis.
Koks bendras privačių skly
pų plotas Sovietijoje? Pagal
1961 m statistiką (plg «Norodnoje choziaistvo SSSR v
1961 g », Maskva, 1962, 316
psl) 1961 m visoje Sovietų
S-goję buvo 204,6 milionai ha
dirbamos žemės, o iš jų pri
vatūs kolchozininkų sklypai
sudarė 4 27 mil hektarų ir ki
tų kategorijų darbininkų ir
tarnautojų sklypai — 2,47
mil, hektarų, tad iš viso pri
vačiai dirbamos žemės plo
tas 6,74 mil. ha. Tai sudaro
3,3% visos dirbamos žemės
Sovietijoje.
Kad privatūs sklypininkai
gauna didesnį derh] už kol
chozų ar vad socialistinį sek
torių, galį paliudyti 1961 mduomenys: pvž. bulvių der
lius privačiuose sklypuose bu
vo 63% didesnis už derlių
gautą kolchozuose ir sovcho
zuose. Panaši padėtis ir paly
ginus vaisių derlius.
Viena labiausiai apleistų sri
čių sovietų kolchozu ūkyje —
tai gyvulininkystė. Dėl paša
rų trūkumo įvairiose Soviet’.jos srityse pastebimas dide
lis galvijų gaišimas. Pvz. Ka
aachstano Pavlodaro rajone
tik per 1962 m devynis mė
nesius išgaišo 18 000 galvijų,
132 000 avių ir daugiau kaip
19.000 kiaulių («Kazachstanka
ja Pravda* 1962 m gruodžio
26). Palyginus su kolchozais,
privačiuose ūkiuose gyvulių
auginimas žymiai našesnis;
Kaip atsilieka kolchozinis
ūkis, jį palyginus su priva
čiais sklypais gali paliudyti
tai — kolchozuose ir sovcho
zuose, kuriuose randame 7G%
visų Sovietų S gos galvijų,
74% kiaulių ir 79% avių, mė
sos pagamirama tik 10% dau-

V; Mykolaitis-Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861—1864

II
(tąsa)

Iš visų Bagynų dvaro kai
mų didžiausias buvo Šilėnų
kaimas Daugiau kaip varstą
ėjo abiem pusėm kelio jo so
dybos su trobesiais, daržais,
sodeliais ir medžiais. Iš su
gniužusių daugiausia trobesių
ir samanotų jų stogų, iŠ aukš
tų pakelės liepų gluosnių ir
jovarų kiekvienas galėjo spręs
ti, jog senas tai buvo kaimas
Vyriausi Šilėnų žmonės saky
davo, kad jų tėvai neatminda
vę tų lahsų, kada jų kaimas
įsikūręs šioje vietoje. Seniau
tiesa, jis buvęs mažesnis. Da
bartinio Bagynų peno senelis
atkeldinęs iŠ kažin kur kele
tą naujų šeimų, kurias išlo
šis iš savo kaimyno, ir ke
liems vietos užkuriniams da>

vęs dirbti po pusvalakį že
mės Ateiviai greit įsijungė
į kaimo gyvenimą, vargą ir
papročius, ir dabar niekas
nebeatmena ju kilmės.
Vienodus vargus rūpesčius
gyveno Šilėnų gaspadoriai,
vienodą baudžiavos jungą vii
ko, dvaro prievaizdų, tijūnų
ir kotų bizūnais ir rykštėmis
raginami, o vis dėlto kiekvie
nas buvo kitoks nei jo kai
h ynas; buvo k tokių, kurie
ryškiai skyrėsi ii bendros
kaimo pilkumos.
Iš Surviliškio kelio įsukus į
kaimą, dešinėje stovi Galinio
sodyba. Ji niekuo nesiskiria
nuo kitų, nebent didžiule, jau
papurtusią liepa prie kelio
Galinis noromis ją nuverstų
nes jos šešėlis temdo pirkią,
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vinimus
kolchozininkams.
(
Privačių sklypų reikšmė la
bai didelė. O sovietiniai va
dovai jų atžvilgiu naudoja
Liūdesys atėjo pas mane, kaip vėjas naktį
dvilypių
politiką. Jie supran
Prie apleisto bokšto, stovinčio tarp vienišų laukų
ta, kad tie sklypai reikalingi»
Ir įsiutęs ėmė mano sielą plėšyt, plakti,
jie nei jaučia reikalą juos...
'J artum seną vėliavą, nublukusią ir be ženklų.
skatinti, nes juk vad. socia
listinis aktorius nėra pajėgus
Džiaugsmo paukščiai, atsitiktinai bokštan pasiklydę,
pagaminti visą reikalingą mais
Pikto vėjo išbaidyti vėl pakilo į erdves,
tą.
Bet iš kitos pusės priva
Kur anapus patirties likimo žvaigždė žydi.
lusis sektorius nėra suderina
Spindulių vainiklapiais taores papuošę auksines;
mas su komunistine teorija.
Taigi,
kuo daugiau sovietinė
Jei sugrįžtų jie į mano liūdną bokštą vėl kada,
propaganda kalba apie sovie
Nešdami Visatos paslaptį, kaip linksmą žinią, —
iinės
visuomenės žygį komu
Ryto vėjui laime suplazdėtų sielos vėliava.
nizmo link, tuo atrodo neįti
Žmonės džiaugtus ja, keliaudami per lygumas plačias; — kėtina ar paradoksalu, kai tas
Jos ženklus, spalvas ir gilią prasmę įsiminę,
privalusis sektorius sovietų
Jie išmoktų nugalėti liūdesį ir nevilties kančias.
ūkyje, ne tik veikia, bet ir
klesti. Sovietiniai vadovai, be
ieškodami ūkio nesėkmėsprie
žasčių nėra padarę reikimų
išvadų — privatus ūkis pro
duktingesnis už socialistinį —
tai turėtų būti aišku ir Krem
liaus valdovams.

Vytautas Mačernis

dudens Sonetas

SOVIETAMS BRANGIAI
ATSEINĄS LUMUMBOS
UNIVERSITETAS

giau kaip privačiuose skly
puose. Šie pagamina 79% vi
sos kiaušinių gamybos («Na
rodnoje choziaistvo SSSR»,
Maskva. 1962)
Nors valstybė pagal 1958
m. potvarkį iš kolchozininkų
ir privačių sklypininkų narei
kalauja pristatymų valstybei,
tačiau tikrovėje jie verčiami
atlikt*! «socialistinius įsiparei
gojimus» ir nenuostabu kad
tokiomis prievolėmis valsty
bė iš jų 196 3 m. iši bendro
pristatymų kiekio gavo 14%
galvijų ir paukštienos, 15%
vilnos 34% kiaušinių, 26%
buUių ir kitų produktų (plg
«SSSR v cifrach v 1962 go
du., Maskva, 1963. 172 psl)
Dar reikia primin i. kad tie
privatūs sklypai, ne tik įga
lindami papil lyti kolchozinin
kų maisto poreikius ar iš| 1
dyti valstybinius planus, dar
pasitarnauja ir miestų gyven
tojams, nes iš jų pristatoma
nemaži vaisių, daržovių, pie
no bei mėsos kiekiai.
Kai Sovietijoje pastaruoju
metu aiškiai trūksta maisto,
sovietų valdžiai kelia rūpesti

kaimo gyventojų, ypač jauni
mo masinis kėlimasis j mies
tus Kai kuriuose Sovietijos
rajonuose jau astebima dar
bo jėgos trūkumas. Maskvos
spauda štai kuo nusiskundžia:
«Žemės ūkyje nedaug esama
jaunimo. Skubėdami baigti
mokyklą, 17-mečiai jaunuo
liai ir merginos apleidžia &avo gimtuosius kaimus ir vyks
ta į miestus, vieni studijuoti,
o kiti dirbti pramonėje. Ir jie
ten įsikuria ilgesniam metui,
kartais ir visam gyvenimui.
Daugelis kolchozų pirminiu
kų tiesiog nežino, kaip su to
kia padėtimi susidoroti («Kom
somolskaja Pravda», 1963 m.
liepos 24) Kodėl jaunimas bė
ga į miestus laikraštis čia pat
atsako: «žemi atlyginimai,
menka laisvalaikio organiza
cija» ir 1.1. Pagal sovietų
spaudą, daugelyje atvejų kolchozininkus pasišalinti iš ųkių
sulaiko tik jų turimi privatūs
sklypai. Kita priežastis, afcbai
danti kolchozininkus ir ver
čianti siekti laimės miestuose
yra trūkumas įstatymų, įvedančių pensijas ar kurio nors
pobūdžio socialinius paleng

Gruodžio mėn. Maskvoje
įvykusios afrikiečių studentų
demonstracijos atkreipė dė
mesį į Maskvoje veikiantį ir
sovietų globojamą Afrikos,
Azijos ir Pietų Amerikas gy
ventojams skiriamą P. Lumum
bos vardo universitetą Jis iš
kilmingai atidarytas Chruš
čiovui dalyvaujant, 1960 m.
lapkričio 17 d. Šiuo metu uni
versitete studijuoja 2,600 spal
votų studentų iš 82 kraštų.
Merginų esama vos 290 Pa
gal vakarų stebėtojus, Afri
kos studentų atžvilgiu sovie
tų gyventojų nusistatymas
esąs geras, tačiau jie griežtai
priešingi, jei afrikiečiai siekia
susituokti su rusėmis.
Daugiausia studentų yra iš
Indonezijos — 250. toliau se
ka po 100 indų ir ceiloniečių.
690 studentų yra kilę iš Pie
tų Amerikos kraštų. 580 stu
dentai yra atvykę iš tropikinių Afrikos sričių. 370 pri
klauso Arabų kraštams. Sn(pabaiga 3 pusi.)

pavasariais ilgai laiko pašalą
ir nustelbia kelias daržo lys
ves Bet Galinio liepa-- viso
kaimo puošmena Artėdamas
į kaimą iš Surviliškio pusės,
pirmiausia pamatai Galinio
liepą. Praėjęs pro liepą, pa
junti kaimo kvapą ir jautiesi
namie Vasarą kai liepa su
žydi, joje visą dieną dūzgia
ištisas bičių spiečius ir kve
pia medum Pats Galinis so
delyje Ir darže laiko iki de
šimties bičių kelmų. Kaime
yra ir daugiau liepų, bet nė
viena iš jų negali prilygti
Galinio lieptai. Kaipgi tokį
medį kirsi!
Galinis — dar prilyginti jau
nas žmogus, kokių keturių de
šimčių metų Palaidojęs tėvą,
vedė, du vaikai mirė, o tris
augina. Vyriausiam, Pranukui
eina dešimti meteliai, prie
skerdžiaus jau gali paganyti.
Galinis valdo valaką, dėl to
turi samdyti berną ir mergą,
kad galėtų atlikti lažą ir sa
vo dirvą apdirbti Samdiniai

šioje apylinkėje pigūs, nes
derliai dažniausiai būva pras
ti. o žmonių Bagynų dvarui
pakanka.
Artimiausias Galinio kaimy
nas toje pačioje gatvės pusė
je — tai Povilas Daubaras,
vienas iš geresniųjų Šilėnų
gasųadorių. Daubaras jau sep
tintoj dešimty, bet dar stiprus
senis. Aukštas, sausas, petin
gas, truputį linktelėjęs, praži
lęs, bet nenuplikęs, jis oriai
skiriasi iš visų kaimo vyrų.
Stambus, kaulėtas jo veidas
su nukarusiais ūpais ir gero
mis, mėlynomis akimis patrau
kia kiekvieno dėmesį. Dauba
ras pats dirba visus ūkio dar
bos, neapsfleisdamas nė vie
nam jaunesniajam Kietas tai
ir taupas gaspadorius, bet ir
teisingas Niekas nepasakys,
kad jis būtų ką nuskriaudęs.
Priešingai, kiekvienam, kas į
jį kreipėsi, nešykštėjo gero
žodžio, o kartais ir paramos
Ir Daubaras valdė valaką,
bet berno nelaikė. Prieš de

šimtį metų jis palaidojo žmo
m, bet augino tris kaip lie
pas dukteris Dvi išleido į gre
timus kaimus o trečiai paėmė
užkurį Miknių, lėtą, betdarbš
tų žmogų. Visus ūkio reikalus
tvarkė pats Daubaras, o žen
tas atlikinėjo lažą ir prievo
lės dvarui, bet jis tuo nesi do
bėjo, jausdamasis ramus ir
viskuo aprūpintas už uošvio
pečių. Užtat Mikniuvienė bu
vi pilna gaspadinė. Augino
du sūnus, vieną penkerių, an
trą trejų metelių, ir laukė irę
čio. Ūkio ir lažo darbams eam
dėsi mergą.
Vargu būtų išsivertusi Mik
niuvieoė ir su samdine mer
ga, jei ne senė Pempienė. Ne
mėgo ji Pempienės, kaip ir
visas kaimas, bet ką padary
si, kad tėvas užsispyręs tą
raganą globoja. Antra vertus,
Pempienė darbšti ir sumani
boba, tad ir Mikniuvienė il
gainiui su ja apsiprato ir jau
nebesivaidija su tėvu, kai tas
šaukiasi tos smailaakės ko-
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Lietuvos Biudžetas 1964 ir 1965 m.
Gruodžio 27 d. Vilniuje įvy
kusiame Aukšč Sovieto posė
dyje režiminis finansų minis
tras R Sikorskis kalbėjo apie
pavergtos Lietuvos biudžetą
1964 ir 1965 metams Jis pa
žymėjo kad biudžeto ište
kliai pirmiausiai skiriami že
mės ūkiui bei chemijos pra
monei, taigi, arba apleistai
sričiai pastaruoju metu, Mask
vos nurodymu, skatinamai pra
monės šakai.
Aukšč. Sovietas patvirtino
1964 m. Valst, biudžetą, ku
rio pajamos ir išlaidos sudaro
715,2 mil rb. ir pritarė 1965
m. biudžeto projektui, kurio
pajamų ir išlaidų numatyta
721.5 mil. rb. Pagal Sikorskį,
daugiau kaip 93% visų biu
džeto pajamų sudaro įplau
kos iš socialis inio ūkio (1964
m biudžetui numatyta —
669.6 mil. rb. ir 1965 m. —
673 4 mil. rb.), Apyvartos mo
kestis ir ateinančiais metais
būsiąs stambiausias biudžeto
pajamų iš vad socialistinio
ūkio šaltinis (atskaitymai nuo
apyvartos mokesčio į Lietu
vos biudžetą 1964 m nustaty
ti 79,9%) įmonių ir organiza

1964 m. vasario 8 d.
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Nerimą Narutė
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tokią trumpą ukrainietišką
fleitą, vadinamą «sopilką» Ne
tik groja bet ir šoka ukrai
nietišką šokį «hopaka». Juk
tai yra tipingas kapitalistas
— buržujus. Jo ir išvaizda to
kia: būdamas tiktai 5 pėdų ir
4 colių ūgio, jis sveria 220
svarų..,
Kas jis toks, nesunku ats
pėti, ypač, jei prisiminsime
milijonus baudžiauninkų jo
nesuskaičiuojamuose dvaruo
se ir apie 15—20 mil. vergų
koncentracijos stovyklose, ku
rias prižiūri gausi armija žiau
nų ginkluotų sargybinių.

vietų Sąjungai tas Lumumbos vardo universitetas bran
giai atseina. Studentai už
mokslą nemoka jiems apmo
karnos ir kelionės išlaidos.
Kiekvienam studentui sutei
kiamas nemokamas butas,
mokslo medžiaga ir jiems
kas mėnesį dar suteikiama
90' rb pašalpa. Universitete
dėsto 700 profesorių, docentų
ir mokytojų. Pirmoji universi
tetp laida numatoma 1965
metų rudenį. Iki šiol buvo
pašalintas — dėl blogo elge
sio ar blogų pažymių 61 stu
dentas 109 studentai iš Mask,
vos išvyko savo noru Ligi
1965 m. siekiama tame uni
versitete imatrikuliuoti 4.000
studentų Šiuo metu Sovietų
Sąjungoje iš viso studijuoja
20 000 užsieniečių.

cijų pelnas 1964 m. suplanuo
tas 325 mil rb. (1965 m. —
403 mil. rb.), gi atskaitymai
iš šio pelno į biudžetą suda
rys atitinkamai 68 ir 71%
bendros pelno sumos
Pajamas dar teiks ir kol
chozai (jų pajamų mokesčių
įplaukos 1964 m. — 5,4 mil
ir 1965 m. — 7 mil. rb ).
Biudžeto išlaidų daugiau
kaip pusė skiriama liaudies
ūkiui ir beveik 40% — socia
linėms-kultūrinėms priemo
nėms finansuoti.
Vietinių biudžetų apimtis
bendrame valstybiniame Lie
tuvos biudžete 1964 m narna
tyra 199 8 mil. rb., gi 1965 m..
198 9 mil rb Tuos vietinius
biudžetus vykdo rajonai ir
miestai ir jie iš gyventojų ren
ka mokesčius.
Biudžeto komisijos pirm J.
Mikalauskas iškėlė kai ku
riuos būdingus reiškinius Jis
nurodė, kad kai kurių rajonų
(Vilniaus miesto ir kt) vykd.
komitetai vietiniii biudžetų lė
šas kai kuriai; atvejais nau
doją ne pagal paskirtį Miką
lausko nuomone, esą netvar
koje. kai įmonėms išskirtos
lėšos iššvaistomos įvairių bau
dų pavidalu
i? papildomai
siūlė sveikatos ministerijai
paskirti 23 tūkst. rublių medi
kamentams.
Lietuvos ūkis siejamas su
Kaliningrado pramone Kalbė
damas apie Vilniuje svarsty
tą Lietuvos liaudies ūkio vys
tymo planą 1964—1965 me
tams Aukšč Sovieto Ekonomi
nės komisijos pirmininkas K.
Meškauskas p brėžė, kad ta
me projekte (jį referavo M.
Šumauskas) taip pat atsispin
di ir žymios dalies Kaliningr; do (buv Karaliaučiaus)
srities pramonės vystymosi
ekonominiai rodikliai — toji
pramonė šiuo metu pavaldi
Lietuvos režiminei Min. Tary
bai K Meškauskas, iškėlęs
pramonės trūkumus bei apsi
leilimą, dar paabejojo, kad
1964 m j-au pavyktų galutinai

Tokį Nikitos Chruščiovo
portretą piešdama,. amerikie
tė žurnalistė Virginija Kay
stato įdomų klausimą: «Ar
tamsta norėtum būti ponia
Chruščiovienė?» Jai atrodo,
kad normali moteris turėtų
a sakyt «Ne!» Tokiam ponui
— draugui — vyrui nelengva
įtikti Pvz., jei kuriai jo šei
mos narei — moteriai ateitų
noras pasidažyti lūpas, paban
dyti iš nuobodumo pažaisti
kortomis ir ko gero dar užtraukti cigaretės dūmą Niki
ta pykčiu žibančiomis minia
tiūrinėmis akutėmis tuojau
piktai riktelės «Njet!»
Bet kokių pusryčių jam ant
stalo taip pat nepaduosi. Štai,
Turtingiausias Pasaulyje Kapitalistas jo
vienų šeimos pusryčių pa
tiekalų sąrašas.- jugurtas. avi
J. PILEI KIS
žinių dribsnių košė, melionas
Kaip skaitytojai pavadintų je butą buvusioje karališkoje šviežus vaisiai, apelsinų sun
tokį asmenį kuris pajūry turi pilyje Galime dar pridėti, kad ka, žuvis, jautienos kepsnys,
karališką vasarvietę su di jis dėvi brangiausių užsienio trijų rūšių kiauliena, kiauši
džiuliu parku tiktai sau pa medžiagų drabužius, dsžoai niai ir specialiai kepta juoda
geria ir lėbauja važinėja spe
čiam arba savo krašto sosti cialóais traukiniais, skraido duona. Ką gi darysi, juk plo
nės pašonėje prabangiausią specialiais lėktuvais, o ka1 no sumuštinio ir kavos ar ar
vasarnamį, o pačioje sostinė užeina gera nuotaika, groja batos puoduko pagalba neuž
siauginsi 1C0 svarų svorio
daugiau, negu pagal ūgį jam
užtektų.
elektrifikuoti Lietuvos keleto nai naudojamos neatsižvel
žus Jo nuomone, elektrifika giant į dirvožemio rūšį ir au
Jo galvojimu, moterys turi
vimo darbus stabdo projekti ginamas kultūras, be to, jos būti tylios ir kuklios, net jei
nės dokumentacijos paruoši panaudojamos neracionaliai. ir yra su vyru bendroje kom
mo uždelsimas bei blogas ry K. Meškauskas ’Sovieto posė panijoje. Nikitos žmona Nina
šys tarp projektavimo ir sta dyje dar atkreipė dėmesį ir kartą visas šešias valandas
tybinių organiz tcijų Kolcho į tai, kad Lietuvos miestų gy išsėdėjo nepratarusi nė žo
zuose vis dar trūksta motorų ventojai per menkai lėtai ap džio, kai jos vyras politikavo
Jis dar nurodė, kad mineral! rūpinami bulvėmis, darže vė su buvusiu viceprezidentu Ni
nės trąšos Lietuvoje dar daž mis ir vaisiais.
(Nukelta į 4 pusi)

kiam darbui ar paslaugai.
Ne tik duktė, bet ir visas
kaimas kurį laiką skersakia
vo į Daubarą, kam jis, žmo
nai mirus, ėmė vaduotis Pem
piene, ta negerų akių žavėto
ja, kurios visi bijojo ir iš to
lo vengė.
Gyveno Pempienė kitame
kaimo gale menkoje lūšnelė
je, prie kurios turėjo kelių
dešimčių sieksnių daržą, ne
žinia kaip jai atitekusį, kai
Bagynus dar valdė dabartinio
pono tėvas. Niekas iš Pempie
nės jokių prievolių nei lažo
nereikalavo, nei vaiias, nei
tijūnas, nei joks kitas dvariš
kis pas ją nelandžiojo, jokie
pono įsakymai jos nelietė.
Ponas jos dorbò nepasigedo,
vietos ji užėmė nedaug, o
dvariškiai, kaip ir visi kaimo
žmonės, jos neli tė iš prieta
ringos baimės, kad ji supykin
ta ko blogo nepadarytų.
Kada, kaip ir dėl ko susi

darė nuomonė, kad Pempienė
ragana ir žavėtoja, niekas ne
žino Nuo seno, kiek kas be
atmena. visi ją tokia laikė
Kas tik kam bloga atsitiko
kaime, vis kalta Pempienė.
Tuoj prisimindavo, kad tas ar
ta buvo su ja susipykę dėl
ožkos, kita dėl vištų, trečios
vaikas į ją grumstu pamėtė
jęs. į ketvirtąjį ji taip pažiū
rėjusi. kad net širdį nudiegę,
kito vėl karvę paglosčius! —
ir ta pieno netekusi, žodžiu,
visų nelaimių priežasties ieš
kodavo ir rasdavo Pempienės
veiksmuose, posakiuose, pa
žvelgimuose.
Kas teisybė, tai teisybė —
akis ta meteris turėjo tikrai
ypatingas Niekas negalėjo at
sispirti pervr riančio jos žvilgs
nio jėgai. Dažnai atsitikdavo,
kad žmogus ar bai eidavo per
kaimą, mąstydamas apie savo
reikalus ar tai žmonėse kai
bėdavosi su kitais ir staiga

nei iš šio nei iš to, dirstelė
jęs į šalį, susitikdavo į save
įsmeigtą aštrų tos bobos žvilgs
nį. Nesuprantama nerimastis
suspausdavo tada žmogui šir
dį, jis skubiai panarindavo
akis, brukdavo ranką į kiše
nių arba už nugaros ir ten i o
dydavo raganai špygų srba
darydavo Kryžiaus ženklą ap
sisaugoti nuo nelaimės.
Iš dalies Pempienė ir pati
buvo kalta, kad kaimo žmo
nės ėmė jos bijoti ir vengti.
Pamačiusi, kokios baimės įva
ro jos pažvelgimai ir žodžiai,
ji ėmė jais tyčia naudotis. Pa
kakdavo jai, aštriai pažiūrė
jus, pagrasinti.
— Na, na, pamin si tu
manei...
— Žiūrėk, kad tau jeknos
neapsi verstų!
— Palauk, tu man rankas
kojas bučiuosi!.. — ir tuoj
atlydžio kain yno ar kaimy
nės pyktis ir Pempienė gau

(pabaiga'iš 2 pusi.)

Menu, žiema nutiesdavo per Lė^enį stiklinį tiltą
Dundėdami važiai ir rogės lėkdavo
Skersai į kito kaimo platumas,
O baltame laukų lape, per kaimo vidurį,
Siūlėdavo viduržiemis dvi ilgas kelio siūles.
Ir kai suplyšdavo žiemos megstinis.
Tada plikom alkūnėmis boluodami, laukai
Žiūrėjo pavasarėjančio dangaus langan
Kvepėdavo sakais jauni pušynai,
Puraus dirvožemio drėgme laukai,
O plono ledo veidrodyje,
Tekėjo gyva, judri ir pavojinga
Pavasario versmė ..
Ištvinkusi užliedavo pakluonės pievas, —
Juodomis sruogomis sukosi gelmė,
Varydama ledus...
Ranka nubrukusi
Kaimiečių pastatvtus lieptus,
Išmėtydavo jų baltus griaučius
ir sklidinais žalios brastos akivarais
Grasindavo Lėvuo.
Tiktai prieš šventą Jurgį, balandyje.
Sugrįždavo j siaurą vagą.
Ramus tekėdavo mėlyna gija jos pulsas.
Ryšėdavo tada baltom skarelėm jievos.
Ir putinai žiedų kodais apsisagstydavo,
O palei augštą lazdynų pakriaušę
Paklodavo gegužis mė.ynų žibučių taką...
Susimąstydavo Lėvuc,
Užskleidusi akis maldų vėduoklėm.

davo, ko norėdavo.
Antra vertus, dažnai ji bū
davo kaimui ir reikalinga Jei
įkirsdavo kam gyvatė, aprie
davo pasiutęs šuo, susirgda
vo žmogus ar gyvulys, tai
kiekvienas gerindavosi Pemiiienei ir norom nenorom pra
šydavo pagalbos. Visi žinojo,
kad ji turi daugybę visokių
žolių, šaknų, skysčių irakme
nėlių nuo įvairių negerovių.
Augino Pempienė ir dukte
rį, nors niekas iš kaimo gy
ventojų neprisimena, kad ji
būtų kada turėjusi vyrą Irtai
b ivo dar viena jos niekini
mo piiežastis. Mergaitė augo
sk irde. visų pajuokiama, pra
vardžiuojama. nekenčiama Ra
ganos dukters visi vengė, kaip
ir pačios motinos. O Nastė bu
vo graži mergaitė su tokio
mis pat, kaip motinos, aštr umis akimis ir juoda it čigonė
Kai ji paūgėjo į pusmerges,
ne vienas kaimo vaikinas žvM

CHRUŠČIOVO GYVENIMO
VAIZDAS

gydavosi jai praeinant o kai
išaugo į liekną, aukštą mer
giną. vieš jaunesnieji vyrai,
vieni atvirai, kiti vogčiomis
ieškodavo progos praeiti pro
Pempienės lūšną, bene pama
tys darže ar darželyje tą či
gonę Nastę Ji traukdavo vy
rus net iš kitų kaimų Visiems
buvo žinoma, kad Karkliškių
Dzidas Morkus kaskart vis
dažniau ėmė lankytis į Šilė
nus ir trainioti® apie Pempie
nes pirkią Nežinia, kuo visa
tai būtų pasibaigę jei Nastė
staiga nebūtų kažin kur iš
kaimo dingusi Po to praėjo
jau apie penketą metų, bet
jos niekas Šilėnuose daugiau
nebematė Kažkas kalbėjo,
kad ji t-rnaujanti viename
dvare Žemaičiuose.

(B. D.)

4

JAUNIMO AIDŲ REDAKCIJA : Julija ir Irenė Jurgelevičiūtės, Lucia Jodelytė
Valstybes departamento atsakymas lietuviam studentam
Lietuvių Studentų Sąjungos
pirmininkas Algis Zaparackas
spalio 18 buvo parašęs laiš
ką prezidentui John F Ken
nedy, pranešdamas apie meti
nį sąjungos suvažiavimą New
Yorke lapkričio 28 — gruodžio
1 ir prašydamas, kad prezi
dentas teiktųsi lietuviam stu
dentam paaiškinti Jungtinių
Amerikos Valstybių nusistaty
mą Lietuvos ir kitų Pabaltijo
kraštų atžvilgiu. Į tą laišką
buvo pavesta atsakyti Valsty
bės departamentui Atsakė
valstybės sekretoriaus padė
jėjas Robert J. Manning lap
kričio 18 laišku. Čia duoda
me to laiško vertimą.
«Jungtinių Valstybių Vyriau
sybė. kaip jums žinoma, per
eilę metų yra atsistojusi griež
toje opozicijoje prievartinei
Baltijos kraštų inkorporacijai
į Sov Sąjungą. Jungt. Valsty
bių politikoje yra tvirtas nu
sistatymas už apsisprendimą
Estijai Latvijai ir Lietuvai,
ir Vyriausybė niekad neven
gė šios politikos pareikšti pa
šauliui Mes nuolatos atsisa
kome pripažinti nebeieėtą tų
tautų ir jų teritorijų aneksi
ją, įvykdytą Sovietų vyriau
sybės.
Jungtinės Valstybės iš ti
krųjų visada buvo laisvojo pa
šaulio valstybių priekyje sa
vo pastovumu ir tvirtumu, ku
riuo buvo vykdoma nepripa
žinimo politika. Tai buvo da
romą pakartotinais Preziden
to, Valstybės Sekretoriaus ir
kitų šios Vyriausybės atstovų

pareiškimais ar special ais ak
tais (tokiais kaip tebetęsiamas prieškarinių Baltijos, vals
tybių vyriausybių diplomati
nių bei konsuliarinių atstovų
pripažinim s), atmetant sovie
tinęs valdžios galiojimą Bal
tijos valstybėse.
Mes taip pat aktyviai ke
liame šį reikalą pasaulio fo
rūme, ypatingai Jungtinių Tau
tų generalinėje asamblėjoje
tinkamom progom ribose rū
pestingai apgalvotų planų so
vietiniam imperializmui aps
kritai atremti
Viena iš paskutinių šios po
litikos išraiškų buvo Valsty
bės Sekretoriaus pareiškimas,
pasiųstas Lietuvos Charge d’
Affaires Washingtone šių me
tų vasario mėn. Lie'uvos tau
tinės dienos proga. Sekreto
rius pareiškė:
«Amerikiečiai tebelieka tvir
tai įsitikinę, kad jūšų tauta,
kaip ir kitos tautos, turi teisę
į laisvą ir tautinį apsispren
dimą Dėl šios priežasties mū
sų Vyriausybė ir toliau nepri
pažįsta prievartinio Lietuvos
įjungimo į Sovietų Sąjungą.
Mes tikime, kad lietuvių pa
rodyta teisingumui ištikimy
bė, kuria daugelis jų yra pra
turtinę mūsų kraštą, gelbės
jų tautos pastangom laimėti
jų teisių galimą atstatymą».
Jungtinių Valstybių Vyriau
sybė tęs ir toliau šią aiškiai
nustatytą politiką Lietuvos ir
kitų Baltijos valstybių atžvil
giu

(Atkelta iš 3 pusi)

Titui pasikeisti su juo žmo
nomis. Aišku Nina niekada
nedrįstų Tito žmonai pasiūly
ti pasikeisti vyrais.
Šis- «proletariškas» buržujus
turi tikrą gyvenimu persleoti
nusio multimilijonieriaus «sko
nį» tiek saAO eks'ravagantiš
ko pobūdžio išdaigose, tiek
apsirengime Štai 1961 metais
surengtose Maskvoje komu
nizmu besižavinčiam Indone
zijos prezidentui Sukamo vai
šėse, Nikita su pastaruoju šo
ko «čia čia čia» šokį, Azijos
mieste Bali besilankydamas
nešiojo užsikišęs už ausies
gėlę, Burmoje, kaip koks lau
kinis, abiem rankom mušė čia
būvių būgnus, o New Yòrke
nusiavęs batą daužė juo Jung
tinių Tautų posėdyje stalą.
Kartais, kaip koks cirko
klounas, ant kasdieoinio švar
ko prisisagsto visus, kokius
tik turi, ordinus, medalius,
žvaigždes ir priedo, ant nu
plikusios galvos, vietoje skry

xonu. Neatvertų jo akyvaizdoje burnos ir jokia jo žmo
na Pirmoji (gal iš tikrųjų —
antroji) Nikitos žmona neiš
kęsdavo nekalbėjusi, užtat at
sidūrė Sibire. Pastarosios gi
vietą užėmė «kantrioji Nina».

PASIKEISTI ŽMONOMIS...
Nikitos nusistatymu, žmona
turi būti vyrui be galo tole
rantiška. Pvz, Nikita į poky
liūs daugiausia eina vienas.
Bet neretai jis kaip oficialią
palydovę pasiima su savim į
svečius pagarsėjusią kompar
tijos veikėją Ekateriną Fur
cevą, kuri už Niną yra gero
kai jaunesnė Neteko ir, tur
būt, niekada neteks patirti,
kad Nina jam kada nors pri
kištų tą Ekateriną. O vieną
kartą vaišėse Tito garbei tru
pūtį daugi’.u paragavęs sly
vinės degtinės, Nikita pasiūlė

Irena

Šimonytė,

Užtrauksim Nauja Giesme
Užtrauksim naują giesmę broliai,
Kurią jaunimas fee supras.
Ne taip giedosim kaip lig šioliai,
Kitas mastysime dūmas.
Drąsiai, augštai, paki s balsai,
Išauš nauja gadinę,
Užgims darbai, prašvis laikai,
Pakils nauja tėvynė.

Aušra naujos gadinęs teka
Nušvis ir ir saulės sp nduliai.
Juk nujautimas širdžiai šneka
Taip aiškiai, linksmai ir saldžiai.
Drąsiai . ..
Į darbą, vyre į vyrą
Šarvuoti mokslu vien giliu!
Paimsim arklą, knygą, lyrą
Ir eisim Lietuvos keliu.

Lietuvos ir kitų dv ėjų Pa
baltijo valstybių atžviL iu JAV
vyriausybės pasisakyta dar
kitu atveju. Chictgos Lietu
vių TaryboT pirmininkas, tei
sėjas Alfonsas Wells, kreipęs s į Valstybės departamentą,
gavo lapkričio 19 atsakymą,
kad nėra dar su Sovietų Ru
sija sutarties nei dėl konsulą
tų nei dėl nepuolimo pakto.
Ta pačia pr- ga Valstybės de
partamento vardu Robert L.
Owen pareiškė:

«Pabaltijo valstybių įjungi
mas prievartos priemonėmis į
Sovietų Sąjungos teritoriją ir
tuo pačiu atsisakymas suteik
ti apsisprendimo teisę tų vale
tybių žmonėm parodo, kad
Sovietų Sąjungos vyriausybė
nenori laikytis savo įsiparei
gojimų-.
Įsipareigojimai — leisti žmo
nėra laisvai apsispręsti -- yra
padaryti 1945 metais, pasira
šant Jungtinių Tautų chartą.

belės, užsideda kažkokią keis
tos išvaizdos minkštos me
džiagos kepuraitę Tokiu Ni
kitos «stiliumi» stebisi kartais
net patys artimiausieji jo ap
linkos žmonės ir, kai būna
tikri, kad Nikita nesužinos,
vadina jį degeneratu.

rarbės sargybą, kariuomenės
orkestro dūdomis grojo Washingtono aerodrome grojo jo
garbei internacionalą
J.s, žinoma, gali juoktis
k ek tik non Tačiau, jei ati
džiai apsidairytų aplinkui, tu
rėtų verktt. Komunistų rikiuo
tė nebežygiuoja Maskvos
kryptimi. Raudonųjų partie
čių eilės nebežygiuoja dar
niai Komunizmas jau yra de
zintegracijos stadijoje Sovie
tų užsiauginta naujoji inteli
gentija išmoko savistoviau
galvoti, ir jos galvosena ne
besiderina su partijos linija.
Sovietinis jaunimas juo toliau,
juo labiau masiniai nebesu
valdomai krypsta nuo kom
partijos varu jam brukamos
negyvenimiškos programos
Žemė aiškiai pradeda iš po
Kremliaus viešpačių k' jų iš
slysti Įvykių partijos vadovy
bė nesugeba kontroliuoti. Eko
nomine sritis eina į bedugnę.
Trūksta ne tik mėsos, rieba

AR TAI DARBININKŲ
DRAUGAS?
Ir štai toks žmogus dedasi
didžiausiu dirbančiųjų žmo
nių draugu ir globėju, «vieni
ja» proletariatą, «išlaisvina»
tautas iš kolonistų jungo ir
ketina palaidoti visus kitus
buržujus ir neburžujus. Savo
keliu Nikita Vakarų pasaulio
valstybių vyrus taip pat laiko
degeneratais ir, iš «Camp Da
vid» grįžęs į Maskvą, artimų
jų rately gardžiai su pasididžiavimu juokėsi, kaip, nnot
jo, «amerikoniški idiotai» pa
gerbė jį karališku patrankų
saliutu, ir, išrikiavę karinę

Vincas Tūbelis
JAUNIMO SUĖJIMAS

Pereitą sekmadienį klebeni
joje įvyko pobūvis, kurio tiks
las buvo pagerbti jaunimą
šiais metais baigusį mokslus.
Ta proga atvyko gana gau
sus būrys jaunuolių, kurie sa
vo atsilankymu parodė kad
jiems dar rūpi lietuviški vi
nuo meniški reikalai.
Šį pobūvį suorganizavo ir
jam pirmininkavo prel. Pijus
Ragažinskas, kuris po įžangi
nio žodžio pakvietė Juliąjur
gelevičiūtę tarti sveikinimą
visuomenės vardu. Šiais me
tais, baigusiųjų eilėse: turė
jome du inžinierius: Antaną
Tylą ir Ernestą Šiaudžionį;
dvi mokytojas: Claudete Mac
kevičiūtė ir Julia Tylaitė. An
tanas Tūbelis baigė Agrono
mijos fakultetą, Lucia Šuky
tė — Konservatoriją, Vikto
ras Saulytis — Odontologijos
Mokyklą ir Nardis Antanai
tis technišką mokyklą. Toliau
turėjome progos išgirsti žodį
prof, Stonio, kuris šiuo laiku
yra atvažiavęs iš Čilės ir vie
šisi São Paulyje
Savo kalboje kreipiantis į
baigusį ir besimokantį jauni
mą prof Stonis pabrėžė, kad
moksle ir jo praktikoje yra
svarbu niekuomet nenustoti
siekti ko nors geresnio, aukš
tesnio ir tobulesnio nes tik
tokiu būdu bus galima pilnu
ilniškai pasinaudoti to darbo
vaisiais.
Baigusiųjų vardu ' padėkos
žodį tarė Antanas Tyla.
(pabaiga 6 pusi)

lų, daržovių, rūbų ir avaly
nės, bet net ir kasdieninės
duonos.
Su raudonąja Kinija vis tiek
nebesusikalbama nei ideologi
niais, nei «kapitalistinio pa
saulio» užkariavimo metodų
klausimais. Vieni kitus spau
doje ir per radiją plūsta taip,
kaip tik vieni raudonieji te
moka plūsti. Nikita iš tikrųjų
bijo, kad raudonoji Kinija ap
siginklavusi nepareikalautų
dar carų laikais atimtų iš ki
nų tautos žemių Satelitiniai
krašitai vėl gi mėgina iš Krem
liaus kėdės persėsti į savo pa
čių sugalvotas kėdes Komu
nizmas aiškiai pradėjo riedė
ti į bedugnę, į kurią ausi
temps ne tik «genialųjį» Chruš
čiovą, bet ir visus jo nuošir
džius ir nenuoširdžius rėmė
jus. Beliko tiktai laiko klau
simas, kurį gal dar kiek pra
tęs patys Vakarai, pataikau
darni Maskvai ir ją visoke
riopai šelpdami. «Draugas >
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LIETUVA

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA

Lietuvi
Klausyk ir temk

ALEKSAS KALINAUSKAS

LENDORíUS

Advokatas

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį,
14 vai. per RADIO NOVE DE JULHO, trumpomis 31
metro bangomis.
Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mons. P. Ra
gažin kas, caixa Postai 4118. São Paulo.

Pirmą mėnesio sekmadienį
Pa que das Nações 16 vai.
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijųt {[sudarymas, deskitis. doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244
4.o - Sala 7-Tel. 37-0324

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

no 14,00 ik; 18,00 vai.

Trečią į

FABRICA DE MALHAS
Petras

Į

Agua Rasa 8 vaLj
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
Ketvirtą':

Šukys

gamina meniškus ir stiprius megstinukus, rūbelius nau
jagimiams ir kit.
Rua Jundiapeba, 45, Fone ; 63-4258 Vila Zelina (arti R;
Ibitirama ir Av. Zelina).

Vila Guilhermine 17 vai.
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,
Vila Bonilha 10 vai

MALONI ŽINIĄ LIETUVIAMS
LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GR1TÉNAS DUODA NEMO
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS
IRUNE GRITÉNAS
Advogada
ESCRITÓRIO
Praça da Sé, 323 - 10 Fone 33-9951

c/ 101/Į02

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS
TRANSLIACIJOS >

(Lietuvos laiku)

RESIDÊNCIA
Rua Coelho Neto, 281
Fone: 63-3697, V. Prudente

VATIKANO RADIJAS

PRANAS & ČIA. LTDA
Madeira&0em gerai

Escritóxio Contábil Vila Zelina S/C Ltda.
(REGISTRADO NO C.R.C.)

RAPIDEZ — HONESTIDADE — PREÇOS MODICOS
Horário: das 8 às 19 horas

SÈDE Rua Mixico, 98 - 9.o> - sala 904 — Eone 52-0229 Į
Enderêço Telegráfico: «CABIUNA*
Rio de Janeiro
į
S
Serraria «IT A» — Serra dos Aimorés — Município de .
Nanque - Estado de Minas Gerais

Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências
de firmas - Contratos ria Junta Comercial - Disiratos na Junta Co
mercia\ - Registros de firmas na Junta Comercial - Escritas com
contabilidade em geral - Escritas fiscais cm geral - contratos de
locações - Cartas de fiança - Seguros de fogo - Seguros de aciden
tes - Requerimentos em geral - Defesas e recursos

PRAÇA SÃO JOSE DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1 È2 FONE: 63-6005 • VILA ZULINA - SÃO PAULO

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

ANTANC PAVIILOIMO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS
“PAVILONIS”

PLÁSTICOS

KIRPIMO IR ^SIUVIMO MOKYKLA

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

VIENINTELIAI

Rua do Orfanato, 686, x— V. Prudente — Fone 63-5294
São Paulo

ATSTOVAI

GARSIOJO

Caixa Postai 3967
a a b »«■
; a B b !!

CONTÁBIL

NAJCIMIENTO
Irmãos Nascimento
RE«i C.«.C. SP. 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 turto pardavimas
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-7140 - S. Paulo

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė
«A voz da Lituania» yra trane
liuojuma
ANTRADIENIAIS
18 vai. 40 min.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČIUb
Rua dos Ciclames, 510 (sėdė
propria) — Vila Belą

VANDENS

LINDO Y A

Ruai Dino Bueno. 795 a 835
Telefones: 51-4019 e 51-2223

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

it ;< S III : U

I.

nfloya v and j) yrf o judi žinomas gėrimas
Kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
sitikinkite ir visados naudokite!

SI UVYKL.OJE&L.A URO%

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;

į. 4.

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

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

*

į.« į. į.

••JO f II J

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 rūšių ir spalvų guzikų ir
lietsargiams dalių.

Casa Sprindys & Čia.

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

SÃO

PAULO
.............................. y ■ • • • •

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIO'
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COMPRA E VENDA
DE
CASAS — TERRENOS —
TERRENOS NAS PRAIAS
CHÁCARAS E SÍTIOS ETC.

W. ZEL4NA, 515

—

GAiXA POSTAL. 4118 — SÃO PAULO

— VASARIO ŠEŠIOLIKTOS
— LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBÊS paskelbimo dienos mi
Dėjimas bus su šia programa:
Vasario 15 d nuo 18 ligi 20
valandos priėmimas p. AL.
POLIŠAIČIO — Lietuvos Koa
šulo rezidencijoje, Al. Gabriel
Monteiro da Silva, 1020
Vasario 16 d : 11 vai. pamal
dos Vila Zelinoje. 15 vai. mi
nėjimas seselių pranciškiečių
Vila Zelinoje gimnazijos salė
je Meninėje programoje da
lyvaus Liet. Kat Bendruome
nės choras, sekmadieninė ma
žūčių lietuviška mokykla va
dovaujame M. Vinkšnaitienės,
ateitininkai ruošia tautinius
šokius
Sveikinimo žodį tars p. Al
Polišaitis, Lietuvos Konsulas
S. Pauly.
Taip pat yra pakviestas kai
bėti federalinis deputatas ir
kongreso užsienio reikalams
komisijos pirmininkas DrRAIMUNDO PADILHA.

— Kirmelų šeima praneša,
kad už Nikodemą Kirmelą 6
mėnesių nuo jo mirties pro.
ga, 10 d. vasario bus šv mi
šios-egzekvijos, Vila Zelino
je, 7,30 vai.

LEONARDO SUKEVICIUS
ERNESTO THSEL
Corretores

RUA RIO DO PEiXE. 74 —

(pabaiga iš 4 pusi)

Toliau visi kartu pagiedo
jo «Ilgiausių Meių» ir ir vai
- LIETUVIAI TĖVAI JĖ šinosi skaniais užkandžiais,
ZUITAI, šio mėnesio 8 dieną, kuriuos pagamino Marleaė
t. y šį šeštadienį, persikelia Tamaliūnaitė Irene Jurgele
vičiūtė, Nancy Trojeckaitė ir
gyventi Mookon į Liet Są
jungos jiems perleistą lietu Antonia Sejūnaitė
vių mokyklą. Naujasis jų ad
Malonus suėjimas dar ii
resas nuo šiol yra šis:
giau tęsėsi klebonijoj, bet pa
TĖVAI JĖZUITAI, R. LI galiau visi persikėlė į Jauni
TUANIA, 67, MOOCA, 13 SÃO mo Namų choro salę, kur tu
PAULO.
rėjo progos pasišokti ir dar
Savo telefono tuo tarpu ne ilgiau pabendrauti malonioje
turi Iki jį gaus, galima tele- jaunatviškoje aplinkoje
fonuoti į netoliese esančią far
maciją: 93- 2341, ir paprašy
ti, kad perduotų žinutę. Bet jos narių susirinkimas 4 vai.
nakties metu nebus galima mokyklos patalpose, Vila Ze
prisišaukti, nes farmacija už linoje. .
dara
Tuo tarpu Mokoje apsigy
— Laiškai: Onai Juzenie
vena tik T. Kidykas. Vėliau, nei O. Mizarienei, Elzai Šla
pasveikęs, atvažiuos T. Bru- pelienei, J, Juzėnui, B, Lazažikas, ir, pagaliau, apie Vely rov, A. Pangonienei. A. Sėju
kas,
atvyks ir T. Giedrys.
— LIETUVIŲ SĄJUNGOS
naitei, K. Ausenkai, Z. BačeBRAZILIJOJE metinis narių
KADANGI NEPAVYKO SU liui, A. Lazdauskui, Gudavi
susirinkimas šaukiamas vasa SITARTI SU MOOKOS SALE čienei, I. Seliokienei, J. ba
rio mėn 23 d. 15 vai, Vila besinaudojančiais japonais, siui, A. Navickui.
Belos Mokyklos Rūmuose. Pro tai vasa io 16 planuotas pa
- ANTANAS ANDRUŠKEgramoje pranešimas apie vei maldas teko atidėti vėlesniam
VIČIUS
staiga mirė 2 d. va
kimą ir valdybos rinkimas.
laikui TAT VASARIO 16 DIE
Susirinkime galės dalyvauti NĄ MOKOJE IŠKILMINGŲ sario, gyvenęs Piedade mies
te, Brazilijon atvyko po karo.
tik nariai ir tai apsimokėję MIŠIŲ NEBUS
nario mokestį, kurį galima
Tėvai Jėzuitai turės mažą
PAIEŠKOJIMAS
sumokėti iždininkui J. /ode koplytėlę, kur laikys kasdien
liui V. Zelinoje.
Jurgis Navickas paieško
šv. mišias ir kur bus galima
Nesusirinkus 15 vai. reika atlikti išpažintis. Mišių ir iš savo brolių Antano ir Vinco
lingam narių skaičiui, kitas pažinčių laikas bus paskelb Navickų, s. Aleksandro ir Ma
susirinkimas šaukiamas pus tas vėliau.
rės, gyvenančių Brazilijoj. 1
valandžiu vėliau, ir einant
Iš Lietuvos kilę, Šeškinio
— Šį sekmadienį šaukiamas kaimo, Bartininkų parapijos.
įstatais bus teisėtas prie bet
kurio narių skaičiaus.
Maldos Apaištalavimo DrąugiJieškomieji arba apie juos
žinantieji malonėkite praneš
ti šiuo adresu:
Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi
tropikų padangėje iš
Jurgis Navickas, 139- 33 85
the
Dr. Jamaica N, Y. 11435.
RADIO CLUBE SANTO ANDRĖ
ilgomis, 1495 kilociklų bangomis,
kiekvieną sekmadienį 7,30 vai. vakare.
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio
^vestuvių ir kitomis progomis.
Radijui laiškus siųsti šiuo adresu: caixa postai 4118,
São Paulo. Fone: 63-5975.

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

PRANEŠIMAS
Lankydamiesi Romoje, Italijoje, apsistokite naujai
įrengtuose Liet. Šv. Kazimiero Kolegijos svečių namuose:
«VILLA LITUÂNIA*
Piazza Asti 25 (Via Casalmonferrato 33. Tel. 78.90.33,^78.00.14)
ROMA — ITALIA.
Rasite jaukią anlinką, sveiką maistą ir neperdetą kainą.
Pageidaujama, kad dėl apsistojimo laiko^būtų
susitarta iš anksto.
KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

tinės minties^g^jj^^--^,^
dižiamas Londone Siame nr.
baigiamas Studijų Savaitėje,
Vokietijoje 1963 m skaitytas
prof dr Juozo Ebreto dar
bas «Tremtis — prakeikimas
ar uždavinys?» Numeris gau
siai iliustruotas,

— Mykolas Roemeris - žy
mus Lietuvos teisininkas, 193339
m: Universiteto rektorius,^
TEL. 63-6668 — V. ZELINA
veikęs užsieniuose dar prieš
Lietuvos
nepriklausomybės
RIO DE JANEIRO
laikus, advokatavęs Vilniuje,
Vasario 16 d Lietuvos Ne redagavęs lenkų kalba laik
priklausomybės paminėjimas raščius, parašęs (lenkiškai) lie
įvyks sekmadienį vasario 16 tuvių tautos atgimimo istori
ją, priklausęs masonų ložei,
d. šia tvarka:
Lietuvių mokslo draugijai, Dai
10 VAL. — Iškilmingos pa lės draugijai, Žiburėlio drau
maldos S Francisco de Pau
gijai, Studentams šelpti diau
la bažnyčioje.
gijai.
PO VISAM pilietinis pami
Vienas žymiausių ir origi
nėjimas.
naliausių Lietuvos teisės moks
liniukų.
- LIETUVIŠKA RADIO va
landėlė «A Voz da Lituania»
kas antradienis 18 vai 45 min.
'v

, — Dr. J Savasis. «K< VA
PRIEŠ DIEVĄ LIETUVOJE»,
išleido Prek M Juras, 1963.
91 psl. ir daug iliustracijų.
Šis leidinys tai žymus indėlis
patirti apie tikrąją Lietuvos
Bažnyčios padėtį Be prel. Ju
to įžangos yra šie skyriai:
komunizmo santykis su reli
gija, komunistų kovos su ręligija taktika, katalikų Bažny
čia laisvoje Lietuvoje, Lietu
vos Bažnyčios padėtis sovie
tinėj okupacijoj (su posky
riais: 1940 m okupacija, an
troji šovletų olūpacija, da
bartinė Letuvos katalikų bū
klė). Leidiniui panaudota Lie
tuvoje leidžiama spauda ir
kai kai kurie sov autorių raš
tai. Šį svarbų leidinį atspaus
dino Immaculata Press, Put
nam, Conn., USA.
Pulgis Andriušis, «PURIE
NOS PO VANDENIU. (Dyka
duonio pasakojimai), Nidos
Knygų Klubo leidinys nr. 46,
Londonas, 1963, 158 psl.
«RINKTINĖ», nr 14, Nidos
Knygų Klubo leidinys. Pas
kelbta 1963 m laisvojo pašau
lio spaudoje pasirodę, 11 au
torių straipsniai
«ŠALTINIS» nr. 6(13), Gruo
dis. 1963. Tikybinės ir tauti

TIPOGRAFIA BALTICA
Lietuviška Spaustuvė
ALEKSANDRAS BUMELIS

- REIKALINGA klebonijai
virėja. Suinteresuotos prašo
mos kreiptis į kleboną Vila
Zelinoje
'-*»***iwe>*+^^

Sklypai ir namai Vila Zelinoj, Vila Beloj ir apylinkėse
Kreiptis: R. Rio do Peixe, 74
V. Zelina

LIETUVIAMS NUOLAIDA! '
iiužsisakant gerus batus pas
JONĄ PETRIKĄ
jo paties batų krautuvėje
Rua B. de Itapetininga, 262.
4‘o and, sala 406,Tel. 35 8873.
OcOOGSOCDCX^DOCDOC^

- VILA ZEL INOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-597F
Rev. Jonas Bružikas, S. J
Igreja de São Gonçalo, Praça João Mendes, São Paulo(
tel. 36-2628, Brasil.

- PARDUODAMAS SKLYPAS
10 x 40 kv. met. Labai gra
žioj vietoj, 3 autobusų linijos
V. Remedios (už Lapa) Praça
Sta. Hedviges, 3. Teirautis
ten pat pas Tadą Šablevičių

SKLYPAI BERTIOGA

PRAIA DE «UNA»

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:

Gražiausias Paulistų pajūris
Sklypai su mažu įnašu, o li
kusieji ilgam išsimokėjimui.
Smulkesnių informacijų
Rua Rio do Peixe, 74
pas Leonardą Šukevičių

SAVI PAS SAVUS!
Palaikykime lietuvių įmones!
Vila Albertina, Av. N. S. Aparecida, 204, Bairro Tre
membė lietuvis A. Laurinavičius turi įvairių lietuviškų
ir vietinių gėrimų fabriką
LAURINAVIČIUS ANTANAS & CIA. LTDA,
Jei reikia gėrimų pirma pasiteirauk pas savo tautietį
o paskui kitur
Susisiekimas.- iš Praça do Correio važiuoti onibusu
iki galo Vila Albertina.

SKAITYKITE
IR
PLATINKITE VIE
NINTELI PIETŲ AMER|KOS
SAVAITRAŠTI «MŪSŲ
LIETU VA».
>4 <<<■»*<«

