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Ka Reiškia Rekordinės Amerikos 
GinHavimosi Išlaidos?

Daugiau kaip pusė viso biudžeto skiriama kariniams reikalams 
_  Pabaltiečių padėka išeinančiam prezidentui Eísenhoweriui. 

*— Dėl ko Chruščiovas nervinasi?

Prieš perduodamas valdžią 
naujam prezidentui Kennedy, 
senasis prezidentas Eisenho 
weris patiekė kongresui dar 
valstybės biudžetą naujiems 
metams. Pajamose nematyta 
82.3 milijarda , iš aidot e 80,8 
milijardai dolerių. Pažymėti 
na, kad daugiau kaip pusė vi 
sų išlaidų, būtent 42.9 mili
jardai skiriami kariniams rei
kalams Vien tik atominiams 
reikalams (tyrinėjimams ir 
gamybai) bus išleidžiama ke
liolika milijardų dolerių. Ato 
minių raketų reikalams ski-
riama 9,5 milijardai, iš kurių 
7,5 vien tik kariniams reika
lams. Milijardinės sumos nu
matytos ir skridimų i erdvę 
programai. Atomine energija 
varomų ir atominiais ginklais 
aprūpintų povandeninių laivų 
skaičius numatyta padidinti 
iš 5 iki 19. Milijardinės su
mos skiriamos karinei bei ū- 
kinei pagalbai užsienyje Vi
soje JAV istorijoje dar nebu 
vo, kad ginklavimosi išlaid s 
taikos metu pasiektų toki re 
kordinį laipsnį. Ginkluojasi, 
žinoma, ir Sovie ų Sąjunga.

Senasis prezidentas Eise- 
nhoweris atsisveikino su Ame 
rikos visuomene pabrėžda
mas kad Jungt. Amerikos 
Valstybės, vis dėlto tebėra pa 
ti stipriau ia valstybė pašau 
lyje Apgailestavo, kad nusi 
ginklavimo reikalas nepada
rė jokios pažangos. Vis dėlto 
reikią ieškoti kelių, kad rei
kalai būtų išspręsti prie kon
ferencijos stalo, o ne kauty
nių lauke. Visos pastangos tu 
retų būti nukreiptos į tai, 
kad pasaulyje dingtų baimė 
ir neapykanta. Reikią siekti
teisingų sprendimų kad žmo- ..pusėse, 
nėms būtų sudarytos geres 
nės gyvenimo salvgos.

„ u SOVIETŲPabaltieciai ir kilos paverg 1 '-(VYNAS tos tautos gali atsisveikinan
čiam JAV prezidentui su pa. 
dėka paliudyti kad.,,jis < 
kartų drąsiai ir tiesrar pábrè 
žė Lietuvos ir I 
vietizacijos 1 
tų kraštų laisvės trošl&ftią. Kai 
kas, gal būt laukė iš galingo 
sios Amerikos pavergtųjų tau 
tų laisvės reikalui daugiau, 
negu tik žodinių ar raštiškų 
pareiškimų. Gal būt tam ne
buvo dar laikas pribrendęs. 
Tikėsime, kad naujasis prez? 
dentas Kennedy tuo atžvilgiu 
išvystys tokį ryžtingumą, kad 
tai būtų jaučiama pivergųjų 
tautų laisvės byloje.

^ū^AaC-lNeue Zuercher Zeitung», 

jabrė ^Ostpreussenblat-t» ir kiti 
so laikraščiai pastaruoju metu 

n ^’^umą r irvJ^ėl plačiai rašo apie sovieti 
nes karines pajėgas Baltija s 
jūroje ir bazes Pabaltijo uos
tuose Baltijos karinio laivyno 
bazės yra įvairiuose Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos uostuose 
ir ties Karaliaučium (Piluvoje) 
kur yra ir Baltijos laivyno 
vado viceadmirolo Orelio 
būstinė. Esą pažymėtina, kad 
Orelis esąs povandeninių 
laivų specialistas. Sovietai 
galtijos jūroje turį apie 10g

Naujasis JAV užsienio rei
kalų ministeris Dean Rusk, pa 
susakydamas kongreso užs. 
reik komisijoje, užpylė šal
to vandens ant tų politikų k u 
rie pasiduoda greitų susitari
mų su Sovietais iliuzijoms Jis 
pakartojo savo ankstesnius 
tvirtinimus, kad viršūnių kon 
ferencijos yra beprasmės jei 
jos nėra atitinkamų ministė- 
rių ir žinovų rimtai paruoš
tos. Demonstraty vė ■■ konf»-ren 
cijos neturinčios jokios pras
mės. Reikią mėginti tartis di
plomatiniais kanalais

P-rezidentas Kennedy, esa
momis žiniomis, esąs nuomo
nės kad viršūnių konferenci
ja galėtų įvykti nebent po .6- 
8 mėnesiu Bet jei Chrušpio- 
vas kovo mėnesį atyV'Ktų į

Yorke ir^panorėtų su prezi- 
uentu susitiki jis, Kennedy, 
neatsisakytų pasimatyti bet 
derybos galinčios vykti tik 
rimtai pasiruošus Iš kitos pu 
sės visi tarptautiniai stebėto
jai komentatoriai sutaria kad 
Chruščiovas nervinasi ir sku 
ba kuo greičiau su Amerika 
tartis ir kiek galima susitar
ti. Jį spaudžia ir vidaus nes
klandumai, jaučiama opozici 
ja pačioje partijoje ir tebe
veikianti įtampa santykiuose 
su Raud. Kinija Visi pripa
žįsta, kad Maskvos - Pekino 
rantykiai raudonajam pasau
liui sudaro chronišką žaizdą.

K ta vertus. Vakarų polici 
niai žinovai esą apskaičiavę, 
kad «ša tasis karas» nu site 
siąs dar bent 10 metų . bet 
karšto karo bent eilę metų 
dar nebūsią, nepaisant milži
niško g’nklavimosi abiejose

E. ’

KARINIS JURŲ
PABALTIJO BA

ZĖSE

metu jis turi tris milijonus 800 tukstaučių gyventojų. Pietų 
Amerikoje už S. Paulo yra didesnis tik Argentinos sostinė 

Buenos Aires.

AMERIKOS PREZIDENTO 
PAREIŠK MAS SPAUDAI

Sausio m. 25 d naujas Ame 
rikos prez J. Kenedy pir 
ma kart susitiko su spaudos 
bei radijo ir televizijos atsto 
vais ir jiems padarė eilę pa
reiškimų. Pirmiausia pranešė, 
kad rusai pale id du ameri 
konų lakūnus, kurie buvo su
imti nu nušus lėktuvą «RB 47».

Atsakinėdamas į žurnalistų 
paklausimus, pareiškė, kad 
padidino maisto siuntimą į 
KONGO.

KUBOS klausimu prez. pa
reiškė. kad šiuo metu Ameri
ka nemano diplomatinių san
tykių atnaujinti.

DOLERIO pastovumas bus 
ginamas Bus imamasi į vairių 
priemonių, kad tik nereiktų 
dolerio nuvertin’i.

povandeninių laivų 70 naikin
tuvų, 263 greitųjų laivų ir 6 
kreicerius. svarbiausia po
vandeninių laivų bazė esanti 
Piluva, kur iš viso sutelktos 
stipresnės pajėgos « peraty- 
vinėmis bazėmis» esąs nusė
tas visas Baltijos pakraštys. 
Jūros lėktuvų esą apie 1000. 
Jų vyriausioji bazė esanti 
Karaliaučiaus srityje. Pažy
mėtina. kad sovietų karinės 
pajėgos visai neturi lėktu
vnešių. Jie tikisi karo atveju 
savo lėktuvais galėsią operu
oti į§ sausumos bazių.

Kai del susitikimo su KRl Š- 
ClOVU, kol kas dar nieko nė 
ra planuojama. JAV yra pasi 
ryžusios kalbėtis su sąjungi
ninkais įvairiais klausimais, 
ypač kas liečia tarptautinės 
politikos įtempimą.

— PRIO SOCARROS buvęs 
Kubos p ezidentas. nutraukė 
santykius su idel Castro 
Anot buvusio prezidento, šian 
dien Kuboje viešpatauja ko
munistinė Uranija.

— Amerikoje šalčiai praė 
josią savaitę buvo pasiekę 35 
laipsnius šalčio.

SALAZARO PRIEŠAI
PAGROBĖ LAIVĄ

Jau arti 30 metų kai Portu 
galijos vyriausybei vadovau
ja ministeris pirmininkas, di
delis finansinių ir ekonominių 
reikalų specialistas SALAZAR. 
Kai Portugalija jau buvo eko 
nominio bankruto, tuo metu 
šis didis valstybininkas atėjo 
prie valstybės vairo ir krašto 
ekonominį gyvenimą atstatė. 
Portugalijoje yra korporatyvi 
nė demokratija. Valdžiai U s 
pavyksta rinkimus laimėti, 
nors opozicija sako, kad rin 
kimai, ypač propaganda, bū 
na nelaisvi. Todėl, kas yra 
natūralu, prieš dabartinę vy 
riausybę yra susidariusi opo 
zicija kuri krašto viduje ne
įstengia Salazaro vyriausy
bės nugriauti.

V y r i a u s y b ė s o p o z i c i o n i e r i a i 
emigracijoje snpaho o pa
grobti portugalų keleivinį lai 
va Kai šiomis dienomis lai
vas ’Santa Maria» tolinasi 
nuo Venezuelos kranto apie 
70 ginkluotų vyrų, dabartinės 
Portugalij s vyriausybės opo 
zicionierių laivo vadovavimą 
po trumpos kovos su laivo 
įgula, paėmė savo kontrolėm

Paskutiniais pranešimais, 
laivas iš Karaibų jū-cs plau
kiąs Afrikos linkui. Artgolon. 
portugalų kolonijom kur tiki
masi sudaryti revoliucionierių 
centrą Portugalijos vyriausy
bės nuvertimui

Ar šis laivo pagrobimas bus 
kaipo izoliuotas įvykis ar re \ 
voliucija paims platesnius 
sluoksnius kariuomenėje, lai 
vyne ir visuomenėj sunku 
pasakyti, nežinant tikrųjų Por^--^ 
tugalijos politikų karių bei 
visuomenės nuotaikų Keleto^*--* 
dienų laikotarpy reikalas bus.’” 
aiškus .. a• • ■

TrazAijo- pre.., 
3anio- Quadros vyriausybės, 
ministerių kabineto sąstatas 
bus paskelbtas tik 30 d sausio.

— Žemės ūkio reikalai ti 
krai daug galvosūkio Krušči- 
ovui duoda. įvairiose respu- 
bliokose keičia aukštuosius 
valdininkus. primesdamas 
jiems kaltę už trūkumus že
mės ūkyje. Kad valdininkų 
pakeitimai pakeltų staigiai 
žemės ūkio produk ingumą 
sunku tikėti. Dar visai nese 
nai komunistinė spauda bū
davo pilna pasigyrimo, kad 
Rusijos žemės ūkio programa 
įvvkdoma daugiau negu šimtu 
procentų.

— Karaibų jūroje, netoli 
Kubos yra nedidelė valstybė 
Salvador Ten šiomis dienomis 
buvo nu ve sta vyriausybė, 
kuri kaip nauji šeimininkai 
jauni kariškiai pareiškia, 
buvo linku i į komunistų pu
sę Naujoji vyriasybe yra 
prieškomunistine.

— Šią savaitę Urugvajaus 
sostinėje Montivideo mieste, 
prieškomunistinis frontas, su
ruošė demonstracijas centra- 
linėmis sostinės gatvėmis. 
Laukiama diena po dienos 
Urgvajaus vyriausybės nu
traukiant santykius su Rusija.

— K uė-čšovas kovo mėne
sį ruošiasi.vykti į New Yorką, 
į Jungtinių Tautų Organizaci
jos susirinkimus. Šis prete
kstas duobų progos susitikti 
su prez. Kennedy.

Lietuvos nacionalinė

1



2 pusi.

LENKIJOS LIETUVIŲ 
GYVENIMAS

1960 m. m. rudenį Varšuvo
je išėjo pirmasis Lenkijos lie 
tuvių laikraščio «Aušra» nu- 
meris, pažymėtas kolkas «vien 
kartiniu leidiniu» Leidėjas: 
Lietuvių Visuomeninės Kultu 
ros Draugijos centro valdyba. 
Redaguoja: Redkolegija. Re
dakcijos adresas: Varšuva,ui. 
Lowicka 7/15 Leidinys 12 pus 
lapių. Yra daug nuotraukų y- 
pač iš Lietuvos Turinyje: Il
gesnis straipsnis apie Žalgi
rio mūšį, toliau rašiniai apie 
Lietuvių Visuomeninės Kultū
ros Draugiją, apie «20 Tary
bų Lietuvos dvidešimtmetį», 
apie «Lietuvą - dainų kraštą», 
‘įspūdžiai iš Seinų’, «Susirū 
pinkime liaudies meno likimu» 
Lenkijoje gyvenančių tautinių 
mažumų liaudies meno paro 
da», «Iš saviveiklininkų fron
to», «Lietuvių literatūra Len
kijoje» ir kt

Kai leidinys išeina komunis 
tiniame krašte, jo turinys ir 
stilius, savaime aišku, turi pri 
siderinti prie tam tikros «lini 
jos*. Vis dėlto bent tiek ge
rai, kad gali išeiti toks žur
nalas.

Nors mokyklos lietuvių dės 
tomaja kalba ir saviveiklos 
rateliai Seinų ir Suvalkų aps 
krityse veisė jau nuo seniau. 
Liet. Vienom. Kult Draugija 
ofi ialiai įsisteigė tik 1957 me 
tais, gavus lenkų valdžios lei 
dimą Draugijos programa la 
bai plati: Ugdyti lietuvių kul
tūrą. tautinę savo forma ir so 
cialistinę turiniu, globoti lie
tuvių mokyklas, kultūros na
mus lietuvių kalbos kursus, 
skaityklas, bibliotekas, meno 
saviveiklą ir kt. Draugijos 
centras anksčiau buvo Puns
ke, paskiau perkeltas į Sei
nus. Draugijos p kas dabar 
yra A1 Skripkus, pav. A Čep 
linskas, sekretorius J. Kmie
liauskas, iždininkas A. Jančė 
ir 15 valdybos narių. Šiais/ 

metais veikia 7 saviveiklos 
rateliai (Punske, Vidugiriuo
se, Navininkuose, Žegariurse, 
Valinčiuose Šlynakiemyje ir 
Klevuose). Punsko dainų ir 
šokių ansamblis koncertavo 
ir Varšuvoje. Organizuojami 
taip pat sporto rateliai Vei
kia 8 mokyklos lietuvių dės
tomąją kalba, iš jų viena vi
durinė bendrojo lavinimo mo 
kykla Punske Su lietuvių kai 
ba kaip dėstomuoju dalyku 
veikia 1' mokyklų, iš jų vie 
na vidurinė Seinuose Veikia 
dvi ūkio mokyklos Punske ir 
Pristavonyse. Devyniose vie
tovėse surengti pradžios mo
kyklos kursai suaugusiems. 
Veikia 27 lietuviškos bibliote
kos, turinčios 4 0€0 tomų.

— Druskininkų kurortas, 
kaip žinoma, yra naudojamas 
daugiau «visasąjunginiams», 
negu Lietuvos reikalams. Ry
tuose pastatysią 250 vietų 
sanatoriją ligoninę ir stadioną 
Vakarinėje dalyje išsidėstys 
gyvenamieji kvartalai Prie 
naujųjų purvo gydyklų įren
giamas didelis plaukymo ba
seinas su gydomaisiais van 
nenjmis Nemuno krdntinėse 
plečiamos alėjos.

— Lietuvos-Le. kijos kara
lių brangenybės, apie 50 mi
lijonų dolerių veitės Kana
dos vyriausybė grąžino Len
kijai Brangenybės savo lai
ku buvo iš Europos pervež
tos į Kanadą sauguruo sume
timais. ligą laiką Kanados-vy 
riausybė atsisakė jas grąžin
ti motyvuodama, k d komu
nistinis Lenkijos režimas ne
galįs turėti į jas jokių preien 
zijų. Brangenybės yra dalinai 
iš 16 jo amžiaus.

MŪSŲ LIETUVA

Halina Didžiu'ytė Mošinskienė 

pajūryje
Jūra — kaip žalsvas safiras, 
Bangų keterose va tos! saulės spinduliai. 
Pakrantėje — spalvoti skėčiai;
Pakrantėje — linksmi vaikų balsai.
Beanki saulė nejučiomis svilina kūną.
Vėjas siūbuoja žalsvą smilgelę...
Tolyn nueina jis ir ji —
Mėlynu dvelkimu plaukia jos skarelė. — 
Tolumoje matau šviesiaplaukį vaikutį, 
Jis stato smėlio pilaitę.
Banga šiurendama atsimuša į krantą, 
Sugriauna vaiko minčių kraitį.
Taip ir mano statomos pilys, 
Rodėsi kažkada nesugriaunamai patvarios.
Ir jos subirėjo beformėmis skeveldromis, 
Jas sudaužė tikrovės šaltos m?rios.
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SESI NUOSTABUS ŽODŽIAI
Prieš keletą metų kartą bu 

vau paklaustas:
— Ka Jūs atsakytu te į šį X, 

radijo organizuojamos progra 
mos klausima: «Kokia yra 
svarbiausia pamoka, kurią 
Jūs esate per savo gyvenimą 
turėję?»

Lengva man buvo atsakyti:
— Di žiausia svarba to. ka 

mes mąstome Mat. mūsų min 
tys padaro mus tokius kokie 
esame Mūsų galvosena yra 
pagrindinis veiksnys, lemiąs 
mūsų likimą.

Didelis filosofas Markus Au 
relijus kuris buvo Romėnų 
Imperijos valdovas, tai išreiš
kė 6 žodžiais: «Mūsų gy
venimas yra mūsų-' 
minčių padarinys». 
Taip, jei turėsime linksmas, 
laimę skelbiančias mintis, bū 
sime laimingi. Jei turėsime 

nelaimę, ligas, nepasisekimus 
galvojančias mintis, ir būsi
me nelaimingi, ligoti pasise
kimo neturį žmonės Mūsų 
mintys turi didžiausios įta
kos Į mūsų kūno sveikatą ir 
bendrą savijautą.

Po 35 metų suaugusiųjų mo 
kymo galiu tvirtinti, kad vy
rai ir moterys gali atsikraty
ti susirūpinimų baimių ir įvai 
rių ligų, gali visai pake sti sa 
vo gyvenimą vien tik pakeis 
darni savo galvoseną. Tai aiš 
kiai žinau Esu stebėjęs šim
tus atvejų.

Visų negalavimų priežastis

Štai vienas jų pagal mano 
mokinio Franko J. Whaley, 
gyvenančio Saint Paul, Mine 
gotoje pasakojimą:

— Buvau pilnas įvairių su
sirūpinimų Susirūpinęs dėl

1961 m. sausio ‘. 8 d.

mano laibumo ir plaukų krit1 
mo. Buvau susirūpinęs, kad 
neuždirbsiu pinigų vedyboms, 
kad nepajėgsiu būti geras 
šeimos tėvas, kad mano mer 
gaitė pabėgsianti. Rūpinausi 
bijodamas, kad galįs turėti 
pilvelyje žaizdas ir būti ne
laimingas per visą savo gy
venimą. Pagaliau jau nebepa 
jėgiau dirbti ir apleidau savo 
darbovietę Nervų įtampa bu 
vo tokia didelė, kad jaučiau 
si kaip garo katilas be atsar 
gos vožtuvo. Turėjo kažkas 
sprogti.

Ir sprogo. Gavau tokį nėr 
vų išsisėmimą, kad Jūs nega 
lite nė įsivaizduoti! Jokį fizi 
nį skausmą negalima paly gi n 
ti sn kankinamos dvasios bai 
mėmis. Negalėjau net kalbė 
tis su savo šeimos nariais. Vi 
sai nevaldžiau savo minčių 
Turėjau neapsakomą baimę 
ir bėgau nuo visų. Jaučiausi 
visų apleistas, net Dievo. Lai 
ke keturių mėnesių lankiau 
Įvairius gydytojus ir psichia 
trus. Nieko tai nepadėjo. Tu 
rėjau pagunda šokti į upę ir 
taip užbaigti visa.

Pagaliau nutariau važiuoti 
į Floridą, tikėdamasis pagerė 
jimo vietą paketus. Lipant į 
traukinį, tėvas man padavė 
voką, prašydamas jo neatplėš 
ti, iki nebūsiu apsigyvenęs 
Floridoje.

Nuvykau į Florida pačiame 
atostogų įkarštyje. Todėl ne 
gavęs vietos viešbutyje, turė 

Jau apsigyventi viename auto 
mobilių garažo miegamajame. 
Laiką praleisdavau pajūrio 
pliaže. Jaučiausi <Jar nelai 
mingesnis, kaip namie Tada 
atplėšiau tėvo įduotą laišką. 
Jame skaičiau:

— «Mano sūnau, esi už 1500 
mylių nuo namų ir nesijauti 
vistiek geriau Ar netiesa? Aš 
žinojau, kad taip bus. Mat> tu 
išsivežei su savimi vieninte

(pabaiga 3 pusi)

Amerikos Doleris Braška?
Viena didžiausių šių dienų 

JAV problemų yra išlaikymas 
pastovaus tvirto dolerio.

Amerikos doleris yra pa
remtas auksu. Pastovi aukso 
kaina yra $35 už unciją Pas 
kutintu laiku aukso kainos 
tarptautinėj rinkoj ėmė kilti. 
Anglijos ir kitų kraštų pirk
liai pradėjo supirkinėti auksą 
mokėdami iki Mu už unciją 
Vakari} pasaulis nusigando. 
Kai kas pradėjo galvoti, kad 
gal jau esame karo išvakarė 
se> Paprastai, turintieji gerą 
nuovoką, artinantis karui, su 
pirkinėją auksą, brangenybes 
žemes ir kt.

Tačiau greit viskas buvo at 
skleista Amerikos finansų mi 
niste-rio Andersono, kuris įs
pėjo prez. Eisenhovverį apie 
blogėjančią dolerio ir aukso 
būk'ę Buvo konstatuota, kad 
perdaug Amerikos dolerių at 
sirado užsieniuose, ypač 1 u- 
ropoj.

Amerikos dolerį, kaip tvir
tą mokėjimo priemonę, gau

dė ir gaudo visas pasaulis, y- 
patingai už geležinės uždan
gos. Ten doleris yra gaudo
mas net ir augščeiausių val
džios pareigūnų, ką mes pa- 
tyrėm 1940 m. Lietuvoj, mo
kant dešimteriopą kainą juo
doj biržoj. Bušų >ublis nėra 
paremtas auksu, tai valiuta 
tik vidaus rinkai. Konstatuo
ta, kad šių metu anie 20 bili
jonų do’erių yr-a atsidūrę už
sieniuose.

Kadangi Amerikos doleris 
yra paremtas auksu, tai yra 
pavojaus, kad tiek pat bilijo
nų vertės aukso bus pareika 
lauta iš JAV. Gi jei tikėti lai 
kraščių pranešimais, Ameri 
kos aukso rezervai jau nebe 
viršija 20 bil. dol. Atsiskai
čius su užsieniais ištirptų auk 
so rezervai Menkas dolerio 
padengimas auksu, nupigintų 
jo vertę. Žinoma, vienu kar
tu visi negali pareikalauti auk 
so, paprastai dalimis ne vie
nu laiku atsiskaitoma.

JAV aukso rezervo įstaty 

mas reikalauja laikyti dole
rio padengimui apie 12 bil. 
dolerių Tad šiuo momentu 
valstybė jau nebegali visų do 
lerių iš užsienio išpirkti auk 
su.

Padidinus eksportą galima 
būtų atgauti dolerius, bet tuo 
tarpu nėra pakankamai Ame 
r kos prekėms ir žemės ūkio 
produktams rinkų. Europos 
kraštai jau pakankamai pasi 
gamina savo kraštuose ir net 
siūlo pigesnėmis kainomis par 
duoti neblogesnės kokybės 
prekių. Azijos Afrikos kraštai 
neturi lėšų padidinti pirkimui 
J. A. Valstybėse

Dar kitas labai svarbus 
veiksnys užsienio prekyboj, 
tai SSSR ir satelitų kraštai, 
labai stipriai veržiasi į pašau 
linę rinką su savo prekėmis, 
pagamintomis pigia darbo jė
ga. dažnai net dumpingo kai 
nomis (žemiam savikainos) Ko 
munistinis pasaulis mažai per 
k-a iš J. A. Valstybių.

Amerikos doleris išplaukė į 
pasaulį visokiais būdais, ka
dangi nė valuta, nė prekyba 
nėra suvaržyta

Pirmiausia Amerikos valdžia 
padėjo atsikurti karo sunai
kintai Europai ir kt kraštams 
per UNRA. Marshal© planą. 
NATO išlaikymą Korėjos, In 
donezijos ir kiti karai, revo 
liucijų likvidavimas bei kitoks 
pagelbėjimas mums žinomas 
ir viešai nežinomas.

JAV privatinės kompanijos 
metė dolerius į užsienį trum
palaikių paskolų pavidale su 
augštais procentais, investa
vo prekybos ir pramonės įmo 
nėse. JAV karių šeimų išlai 
kymas. turizmas išmetė bili
jonus dolerių aukso užsienin. 
Nesuradimas gaminiams pakan 
karnų rinkų ir neakylus im
porto reguliavimas privedė 
prie kasmetinio pasyvaus pre 
kybos balanso ir biudžeto de 
ficito Viskas buvo užlopoma 
jau kelinti metai iš aukso re 
zervų.

JAV kompanijos, turėdamos 
visus krašto turtus, veikia 
tik biznio pamatais. Savo ka
pitalus meta ten. kur gal i tu 
reti didžiausį pelną, visai ne 
atsižvelgiant į krašto intere
sus Importuoja pigesnes pre 

kės, nežiūrint kad sava pra
monė merdi ir darbininkai 
lieka be darbo. Savi biznie
riai negauna paskolų, o bili
jonai dolerių yra išskolinta 
užsieniuose.»

JAV valstybės aukso rezer 
vas ištuštėjo, skolos pašoko 
ilsi 300 bih dol., užsieniams 
įsipareigojimai perdideli šiuo 
momentu, bet infliacija kraš
te negali įvykti, kaip kad bu 
vo po I karo Vokietijoje ir 
kt. kraštuose. JAV yra labai 
turtingas kraštas ir ūkinis pa 
jėgumas yra privačių kompa 
nijų ir piliečių rankose, val
džia tik koordinuoja vidaus 
ir užsienio reikaluose. Užsie
nin investuotas privatus ka
pitalas grįžta pamažu.

Čia iškyla reikalas, kad 7 A 
V valdžiai tenka sustoti švais 
tytis doleriais. Ji negali kas
met eksportuoti aukso už 1-2 
bil. dolerių, išlyginimui pasy 
vaus prekybos balanso ir kt 
įsipareigojimams.

Eisenhowerio vyriausybė da 
bar sukruto dėl šios rimtos 
padėties. Valstybės finansų se 
kretorius Anderson su savo
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lę visų tavo negalavimų prie 
žastį, kuri yra - tu pats! 
Nėra nieko, kas blogai veik 
tų tavo kūne ar dvasioje. Ne 
aplinkybės, kuriose gyvenai, 
padarė tave tokį, koks esi, 
bet tai, ką tu galvoji apie tas 
aplinkybes. Anot priežodžio, 
pagal tai, ką galvoja žmogus 
savo širdyje, tampa toks. Kai 
tai būsi supratęs, mano sū 
nau, grįžki namo, nes būsi 
jau pagijęs».

Tėvo laiškas mane įsiutino. 
Norėjau užuojautos, ne pa 
mokslo. Jaučiausi taip išjuok 
tas. jog tuo pačiu momentu 
nutariau niekada daugiau ne 
begrįžti namo...

Tą naktį vaikštinėjau po to 
limas šalutines Miami miesto 
gatves Taip atsidūriau prieš 
vieną bažnyčią, kurioje buvo 
laikomos pamaldos. Neturėda 
mas ką veikti, įėjau ir klau 
šiauši pamokslo tema: «Kas 
užkariauja savo dvasią, yra 
stipresnis už tą, kuris užka 
riauja miestus».

Buvimas raminančioje Die 
vo šventykloje ir pamoksi! 
ninko skelbimas minčių, ma 
no tėvo laiške išreikštų, iššla 
vė visas mano smegenyse su 
sitelkusias sąšlavas. Galėjau 
mąstyti aiškiai ir protingai pir 
ma kartą savo gyvenime Su 
pratau, koks kvailas buvau. 
Biaurėjausi savimi, matyda
mas dabar save tikrojoje švie 
soje: norėjau pakeisti visą 
pasaulį, o tuo tarpu vieninte 
lis dalykas, reikalingas pakei 
timo buvo foto aparato kame 
ros židinys, kuris yra mano 
dvasia.

Sekantį rytą susidėjęs savo 
kelionės daiktus, grįžau na 
mo Po savaitės grįžau į ?a 
vo darbovietę Po keturių mė 
nėšių vedžiau aną mergaitę ir 
dabar esu laimingas 5 vaiku 
čių tėvas Tapau vadovu vie 
nos fabriko dalies su 45 dar 
bininkų. Esu patenkintas ir lai 
mingas. Ir kai baiminimasis 
nori įsifiltruoti į mano dvasią 
tada sakau sau: «Turiu nau 
jai nusistatyti foto aparato 
kamerą» — ir viskas išeis 
prendžia laimingiausiai.

Taigi, esu visiškai tikras, 
kad mūsij vidujinė ramybė ir 
laimė priklauso ne nuo to. 
kur esame, ką darome ar kas 
esame, bet vien tik tai nuo 
mūsų galvosenos. Išorinės są 

lygos čia turi labai mažos 
reikšmės. Gi mūsų galvosena 
priklauso nuo mūsų pačių!

Linksmumo sekretas

Galvosena mes galime pa
keisti savo valios pastango
mis Ir parodysiu, kaip tai da 
romą. Galreikalauja kiek pas 
tingų, bet sekretas yra pa 
prastas. Jo moko mus garsu 
sis praktinės psichologijos ži 
novas William James:

— Veiksmas atrodo seka 
jausmą bet iš tikrųjų veiks 
mas ir jausmas eina kartu. 
Už tat reguliuojant veiksmą, 
kuris yra tiesioginėje mūsų 
valios priklausomybėje, gali
me netiesioginiai reguliuoti 
ir jausmą, nepriklausantį nuo 
jos Todėl karališkai nepri
klausomas, valingas kelias pa 
siekti džiaugsmą jei esi jj 
praradęs, yra veikti, kalbėti 
ir jaustis taip, lyg kad links 
mumas jau būtų šalia tavęs

— Ar šis paprastas triukas 
duoda rezultatų, gerų pasėkų?

— Taip! Tai kaip chirurgi 
ja veikia. Išbandykite tuoj! 
Duokite savo veidui linksmą, 
šventišką išraišką, išpūskite 
krūtinę, iš lėto giliai atsikvėp 
kite ir uždainuokite ką! Jei 
nemokate dainuoti, tai švil
paukite ką, ar bent ką trala 
liuokite Greit atrasite, kad 
fiziškai negalima pasilikti pri 
slėgiam ar nuliūdusiam, ka-i 
reiškiami spinduliuojančios 
laimės simptomai ženklai.

Ši tai yra viena iš tų mažų 
jų, bet pagrindiaių žmogiško 
sios prigimties tiesų kuri ga 
Ii lengvai stebuklus daryti mū 
sų gyvenime Dievas davė 
mums galią ne tik užvaldyti 
žemę, bet ir mūsų mintis ir 
baiminimąsi, mūsų inteligen 
tiją ir mūsų dvasią ir stebė- 
t-iniausia, kad šią valdžią ga
liu gauti didžiausia dalimi tik 
to norėdamas vien t>k regu 
Duodamas savo veiksmus, ku 
rie iš savo pusės reguliuoja 
jau mūsų nusiteikimus Mes 
patys esame savo laimės kai 
viai.

Taigi, jeigu nori susikurti 
galvoseną kuri Jums neštų 
ramybę ir lėimę, laikykis tai 
syklės:

— Galvoki ir veiki nuot i 
kingai, ir būsi geros nuotai
kos!

Dale Ccrnegie

MUSŲ LIETUVA

A. Tyruol s

Keleivis Is Saulės Dienos
Keleivi? iš saulės dienos, 
Radau čia jau temstančią dieną.
Dar josios šešėlį genuos, 
Einu auksine mėnesiena

Laisvosios dienos ugnimi 
Kaip saulė man siela žėruoja. 
Aplinkui veidai svetimi, 
Ir man jųjų meilė abu .«ja.

Neilgai čia būsiu svečiuos, 
Nedaugei čia teko malonės. 
Aš ilgesį meilės nešuos 
Didžiojoje savo kelionėj.

SKELBIAMAS ŠŪKIS; VISIŠKAI ĮVEIK H BUR
ŽUAZINIO NACIONALIZMO ATGYVENAS
Šį kartą puolami ir žydiškieji burž fiziniai nacionalistai», 
kurie kultivavę «nepasitikėjimą ir pi iešiškumą nežydų tauty
bės žmonėms». • «Nacionalizmas dar ir dabar pasireiškiąs 

Lietuvoje — «Stambios principinė, klaidos».

(E) Sovietinė komunistinė 
propaganda visą laiką skel
bia k >vą su «buržuazinio na 
cionalizmo atgyvenomis•. Bet 
matyt tos atgyv nos neišnyks 
ta. nes organizuojami vis nau 
ji puolimai. Šį kartą kom psr 
tijos centro komiteto ideolo
ginis organas «-Komiin stas» 
(11 nr ) atspausdino filosofi 
jos mokslų kanu i d to i Zak- 
so straipsnį antrašte: «Visiš 
kai įveikti buržuazinio nacio 
nalizmo atgyvenas»

Straipsnyje n<-.uja tai. kad 
šį kartą puolami žydų nacio
nal! tai:

«Žydiškieji buržuaziniai na
cionalistai. savo ruožtu, kul. 
tivavo nepasitikėjimą ir prie 
aiškumą nežydų tautybės žino 
nėms, siekė atitraukti žydų 
mases nuo bendros klasinės 
kovos liaupsino nacionalinį 
užsisklendimą».

Šitaip j u straipsnyje pilna 
priekaištu tiem lietuvių tau- 
os sluoksniams, kurie įvai

riais aikotarpiais ir įvairiais 
organizaciniais vienetais bu
vo nusistatę prieš Lietuvos 

susovietinimą. Įdomu kad Žak 
sas ir dabartinį «buržuazinį 
nacionalizmą» laiko dar gana 
stipriu veiksniu Lietuvoje Jis 
rašo: «Būtų savęs apgaudinė 
jimas galvoti kad kova prieš 
buržuazinio nacionalizmo lie 
kanas jau n beaktuali Kaip 
ja buvo nu odyia, pačioje 
I ietuvoje dar yra buržuazi 
nio nacionalizmo skleidėjų — 
sut iuškintų išnaudotojiškų 
klasių likučiai buvę aktyvūs 
buržuazinės Lietuv s veikė 
jai. reakcinė katalikų dvasi
ninkija» Tie sluoksniai, girdi 
dar ir dabar savo patriotizmą 
išreiškiu šūkiai-, raginančiais 
kovoti už nepriklauso ą Lie 
tuvą Be to, esą stengiamasi 
pasėti priešiškumą rusų tau
tai V ena to nacionalizmo pa 
sireiškimo formų ir esą: «ne 
pasitikėjimas broliškomis tau 
tomis vi ų pirma rusų tauta, 
kitų tautybių kadrais” įdo
mus ir priekaištas tiems šiuo 
ksniams, kad jie respublikos 
interesus prieš pastatą ben- 
drasąjunginiams interesams. 
Kritikuojamas ir “praeities 
idealizavimas”.
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— Nauja byla dėl masinių 
žudymų Lietuvoje ir kitur. 
Karlsruhės vyr prokuroras 
dr Eglin iškėlė kaltinimą 
buv. SS ober iu erini Erich 
l.rlinger. 54 m., kuris kaltina 
ma* nužudęs arba dalyvavę» 
nužudyme 2 000 «potencialų 
priešų- Kauno, Daugapilio,Ra 
ži*tės ir Kievo srityse. Kartu 
»u juo patraukti teismo atsa 
komybėn ir laikomi arešte 
dar 7 kiti kaltinamieji, jo eg
zekucinės komandos dalyviai. 
Tardymo medžiaga 5.000 pusi. 
Byla bus svarstoma Karlsru- 
hėje vasaros metu. Būsiąšau 
kiama 77 liudininkai Vyr. kai 
tinamasis Erlinger, po karo 
Vokietijoje užsimaskavo įvai
riomis pavardėmis, bet prieš 
kurį laiką buvo sus.ktas ne
toli Karlsruhės.

VAISIAI PAGELBSTI 
VIRŠKINIMUI

Kis valgo daug vaisių, tas 
retai kada turės vargo su virš 
kinimu. vaisiai turi savyje to 
kių sulčiu, kurie gelbsti skil
viui «sumalti» patekusias į 
maisto dalis, ar tai būtų mė
sa, duona, daržovės, žuvis ir 
kitkas

Bet vaisius irgi reikia ge
rai sukramtyti Kuomet juos 
valgome greitomis, jie prade 
da rūgti skilvyje ir neatlieka 
savo uždavinio.

Stambios principinės klaidos 
buvusios atskleistos Vilniaus 
universiteto lietuvių literatu 
ros katedros darbe Perdaug 
buvęs dėmesys kreipiamas į 
meninės literatūros kūrinio sa 
vybes, ignoruojant ideologiją. 
Net disertiracijose iš S. Ne
ries ir P Cvirkos kūrybos bu 
vę liečiami tik 'ikitarybinio” 
laikotarpio kūriniai

Kaip ir anksčiau, ir šį kar 
tą pabrėžiama, kad viena 
veiksmingesnių priemonių ko 
vai su «nacionalizmu» esąs 
jų veikėjų “demaskavimas”. 
Pabrėžiamas ir ateistinės pro 
pagandos svarbumas. ‘Šiuo 
metu katalikų dvasininkija ne 
retai stengiasi pasinaudoti ir 
nacionaliniais jausmais, rašo 
Zaksas.

p; arėjais važinėjo po Euro
pą ir tarėsi'su Anglijos ir Vo 
kietijos valdžiomis apie dole
rio ir aukso sureguliavimą. 
JAV kvietė Vokietiją ir Ang
liją perimti didesnius mokėji 
mus NATO ir kitur. Dėdė Sa 
mas turi suveržti aukso mai 
šelį, toliau taip žygiuoti ne
begali, priseina įvesti krašte 
fina sų kontrolę, sureguliuoti 
importą ir eksportą, perž ū- 
lint prekybos sutartis bei kei 
čiant muitų tarifus.

Žodžiu, valstybė turi griež
tai ir sumaniai kontroliuoti 
amerikoną kapitalistą. Nes ir 
daugiau k ur gali atsitikti, kaip 
su Kibą Sukilėliams parda 
v ė ginklų už kelis milijonus 

dolerių, o dabar neteks bili
jonų dolerių!

1961 m. JAV naujam prezi
dentui bus labai sunku-. Jis 
turės su tabdyti d lerio riedė 
jimą į infliaciją ir išpirkti 20 
bil. popierinių dolerių auksu 
iš užsienio. Kaip J F Kenne 
ny tą padarys, parodys neto
lima ateitis. Rinkinių metu J. 
F Kennedy Philadelphijoj bu 
vo išsitarę, k ü JAV re kia 
pigesnio doler o, atseit aukso 
kainą reikėtų pakelti, bet R. 
Nixonui užpuolus ir pradėjus 
įrodinėti, Kad aukso kaina tu 
rinti likti $35 už unciją pas
tovi. Kennedy vėliau atšaukė 
savo pasakymą.

Nuo 1792 iki 1834 metų auk 

so kaina buvo $20 6 už unci
ją. Pr z F D Rooseve'tas, 
keisdamas savo finansinę po
litiką, aukso kai ą pakėlė iki 
$35 už unciją.

F. D. Roosevei-tas. pakelda 
mas aukso kaina ir nuvertin
damas dole j, tikėjosi padi
dini! žemės ūkio produktų ir 
pramonės gaminių eksportą, 
didinant gamybą, mažinrnt be 
da'bių skaičių Deja jo lū 
kesčiai neišsipildė, eksportas 
nedi( ėjo, nes ir Europos bu
vo perprodukcija, bedarbių 
skaičius pakilo iki 8 mil. J. 
A.V. išgyveno tokią krizę, ko 
kios istorijoje d r nebuvo bu 
vę

Tik karo mašinai užsisukus 

Europoj l edarbiai ir JAV ir 
kitur išnyko, istorijos ratas 
pasisuko kita kryptimi. Euro
pos burtai pradėjo plaukti į 
JAV.

Po H Pasaul nio karo JAV 
labai praturtėjo Deja, pras
linkus 15 metų vėl iškyla nau 
jos finansinės problemos. Do- 
1 ris subraškėjo? Ar dolerio 
vertė turi kristi, aukso k ina 
kilti? Į ši kl usimą turės at
sakyti J F. Kennedy po sau
sio 20 d

Pakėlus aukso kainą, kils 
kainos viskam. Tačiau atlygi
nimai papra tai nekeliami pro 
porcingai. Čia visuomet nu- 
kenčia d-srbininkij i ir smul

kūs taupytojai. Užtat santdo 
lerio svyravimams reikia pi
nkus išimti iš kojinių, priva
tinių sko in nkų ir invest oti 
į žemės ūkį, sklypus, namus, 
nusipirkti drabužių ir pan. Do 
lerio infliacija gali greičiau 
įvykti, negu defliacija.

Jonas Karka
«T. Ž.»
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«ELGESIO MENAS»
JOANA BRATKAUSKA1TÈ

(Referato skaitytoateitininkų ideologiniuose kursuose3ant>auka)

Mandagumas kultūrinis žmo 
nių santykiavimo atžvilgis, ku 
ris pasireiškia mokėjimu atsi 
žvelgti į kitus, pagarba kitam 
žmogui, taktiškumu, palanku
mu. gražiu laikymusi ir aps
kritai sugebėjimu tinkamai 
varto i konvencines so iali- 
nio santykiavimo formas.

Tačiau reikia skirti gražią 
elgsena nuo di-btino kraipy- 
mosi ir trepsenimo, ką kaiku 
rie. ypač kaikurios laiko di
džiausio elegantiškumo pažy 
miu. o kas iš tikrųjų yra daug 
negražiau ir nesąmoningai ne 
g ažią eiseną. Žmogaus geras 
geras išsiauklėjimas pasireiš
kia vos pastebimose smulkme 
nose. Net ir papra čiausias 
žmogelis pastebi gerai išsiau 
klėjusį žmogų ir jaučia jam 
pagarbą Išsiauklėjusio žmo
gaus laikymasis sėdėjimas, ei 
sena ir gestai yra laisvi ir 
gracingi. Būdamas nors ir la
bai pavargęs, jis niekuomet 
neišsities kresle, nežiovaus 
neužsid rngęs ranka ir nede 
juos. Reik visuomet sėdėtite’e 
šiai, suglaustais keliais Toks 
laikymasis priduoda gracingu 
mo ir grožio. Negražu ant pil 
vo laikyti sukryžiuotas rau
kas arba alkūne pasiremti 
ant stalo. Labai gražiai atro
do. kuomet viena ranka laiko 
ma truputi »ukščiiu už ki?a. 
Tačiau visoj pozoj neturi bū 
ti susivaržymo ir įtempimo. 
Gero išsiauklėjimo žymė yra 
susivaldymas. Supykus neiš
tarti bjauraus žodžio, net la
bai išalkus ar ištroškus pa
lauk1 , o alki ir troškuli nus
lopinti šypsena ir padavus 
valgį neparodyti per didelio 
džiaugsmo, mokės tik geroau 
klėjimosi mokyklą šėjęs Jis 
mokės nesiskųsti ir neįgristi 
savo artimiesiems, o juo la
biau jiems neprikišti savo nuo 
vargio išsiauklėjęs moka at
skirti dalyką nuo asmens. Gy 
vam pašnekesy ar ginče, ne
žiūrint į kito asmens skirtin 
gą nuomonę, jis suvaldys sa
vo temperamentą ir neparo
dys nepasitenkinimo ir pyk
čio. Jauki harmonija viešpa
tauja ten, kur šeimininkauja 
išsiauklėjęs žmogus. Jo na 
muose viešpatauja taika ir su 
tarimas, nes visa, kas paten
ka Į jo įtakos ratą, skaidrėja 
ir švi >ta. Mūsų laikais dange 
lis moterų privestos pačios 
sau užsidirbti kasdieninę duo 
ną Laimei, jau tie laikai pra 
ėjo, kuomet buvo manoma, 

jog darbas gali žmogų paže 
minti. Nesvarbu koks darbas 
dirbama. Išsiauklėjusi mote
ris visur naudosis pasisekimu 
ir savo viršininkų pagarba. 
Dar ir mūsų laikais kreipia
ma perdaug dėmesio į mo
ters grožį. Tačiau čia kaltas 
tik pačios moterys manan- 
č os * ad tik grož's o ne iš
siauklėjimas ir geros būdo 
ypatybės praskina kelią Į pa 
sisekimą. Moterį-, eidama ieš 
kot> darbo, tcnesinaudoja per 
daug nei pudra nei kitomis 
kosmetikos priemonėmis sa
vo grožiui iškelti. Ryškiai rau 
donomis lupomis ir balta kaip 
sniegas nosimi negražu ir ne 
verta eiti prisistatydinti. Dau 
gelis moterų mano kad paro 
dydamos savo «poniškumą» 
lengviau lai ės pasisisekimą. 
Bet labai apsirinka Mokėki
me tylėti nesikiškime į kitų 
reikalus .. Neišplepėkime. jei 
draugai ar draugės mums pa 
pasakoja ką nors kaip paslap 
tį. Mokėjimas tylėti tai vie
na didžiausių dorybių gerai 
išsiauklėjusio žmogaus Neiš 
siplepėdami apie save, išven 
giame nemaloniu klausimų 
ir įkyraus kitų kišimosi i raū 
sų gyvenimą Ty ėdami apie 
kitus, apsisaugojame nuo a p 
kalbų ir nemalonumų, iš ku
rių dažnai būna sunku išlipai 
nioti. Pasitaiko žmonių, ku’ie 
mums pasakoja kokį dalyką, 
kaip didžiausią paslaptį, bū
dami jį šimtams kitų išplepė 
ję Rasit kimą mūsų plepumu 
ir manoma, kad mes tą pas 
lapti toliau pasiusime. Bet 
mes tylėdami, parodome sa
vo išsiauklėjimą ir suduoda- 
me geroką smūgį tokiems pas 
lapčių platintojams.

PUNKUUALUMAS yra pir
mutine išsiauklėjusio žmogaus 
pareiga Deja tik 1 labaj 
maža žmonių supranta koks 
didelis turtas yra laikas ir 
kaip dažnai tas taip brangus 
turtas vagi imas be jokios 
atodairos. Nepunktualumu da
žniausiai pasižymi daug laisvo 
laiko turi žtnone . Labai ūži 
mti ir darbštus žmones beveik 
visuomet buna punktualus. 
Punktualumas yra vienas iš 
pagrindiniu mandagumo rei
kalavimu Taigi savo pasi
kalbėjimais niekuomet neati- 
traukim kito žmogaus nuo jo 
darbu Susitikę gatvėj riepra- 
dekim ilgo pašnekesio Paste 
beje, kad kitas skuba tuoj 
atsisveikinkim, nors jis ir

į 

norėtu mus iš mandagumo 
sulaikyti.

RUDAI Visai te singai ma
noma, kad neprižiūrimi dra
bužiai ir bloga išvaizda už
kerta kelia į pasisekimą. Sv- 
žmogu, apie jį pirmiausia 
sprendžiame iš jo drabužiu. 
Ir oažnai nesuklystame, nes 
drabužiai ir visa žmogaus 
išorė nėra visai neprikl uso- 
mi nuo jo vidinio pasaulio. 
Kultūringas žmogus prisilaiko 
prie aplinkos ir dievi atitnka- 
mą, gražų drabužį. Žmogus 
pats mažina savo vertę, jei 
nekreipia dėmesio į savo 
apsirengimą. Daugelis vyrų 
su blogai atrodančia moterim 
viešai nenoromis pasirodo. 
Lygiai taip išsiauklėjusi kul
tūringa moteris nenori turėti 
reikalų su netvarkingu, savo 
drabužiu neprižiūnnč u, apsi 
leidusiu vyru. Mada visuomet 
turi įtakos i apsirengimą. Bet 
nėra reikalo vaikytis pačias 
paskutines madas. Tačiau ir 
visai nekreipti dėmesio negu. 
Įima iš mados išėjusių dra
bužių visuomet labiau atkrei
piame į save kitų dėmėsi, 
kaip apsirengę perdėtai pa
gal paskutine madą.

Mūsų laikais konkurencija 
visose srityse pasiekė neregė
to didumo Todėl nenuostabu, 
kad niekas nenori atsilikti. 
Tačiau viskas privalo tureli 
savo ribas. Kas. nežiūrėdamas 
į savo meių geroka skaičių, 
lėnktyni uj * su jaunuoliais, 
atrod > juokingas ir tiesiog 
pasigailėjimo vertas Suaugu
sios dukters motina tenebando 
rengtis ir elgtis taip, jos duk
tė Ir be to puikiai galima 
suprasti jaunimą ir mokėti 
būti jo drangų.

PASKUTINĖS PASTABOS... 
Sant kiuose su žmonėmis ge 
riausi vadovai yr.t geras sko 
nis ir taktiškumas. Mokėda
mi suprasti savo artimo sie
la. visuomet pataikysim su 
juo tinkamai elgtis Kas mus 
pačius užgauna, tas lygiai 
taip pat nemalonu ir mūsų 
artimui Gyrimasis save tur 
tais visuomet nemalonus ge 
rai išsiauklėjusiam žmogui 
Bet t<ek pat netinka girtis sa 
vo neturtu Būti neturtingam 
nėra gėda, bet vis dėlto :as 
neduoda teisės visus kamuo
ti savo skundais dejavimais 
Dažnai pirmam sutiktam išsi 
pa-akojama visi vargai ir ne
laimės. Iš viso suprasti savo 
tikrą padėtį ir mokėti vjsuo 
met būti savo vietoj yra la 
bai svarbu.

Mandagumas žmonių panty 
kiuose turi caug didesnes

SUKRUVINTOS ŠIRDIES M AL 
DA KELIAUJA PER

PASAULĮ

Lietuvaičiu. Sibiro Tremti
nių pa ašy ta maldaknygė «MA 
R A GELBĖK MUS» jau yra 
išleista ir vokiškai Vettimą 
padarė tėvai Kapucinai Anks 
čiau maldaknygė buvo išleis 
ta angliškai ir jos išparduota 
dvi laidos Netrukus ji pasiio 
dys ispanų ir portugalų kai 
bomis. Lietuvišką leidimą pa 
rūpino «Aieitis». Keletas jos 
egzempliorių buvo paakį eisią 
ir São Paulyje. Anglų rašyto 
ja Douglas bando mal akny- 
gę išleisti arabų kalbon. Ame 
rikos vienuoliai trapistai šias 
skausmo pagimdytas maldas 
Įtraukė tarp savo kasdieninių 
maldų.

KALĖDŲ MALDA

(Iš S'biro maldaknygei-)

SULEDĖJUSIOMIS lūpomis 
ašarotomis akinis, nevilties 
iškankinti puolame prie Ta
vo prakartėlės, Šventasis Kū 
dikėli.

Priimki mūsų prašymus, 
maldas priimki, mūsų ilgesį, 
pas ryžimus, priimki karžygių 
aukas, priimki mūsų mylimų
jų ašaras, maldas, skausmu 

įeikšmes. n gu kad manoma. 
Žmonės visų mylimi ir visur 
mielai sutinkami, paprastai 
moka visą laiką būti lygiai 
malonioje nuotaikoje, moka 
susivaldyti ir visuomet būna 
mandagus Kitam nesiseka 
vien tik dėl to. kad nežino 
paprasčiausių mandagumo tai 
s y kliu

V. Stančikaitės - Abrait enės 
paveikslas.

****** ****J**** *** *** *♦**£♦ ***♦>♦*•* *** *♦* *■** **■* *♦* ****!•

STUDENTŲ DĖMESIUI

Sausio 15 dieną įvyko pasi
tarimas studentų organizavi
mo reikalu. Visi dalyvavusie
ji studentai, o jų buvo šeši, 
iš prin ipo pasisakė, kad bū
tų naudinga suorganizuoti ats 
kirą studentų ateitininkų drau 
govę. Steigiamasis susirinki
mas šaukiamas Vasario mėn. 
12 dieną 2 vai p.p Kleboni
joje. Pasiūlymas veiklos pla 
nui susirinkime išdėstys Vin 
cas Tūbelis ir Antanas Tyla. 
Visi lietuviai studentai kvie 
čiami į susirinkimą atvykti.

— Moksleivių ateitininkų 
ideologiniai kursai eina į ga 
lą. Paskutinė kursų diena šį 
šeštadienį. Nemažas būrelis 
jaunimo kursus lankė ištver
mingai kasdien Sekmadienį 
kursantai turėjo lietuviškų 
žaidimų pamoką kurią prave 
dė mokytoja j. Valeikienė.

— Pasibaigus ideologiniams 
kursams moksleiviai ateiiinin 
kai pradės paairngimą Nepri 
klausomybės Šventės Minėji
mo meninei programai.

— Vasaros stovykla norima 
suorganizuoti po Vasario 16 
minėjimo^ T.Y. paskutinėmis 
vasario niėn. dienomis

persunktus rūpesčius, išlaiky 
ki mus visus gražiai ateičiai. 
Suteik dangaus laimę svečioj 
šaly 'š vargo ir bado mirų 
s.t m -. Amen.
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1961 m. sausio 28 d. MUSU LIETUVA

ALBINAS VASELIAUSKAS
SIUVĖJAS

GERAS DARBAS, NEBRANGIOS KAINOS 
Lietuviams daroma nuolaidos 10 procentų ir padeda 

nupirkti medžiagas su nuolaidom
RUA AROUCHE 125. 1’ andar, sala 7. Telef 34-0516 

(Alfaiate iki 9 vai vakaro).

,  Į ,, muni- -- T —, i r»„r--irir» «n r»iiiiiiiiiri iru ti«sxt>kkhi*»ohmk«jvt-

Vmcaž /Povilai òúbeiiâ
LIETUVIS ADVOKATAS

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo, 
kreipkitės į savo tautietį

RAŠTINĖ REZIDENCIJA:
Rua Boa Vista, 133 PAU^O R' Abauna’ 36
5J andar - sala 11 " ' Moinho Velho,

Fone 63-6273

5 pusi.

LlfcTUVlSKŲ PAMALDŲ Ka 

LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį.
Parque das Nações 16 vai.
Casa Verde, 17.15 vai
Antrą :
Bom. Retire, lt) vai

Lietuviškas Grožio Salonas

« V E N U S »
RUA GENERAL , FLORES, 135 - BOM RETIRO

Trumpalaikis ir ilgalaikis, karštas ir šaltas sušu
kavimas, plaukų dažymas, kirpimas ir manikiura

Atsilankyte, p. Virginija ir p. Daiva visuomet jums 
mandagiai, greitai ir sąžiningai patarnaus.

GEROS ŽINIOS

JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 
LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiame aprangą, maistą, medžiagas, me 
gztfnius, vilną, odą batams ir vaistus.

* Turime visų medžiagų pavyzdžius!
★ Laike 6-8 savaičių siuntiniai pasiekia Lietuvą. Oro 

paštu 2-3 savaitės.
★ Siuntėjas gaus gavėję parašu patvirtintą pakvitavima.
* Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia. 

Gavėjas nieko neturi mokėti.
★ Siuntiniai pilnai apdrausti - žuvus grąžiname pinigus 

arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės pas:

Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camargo, 698. Penha 
Al. Boguslauskas, R. Uranium, 240 - Brooklyn Paulista 
Rašykite: Gaixa postal 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Madeiras em geral

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Pone: 52-022$ x 
Endereço Telegráfico: «CABIUNA»

Rio de Janeiro
Serraria « IT A> — Serra dos Aimorés — Município de | 

Nanque - Estado de Minas Gerais

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“í€ F JA”

Utinga 18 U0 vai.,
Trečią:
Agua. Rasa 8 vai.
Moinho Velho 11 vai,
Lapa it vai , 
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai ,

MŪSŲ LIETUVĄ» GALIMA

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRÓN vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fene 63 5294

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir Įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina j

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
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę - 

------ Rua «a Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro--------

UŽSISAKYTI

Ir pr enumeraią apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

Stasio Saldžio krautuvėje, 
Rua Clemente A]vares 137, 
Lapa.

Kun. J. Šeškevičius V. Želi 
nos klebonijoje,

B Šukevičius (spaustuvėje) 
A v. Zelina, 515.

J. Baužys Rua Manaias, 21.
P.P Remenčius, Praça Car 

los Gomes, 180 (prie Av. Li
berdade),

J. Karpavičius, Av. S. João 
233 (prieš centralinį paštą),

Juozas Matelionis, Rua la 
tai, 26, Casa Verde,
Tėvą P. Dauginti S J prie S 

Goncalo bažnyčios, Pr João 
Mendes.

K. Meškauską, Lapa, Rua 
Williams Speers; 700, arba 
Mašinraščio- kursuose.

P.P, Ciuvinskus, Rua Ilian 
za 822, V. Prudente,

VI. Pupienį. Rua Lituania 
67, Mooca.

B Tubelj ir Kučinską, Mot 
nho Velho.

St. Jurevičių ir Stočkų Par 
que das Nações

VIENINTEL’AI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO Y ACasa Sprindys & Cia.
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.

FOTO BORIS

daro fotokopijas: Modelo 19. metrikų ir Įvairių kitų do- ? 
kumentų. Darbas atliekamas greitai. Taip pat patvirti 8 
narna tabelione. Iš senų fotografijų daro naujas, mažas 
ir dideles. Atlieka reportažo darbą, vestuvėse, krikšty

nose. Taip pat atlieka artistiškas nuotraukas.
Fone: 36-4798. Rua Libero Badarô. 443.

imi©/ m
Lindoya vanduo yrr ^exidi žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
Įsitikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postai 3967 — S Â O P A U L O

EfJCKlirCO© CONTÀEÍL

^Naàcunento

Irmãos Nascimento
REG. C.R.B. SP. Nro 1.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen 

uis. sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka. |

Judomis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas 
*'• 7dUr>a. 831 — Vila Zelina —• Tel. 63-7140 ■ b Paulo i

Skaitykite «Músu Lietuva»
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE

AV. ZELINA, 515 — CA«XA POSTAL, 4118 — SÃO PAULO

Italijos Kardinolas Primine rãBãffijS 
Valstybių Kančias

Broliai kurie iškalbingiausiu ir tikriausiu būdu liudija pa
saulio apie komunistinės bedievybės bei 

materializmo žiaurumus

RIO D E JANEIRO 
SKAITYTOJŲ DĖMESIUI

« Mūsų Lietuvos » atstovai 
Rio de Janeiro yra kan Ze
nonas Ignatavičius, Avė. Pau
lo Frontin 568, ir p. Uršulė 
Gaulienė, Rua General Pedra 
351. augiau niekas nėra 
įgaliotas rinkti laikraščio 
prenumeratą šiam mieste.

- URŠULĖ GAULIENĖ su
tiko būti « Mūsų Lietuvos » 
Atstovė ir platintoja Rio de 
Janeiro ir jau atsiuntė pirmą
sias prenumeratas Už talką 
laikraštis nuoširdžiai dėkoja.

«MŪSŲ LIETUVOS» 
PRENUMERATORIAI

Garbės Prenumeratoriai JO 
NAS SILICKAS 1 000 cr., JUO 
ZAS SĖLI OKAS 1 000 cr.

Rėmėjo: Bankauskai 708 cr., 
Kan. Z. Ignatavičius 600 cr. 

' Prenumeratoriai: Vi. Vyčas 
500 cr., Vi. Jurgėla 600 cr., 
R. Gaulia 500 cr., K. Gaulia 
5 0 cr , J Navickas 500 cr., 
A. Sasnauskas 500 cr., K. Bu 
zinkas 500 cr.

PAJIEŠKOJIM AS

Vinco ir Juozo Misevičių, 
kilusių iš Vaidžiaiainių kai
mo, dirbusių Antartikoje, jieš 
ko jų pusbrolis Motiejus Ma
linauskas. Calle Burdeos 1912 
— Cerro, Montevideo., Uru
guay

LIETUVIŲ SĄJUNGOS BRA

ZILIJOJE NARIŲ ŽINIAI.

LBŠ Valdyba praneša, kad 
š m. sausio mėn 29 d. 15 vai. 
Vila Belos rūmuose yra šau
kiamas visuotinis metinis 
narių susirinkimas, kur bus 
renkami nauji vykdomieji 1961 
metams Sąjungos organai.

Prašome visų narių, kurie 
dar nėra apsimokėję nario 
mokesčio už 1960 metus, apsi
mokėti pas S gos iždininką 
p. J Jodelį darbo valandomis 
rua Inacio 20 Vila Zelinoje, 
arba telefonu susitarti mokė
jimo laiką ir vietą (Tel. 63- 
7476 - Supertest)

Nesusirinkus kvorumui 15 
vai po 30 minučių bus šau
kimas antras narių susirinki
mas ir skaitysis teisėtu bent 
kuriam narių skaičiui daly- 
vayjant,

Be to, pranešama, kad su
sirinkime galės dalyvauti tik 
tie nariai, kurie yra pilnai 
atsiskaitę su nario mokečiu.

LSB VALDYBA.

VASARIO 16-TOS MINĖJ IMAS

Šiais metais ruošiamas 19 
d. vasario m.

Vieta — Mokoje Av. Pais 
de Barros, 995 Teatro Arthur 
Azevedo (stiklinis teatras)

Kiekvieno lietuvio yra pa
reiga taip susitvarkyti savo 
reikalus, kad 19 d. vasario ga 

lėtų dalyvauti Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo 
paminėjime.

— LAIŠKAI: N. Vinkšnaity- 
tei, H. Valavičiui, L. Šlapelie 
nei, Br. Martinaičiui, A Na
vickui, U. Siurvilienei. J. Sla 
viekui. J. Karkauskui, J. Am- 
brozevičiui, EI Šlapelytei. J. 
Seliokui, P Šukiui K. Navic
kienei, I. Skurkevičiūtei. R. 
Lazdauskui, A Kairiui, Anta- 
naičiams, J. Juzėnui Valei- 
kam»s, M. Mateli Onytei, V, 
Stankevičiūtei.

—- Vasario mėn. 5 d. pirmą 
sekmadienį Vila Zelinoje prieš 
sumą bus procesija aplink 
bažnyčią.

— Šv Juozapo Vyrų Broli
jos nariams pranešame, kad 
tuoj po sumos, pirmą sekma
dienį vasario mėn. šaukiamas 
narių stuirinkimas valdybai 
rinkti ir kitiems reikalams 
aptarti.

— Lietuvišką radijo progra 
ma per radijo 9 de Julho pa
rėmė: Vytautas Rutkauskas, 
Grafica «Vytis»SLtda savinin
kas. Cr.$ 5.000 CO. Liet Kat. 
Moterų Draugija Cr.SĮ.OOOOO, 
St Vancevičius Cr $ 1 000 00, 
Jonas Tatarūnas Cr S 500 00 
Kazys Skarųpskas r.S5(i0,0e.

Visiems parėpusiems vie
nintelę lietuvišką radijo pro
gramą, nuoširdžiai dėkoja 
šios programos vadovybė. 
Tarp kit ko primename, kad 
yra daromi žygiai, kad pro
grama būt transliuojama ne 
Vien trumpomis, 31 metro, bet 
ir ilgomis bang .mis.

FABRCA DE MALHAS
Petrâs Šukys

gamina meniškus ir stiprius megstiatikus, rūbelius nau
jagimiams ir kit
Rua Jundiapeba 45. Fone .- 63 4258 Vila Zelina (arti R.

Ibitirama ir Av. Zelina).

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

Residencia: Raštinė:
R. Joaquim Piza, 204 R. 15 de Novembro, 244

4 o - Sala 7- Tel. 37 0324

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

Manufatura de «Botões Estrela»
Rua Prof Gustavo P. do Andrade, 116, caixa pos

tal 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.

Interioro lietuviai prašomi 
atsiliepti, kaip girdite lietu
višką programą per Radio 9 
de Julho sekmadieniais I ♦ vai.

PADĖKA

Dr J. Basanavičiaus lietu-
vių mokyklos Globėjų Valdy 
ba nuoširdžiai dėkoja ANT. 
ŠIMBEL1UI, kuris be jokio at 
lyginimo ir nesigailėdamas 
laiko, per pusantro mėnesio 
vadovavo ir prižiūrėjo moky 
klos tvoros statymo darbus. 
Jo pasiaukojimo dėka dabar 
turime naują tvorą ir šali
gatvį.

Valdyba

OBELIAI — VIENA GRAŽES
NIŲ VIETOVIŲ AUKŠTAI

TIJOJE

Į rytus nuo cokiškio yra ne 
didelis miestel s, vadinamas 
Obeliai. pasak padavimų, tą 
vardą jis gavęs nuo ypatin
gai gerų ir skanių obuolių, ku 
rie toje apylinkėje auga.

Miestelis yra prie ežero, ku 
rio vandenyse, kaip veidro
dyje, atspindi pakrantės. Ša
limais, ant aukštesnio kalnelio 
kadaise stovėjo pilis, o vėliau 
jos vietoje buvo pastatyti 
rūmai, su parku, kuris nusi
tęsė iki pat eže;o. Aplinkui 
išmėtytos kalvos, apaugusiais 
medžiais.

Prie Abelių eže-ro, netoliese 
Kurėnų kaimo pereito šimt
mečio viduryje buvo atkasto 
pilie- pagrindai, šventovės 
liekanos ir seni kapiniai su 
apdegusiais kardais, vilyčiom, 
šarvais adatom ir pakinktais 
arkliams Visus šiuos radinius 
maskoliai išgabeno į Petrapilį

Spėjama, jog Obeliai buvo 
įkurti prieš tūkstantį metų ir 
kadaise buvo svarbus susisie
kimo centras su garsia kar- 
čiama. Vėlesniais laikais jų 
savininkais yra buvę Giedrai
čiai, Tiškevičiai, l’etkevičiai 
ir kiti Medinė bažnyčia, pas
tatyta 1629 metais užsiliko

BOLONIJA, Italija. — arki
vyskupas kardinolas Lercaro 
specialiu ganytojiniu laišku 
kunigam* ir tikintiesiems 
paskelbė pamaldas už perse 
klojamą Bažnyčią komuttistų 
paverg uose kraštuose.

«Advento laikotarpis, — ra
šo kardinolas i erearo, — jau 
visa eilė metų mus sujungia 
su kenčiančiais Bažnyčios 
nariais, su persekiojama 
kankinių Bažnyčia, kuriai 
brutali bedieviškos valstybės 
jėga užčiaupė lūpas ir užgni
aužė gyvybės alsavimą... Kaip 
praėjusiais metais, -taip ir 
šiemet, rašo toliau Bolonijos 
arkivyskupas - maldoje pri
siminsime šiuos už tikėjimą 
persekiojamus brolius kurie 
pačiu iškalbingiausiu ir tikri
ausiu būdu liudija pasauliui 
apie komunistinėsbt dievybės

z 
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iki pradžios dabartinio šimt
mečio

Neprikausomos Lietuvos lai 
kais. Obelius aplankydavo 
daugelis turistų, pasigerėti 
aplinkinės gamtos grožybė
mis.

JAUNI JI DARBININKAI NE
NORI Į KOMJAUNUOLIUS

STOTI

Kauno «Nemuno» ir kitų 
įmonių partiečiai skundžiasi, 
kad jaunieji darbininkai ne
nori stoti į komjaunuolių or
ganizaciją. Juos dėl io «pris 
pausti» nesą kaip, nes tai esą 
geri darbininkai, specialistai, 
kurių ir įmonių vadovybės 
nenori paleisti. Visas «blogu
mas* tas, kad nenori į komu
nistinę organizaciją įsiregis
truoti...

VĖL VARINĖJA DARBININ
KUS Į MITINGUS, VE' ČIA 
PRISIIMTI NAUJUS «ĮSIPA

REIGOJIMUS»

Vos tik baigiasi vienos «soe 
lenktynės», prasideda kitos 
Darbininkai dabar miestuose 
ir kaimuosa varinėjami į mi
tingus, kuriuose verčiami pri 
siimti darbo įsipareigojimus 
busimojo (rudenį) visasąjun- 
giniokomunistų partijos XXII- 
jo suvažiavimo garbei Propa 
gandininkai susir.nkusiems 
paskaito partinių veikėjų su
redaguotus tekstus kurie, ži
noma. priimami «vienbalsiai».

TIKIMASI ELEKTRIFIKUOTI
PUSĘ KOLCHOZŲ

Iš Valstybinės plano komi
sijos p-ko Drobnio pareiškimo 
aiškėja, kad iki 1961 metų 
pabaigos būsią elektrifikuota 
apie 55% visų respublikos 
kolchozų. - Kai kurie sovie
tiniai laikraščiai pranešė, kad 
vietomis pr jungus kolchozą 
prie elektros tinklo susidarę 
sunkumai elektrifikuoti kol
chozų darbo eigą. Dažniausia 
trūksta tam tikrų įrengimų, 
papildomų agregatų ir įiankių. 
Ka> kuriuose kolchozuose 
elektra naudojama dar tik

bei materializmo žiaurumus, 
apie tą priespaudą, kuri už
gniaužia bet kokį laisvą atsi
kvėpimą, apie mirtiną fizinį 
bei moralinį terorą, kuris vi 
sur neatskiriamai lydi komu
nistinę santvarką».

Pagal kardinolo paskelbtą 
programą, kiekvieną Advento 
sekmadienį Bolonijos katedro 
je įvyks pamaldos už atskirų 
komunistų pavergtų kraštų ti 
kinčiuošius. Už Lietuvos, Lat 
vijos, Estijos ir Lenkijos ti
kinčiuosius pamaldos buvo 
pirmąjį Advento sekmadienį 
Ta proga šv. mišias aukojo 
ir pamokslą italų kalba pa
sakė Lietuvių Šv. Kazimiero 
kolegijos Romoje rektorius 
prel. Tulaba. Mišių metu lie
tuviškas giesmes giedojo Šv. 
Kazimiero kolegijos auklėti
niai. " 

gyvenamųjų butų apšvietimui 
nes kitiems reikalams neturi
ma įrengimų.

DUJOTIEKIS PASIEKSIĄS 
VILNIŲ LIEPOS MĖNESĮ

Dujotiekis iš Dašavos (Uk
rainos) iki Gudijos sostinės 
Minsko jau pastatytas Dabar 
statomas ruožas Minskas Vii 
nius Numatoma, kad liepos 
mėnesį dujotiekis pradės veik 
ti ir Vilniuje. Šiais metais nu 
matoma dujomis aprūpinti 
2 000 vilniečių butų, kitais me 
tais 6.000 butų. Kiek sunkiau 
su įmonėmis. Jos turėtų būti 
pirmoje eilėje prie dujotiekio 
prijungtos, bet įmonės iki šiol 
dar nepradėjo paruošiamųjų 
darbų, nesirūpino įrengimais. 
Ir privatiniai butai turės sun 
kūmų su įrengimais, nes jų 
sunku gauti ir nėra kam juos 
įmontuoti.

GERIAUSIEJI LIETUVOS 
SPORTININKAI — ATRINKTI 
l VISASĄJUNGINĖS RINKTI

NES

I visasąjungines sporto 
rinktines Maskva yra numa
čiusi šius pasižymėjusius Lie
tuvos sportininkus - rekordis 
tus: Z Jukna, A. Bagdonavi
čius, M. Rudzinskas, L. Fedo 
renka, A. Pipynienė, JA. Špo 
kas, D. Matulevičiūtė,. J. Dak 
taraitė ir kt. Visi jie lengva
atlečiai.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČ1US 
Rua Inhagapi, 47 - V. Zelina 
(prasideda iš Av Zelina. 595)

— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975

6


	1961-nr04-MUSU-LIETUVA-00007
	1961-nr04-MUSU-LIETUVA-00008
	1961-nr04-MUSU-LIETUVA-00009
	1961-nr04-MUSU-LIETUVA-00010
	1961-nr04-MUSU-LIETUVA-00011
	1961-nr04-MUSU-LIETUVA-00012

