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ŽMOGAUS TEISES
PAVERGTUOSE KRAŠTUOSE

Manoma, kad bus persvartyti jau anks-
se-

Gruodžio 10 d. suėjo 12 metų Jungtinių 
Tautų 1948m. priimtajai Visuotinei Žmo
gaus Teisių Deklaracijai.

ta- 
iš-

SVENSKA DAGBLA- 
(ELI)

sovietinių turistų gru- 
slaptosios policijos

Madagaskaro (buv. Prancūzijos 
atstovas JT R. Andriamaharo ir 
Teisių Lygos pirmininkas R. 
Būdinga, kad neseniai buv. ko-

NAUJŲJŲ ĮSTATYMŲ PROJEKTAI
Prezidentu išrinktasis senatorius John

F. Kennedy su būsimuoju viceprezidentu

PAVERGTŲJŲ SEIMAS ŠAUKIASI Į JUNGTINES TAUTAS DĖL PAMINTŲ
ŽMOGAUS TEISIŲ SOVIETŲ

XV metai

DABARTIES IR ATEITIES

SLENKSTYJE
LIETUVIŲ NAMŲ AKCINĖS BENDROVĖS V-BOS PRANEŠIMAS AKCININKAMS 

(Šis pranešimas bus pateiktas metiniam akcininkų Suvažiavimui tvirtinti).

Lietuvių Namų Akcinė Bendrovė vra lie 
tuviška institucija, tarnaujanti lietuviš
kiems reikalams. Tačiau ši Bendrovė taip 
pat privalo prisilaikyti ir šio krašto įstaty
mų, kurie reguliuoja bendrovių veiklą. Tai 
kantis prie įstatymų, tenka pateikti Jums 
metinį balansą ir pelno-nuostolio sąskaitą 
anglų kalba — įstatymo numatyta tvarka, 
kuri daugeliui lietuvių yra nesuprantama. 
Todėl reikalinga duoti lietuviškai visuome
nei kaip galima aiškesnį balanso, revizorių 
pranešimo ir B-vės' Valdybos pranešimo 
vertimus, juos papildant atskiru platesniu 
pranešimu.

Kaip matėte iš išsiuntinėtųjų smulkių 
apyskaitų, Valdyba Bendrovės veiklos 
kas yra suskirsčiusi į keturias dalis:

a) Bendrovės įstaiga, kuri prižiūri 
tvarko visas veiklos šakas;

b) Lietuvių Namai Londone;
c) Lietuvių Sodyba;
d) Spaudos skyrius.
Vertinant visų šių Bendrovės šakų veik

lą, tenka pastebėti, kad Bendrovės įstaiga, 
kitaip sakant, Bendrovės centras, yra būti
nas, bet jisai gali būti išlaikomas tik kitų 
Bendrovės skyrių, nes, turėdamas tikslą 
rūpintis kitomis šakomis, jis pats pajamų 
neturi, Todėl reikia stebėti, kad įstaigos 
išlaidos nebūtų per didelės, šiuo metu jos 
yra gana aukštos, ir ateity yra būtina dėti 
pastangų jas mažinti. Tikimasi, kad jas su
mažinti pavyks.

Lietuvių Namai yra pelningiausia Bend
rovės šaka, davusi 3781 sv. pelno. Tokiu 
būdu. Lietuvių Namai yra daugiausia prisi 
dėję prie Bendrovės įstaigos išlaidų paden
gimo ir Bendrovės veikios palaikymo. B- 
vės Valdyba tikisi, kad Lietuvių Namai ir 
toliau turi galimybių pasiekti panašius re
zultatus ir ateityje sudarys B-vės finansinį 
pagrindą. Valdyba stengsis Lietuvių Na
mus gerinti ir j juos perkelti spaustuvę.

Lietuvių Sodyba taip pat rodo 474 sv. 
pelno, tačiau jis nėra pakankamas, verti
nant įdedamąjį darbą ir pasiaukojimą So
dybą išlaikyti. Ši Bendrovės šaka kelia 
daug rūpesčių, ir nematyti būdų tiems rū
pesčiams sumažinti.

Spaudos skyrius yra nepelningas, bet bū 
tinas lietuviškam kultūriniam ir visuome
niniam gyvenimui palaikyti. 592 sv. nuosto 
lio sumą ateity yra vilčių sumažinti, perkė 
lūs spaustuvę į Lietuvių Namus ir įsigijus 
geresnes darbo priemones. Bendrovės Val
dyba yra pasiryžusi spaudos skyrių gerinti 
ir siekti nuostolių sumažinimo arba visiško 
jų panaikinimo.

Taigi Bendrovė turėjo pelno iš Lietuvių 
Namų 3781, iš Lietuvių Sodybos 474 sv. ir 
kitų pajamų 31 sv. Visas šias sumas sudė
jus ir atėmus Spaudos skyriaus nuostolį 
592 sv., lieka 3694 padengti Bendrovės 
centro išlaidoms, kurios siekė 3366 sv. To
kiu būdu Lietuvių Namų Bendrovė, kuri 
per paskutinius - finansinius metus turėjo 
mokėti aukštus nuošimčius už paskolas ir 
pakelti dideles centrinės įstaigos išlaidas 
ir turto nurašymus, vis dėl to rodo 328 sv. 
gryno pelno. Prie šio pelno pridėjus likutį 
iš pereitų metų 1046, pelnas keliamas į 
kančius metus yra 1374 sv.

Balansas parodo B-vės padėtį 1960 
spalio 31 dienai. Kadangi šiais metais
vei sukanka 10 metų, reikėtų dešimtmečio 
proga akyliau pažvelgti į balansą ir įsidė
mėti, kokį turtą Bendrovė šiuo metu valdo 
ir kokias veiklos galimybes turi ateičiai.

Kaip žinome, Bendrovės kilnojamąjį tur
tą ir įrengimus sudaro Lietuvių Namai, So nys ~ Nenortas, L Lūža, A. Pranskū- 
dyba ir spaustuvė. Lietuvių Namai B-vei 
kainavo 18.296; Sodyba — 6415; baldų ver
tė 3393, o spaustuvės mašinų vertė — 877. - . . , . . - „ . .. , . ., ,
Prie šių sumų dar reikia pridėti įvairių pre Kiti Valdybos nariai pasilieka savo narei- duoti nuo skolų nastos ir pradėti plėtimosi Konferencija pasmerkė blokų pastangas 
■ - uo I M. Bajorino vietą bus renkamas procesą galimybių ribose. Lietuvių Namai tiesiogiai ar per kitas valstybes iš naujo

’ kurie nau3as direktorius. Yra pageidavimų, kad Londone turėtų tapti efektingu ekonominiu sukoloninti Kongą.
į direkciją įeitų bent vienas iš Rytų Lon- ir kultūriniu centru su stipriu sekretoriatu, 
dono lietuvių Klubo. Tokiu būdu susidary- koordinuojančiu Anglijos lietuvių veiklą.
tų sąlygos tyrinėti galimybėms Rytu ir Va
karų Londono kolonijas apjungti. Kandida mi. Planuojama į Lietuvių Namus perkelti 
tų į Bendrovės Valdybą pavardės ir jų ra" spaustuvę. Liet. Namus atremontuoti ir lai autobusuose, požeminiuose traukiniuose ir 
tiški sutikimai būti renkamais turi būti pri kyti tinkamam stovy. Žvelgiant dar to- geležinkeliuose.
siųsti Bendrovės įstaigon ne vėliau kaip liau į ateitį, jau dabar yra laikas pradėti 
keturios dienos prieš akcininkų susirinki- galvoti apie Rytų ir Vakarų Londono kolo- 
mą. Kandidatai turėtų sutikti būti renka- nijų sujungimą, kurio pagrindu būtų vieni 
mais ir į DBLS Valdybą, nes B-vės ir DB- centriniai Lietuvių Namai Londone.
LS Valdybos šiuo metu yra sulietos. Tačiau šiems planams įgyvendinti reikia

__ _ Baigiant tenka trumpai paliesti ir atei- ryžtingų sprendimų ir visų lietuvių solida-
Bendrovės^akcUonds. ToUau matome 496 ties galimybes! Būdama viena iš svarbes- rūmo. Reikia tikėtis kad ryžto ir vienin- 
sv., kuriuos Bendrovė pelnė bekeisdama nių lietuviškų institucijų ne vien tA Angh gurno mums netruks kurti gražesnę lietu- 
nuosavybes. Po to seka 1374 sv. ligi šiol su joje, bet ir vakarų Europoj, Lietuvių Na- višką ateit). p y sumt per j

ni.
B-

SOVIETINIAI TURISTAI WKDO SLAPTAS UŽDUOTIS
PASAKOJA BUV. RYGOS TELEVIZIJJOS REŽISORIUS

Gruodžio 8 švedų didžioji spauda pa
skelbė MVD agento pareiškimus, kurie 
nušviečia naujausius Sovietų slaptosios 
policijos metodus, panaudojant susiraši
nėjimą su Vakarais ir keliones į užsien|. 
Čia pateikiamos žinios iš dienraščių DA- 
GENS NYHETER ir 
DĖT.

sidariusio pelno, kuris buvo investuotas 
veiklos priemonėms įsigyti. 975 sv. yra nu
matyti ateities pelno mokesčiams mokėti, 
o toliau seka paskolos. Didžiausia dalis 
gauta iš finansinių firmų — 16.800, akci
ninkų depozitai — 500 sv., įvairių asmenų 
paskolos — 758. Bankui skolos šiemet B-vč 
neturi ir stengiasi visus gaunamuosius pini 
gus laikyti ne kasoj, o banke. Toliau seka 
skolos už prekes ir patarnavimus 994 sv., 
iš kurių apie 530 priklauso revizoriams už 
pereitų ir šių metų revizijas. 350 ir 140 sv. 
sumos priklauso vals. mokesčių įstaigoms, 
ir jas teks neužilgo išmokėti. Taigi tokiu 
būdu susidaro ta 33.947 sv. suma, kurią B- 
vė turėjo panaudoti valdomajam turtui 
įsigyti.

Išperkant Lietuvių Namų Londone pilną 
nuosavybę (Freehold) 1959 m. lapkričio 
mėn., buvo užtraukta 13.500 paskola viene- 
riems metams. Buvo tikėtasi tą vienų metų 
paskolą pakeisti ilgalaike (15-20 metų). Ta 
čiau kreditų suvaržymai ir kitos neigiamos 
aplinkybes neduoda vilčių ilgalaikei pasko
lai gaut/. Akcininkų ir kitų asmenų pagal
ba laikinai buvo išvengta kritiškos padė
ties, užtraukiant trumpalaikes (6-11 mėn.) 
paskolas, atmokėti tai vienmetei 13.500 su
mai. Valdyba tikėjosi, kad akcininkai ir vi 
suomenė parodys daugiau pasitikėjimo ir 
noro padėti vienai iš svarbiausių Anglijos 
lietuvių institucijų. Visuomenės reakcija į 
Valdybos šauksmą buvo nepatenkinama. 
Kritišką padėtį išgelbėjo vienas asmuo, pa
dėjęs surasti 10.000 sv. paskolą, bet tik 6 
mėnesiams. Iš akcininkų ir visuomenės su
rinkta tik apie 4000 sv. paskolų.

Taigi Bendrovė šiuo metu laikosi tik 
trumpalaikių paskolų pagalba.. Tokia, pade Tarp savo pagrindiniųuždavinių JT 
tis yra nepatogi ir pavojinga. Valdyba ne
sitiki, kad pakartotinis kreipimasis į akci
ninkus ir visuomenę atneštų teigiamų re
zultatų. Todėl, norėdama pastatyti Bend
rovę ant tvirtesnio finansinio pagrindo, Vai 
dyba numato artimiausioj ateity parduoti 
Lietuvių Sodybą.

Lyginant 1960-tųjų finansinių metų re
zultatus su 1959-tųjų metų sumomis, paro
dytomis atskiroj kolonoj, galima pastebėti 
bendros padėties pagerėjimo žymių. Neap
mokėtų sąskaitų suma sumažėjo nuo 1883 
ligi 994; kitų paskolų pozicija rodo, kad 
per metus buvo atmokėta apie 1300 skolos; 
numatytos sumos ateities mokesčiams 975, 
350 ir 140 sv. rodo, kad Bendrovės padėtus 
yra sutvirtėjusi. Taip pat sumažėjusios sko 
lininkų sumos už spaudos darbus ir smar
kiai nurašyta turimųjų knygų atsargos ver 
tė yra geri ženklai ateičiai. Tačiau ateities 
perspektyvas temdo nemaloni 16.800 sv. 
suma trumpalaikių paskolų. Pašalinus šią 
sumą iš balanso, Bendrovė galėtų atsi
kvėpti.

Tiek pastabų apie paduotąjį balansą. 
Nors jis yra paprastas, bet jam smulkiai 
išnagrinėti reikėtų daug rašyti. Kiekvienas 
akcininkas gali pasidaryti savo išvadas.

Kaip jau akcininkams yra žinoma, pra
ėjusių metų bėgyje įvyko pasikeitimų fi
ves Valdyboje. M. Bajorinas, ėjęs valdyto
jo (Managing Director) pareigas 1960 m. 
birželio 1 d. atsistatydino. Valdyba atsista
tydinimą priėmė ir nutarė panaikinti valdy 
tojo, vietą, pati pasiimdama atsakomybę už 
Bendrovės tvarkymą. Atskirų B-vės šakų 
vedėjams buvo suteiktos platesnės kompe
tencijos teisės. Praktikoj ši santvarka vei
kia patenkinamai ir turi galimybių tobulė
ti. Valdyba jos vystymąsi atidžiai seka ir 
prireikus darys žygių jai gerinti.

Šiuo metu Valdybą sudaro penki asme-

Praktiškai visoms 
pėms vadovauja 
(MVD) agentai, o pavieniai turistai gauna 
iš anksto nustatytas slaptas užduotis, ku
rios turi būti įvykdytos kelionėje. Švedi
jon atvykstą „turistai“ privalo stebėti tiek 
švedų gyvenimą, tiek čia įsikūrusių estų, 
latvių ir lietuvių pabėgėlių veiklą. Taip 
pareiškė buv. Rygos televizijos režisorius 
Janis Mazulins, šiomis dienomis gavęs po
litinio pabėgėlio teises Švedijoj. Jis pats 
atvyko kaip MVD agentas turistiniu lai
vu „Latvija“ spalio mėn. Dar Rygoje, be
dirbdamas televizijos studijoje, jis turėjo 
pranešinėti apie savo bendradarbių politi
nį patikimumą, o ypač sekti vieną iš Olan
dijos sugrįžusį tautietį. Toje pačioje stu
dijoje buvo šeši tokie agentai, kurie dali
nai turėjo ir vienas kitą stebėti. Nors tos 
užduotys buvusios slaptos, tačiau visi 
bendradarbiai tai puikiai jautę. Nesutikti 
būti agentu reikštų tuo pačiu tapti įtarti-

nu, netekti darbo ir „pranykti“ kur nors 
Sibiro stovyklose. Taip atsitikę ir žino- 
fnam latvių filmų bei televizijos vaidinto
jui Avensui, kuris, atsėdėjęs metus Vor
kutos koncentracijos stovykloje, sugrįžo 
MVD užverbuotas.

Į užsienį išleidžiami „turistais“ tik kuo 
nors jau ankščiau nusipelnę. „Ypatingas 
užduotis“ jie gauna paskutinę akimirką. 
Išvykstant visa grupė gavo smulkius nu
rodymus, kaip elgtis Švedijoj: neparodyti 
niekur jokio susidomėjimo, nemegzti jokių 
draugiškų ryšių su švedais, nepriimti kny
gų ar laikraščių, neiškeisti jokių atsivež- 
tinų daiktų. Papildomų nurodymų suteiku 
si sovietinė ambasada Stockholme.

Dar Rygoje Mazulins turėjo palaikyti 
ryšį laiškais su pabėgėliais Švedijoj, ypač 
su vienu menininku, kuris, tikėdamas gau
ti senų meno veikalų, jam siuntęs siunti
nius. Visą susirašinėjimą smulkiai tikrinu
si MVD tuojau įtarė, kai vienam siuntiny 
buvo rastas foto aparatas. Vienas agentų 
P. Petrovičs sudarė planą vykti Švedijon 
ir ten susekti tariamai veikiančių latvių 
šnipų organizaciją. Jis pats, pasivadinęs 
Puchovu, vadovavo „turistinei“ grupei.

Mazulins užduotis buvo trejopa. Jis tu
rėjo pasimatyti su savo korespondentu ir 
jį išaiškinti. Po to užmegzti santykius su 
vienu knygų leidėju ir jį prikalbinti leisti

Stockholme laikraštį, kuris pamažu pra
dėtų palankiai rašyti apie sovietus. Be to, 
jis turėjo ištirti, kur spausdinami latvių 
pabėgėlių leidiniai ir kaip būtų galima su- 
sabotuoti jų tolesnį leidimą. Jis mėgino, 
tačiau nesėkmingai, atlikti dvi pirmąsias 
užduotis. Korespondentas pasirodė visiškai 
nesidomįs rusų karo bazėmis, tik ikono
mis. Leidėjas atmetė viliojantį pasiūlymą 
rašyti straipsnius Rygos radijui. Tada 
(spalio 17) Mazulins nutraukė ryšius su 
savo grupe ir paprašė pabėgėlių teisių. 
Sovietų ambasada jį keletą kartų mėgino 
perkalbėti grįžti, o pasilikusieji giminės 
siuntė telegramas ir laiškus. Mazulins 
da pasiuntė laišką Chruščiovui ir jam 
dėstė savo pabėgimo motyvus.

Apskritai Pabaltijo dabartinę padėtį 
apibūdino taip. Po Stalino mirties nebesą 
masinių išvežimų, tačiau jaunimas neva 
savanoriškai gabenamas į Rytus kaip pigi 
darbo jėga. Mažesnis skaičius deportuotų 
sugrįžo, tačiau daugiausia dvasiškiai ir 
fiziškai paliegę. I ištremtųjų vietas Pabal
tijo kraštuose atsiųsta daug emigrantų iš 
Rytų. Ir jie esą nepatenkinti, tik to nenori 
parodyti estams, latviams ir lietuviams. 
Vienu žodžiu, represinės priemonės su- 
švelnėjusios, tačiau policinis režimas te
bėra toks pat griežtas ir iki smulkmenų 
organizuotas, kaip ankščiau. ELI

MIRĖ RAGNAR OELLER

žmogaus teisių padėčiai šiuose kraštupse 
ištirti ir priemonių tų teisių apsaugai nu
matyti. Dėl rezoliucijos pasisakiusieji šių 
visų kraštų atstovai pateikė konkrečių 
duomenų, kaip žmogaus teisės yra sovie
tų sutryptos. Lietuvos delegacijos vardu 
kalbėjo V. Vaitiekūnas.

Pavergtųjų Seime ta proga apsilankė ir 
žodį tarė Dahomey (buv. Prancūzijos ko
lonija Afrikoj) delegacijos JT pirmininkas 
L. Ignacio-Pinto, Afro-Azijos Tarybos Ti
beto reikalams atstovas JT, Indas P. Tri- 
kamdas, 
kolonija) 
Žmogaus 
Baldwin.
lonijų spalvotasis žmogus stoja ginti Cent
ro ir Rytų Europos žmogaus teisių nuo so
vietinės Uranijos. Tatai paaiškina,: kodėl 
Kremlius taip stengiasi savo įtaką įtvir
tinti Afrikos žemyne ir uždusinti ten lais
vės ir žmogaus teisių demokratinius dai
gus.

Be žmogaus teisių klausimo, PS svarstė 
ir priėmė Lietuvos delegacijos nario J. 
Audėno pateiktąjį raportą apie žemės 
ūkio padėtį sovietų pavergtuose kraštuo
se. k.

įsirašė ir žmogaus teisių apsaugą. Tam 
reikalui jau savo veiklos pradžioje ėmėsi 
konkrečių žygių — atitinkamai komisijai 
pavedė paruošti žmogaus teisių kodeksą, 
kuris aptartų pačias žmogaus teises ir nu
statytų joms vykdyti garantijas. Tačiau 
pradėjus dalyką praktiškai narplioti, pa
sirodė, kad pačiose Jungtinėse Tautose 
vienas iš privilegijuotų narių, turįs veto 
privilegiją, — Sovietų Sąjunga — dėl 
žmogaus teisių turi savotišką nusistaty
mą, kuris esmiškai skiriasi nuo tų teisių 
demokratinio supratimo.

Jungtinės Tautos tačiau iš tos sovieti
nės kontradikcijoš žmogaus teisėms nuo
seklios išvados nesistengė padaryti. Vietoj 
to pradėjo ieškoti kompromiso žmogaus 
teisėms suderinti su sovietiniu totalizmu. 
Suderinti tai, kas iš esmės nesuderinama. 
Bet vis tiek, taikstydamosios prie Sovietų 
Sąjungos, Jungtinės Tautos atsisakė žmo
gaus teisių kodekso idėjos ir pradžiai pa
sirinko tik žmogaus teisių deklaraciją, ku
ri neturi privalomos galios JT nariams, o 
tik paskatinančią rekomendaciją. Žmogaus 
teisių privalomų nuostatų išleidimas buvo 
atidėtas vėliasniam laikui. Tokių nuostatų, 
deja, ir po šiai dienai JT nepajėgia išleisti.

Visuotinės Žmogaus Teisių Deklaracijos 
metinės yra gera proga priminti ir JT ir ir kitais artimaisiais bendradarbiais tarėsi, 
viešajai opinijai, kokia žmogaus teisių pa- kokius įstatymų projektus pateiks kongre- 
dėtis sovietų pavergtuose kraštuose, ir tuo sui ir senatui svarstyti, 
pačiu skatinti labiau susirūpinti žmogaus 
teisių vykdymu ir apsauga. Toks uždavi- čiau pateiktieji, bet atmestieji įstatymų 
nys buvo Pavergtųjų Seimo pilnaties po- projektai dėl medicinos pagalbos seniems 
sėdžių gruodžio 9 d. asmenims, nedarbo paliestųjų krašto sri-

Seimo socialinių reikalų komisija pa- čių įstatymas, federalinės paramas švie- 
siūlė rezoliuciją, kuri, nušvietusi žmogaus timo reikalams įstatymas ir mažiausiųjų 
teisių padėtį Albanijoje, Bulgarijoje, Če- atlyginimų pakėlimas iš 1 dol. į 1.25 dol. 
koslovakijoje, Estijoje, Latvijoje, Lenkijo
je, Lietuvoje, Rumunijoje, Vengrijoje, šau 
kiasi į JT, kad sudarytų ad hoc komisiją

Gruodžio 24 d. Helsinkyje, Suomijoj, mi 
rė Lietuvos konsulas Ragnar OeUer.

Gimęs 1893 m. liepos 6 d., mokėsi Petra
pilyje, Viipuri ik Helsinkyje, studijavo Hel 
sinkyje ir Grenoblyje ir studijas baigė filo 
sofijos daktaro laipsniu, parašęs disertaci
ją apie Suomijos švedų literatūrą.

Studijuodamas suomių literatūrą, germa 
nų ir romanų filologiją, jis susidomėjo ir 
lietuvių kalba ir išmoko ją taip, kad laisr 
vai galėjo kalbėti ir rašyti. Dar giliau susi 
pažinęs su lietuvių tauta ir jos istorija, pa
sidarė didelis lietuvių bičiulis ir daug pa
darė savo tautai supažindinti su Lietuva.

1922 m. Igno šeiniaus kvietimu jis atėjo 
dirbti į Lietuvos atstovybę Suomijoj ir dir 
bo joje, kol atstovybė buvo panaikinta 
(1927 m.). Paskui jis ligi 1940 m. kaip gar 
bės ir kaip generalinis konsulas Suomijoje 
atstovavo Lietuvai.

Pats lankydavosi Lietuvoje, Suomijoje 
globodavo ten nuvažiuojančius ar studijuo
jančius lietuvius, nuo 1931 m. buvo suomių 
-lietuvių draugijos pirmininkas iki 1940 m. 
Ypač daug yra rašęs suomių spaudoje apie 
Lietuvą ir lietuviškais klausimais. Su N. 
Bohmanu išvertė Biliūną, Krėvės, Vienuo
lio, Savickio, Cvirkos ir Orintaitės novelių, 
kurios buvo išleistos atskira knyga 1940 
m. Dar išleido ir kelis kitus leidinius lie
tuviškomis temomis (apie Basanavičių. 
Lietuvos mokyklas, Lietuvos vadovą turis
tams). 1922-29 m. buvo Eltos bendradarbis. 
Naujai ieidžiamajai suomių enciklopedijai 
teikė žinių apie lietuvius, bendradarbiavo 
Lietuvių Enciklopedijoje.

Už nuopelnus Lietuvai buvo apdovano
tas Gedimino, Vytauto Didžiojo ordinais, 
šaulių žvaigžde, o studentų Fraternitas 
Baltiensis korporacija buvo ji išsirinkusi 
garbės nariu.

AFRIKIEČIAI DĖL AFRIKOS
Prancūzų kalba šnekančiųjų 

valstybių konferencijoje pareikšta 
nas, J. Bendorius ir V. Strimas. Pasai B- ———————— nuomonė, kad Kongo klausimas
vės įstatus J. Bendorius šįmet iš pareigų mų Bendrovė privalo stiprėti ir plėsti savo būti išspręsts visų krašto partijų atstovų 
atsistatydina, sutikdamas vėl kandidatuoti, veiklą. Todėl reikia konsoliduotis, atsipalai pasitarime .
Kiti Valdybos nariai pasilieka savo Darei- duoti nuo skolų naštos ir pradėti plėtimosi I--------------  . -  -----—-

kių ir kitų reikmenų atsargas, pinigus ban- Sose- l ------- —- ----------------  - - - - , , . ..•4*1, • w > - T *** 1 — X. - — 11—- X — —.X? — __ ___ > -----_------• ■ 1 v i t* z~» vt rtn
ke, kasose ir pas įvairius asmenis, 
Bendrovei yra skolingi. Visos šios sumos 
sudaro 33.947 ir rodo, kad Bendrovė vra ap 
rūpinta reikmenimis veiklai ir turi priemo 
nių savo veiklą tęsti.

Žvelgdami į kairę balanso pusę, matome, 
kokiu būdu Bendrovė valdomąjį turtą įsi
gijo. Pirmiausiai tenka pastebėti, kad vi
sam turtui įsigyti Bendrovė išdavė tik 9374 
akcijas. Už 1686 sv. akcijos dar nėra išduo
tos, ir B-vė vis dar tikisi, kad nemažas 
skaičius asmenų kada nors pakeis provizo
rines DBLS išdubtas akcijas tikrosiomis

MIRTIS UŽ ODAS
Valstybinės odų gamyklos vicedirekto

rius Lenkijje už išpardavinėjimą odos už 
14 mil zlotų (2500.000 svarų) nubaustas 
mirties bausme (odos buvo pavogta 40.000 
kvadratinių jardų).

Trys jo bendradarbiai nuteisti iki gyvos 
galvos, kiti keturi po 15 metų.

Afrikos 
bendra 
turėtų PASAŪiLYJl

— Komunistinė Kinija amnestavo pir- 
Pirmieji žingsniai ta kryptim jau daro- muosius 50 „karo nusikaltėlius“.

— Londone pakeliamos bilietų kainos

rūmo. Reikia tikėtis, kad ryžto ir vienin-

SUNKIAI SUSIRGO J. BATAITIS
Gauta žinių iš Vokietijos, kad sunkiai su 

sirgo J. Bataitis, visuomenininkas, buvęs 
Vokietijos Krašto Valdybos pirmininkas ir 
ėjęs (vairias kitokias visuomenines parei

— Ghana areštavo vien tik Ašanto pro
vincijoje daugiau kaip 30 opozicinės par
tijos narių.

— Brooklyno karinėje laivų statykloje 
užsidegė baigiamas statyti lėktuvnešis, ir 
gaisro metu žuvo 50 žmonių.

— Japonijos parlamentui sukako 70 m.
— Prie Hamburgo suimtas Richard 

Baer, buvęs paskutinysis Auschwitzo kon
centracijos stovyklos komendantas, gyve
nęs pakeista pavarde. (Auschwitze nužu
dyta apie 800.000 žmonių).

— Ispanijoj nubaustas 12 metų kalėji
mo 22 m. amžiaus falangistas, viešose iš
kilmėse gen. Franco pavadinęs išdaviku.

— D. Britanijos keliuose per spalio mėn. 
žuvo 670 asmenų.

— Kinija ir Somalija užmezgė diploma
tinius santyius.

1
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Daug vandens Nemune nubėgo, kai mes 
čia, Huettenfelde, pasiklojome naują lietu 
višką guolį. Svetimame krašte įsikūrė sala, 
kurioje gyvena didelė lietuviška šeima.

Seni, baltai apdažyti mūrai sveikina pra 
eivį. Tuose pelėsiais ir kerpėmis apaugu
siuose namuose ruošia mokiniai savo pamo 
kas ir rengiasi ateičiai. Skaitytojas pa
klaus: „O kur vyksta rytinis darbas?“ Ne
nustebk. Mūsų dideliam, gražiajam parke 
yra pastatytos dvi žalios dėžės. O kas gi jo 
se? Tai mūsų darbo rūmai, kuriuose mes 
iš ryto su mokytojais prakaituojame, o ne- 
mokėdmi pamokos suole drebame. Bet mes 
drebame ne vien iš baimės dėl neišmoktos 
pamokos, bet drebame iš šalčio kaip dre
bulės.

Ateina ruduo ir žiema. Vėjas švilpia ap
link tą malkinę milžino dėžę. Pro kiekvie
ną skylę įlenda tas šaltas svečias. Jis ap
lanko kiekvieną. O mūsų gerieji draugai 
pečiai pasenę ir sugriuvę, kaip Trakų pilis. 
Ką jie dar prišildo, tą šaltasis vėjas savo 
glėbyje išneša staugdamas į dabar nejau
kų parką. Mokiniai, ar tai mažieji, ar tie 
rimti devintokai, apsirengę kaip žmonės, 
kurie žada važiuoti į Aliaskos ekspediciją. 
Su šilčiausiom ilgom kelnėm, ar tai berniu 
kas, ar tai mergaitė — atskirti negalime, 
storiausiom kojinėm, gal penkiais megztu
kais ateina į kovą su šalčiu. Šalikai ant 
kaklų apvynioti, o šilčiausios pirštinės truk 
do rašyti. Bet kumštinių juk negalime iš- 
simauti. šaltis rankas bučiuos. Nors sako
ma, kad jaunuolis nejaučia šalčio, bet tai 
ne mūsų sąlygose. Kiekvienas mokinys kas 
žiemą serga ir praleidžia daug pamokų. O 
kokia muzika toje klasėje! Iš visų kampų 
kosti, čiaudo ir nosį šniurkščia. Visi jau
čiasi, mokytojas tikrai, lyg būtų tarp ko
kių chroniškų košėtoj ų.

Bet ateina ir pakenčiamos dienos, kai pa 
vasario saulutė pradeda šildyti, ir visi 
mokslo metų gale gali pasitempti. Bet ir 
čia kai kada oras nesveikas — ir parbloš- 
kia daug mokinių į lovą.

Kiekvienas laukia vasaros, kai ,,saulė 
kepina nenaudingą plotą“. Bet ir su miela 
vasara ateina kitos bėdos. Per tą karštį vi
si pertraukų metu ieško pavėsio, pasilsėti. 
Klasėje išlaikyti neįmanoma. Kaip pirty
je. Prakaitas bėga ir varva. Visi mokinu
kai sutingsta, — net neturi jėgų galvoti. 
Išeiname per pamokas į parką. O tenai 
gamta, kuri visą mūsų dėmesį atkreipia 
nuo mokytojo. Ar tai darbas? Ne. Tai per 
nieką praleistos dienos.

Nei saulė, nei vėjas, nei lietus, nei snie
gas mūsų neklausia, ar tai mums patinka, 
ar mes galime prie jų prisitaikyti.

Rudenį lietaus teškenimas į langus paža 
dina ir primena, kad mes jau klasėse. Ba
rako malkos peršlapusios — lūžta. O kla
sėse tamsu, nejauku. Kas rytą pasitinka 
mus keturios purvina žalia spalva nudažy 
tos sienos. Mes net turime klasėse nuolati

VASARIO 16 GIMNAZIJA
KODĖL VASARIO 16 GIMNAZIJAI REIK IA NAUJŲ RŪMŲ?

nius gyventojus. Tai žiurkės ir pelės, ku
rios baigia griaužti malkinį pastatą.

Sienos labai plonos, ir kai turime kurią 
nors pamoką, girdime dar už sienos dvi ki
tas, nes mokytojo balsas persiveržia ir į 
mūsų klasę. Turėdami tiktai dvi ausis, mes 
klausomės tik vieno ir stengiamės nekreip
ti dėmesio į kitų klasių trukdymą.

KALĖDŲ EGLUTĖ VASARIO 16 GIMNAZIJOJE

Gruodžio 10 d. buvo suruošta mokiniams 
ir svečiams Kalėdų Eglutė. Ją ruošė atelti- 
ninkų vadovas kun. Dr. Navickas, Vokieti
jos Skautų vadeiva sktn. T. Gailius ir Ev. 
Jaunimo Ratelio vadovas mokyt. Fr. Skė
rys.

Mokytojas Skėrys pasveikino atvykusius* 
svečius, gimnazijos direktorių prof. Dr. 
Gronį, Vokietijos Krašto Valdybos reikalų 
vedėją E. Simonaitį, jos kasininką J. Stan
kaitį, kun. Kilienę (misijonieriaus Kibel- 
koš duktė), kuri specialiai atvyko nuo Du
nojaus krašto į šitą Eglutę, mokytojus ir 
mokinius. Vokiečių kalba pasveikino Lam- 
pertheimo parapijos kunigo Werner atsto
vą ir „Mannheimer Morgen“ žurnalistą 
Karbiner.

Po sveikinimų kalbėjo gimnazijos direk
torius prof. Dr. Gronis, gimnazijos katali
kų moksleivių kapelionas kun. Dr. Navic
kas ir evangelikų kun. Urdzė.

Mokyt. Skėrys perskaitė gautuosius svei 
kinimus moksleiviams, direktoriui ir moky 
tojams bei linkėjimus Kalėdų proga iš įvai. 
rių organizacijų ir atskirų asmenų.

Ypač gražų sveikinimą atsiuntė Mažo-

IŠCENZURAVO „LIETUVOS TSR 
ISTORIJOS“ II TOMĄ

(E) Mokslų akademijos istorijos institu
tas paruošė spaudai antrąjį „Lietuvos TSR 
istorijos“ tomą, kuris apima 1861-1917 m. 
laikotarpį. Tomą paruošė J. Žiugžda, J. 
Jurginis, E. Griškūnaitė, V. Girdzijauskas, 
V. Merkys, M. Jučas, R. šarmaitis ir kiti. 
Pirmame skyriuje dėstoma Lietuvos istori 
ja „kapitalizmo kilimo laikotarpiu“, gvil
denamas 1863 metų sukilimas, „lietuvių 
liaudies kova prieš nacionalinę priespau
dą“ ir kt. Antrasis skyrius užvardintas 
„Lietuva imperializmo ir buržuazinių - de
mokratinių revoliucijų laikotarpiu“. Savai 
me aišku, kad leidinys yra tendencingas, 
neobjektyvus, nes kitokio sovietinė cenzū
ra Lietuvoje nepraleistų. Nežiūrint to, kad 
veikalą ruošė visai patikimi partiniai ko
munistai, rankraščiai ilgai buvo cenzūruo
jami, o lapkričio mėnesį Vilniuje buvo su 
ruoštas dar specialus posėdis, kuriame 
rankraščių atskiros dalys buvo kruopščiai 
išnagrinėtos. Autoriams duotos instrukci
jos rankraščio kai kurias dalis pertaisyti. 
Tik po to veikalas eis į spaudą.

Taip visus metus mūsų batuose spaudžia 
kuri nors vinis, kurios negalime išimti, nes 
nėra tam lėšų. Bet mes tikimės, kad vieną 
dieną kas nors padės pabaigti tą vargą 
mūsų didelei šeimai, ir nušvis kiti rūmai, 
—• balti, šilti ir be žiurkių.

Žibutė Vykintaitė, VII kl. mokinė.

sios Lietuvos Bičiulių Draugijos valdyba 
iš New Yorko.

Po kalbų ir sveikinimų sekė kalėdiniai 
eilėraščiai lietuvių ir vokiečių kalba, piano 
ir fleita išpildyti muzikos dalykėliai. Gim
nazijos choras, paruoštas ir diriguojamas 
muzikos mokytojo K. Motgabio, pagiedojo 
penkias Kalėdų giesmes. Paskui komisija 
išdalino mokiniams, studentams ir moky
tojams Kalėdų Senelio gausias dovanėles.

Oficialią programos dalį po to dar už
baigė kun. Klumbio dvi dukrelės, sugiedo- 
damos Kalėdų giesmę dviem balsais.

Visi svečiai ir mokiniai prie gardžiai pa 
ruoštų užkandžių praleido dar valandą ge
roj nuotaikoj. Mokiniai.dar padainavo gra 
žiu lietuviškų liaudies dainų.

Po Eglutės kun. Urdzė ir kun. ' Kilienė 
turėjo su moksleiviais evangelikais religinį 
pasikalbėjimą. Užbaigai mokyt. Skėrys iš
dalijo dovanas, skirtas tik Ev. Jaunimo Ra 
telio nariams.

Žurnalistas Karbiner parašė straipsnį 
„Mannheimer Morgen“ apie šią Kalėdų 
Eglutę. Fr. Sk.

PASAULINIO MASTO GARSAS APIE 
SIBIRO LIETUVAITES

✓

Į laisvus Vakarus patekus Sibiro lietuvai 
čių maldų rinkinys „Marija, gelbėk mus“ 
jau išleistas lietuviškai, angliškai ir vo
kiškai. Rinkinys susilaukė plataus atgarsio 
visame pasaulyje. Dabar ruošiamos laidos 
ispaniškai, portugališkai, itališkai ir net 
arabiškai. Pastarosios kalbos laida rūpina
si anglų konvertitas Douglas Hyde. Ameri
kos vienuoliai trapistai kasdien vartoja 
ir kaikurias Sibiro lietuvaičiu maldas. 
Taip lietuvaičių didvyriškumo garsas už
kariaus tarptautinę plotmę.

Vaikus suvarė į kareivines ir padarė 
internatą

(E) Kaip paaiškėjo iš „Izvestijų“ kores
pondencijos iš Vilniaus, kurią pacitavo Vii 
niaus „Tiesa“, prieš, kurį laiką vienas Vil
niaus kareivinių patalpas palaisvino nuo 
kareivių (kuriuos demobilizavo ar perkė
lė) ir jose patalpino mokinius. Tose karei
vinėse įrengtas internatas. Internate įves
ta bemaž karinė disciplina. Sutrimitavus 
vaikai-pionieriai bėga į aikštę pratimų.

PAKEITIMAI

Nuo 1961 metų sausio 1 dienos Apaš
talų Sosto parėdymu įvedami kaikurie pa
keitimai bažnytinėse apeigose. Pažymėki
me bent keletą jų. Pavyzdžiui, aukojant 
šv. Mišias, prieš Komunijos dalinimą pa
tarnautojai nebekalbės visuotinės išpažin
ties „Išpažįstu Visagaliui Dievui, Švč. 
Marijai“ ir t.t. (Confiteor...), o kunigas, 
apleidęs maldas „Tepasigaili...“, „Atleidi
mą, išrišimą...“ (Misereatur.-.., Indulgen- 
tiam, absolutionem...“), tiesiog tars „Štai 
Dievo Avinėlis, štai kuris naikina pasau
lio nuodėmes...“ (Ecce Agnus Dei...) ir da 
lins šv. Komuniją. Jei Komunija dalina
ma ne Mišių metu, maldos lieka, kaip 
anksčiau.

Žmonių palaiminimas bus apleidžiamas 
ne tik po Mišių už mirusius, bet ir tuo
met, kada vietoje žodžių „Eikite, jau pa
siųsta“ (Ite, missa ėst), bus tariama „Gar 
binkime Viešpatį“ (Benedicamus Domi
no). Tada ir paskutinė evangelija nebe
bus skaitoma. Gedulingose Mišiose pasku
tinė evangelija apleidžiama tik tuomet, 
kai duodama absoliucija (Libera) prie 
katafalio. — Kitų pakitimų čia neminime.

Taigi, regėdami apeigų naujumus, bent 
žinosime, kad jie atsirado Apaštalų Sosto 
patvarkymu.

ŽODIS

Kalėdmetyje arčiau apmąstome Dievo 
Žodį, tapusį Kūnu, tai yra Jėzų Kristų, 
brangiausios vertės mums Aukščiausiojo 
atsiųstą dovaną. Metai atskuba ir žaibu 
nuskrieja. Margasis pasaulis keičiasi, svy 
ruoja. Žmonių sriautai, kaip jūros vilnys, 
atbanguoja ir nubanguoja. Dažniausiai 
net pėdsako nebepalieka. Mūsų nusiteiki
mai ne retai linkčioja pavėjui. Tačiau 
Dievo Žodis, tapęs Kūnu, nekinta. Jėzus 
mane myli, Jis manęs laukia klausykloje, 
altoriaus Namelyje, už mane aukojasi šv. 
Mišiose, budi Švč. Sakramente, man atlei
džia kaltes per gerą išpažintį ir pats atsi
duoda per šv. Komuniją.

Laimingas žmogus, radęs gerą draugą. 
Laimingiausias, radęs geriausią draugą — 
Jėzų Kristų. Tikroji draugystė grindžia
ma abipuse meile ir ištikimybe. Iš Jėzaus 
pusės tų draugiškumo savybių nepritruks. 
Belieka budriai budėti kitai pusei.

Sausio pirmajai vieni kitiems linkime 
laimės. Į laimę veržiamės. Veržiamės, bet, 
deja, dažnai ne į tą pusę, kur ji slypi.

Čia į pagalbą ateina kitas Dievo žodis. 
Tai šv. Raštas.

Pavaldinys palankų karaliaus, valdovo 
laišką didžiai brangina. Dievas yra Kara
lius ir viešpataujančių Viešpats, o šv. 

Raštas Jo laiškas mums, Įjūris nurodo 
kryptį bei priemones į pilnutinę laimę. 
Kelionėje kryptis ir priemonės nulemia. 
Ne kitaip pramonėje, prekyboje, ūkyje 1T 
bendrai gyvenime. Apmąstant šventraščio 
tiesas, aiškėja naudinga kryptis ir prie
monės į aukščiausią žmonijos tikslą. Pa
sek Išminties, Patarlių, Pamokslininko, 
Psalmių, o ypatingai Naujojo Viešpaties 
Įstatymo knygų eilutes. Persiėmus jų min 
ties gilumu, keliančiu grožiu, naujieji me
tai galės švystelėti nauja šviesa ir kilnes
niais darbais.

Tuo tarpu atsiverskime bent Patarlių 
knygą: „Teisiųjų kelias, kaip skaisti švie
sa, kuri vis labiau žiba ir eina didyn iki 
tobulai dienai. Bedievių kelias tamsus“ 
(4,18-19). — „Eik, tinginy, pas skruzdėlę, 
pasižiūrėk į jos kelius ir mokykis išmin
ties. Ji... vasara pasirengia maisto“ (6, 
7-8). — „Kas nesvarsto savo žodžių, tu
rės nelaimių“ (13,3), — „Išmintinga mo
teriškė stato savo namus, neišmintinga sa 
vo rankomis griauna jau pastatytus“ 
’(14,1).

Skleisk lapą po lapo, ir dieviškajame 
Laiške išminties aruodas tolydžio jausis 
ryškesnis. Šiuo Laišku paremtas žodis gir 
disi iš sakyklos, klausyklos, katalikiškos 
mokyklos. Į šventraštį atsiremia katali
kiška knyga ir laikraštis. Tai spausdintas 
žodis. Naujų metų pradžioje išlaidų kny
gutėje ir jam reikia skirti liniją, kad al
sinančioje kasdienybėje mums šviestų ir 
gaivintų, kad mūsų žingsnius kreiptų į 
įsikūnijusį Dievo Žodį — Jėzų Kristų, ku
riame viename tėra išganymas tiek pavie
niam asmeniui, tiek tautoms (Plg. Apaš
talų Darbus, 4,12). Tautoms bendrai. Lie
tuvai dar ypatingiau. Jai juk gresia ne ei
liniai pavojai ir ją slegia ne eilinė prie
spaudos tamsa. S. Matulis, MIC

PAMALDOS

Kettering — sausio 15 d., 12 vai., St. 
Edward, London Road.

Leicester — sausio 22 d., 12 vai.. The 
Sacred Heart, Mere Road .

Birmingham sausio 29 d., 11 val., St. 
John's Convent, 21. Park Road, 

Moseley.

LIETUVA ANGLŲ SPAUDOJE

„The Universe“ gruodžio 16 d. pirmaja
me puslapyje rašo, kad komunistinė pro
paganda prieš religiją Lietuvoje nepavyku 
si. Raudonoji spauda bara valdžios apmo
kamus bedievybės skelbėjus ir mokytojus 
dėl to, kad lietuviai dar gyveną tikėjime. 
Toliau anglų laikraštis nurodo, kad ne tik 
kunigams, bet ir pasauliečiams, net priva
čiai, vaikus mokyti tikybos uždrausta. Už 
mokymą ir pasauliečiai baudžiami ketu
riems ir daugiau metų kalėjimu. Pagal tą 
pačią anglų spaudą šį komunistų irzlumą 
sukėlęs įvairių luomų lietuvių gausus ant
plūdis į Šiluvos šventovę metiniams atlai
dams, kur išdalinta virš 35.000 šv. Komu
nijos.
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2.
— Jaunimas turi ausis ir akis, tai jau 

buvo įrodyta. Jei pastebės, kad mes išėjo
me atskirai, pastebės, kad mūsų nėra Val
gyje, tuomet pasklis garsas tarp kolegų, 
kad aš kietas šikšna, kad aš’pagailėjau to 
mažo lito. Visos simpatijos bus skirtos tai 
nuskriaustai pirmametei. Ar tai dora iš ta
vo pusės, kolege, naudotis nepelnyta užuo
jauta?

— Jautriai ir logiškai kalbat, matyt, irgi 
nepamiršot to meno. Įtikinot.

— Dėkui labai.
Tas studento nuolaidumas, atsisakymas 

prievartos, mergaitę nuteikė jo naudai, bet 
dabar jo rimtas veidas, įtartinai rimtas, 
lyg ten šimtai velnių kvatotų, sukėlė jai 
naujų abejonių, ir jinai pasiskubino pri
dėti:

— Man įdomu, ar po tos pietavimo tra
dicijos neatsiras kuri kita. Pavyzdžiui, pa
sivaikščiojimas prie Nemuno.

— Tik ne prie Nemuno, nepopuliari vie
ta. Pajesys, Kleboniškis, Panemunė, Micke 
vičiaus slėnis, Ąžuolynas, Pažaislis, —greit 
pataisė ją.

Aš nežinau jūsų, kauniškių vietų, bet 
jūs, pasirodo, esate didelis žinovas. Bet 
grįžkime prie tos tradicijos. Jei ne prie Ne 
muno, tai gal pašokti ar į kinoteatrą...

— Ne, gink Dieve, tik ne į kinoteatrą. 
Kolege, manai, kad mes, studentai, milijo
nieriai. Tokios išlaidos! Pietų metu Valgy
je apšviesiu pačią, kas į kinoteatrą veda, 
kas į šokius, o kam ir mėnulio užtenka. Bū 
tinai reikia apšviesti, nes kitaip nuo pat 
pirmųjų žingsnių, kolege, įbrisi į nebepatai 
somas kvailystes.

— Dieve, jau ir nebepataisomos kvailys
tės. Kalbat, kaip šimtametis moralistas. 
Prašom tiesiai atsakyti į maiio klausimą,o- 
ne užuolankomis.

— Būk rami, kolege. Kai sidabriniu 
žvangtelsiu ant stalo, mokėdamas išlaidas,

visos tradicijos pasibaigs. Būsi su šaknimis 
įaugusi į mūsų ratą, ir nepasakę iki pasi
matymo, eisime savo takais. Sutarta?

— Paskutinis punktas yra toks aiškus, 
kad pritariu iš širdies. Sutarta.

Laiku pabaigė šnabždėjimąsi, nes visi 
atsistojo.

Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus!
Post iucundam iuventutem,
Post molestam seneetutem,
Nos habebit humus...
Gaivalinga jėga tryško iš šitų besijun

giančių krūtinių. Tartum elektros srovė 
ėjo per Paberžytės kūną, ir ji gėrė, sunkė 
į save tą jėgą, pilną troškulio, ilgesio atei
nančių dienų, darbo, siekimų.

Pasibaigus iškilmėms, laimingai praėję 
studentų ilgas eiles, jie atsidūrė Valgio už
kandinėje. Užėmę kampinį staliuką, pirmą 
kartą pažvelgė į save, sėsdamies! priešais.

Jaunuolis pakišo jai valgių sąrašą.
— Kolege, ko širdis trokšta.
Ji perbraukė akimis per lapą ir pakėlė 

jas į vyrą. Lyg iškaltas tvirtas, atviras vei 
das, tiesios, drąsios akys

— Jūs man...
— Vadink kolega, sakyk tu, iš karto pra 

. tinkis prie normalaus sugyvenimo, — per
traukė ją.

— Kolega, tu man gražiai padėjai ten sa 
Įėję. Tikrai gailėčiausi, likusi kėdėje, nenu 
ėjusi paspausti rankos. Taip pasielgusi, iš 
karto netekčiau pasitikėjimo. Sutik pada
ryti dar vieną malonumą.

—- Negaliu.
— Nee?
— Užimtas šiandien ir ryt ir poryt, — 

ir liūdesys nubraukė jo veidą, tartum šešė
lis sklidiną ežerą.

— Aš ne apie pasivaikščiojimą, — juo
kėsi Paberžytė, — aš, anot jūsų, šituos tra
dicinius pietus noriu apmokėti. Noriu pa
vaišinti ir patį tiek patyrusį seniorą. Žino
ma, gėdingai turiu prisipažinti, kad tai ne
sudarys sunkumų man.

Iš eilės jam pradėjus juoktis, ji pasi
skubino:

— Gal tarp studentų nėra populiarūs 
milijonieriai, bet aš esu tokia.

— Matau, kad be reikalo nugąsdinau ta
ve, kolege, dėl to neturto. Prisipažįstu, tu 
man nieko nekainuoji. Mat, turiu brolį, pa 
daužą, kuris jau diplomą gavo. Taip pat 
milijonierius. Sukasi jis dabar tarp pinigų, 
kaip ruduo tarp nukritusių lapų, ir kartais 
neužmiršta manęs, apmoka man už tas gau 
sias mėlynes, kurių man, jaunesniam, ne
gailėjo. O dėl tos tradicijos, mea culpa, pri 
sipažįstu dabar, ji ne tiek universitetinė, 
kiek skautinė, mat, savo laiku buvau tos 
organizacijos narys. Taigi, pagal seną pa
protį, kartą į metus esu linkęs padaryti ge
rą darbą.

— Dėkui. Pamatėt vienišą bailiuką, ir 
suminkštėjo širdis. Dėkui dar kartą. Tarp 
kitko, gal toji pirmoji tradicija irgi ne tiek 
universitetinė, gal ji irgi kiek asmeninio 
pobūdžio?

Vyras panarino galvą, žaisdamas šakute.
— Prieš atsakydamas į tą klausimą, tu

riu priminti kolegei, kaip gimsta pati tra
dicija. Vienas padaro žygį, kuris patinka 
kitiems, jis jį pakartoja kartą, trečią, ir 
jau įrašomas naujas elgimosi lapas.

— Didžiai sujaudinta, turiu garbės ma
tyti naujos idėjos pradininką.

— Kolegė ne tik graži, bet ir inteligen
tiška.

Priėjo padavėja, ir jaunuolė pasilenkė 
prie sąrašo. Išgirdęs, kad toji užsisako 
rūgštaus pieno su bulvėmis, studentas vi
sas pasišiaušė.

— Ne bulvių atėjom valgyti, vakarienei 
jų pataupyki, kolege. Prašau dvi porcijas 
viščiuko, barščių su grietine ir kompoto, — 
kreipėsi į patarnautoją.

— Elgiatės, kaip diktatorius.
— O tu, kolege, kukli, kaip ramunė.
Įsižiūrėjo į ją, studijuodamas jos veidą.
— Net akys skauda, žiūrint į tavo grožį, 

kolege. Gamta motinėlė, matyt, parodai ta
ve papuošė.

— Ar jūs, tai yra, kolega, ne iškalbos 
meną studijuojat? Gal ir apie meilę užsi
minsi t, o gal čia tradicija sakyti kompli
mentus?

— Ne, kolege. Prieš meilės ligą, deja, 
esu įskiepytas, — ir antrą kartą mergaitė 

pagavo tartum tolimą skundą, nejučiomis 
sprunkantį iš vidaus, bet gal ir apsiriko ji
nai, nes jo akys vėl merkėsi klastingai.

— Į kurį fakultetą padavei prašymą, ko 
lege?

— Į humanitarų.
— Taip ir galvojau. Pasius ten visi. Hu

manitarai šiais metais prirašys žymiai dau 
giau poemų, tragedijų, eilėraščių, neatsi
liks ir teisininkai, šiais metais žymiai stro
piau lankydami psichologijos paskaitas, ku 
rios skaitomos humanitarų rūmuose. Net 
ir profesoriai plikes kasys, žiūrėdami į ta
ve, nes jie jautrūs ten: romanus, dramas 
rašo. O be gražaus modelio sunku išsivers
ti, būsi geras šaltinėlis.

— Esu sužavėta, tik baimingas klausi
mas, gal jie ras gražesnių žiūrėti.

— Baimė be pagrindo. Iš pirmos dienos 
krisi į akį, kaip nutaikyta kulipka, geriau 
pasakius, iš pirmos paskaitos.

— Kokios malonios perspektyvos, o gal 
tai tik jūsų laki vaizduotė!

Jis valandėlei susimąstė, veidas įtartinai 
surimtėjo, nors ten, akyse, šokinėjo pady- 
kėliai žiburėliai.

— Žiūrėk, kolege, siūlau lažybas. Jei aš 
pralaimėsiu, grąžinsi man pinigus už šian
dieninius pietus, kitaip sakant, fuksė būda
ma, pavaišinsi patį seniorą. Pačiai garbė, 
o man — nors gyvam į žemę lįsk.

—■ Sakot, bus proga vėl susitikti.
— Kolege, nesiskubink su įtarimais. Stu 

dentai būdami, kur nors susidursime, gal 
po metų, gal kitų, bet tai įvyks. Patikėk, 
tavęs nemedžioju, kitos padaryta žaizda 
vis tebeskauda. Tai kaip?

— Sakykit sąlygas. Susidomėjusi klau
sau.

— Girdėjau, kad prof. Krėvė, pirmą kai
tą pamatęs jį sužavėjusią studentę, atsisės 
ti nedrįsta, stovėdamas paskaitą skaito, 
kad patogiau būtų gėrėtis. Žinoma, turėsit 
atsisėsti į pat pirmą suolą, prieš profeso
riaus akis, kitaip iš lažybų niekas neišeis. 
Noromis nenoromis turiu tikėti jūsų sąži
ningumu, — gailiai atsiduso.

— Vienas profesorius — tai dar nevisi. 
Jis gal dėl kitos stovės.

— Aš dar pridėsiu du, užteks?
— Užteks. *
— Užeikit pas profesorių Sruogą, bet ir

gi į pirmą suolą...

— Ką, jis irgi atsistos?!
— Ne, jis užsimerks, kad didžioji pagun 

da, reiškia kolegė, jam minčių nemaišy
tum. Nežmoniškai jautrus ir kuklus tuo at
žvilgiu.

— Per visą paskaitą nepažiūrės?
— Per visą.
— Negali būti!
— Bijai, kolege, už pietus sumokėti?
— Gerai, gerai, o trečias?
— Profesorius Mykolaitis. Nueik pas jį, 

kolege, į proseminarą. Eina gandai, kad, 
pamatęs ypatingai gražią, tokią kaip pati, 
jis paskaitos neįstengia skaityti, susikaup
ti negali.

— Kas tada, namo liepia eiti?
— Aš rimtai, o kolegė — juokauji. Jis 

temą duoda rašyti, kad tuo metu galėtų pa 
tikusia tyloje pasidžiaugti Paminėjau tik 
žinomus rašytojus, be jų — ten garsūs kal
bininkai ir kitos įžymybės. Jie dar savaip 
reaguos į tavo grožį, kolege, bet tai pati 
patirsi.

Paberžytė įtartinai žiūrėjo į vyrą. Jis ty
čiojosi iš jos, ar, gudrus būdamas, nori ir 
pietus pavalgyti j r išleistus pinigus susigrą 
žinti, kad paskui galėtų kvatoti iš apsuktos 
naujokės. Bet tegu, mielai grąžinsianti jam 
tuos kelis litus, gal jis ir neturtingas, negi 
girsis toks būdamas, jau labai išdidaus vei 
do. Ir apsisprendusi, ji linktelėjo galva.

— Gerai priimu lažybas.
— Kad priimi, tai gerai, bet, matau, esi 

tokia tikra laimėsianti, kad neklausi, kas 
atsitiks priešingu atveju.

— Atsiprašau, nepagalvojau apie tai. Su 
galvokit ką nors, jūs toks išradingas.

Sėdintis paklaidžiojo akimis po palubę, 
tartum ten įkvėpimo ieškotų, paskui nuso
dino akis ant mergaitės lūpų, sustingda
mas ten ilgesniam laikui.

Paberžytės matinis veidas nusidažė tam
sesnė spalva. Tačiau studento svaičiojimai 
rodėsi tokie fantastiški, kad jinai paspyrė 
bet kokį abejojimą.

Matydamas jos tylą, lyg viskas būtų su
tarta, vyras pakeitė temą.

— Pietūs jau baigiasi, tad praktiški rei
kalai dabar, Kolege, atvažiavai mokytis ar 
ištekėti?

— Susimildamas, kolega, kas per klausi
mas! žinoma, mokytis.

(Bus daugiau)
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BOLOGNA MINI PAVERGTUOSIUS
LIETUVIAI ARDO RAUDONŲJŲ ŠIRŠIŲ LIZDĄ

Itališkasis Bologna miestas yra viena di
džiųjų komunistinių tvirtovių Italijoje. Pa
grindinis šito raudonojo širšyno ardytojas 
neabejotinai yra vietos arkivyskupas Jokū 
bas Lercaro, vienas iškiliausių Italijos kar
dinolų. Jo kova neatiaidi, bet konstruktyvi, 
evangeliška. Neminint kitų jo išradingų 
kovos būdų, čia paminėtinas tik vienas, ku 
ris tiesiogiai paliečia ir Lietuvą.

Kardinolo Lercaro dėka jau ketvirti me
tai Bologna mieste ir už jo ribų per visą 
Adventą plačiai pasklinda konkretūs žiau
rioj komunistinėj priespaudoj kenčiančių 
tautų liudijimai. Pabaltijo ir aplinkines 
tautas šiemet jau treti metai atstovavo Ro 
mos lietuviškoji šv, Kazimiero kolegija. 
Per kokias šešias savaites atitinkami pla
katai, pasklidę po raudonąjį miestą, šalia 
kitų pavergtųjų tautų pakartotinai prime
na Lietuvą. Kardinolo atsišaukime tarp kit 
ko skaitome: „...Maldoje prisimename 
šiuos už tikėjimą persekiojamus brolius, 
kurie pasaulio akivaizdoje geriausiai bei 
teisingiausiai liudija baisųjį bedievybės ir 
materialistinio komunizmo neigiamumą, 
liudija kiekvieno laisvo alsavimo užgniau
žimą ir mirtiną baimę, kuriuos komunistai, 
paimdami valdžią, visur įveda“.

Pagrindiniai pavergtųjų paminėjimai 
vyksta vietos katedroje kiekvieną Advento 
sekmadienį. Pernai pradėjo lietuviai. Už 
Lietuvą ir kaimynines tautas šv. Mišias au 
kojo ir žodį tarė prel. Dr. Ladas Tulaba, 
šv, Kazimiero kolegijos rektorius. Lietuviš 
kas giesmes giedojo kolegijos choras. Daly 
vavo pats kardinolas, dvasiškija, valdžios 
atstovai ir gausūs bologniečiai. Vatikano 
dienraštis ,,L‘Osservatore Romano“ perda
vė prel. Tulabos žodžio apie Tylos Bažny
čią ir krikščionio pareigą pagrindines min
tis. Užvardino: „Lietuvio prelato homili
ja“. Ten skaitome:

„Kokia turi būti mūsų laikysena akivaiz 
doje kovos, kurią Kremlius nepailstamai 
veda prieš Dievo Bažnyčią ir akivaizdoje 
kankinių, šios kovos aukų?

1) Pažinti priešą ir įsitikinti pavojumi, 
kuris iš jo gresia. Deja, iki šiandien dau
gelis dar neturi tikslaus komunizmo supra
timo. Galvoja, kad komunizmas tėra tik 
paprastas politiškai socialinis sąjūdis ir 
todėl su juo kovotina tiktai šioje plotmėje. 
Tai klaida. Komunizmas yra ideologija, ir 
turi būti vedama kova prieš jį šiame ba
re. Komunizmas siekia sunaikinti krikščio
nybę ir sudaryti naujų žmonių bendruome
nę, paremtą materializmo dėsniais, kur vie 
toje meilės yra neapykanta, vietoje atlaidų 
mo kerštas, vietoje tiesos melas, kur lei
džiama visa tai, kas naudinga valstybei ir 
tarptautiniam komunizmui. Toks yra ko
munizmas ir toks visuomet pasilieka. Kei
čia metodus, bet esmė lieka nepakitusi. Ko 
munizmas savo esme yra nepermaldauja
mas Dievo ir krikščioniškosios ideologijos 
priešas. Jei tiesa, kad dabar Italijoje yra 
50 nuošimčių tikinčiųjų komunistų, tai yra

P. AMERIKOS PALANKUMAS LIETUVAI
Pakviestas dalyvauti ir padaryti prane

šimą Pirmajame Pietų Amerikos Lietuvių 
Kongrese, kuris vyko gruodžio 2-5 d.d. 
Buenos Aires, PET Seimo ir Liet. Laisvės 
Komiteto pirmininkas Vaclovas Sidzikaus
kas buvo lapkričio 24 d. išskridęs į Pietų 
Ameriką. Jis aplankė Brazilijos (Sao Pau
lo ir Rio de Janeiro), Urugvajaus, ir Ar
gentinos lietuvius,

Sao Paulyje V. Sidzikauskas padarė 
viešą pranešimą tenykščiams lietuviams, 
aplankė buvusią Dr. J. Basanavičiaus var
do mokyklą Sao Paulo priemiestyje, daly
vavo Lietuvos Konsulo Aleksandro Poli- 
šaičio suruoštame priėmime. Be to, Lietu
vos Konsulo lydimas, aplankė Sao Paulo 
gubernatorių r žymesniųjų laikraščių re
daktorius. Kalbėjo per radiją. Be Lietu
vos Konsulo, Sao Paulyje jam gražiai tal
kino prel. Pijus Ragažinskas ir inž. Z. 
Bačelis.

Rio de Janeiro V. Sidzikauskas, kaip 
PET pirmininkas, Lietuvos Įgalioto Mi
nistro Dr. Friko Meiero lydimas, buvo 
priimtas Brazilijos užsienio reikalų mi- 
nisterio, Horacio Lafer (kilusio iš Lietu
vos, jo motįna dar kalba lietuviškai) ir 
kardinolo-arkivyskupo Dom Jaime de Bar
ros Camara, kuris rodo didelį prielanku
mą Sovietų pavergtosioms tautoms, ypač 
lietuviams. Jis taip pat turėjo labai gyvą 
ir gausią spaudos konferenciją. PET De
legacijos Rio de Janeiro pirmininko Chris
tophe Kallay (vengro) lydimas, pasirodė 
televizijoj — 15 min., aplankė žymius 
parlamento narius ir laikraščių redakcijas. 
Be to, V. Sidzikauskas turėjo posėdį su 
PET Delegacija ir Centro Brasilero para 
Europa Livre, kalbėjo per Vera Cruz ra
diją, pabendravo su Rio de Janeiro gyve
nančiais lietuviais. Buvusioj Brazilijos 
sostinėj V. Sidzikauskui maloniai talkino 
Lietuvos Įgaliotinis Ministras Dr. Frikas 
Meieris ir jo sekretorius Petras Babickas, 
kanauninkas Zenonas Ignatavičius, PET 
Delegacijos pirmininkas Kallay ir tos de
legacijos nariai lietuviai inžinieriai J. Ab- 
raitis ir K. Audenis.

. Uragvajaus sostinėje Montevideo V. 
Šidzikausas buvo priimtas užsienių reika
lų ministerio Dr. Mateo J. Margarino de 

tik didelio neišmanymo ženklas. Taip, ko
munistai priima tikinčiuosius, bet ilgainiui 
juos perkeičia į netikinčius. Galime būti 
tikri, jog po keletas metų Italijoje netikin
čiųjų skaičius padidės. Kiti komunistinį 
pavojų mažai vertina. Gal būt, pavojus ma 
to kitur, o ne komunizme. Tai pavojinga 
apgaulė. Komunistai veikia, įsiskverbia vi
sur, yra gerai informuoti ir pagelbstimi. 
Kartais net tų, kurie sakosi jų priešai, tai 
yra mūsų pačių.

2) Atsiminti mūsų persekiojamųjų bro
lių kančias. Labiausiai paguodžia ir sustip 
rina kenčiančius, kai jie jaučia, jog nėra 
užmiršti ir apleisti. Deja, tam tikri krikš
čioniškųjų Vakarų dabarties gyvenimo fak 
tai verčia rausti ir gėdytis. Kada paliečia
mas kuris nors komunistėlis arba koks 
nors komunistų interesas, visas pasaulis 
sujuda: rašo laikraščiai, ruošiami mitingai, 
siunčiami prašymai, pasiekiamos net Jung 
tinės Tautos. Ir tam kartais pritaria mūsiš 
kiai, katalikai. Bet kai šios manifestacijos 
sutampa su kitais daug sunkesniais fak
tais, kurie turėtų išbudinti krikščionišką 
sąžinę, dažnai krikščionys, nors prieš kitus 
faktus protestuoja, čia užmerkia akis. O 
tai negali neskaudinti mūsų.

3) Gintis ir ginti kitus nuo besibraunan
čio materializmo pavojaus, nuo materializ
mo, kurio vėliavnešis bei įsikūnijimas yra 
tarptautinis komunizmas. Šis pavojus yra 
didelis ir visuotinis. Gynimasis turi atsi
remti: a) į dvasinį atsinaujinimą; b) į pa
brėžimą viešajame gyvenime krikščioniš
kųjų vertybių ir principų. Be to, reikia: a) 
protingumo, saugojančio nuo apgaulės ir 
atskleidžiančio pinkles; b) broliško vienin
gumo ir solidarumo dvasios, kuri jaučia 
bendrabrolių skausmus, sujungia jėgas, šie 
kius ir maldas; c) reikia aukos dvasios.

Bažnyčios padėtis komunizmo vergovėje 
yra dramatiška, bet vilčių netrūksta. Ko
munistinio ir laisvojo pasaulio susidūri
mas neina pirmojo naudai. Blogio ir melo 
pergalė tėra laikinė. Galų gale tiesa visuo
met nugali. Dievas yra su mumis. Melski
me Viešpatį, kad Jis pakeltų savo ranką, 
sutrumpintų nekaltųjų kančias, gintų savo 
Bažnyčią, apsaugotų pasaulį nuo klaidos ir 
bedieviškosios priespaudos“.

Dienraštis dar pabrėžė, kad lietuviškoji 
kolegija liturgines giesmes išpildė ta kal
ba, kuria persekiojamieji broliai kelia į 
Viešpatį savo vilčių balsą. Korespondentas 
primena Sasnausko „Apsaugok, Aukščiau
sias, tą mylimą šalį“ ir Globėjo šv. Kazi
miero himną.

Šis Vatikano dienraštis yra paplitęs visa 
me laisvajame pasaulyje. Taigi lietuvio žo
dį ii- lietuvišką reikalą primins pasauliniu 
mastu. Apie įvykį rašė ir kita spauda.

Lietuvių pribuvimas raudonąjį širšyną 
nemaloniai sujudino. Kardinolas J. Lerca
ro panašius subuvimus pasiryžęs tęsti iki 
Lietuvos ir kitų tautų laisvės.

Dr. S. Žibartas

Mello ir parlamento pirmininko Dr. Ale
jandro Zorilla de San Martin, pietavo su 
abiejų didžiųjų Uragvajaus politinių par
tijų lyderiais, buv. užsienio ir vidaus rei
kalų ministeriais, kitais parlamentarais 
ir laikraščių redaktoriais. Taip pat turėjo 
gausią dalyviais spaudos konferenciją, 
kalbėjo per Radio Oriental į uragvajiečius 
ir per lietuvių radio valandėlę — į Urag
vajaus ir Argentinos lietuvius.

Lietuvos įgaliotas Ministeris Dr. Kazys 
Graužinis ir jo ponia suruošė V. Sidzikaus 
ko lankymosi proga gražų priėmimą Lietu
vos Pasiuntinybėje, į kurį atsilankė JAV 
ambasadorius su dviem patarėjais, Kini
jos Ambasadorius, eilė žymių uragvajie- 
čių ir egzilų, PET Delegacijos Montevi
deo narių.

Argentinos sostinėje Buenos Aires V. 
Sidzikauskas dalyvavo Pirmojo Pietų Ame 
rikos Lietuvių Kongreso iškilmingajame 
akte ir bankete bei koncerte, kur pasakė 
kalbas. Jis taip pat dalyvavo pamaldose 
lietuvių bažnyčioje, vainiko uždėjime prie 
Argentinos išlaisvintojo gen. San Martin 
paminklo, sporto žaidynėse ir kituose pa
rengimuose, aplankė lietuvių laikraščių 
redakcijas, lietuvių muziejų ir lietuvių 
organizacijas Buenos Aires bei lietuvių 
koloniją Berrisoje, visur tardamas žodį.

Buenos Airėse V. Sidzikauskas buvo iš
kilmingai priimtas Argentinos Prezidento 
Frondizi, taip pat užsienių reikalų minis
terio, buv. Argentinos prezidente gen. 
Aramburu, Senato pirmininko ir kitų. 
Buvęs Argentinos diplomatinis atstovas 
Lietuvoje Arnaldo Barsanti su ponia V. 
Sidzikauskui pagerbti suruošė gražu pri
ėmimą-, kuriame dalyvavo ir eilė aukštų 
užsienių reikalų ministerijos pareigūnų.

V. Sidzikausko lankymosi Buenos Ai
res proga ten buvo paskelbta Pavergtųjų 
Tautų Savaitė gruodžio 5-11 d.d. Jis daly
vavo tos savaitės atidarymo iškilmėse ir 
kituose parengimuose, taip pat du kartus 
pasirodė Buenos Aires televizijoje — pir
mą kartą su visais PET Delegacijos na
riais, programa tęsėsi 75 min.: kitą kartą 
vienas — 10 min.

Argentinos sostinėje V. Sidzikauskui 
talkinti PET Delegacija ir naujai įsteigto

Jau kurį laiką girdime per radiją ir skai 
tome spaudoje apie nagų ir snukio ligos 
siautėjimą Didž. Britanijoj. Britų ūkinin
kai, veterinarijos gydytojai ir vyriausybė 
labai susirūpinę šia nelaime ir imasi visų 
galimų priemonių šios ligos plitimui sulai
kyti, Mano turimomis žiniomis, ligi šiol 
jau užregistruota virš 250 ligos židinių.

Kas yra ši pabaisa?
Tai labai limpanti virusinė gyvulių liga. 

Labiausiai nuo jos kenčia galvijai - karvės, 
bet serga ir avys, kiaulės, ožkos. Net ežiai, 
katės, šunys, žiurkės, pelės ir... antys ret
karčiais suserga. Arkliai serga labai retai. 
Nagų ir snukio ligos priežastis yra pats ma 
žiausias žinomas virusas.

Ligi 1839 metų ši liga nebuvo žinoma D. 
Britanijoj, bet nuo tų atmintinų metų viru 
sėliai jau nebepaliko šios salos. Kas keli 
metai jie rodė savo galybę tai vienoj, tai 
kitoj salos vietoj, o nuo 1910 metų šie ma
žyčiai nedorėliai pasidarė dar aktyvesni ir 
pradėjo kankinti gyvulius kas keli mėne
siai.

Ilgai nežinota šios ligos priežastis. Tik 
1898 metais mokslininkai Loeffler ir Fro
sch įrodė, kad šios ligos sukėlėjas yra ne
paprastai mažytis padarėlis: toks mažytis, 
kad prasikošia per porcelano koštuvą! 
Šiais laikais šiuos padarėlius jau galima 
matyti elektroninio mikroskopo pagalba. 
Žinomos net septynios skirtingos virusų 
rūšys. Blogiausia tai, kad gyvulys, persir
gęs vienos rūšies virusais, nėra apsaugotas 
nuo kitos rūšies virusų...

Ligos pasireiškimas
Inkubacinis periodas (laikotarpis tarp 

užsikrėtimo ir ligos pasireiškimo) svyruo
ja tarp 2 ir 4 dienų, bet gali būti ir ilges
nis. Pradedąs sirgti gyvulys būna apsiblau
sęs, seilėjasi, karščiuoja, griežia dantimis, 
čepsi, o svarbiausia — ant snukio, lūpų, 
burnos gleivinės, liežuvio, tešmens, spenių 
ir kojų atsiranda kanapės grūdo . didumo 
pūslelės, Žinoma, ne pas kiekvieną sergan
tį gyvulį rasi pūsleles visose čia išvardyto
se vietose; dažniausiai būna burnoj ir ant 
kojų. Šios pūslelės dažnai susilieja į dides
nes —iki 5 centimetrų skersmens —pūsles, 
pripildytas šiaudų spalvos skysčio. Kar
tais pasireiškia vienos ar kelių kojų luo
šumas. Ant kojų pūslelės atsiranda odoj 
aplink nagus, plyšy tarp nagų, ant kulnio. 
Kartais ligos vyksmo raidoj jungtis tarp 
nago ir kojos ištirpsta ir nagas nukrenta 
(„nagą nuvaro“); tai dažniau atsitinka 
avims ir kiaulėms negu karvėms. Kai pūs
lelės susiformuoja — karščiavimas pra
eina.

Susiformavusios pūslelės greit prakiūra 
(burnoj nuo kramtymo pašaro, o ant kojų 
— praduriamos šiaudų, šakelių ir kt., ir pa 
sidaro Raudonos lėkštos opos, kurios yra 
skausmingos, ypač jas palietus. Burnos 
opos užgyja gana greit, bet kojų opelės daž 
nąi užsiteršia pūliavimą iššaukiančiomis 
bakterijomis ir gali ilgai neužgyti.

Šviežiose pūslelėse virusų knibždėte 
knibžda: pūslelės skystis, praskiestas pen
kis milijonus kartų, dar gali užkrėsti gyvu
lį. Bet ne vien pūslelių turinys yra užkre
čiamas. Virusų yra ir sergančio gyvulio 
kraujuje, piene, šlapime, išmatose; aišku, 
daugiausia virusiukų būna seilėse, į kurias 
išsipila pūslelių skystis. Taigi gyvulys per 
visus galus sėte sėja ligos sėklą į aplinką. 
Vadinas, sveiki gyvuliai gali apsikrėsti 
per žolę, vandenį, pašarą ir įvairius ap
krėstus daiktus. Kiaulės ir šunys gali apsi- 
krėst ėsdami paskerstų sirgusių gyvulių 
mėsgalius, o nuo jų gali užsikrėsti ir ra
guočiai.

Nagų ir snukio liga dažnai atsiranda vi
sai netikėtai — kaip perkūnas iš giedro

PET Biuro Direktorius, bet ypač lietuvių 
atstovai toje Delegacijoje p.p. Ceferinas 
Juknevičius ir Jonas Čikštas. C. Juknevi
čius buvo svarbiausias Lietuvių Kongreso 
organizatorius ir jo pirmininkas.

V. Sidzikauskas buvo labai šiltai sutik
tas Brazilijos, Uragvajaus ir Argentinos 
lietuvių, maloniai priimtas tų valstybių 
aukštų pareigūnų, parlamentarų ir politi
kų, su kuriais turėjo eilę naudingų pasi
kalbėjimų. Labai plačiai ir gražiai V. 
Sidzikausko lankymąsi Pietų Amerikos ir 
jo dalyvavimą Lietuvių Kongrese atžymė
jo aukščiau išvardintųjų valstybių spauda.

Antrasis Pietų Amerikos Lietuvių Kong
resas rinksis 1962 m. sausio mėn. Uragva
jaus sostinėje Montevideo. Visų buvo iš
reikštas noras, kad ir į tą Kongresą atsi
lankytų Lietuvos laisvinimo veiksnių ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovai.

ŠOKIŲ MUZIKOS MĖGĖJAI!!!

Puiki dovana Šventėm!

Jau atspausdinta nauja, lietuviškai įdainuota 11 
rinktinių šokių muzikos plokštelė:

ROŽĖS IR TYLŪS VAKARAI...

Ją galite įsigyti vietos lietuviškos spaudos parduo
tuvėse. Kaina 6 doleriai. Išleido: ABC Records, 
P. Jurgaitis, 7403 South Western Ave, Chicago 36, 
Ill., USA.

NAGU IR SNUKIO
dangaus! Kaip šį reiškinį išaiškinti? Yra 
įvairių spėliojimų, bet tikslių įrodymų nė
ra. Pavyzdžiui, ežiai, žiurkės ir pelės gali 
būti šios ligos platintojai. O gal paukščiai, 
susiteršę kojas ligos sėkla, nuskrenda šim
tus mylių, nutupia ant pašaro ir jį užkre
čia; na, o dabar reikia tik, kad šią saują 
pašaro suėstų nekaltas gyvulys...

Virusėlių savybės
Nagų ir snukio ligos virusai yra gana ai 

sparus: ant apseilėto pašaro ar šaldytoj 
mėsoj jie išgyvena mėnesius. Taip pat šių 
virusėlių, brolyti, nenugirdysi: jie net ke

RAŠO:

K. Valteris

liolika valandų gyvi plaukioja alkoholyje. 
Nesiduoda jie ir užmigdomi chloroformu 
ar eteriu. Kadangi, kaip minėta, jie šalčio 
nebijo, tai ir Sibiru jų nepabaidysi!.. Bet ir 
jie nėra visagaliai, ir jie turi silpnybių: 
juos lengvai nugalabija karštis (55 C), 5 
proc. karboliaus skiedinys, 2 proc. formali- 
no skiedinys, 4 proc. skalbiamosios sodos 
skiedinys, 1 proc. muilo akmens skiedinys.

Gyvulių mirtingumas nuo nagų ir snukio 
ligos nėra žymus, bet luošumo nuošimtis 
gali būti aukštas. Jaunikliai žymiai jaut
resni šiai ligai, ir daugelis jų pastimpa.

Ir iš šio trumpo aprašymo aišku, kad pa
žinti šią ligą nėra sunku. Gaila tik, kad pa-

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

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

A. Vienažindys

SINKEVIČIAUS KONVEJERIS
Išaugo laukuose miežis. Jį piovė, kūlė, 

mirkė, džiovino, malė, maišė ir padarė alu
tį. Alutį išgėrė, o vargšas miežio grūdas, 
išsunktas ir iščiulptas, niekam nereikalin
gas, liko su kitais broliais krūvoj gulėti. 
Beje, taip negiliai žiūri tik eilinis alaus 
mėgėjas.

Reikalingas jis visiems, kurie turi gyvu
lių. Todėl ir kilo „Gubernijos“ vyr. inžinie
riui Sinkevičiui racionalizatorinė mintis, 
kaip dar kartą išspausti išspaustą miežio 
grūdą.

Racionalizavimas pats savaime papras
tas. Jeigu išspaudų kilogramas kainuoja 
20 kapeikų, pakanka tik iš pirkėjo pareika 
lauti po rublį, ir tas duos. Mat, pašaras ge
ras ir labai reikalingas. Bet pati racionali- 
zavimo technologija — dalykas sudėtinges
nis. Jeigu tu žmogui maišą išspaudų, o jis 
tau į kišenę — pluoštą pinigų, jokio vargo 
nebūtų. Bet juk čia viską reikia apiformin 
ti dokumentais — rezoliucijomis, važtaraš
čiais ir panašiais popieriais. Ir čia tuoj pa
aiškės, kokiais siūlais reikalas siūtas. Paga 
liau, jei ir pavyks kaip nors kartą kitą pro 
tuos popierėlius išlaviruoti, ekonominis 
efektas bus labai menkas, neišsimokantis. 
Reikėjo kokio nors konvejerio, srovinės li
nijos, sistemos.

Ilgai suko galvą Sinkevičius, kol sugal
vojo tokį konvejerį, kurio pradžia jo ran
koje su koteliu, o pabaiga — kišenėje.

Prieš racionalizavimą buvo taip. Parašo 
darbininkas pareiškimą, prašydamas iš
spaudų, direktorius arba vyr. inžinierius 
uždeda rezoliuciją, nurodydamas, kiek jam 
galima duoti, tas sumokėdavo po 20 kapei
kų ir išsiveždavo atliekas. O vyr. inžinie
riui iš to jokios naudos. Netikusi technolo
gija.

Ir štai Sinkevičiui kilo paprasta mintis. 
Kas gali patikrinti, ar pirmiau parašytas 
pareiškimas, ar rezoliucija?

Sėdo Sinkevičius už stalo, paėmė krūvą 
popieriaus lapų ir ėmė rašyti rezoliucijas. 
Vieną, kitą, dešimtą, šimtą... Plikos rezo
liucijos keliauja į profsąjungos vietos komi 
teta pirmininko Meškausko stalčių. Iš čia 
jos pasklinda šiauliečių tarpe. O paskui vi
sos vėl grįžta į gatavos produkcijos sandė
lį jau su pareiškimais. Čia sandėlininkas 
Piatajevas labai vikriai surenka jas ir kar
tu po rublelį už išspaudų kilogramą. Žino
ma, po 80 kapeikų nuo kiekvieno kilogra
mo, gal su tam tikrais nubyrėjimais, grįžta

LIGA -

našiai reiškiasi dar pora virusinių ligų (ve 
zikularinis stomatitas ir vezikuliarinė ex
anthema). Be to, pūslelės burnoj gali atsi
rasti nuo kai kurių vaistų ir nuodingų au
galų. Todėl ligos diagnozė turi būti patvir
tinta specialiose laboratorijose.

Gydymas
Nors ši liga siautėja jau šimtmečius, 

nors visame pasaulyje tūkstančiai moksli
ninkų ieško veiksmingų kovos priemonių 
šiems mažyčiams virusiukams nugalėti, bet 
ligi šiol tėra viena seniai išmėginta ir pati
kima priemonė: apkrėstų gyvulių naikini
mas. Sunku apskaičiuoti, kiek tūkstančių 
vargšų gyvulėlių žuvo nuo tokio „gydy
mo“ ir tuo žmonės neteko ežerų pieno ir 
kalnų mėsos!

Dabar jau yra surasti skiepai, bet, deja, 
jie apsaugo gyvulį nuo ligos tik 4-6 mėne
sius. Vadinasi, reikėtų skiepyti gyvulius 3 
kartus per metus, o tai sudaro daug sunku
mų ir žymių išlaidų. Be to, nežinia, kaip 
toks dažnas skiepijimas atsilieps į bendrą 
gyvulių sveikatą. Persirgusių gyvulių krau 
jas (serumas) gali apsaugoti gyvulį nuo 
susirgimo tik trumpą laiką.

Pastaba

Skaitytojas, pradėjęs ar baigęs skaityti 
šį straipsniuką, gal pasakys: „Po šimts pyp 
kių, kas man svarbu, kad tie keturkojai 
serga kojų ir snukio liga!“ Tokį rūstaujan
tį tautietį galiu nuraminti: kitą kartą pa
kalbėsim apie dvikojo gyvulio — žmogaus 
nagų ir snukio ligą.

į Sinkevičiaus kišenę. Taip Sinkevičius- ir 
jo padėjėjai tik su 70 tokių popiergalių pa
galba iš 8.800 kilogramų išspaudų išspaudė 
tiek pat rublių. Atmetus valstybinę jų kai
ną — naujo būdo išradėjai įsidėjo į kišenę 
daugiau kaip 7 tūkstančius rublių.

Sinkevičius nė pas nesitikėjo, kad jo ra
cionalizavimas taip paplis. Konvejeris 
greit išsišakojo. Jį palaikė vyr. ekonomis
tas Ketleris, juriskonsultas Kaveckas, kai 
kurie buhalteriai ir jau suspėjo išsunkti 
savo naudai daugelį šimtų rublių, žodžiu, 
susibūrė akcinė bendrovė. „Išradėjui“ Sin
kevičiui beliko tik apdrausti savo idėją ir 
imti iš visų patentinį mokestį, kuris pa
prastai kalboje vadinamas kyšiu. Skolinin
kų jis nemėgsta.

Apie šį „patyrimą“ nebūtų gal vertėję 
taip plačiai rašyti, jeigu ne kai kurie paly
ginimai, kurie peršasi ryšium su visom ši
tom istorijom. Iš pirmo žvilgsnio — visi 
yra rimti, solidūs žmonės, dirbantieji atsa
kingą darbą, gaunantieji už tai atlyginimą. 
Tarytum spekuliantais pavadinti būtų ir 
nepatogu. Bet jeigu jie lupa iš žmonių pen
keriopai brangiau, ir skirtumą kraunasi ki 
šenėn — kaip juos apginsi nuo spekulian
to vardo. O su spekuliantais reikia atitin
kamai ir elgtis.

A. Petkus
Iš „Tiesos“, 1960.XII.8.

(E) Masinis bėgimas Iš Vokietijos sovie

tinės zonos tęsiasi. Per pirmuosius 10 šių 
metų mėnesius į Vakarų Berlyną atbėgo 
130.000 asmenų. Pažymėtina, kad pastarai
siais metais atbėga palyginamai didelis jau 
nų (kareiviavimo metų) vyrų nuošimtis. 
Nesiliauja taip pat ir intelektualų bėgimas 
iš sov. zonos. Bėga profesoriai, docentai, 
asistentai, net mokslinių institucijų vedė
jai, nors šie pastarieji zonoje naudojasi pri 
vilegijuota padėtim.

Nutarimai stalčiuose dulkių apnešti

(E) Respublikinė profesinių sąjungų ta
ryba sausio 28 d. buvo priėmusi nutarimą 
apie turizmo Lietuvoje suintensyvinimą, 
steigiant turizmo punktus, ruošiant turiz
mo instruktorius, parūpinant turizmo in
ventoriaus ir pan. Dabar Vilniaus „Tiesa“ 
259 numeryje plačiai kritikuoja visus tuos 
užsimojimus, kurie — likę stalčiuose ir bu 
vo dulkių apnešti.

500 agitatorių tik viename rajone

(E) Nors visokie sovietiniai rinkimai yra 
tik farsas, bet partijos agitatoriai veda to
kią „kampaniją“, lyg iš tikrųjų balsuotojų 
vienoks ar kitoks nuteikimas turėtų reikš
mės. Viename tik Panevėžio rajone dabar 
veikia apie 500 agitatorių, kurie landžioja 
net po kolchozininkų ir miestiečių butus ir 
„šviečia“ rinkėjus apie kandidatus į liau
dies teismų teisėjus ir patarėjus. Tikrovėje 
visi kandidatai jau iš anksta komunistinių 
centrų atrinkti ir patvirtinti.

Vilkai daro žalą gyvulininkystei

(E) Vilniaus radijas pranešė apie vilkų 
gaujas Pagėgių ir Jurbarko girininkijų 
miškuose. Kai kur vilkai nusinešė paršiu
kus. Šeduvos rajone vilkai pagrobė jau 8 
avis.

Miškiniai šunys, kurių veislei savo laiku 
atgabeno iš Rusijos į Lietuvą, kai kur atka 
sinėjo obuolių kapčius ir surijo daug obuo 
llų (Tie šunys, matyt, minta vegetariškai).
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SPAUDOS BALIUS BUS IR ŠĮMET

Tradicinis Spaudos Balius šįmet ruošia
mas sausio 28 d., šeštadienį.

Laiko dar šiek tiek yra, bet visi prašomi 
tam vakarui niekur jau neįsipareigoti —ne 
šaukti jokių posėdžių nei susirinkimų, ne
ruošti jokių kitų iškilmių nei išgėrimų, nes 
visi tą dieną laukiami Londono Lietuvių 
Namuose. O kad jau visi, tai visi, tai be jo 
kio blaškymosi į šalis'.

Be kita ko, Spaudos Balius turi ryšį su 
sava lietuviška spauda. Galimas dalykas, 
kad kai kurie Baliaus dalyviai norėtų pa
matyti tas priemones —mašinas,- kurios su 
renka ir atspausdina laikraštį ir knygas. 
Kadangi spaustuvė jau kurdinama Lietu
vių Namuose, tai šįkart nesunku pamatyti 
tas mašinas (žinoma, Baliaus pradžioje, 
nes arčiau į vidurnaktį niekas jau nebeno
rės leistis į rūsį).

KUN. P. DAUKNYS LONDONE

Kun. P. Dauknys šventėms atvažiavo iš 
Romos j Londoną.

Žada išbūti apie mėnesį ar net ilgiau 
ir galutinai sutvarkyti savo verstosios 
Ricciotti knygos „Kristaus gyvenimo“ 
leidimo reikalus.

J. MASIULIS AMERIKOJE

LONDONAS
DBLS CENTRO ŽINIOS

1960 m. gruodžio 17 d Lietuvių Namuo
se įvyko bendras Lietuvių Namų B-vės ir 
DBLS Valdybų ir DBLS Tarybos posėdis. 
Taip pat šiame posėdyje dalyvavo Pasiunti 
nybės Patarėjas V. Balickas ir P. Varkala. 
Svarstyti du pagrindiniai reikalai:

a) DBLS reikalai. 1) DBLS ir Bendruo
menės santykiai. 2) Nutarta DBLS atstovų 
ir LNB akcininkų suvažiavimą šaukti sau
sio 21 ir 22 dienomis. Svarstyta suvažiavi
mo dienotvarkė, kuri bus paskelbta vėliau. 
Suvažiavimas bus Lietuvių Namuose, prasi 
dės sausio 21 d., 11 vai. rytą. Atskiras ap
linkraštis šiuo klausimu nebus siuntinėja
mas. Visi DBLS skyriai privalo būti atsto
vaujami. Skyrių atstovai privalo atsivežti 
įgaliojimus ir iš anksto pranešti Lietuvių 
Namų raštinei dėl nakvynės.

b) Bendrovės reikalai: diskutuotas LNB- 
vės valdybos pranešimas, kuris yra spaus
dinamas atskirai šiame ,,EL“ nr.

Prieš posėdį DBLS Tarybos ir DBLS pir 
mininkal lankėsi Pasiuntinybėje ir buvo 
priimti p. Ministerio B.K. Balučio. Šio vizi 
to metu su p. Ministeriu buvo pasidalyta 
mintimis apie įvykstantį posėdį.

B-vės apyskaitos, balansai ir įgaliojimų 
formos jau išsiuntinėtos akcininkams. Ak
cininkas gali įgalioti kitą asmenį už jį bal 
suoti akcininkų susirinkime. B-vės Valdy
bos pranešimas akcininkams spausdinamas 
atskiru straipsniu, Šis pranešimas bus pa
teiktas Suvažiavimui tvirtinti.

DBLS Revizija numatoma padaryti sau
sio 7-8 dienomis.

LNB-vės Valdyba jau pradėjo pirmuo
sius spaustuvės perkėlimo į Lietuvių Na
mus darbus. Nupirktas kitas linotipas ir 
jau baigiamas montuoti L. Namų rūsyje. 
Sekantis žingsnis: surasti tinkamą spausdi
nimo mašiną, pastatyti Lietuvių Namų rū
syje ir pertvarkyti elektros tinklą, kad bu
tu tinkamas ir spaustuvės reikalams.

KALĖDŲ EGLUTĖ LONDONO 
VAIKAMS

jau treti metai, kaip Londono lietuvių 
šeštadieninės Mokyklos tėvų komitetas 
imasi iniciatyvos rengti Kalėdų eglutę Lon 
dono lietuvių vaikams. Komitetas vienas 
tai padaryti negali, tad, kaip ir praėjusiais 
metais, pakvietė visas Londone veikiančias 
organizacijas ateiti talkon ir surengti eglu 
tę bendromis jėgomis. O Londono lietuvių 
kolonija yra gausi — čia yra apie 150 vai
kų ligi 12 metų amžiaus, Jeigu jie visi at
vyktų j eglutę, tai bent būrelis gražaus 
jaunimo! Be to, komitetas pageidautų, kad 
ir pavieniai asmenys prisidėtų ir visos 
Londone esančios lietuviškos firmos prisi
dėtų aukomis prie eglutės surengimo.

Eglutė bus 1961 metų sausio 7 d., 5 vai. 
p.p. Lietuvių Sporto ir Soc. Klubo patal
pose, 345A, Victoria Park Road, E.9.

Vaikus prašoma registruoti kaip galima 
greičiau, kad būtų rengėjams lengviau. Vė 
liau užregistruotieji gali nepatekti į Kalė
dų senelio sąrašą, o tai vaikams sudarytų 
nemalonumų. Tėvai prašomi atlikti 
pareigą ir užregistruoti laiku.

savo

G. 
iš-

Stankūno ir Masiulio Lietuvių Prekybos 
Bendrovės dalininkas J. Masiulis švenčių 
praleisti buvo išskridęs į J. A. Valstybes.

VESTUVĖS
Gruodžio 20 d. Lietuvių bažnyčioje pa

laiminta Adolfo Martusevičiaus ir Rodos 
Luizos Graylingos moterystė. Jaunave
džiai gyvens Londone.

BRADFORDAS
KALĖDŲ EGLUTĖ BRADFORDE

Sausio 7 d., 5.30 vai., Lietuvių Vyties 
Klubo patalpose šeštadienio mokyklos va
dovybė rengia lietuvių vaikams Kalėdų eg
lutę. Programą atliks mokyklos mokiniai ir 
skautai. Laukiama atvykstant Kalėdų se
nelio. Kviečiame visus dalyvauti.

Mokyklos Vadovybė

WOLVERHAMPTONAS
ŠVENTINĖJ NUOTAIKOJ

Kūčių vakarą tautiečiai praleido paki
lioje lietuviškai katalikiškoje nuotaikoje, 
lauždami palaimintą kalėdaitį, gautą iš 
Londono Lietuvių bažnyčios ir net iš pa
čios tėvynės: gryno lietuviško kviečio. 
Nežiūrint šventinio susisiekimo trūkumų 
ir sirguliavimų, pirmą Kalėdų dieną į lie
tuviškas pamaldas, kurias atlaikė iš Lon
dono atvykęs mūsų kapelionas, susirinko 
gražus būrys tautiečių su dailiu atžalynu. 
DBLS skyriaus pirmininko Danieliaus Nar 
buto vedamos skambios lietuviškos kalė
dinės giesmės žavėjo ir svetimtaučius.

Jaukiuose vietos lietuvių šeimų židi
niuose labai mėgiama lietuviška daina, 
muzika, spauda ir tautiniais motyvais or
namentiką. Mėsėde įvyks eilė'" liet, subu
vimų, kuriuos vainikuos Vasario 16 dienos 
minėjimas, į kurį tikimasi ir apylinkės 
svečių.

Ir šventinėj nuotaikoj vietos lietuviai 
gyvai domisi Londono Lietuvių Namų, 
spaustuvės bei Sodybos reikalais.

G.
pa-
G. 

pa

DERBY
KALĖDŲ EGLUTĖ VAIKAMS

Gruodžio 18 d. Derby D.B.L.S skyriaus 
klube skyriaus šalpos komiteto rūpesčiu 
buvo surengta lietuvių vaikams eglutė. 
Dalyvavo 15 vaikų. Prie eglutės gyvuoju 
paveikslu buvo imituota prakartėlė, 
Valantinaitė padeklamavo eilėraštį ir 
skambino pianinu kalėdinių giesmių, 
ir S. Bugailiškytės padainavo duetu ir
deklamavo eilėraščių. V. Zinkus padekla
mavo eilėraštį.

Kalėdų senelis apdovanojo vaikus dova
nėlėmis, Tada vaikai prie paruošto užkan
džių stalo pasivaišino. Po vakarienės buvo 
padainuota, pažaista ir išbandyta balionų 
stiprybė.

Šalpos K-tas nuoširdžiai dėkoja G. Zin- 
kienei ir p. Br. Zinkui — „Kalėdų sene
liui“ už pagalbą ir pravedimą eglutės 
programėlės.

MANCHESTERIS
Vaikų Eglutė

LIETUVIŠKOS KALĖDOS
Jautria tautiečių parama išpuošta Lie- ** su vaikučiais, 

tuvių šv. Kazimiero bažnyčia į Bernelių 
Mišias ir sumą sutraukė gausiai tikinčių
jų, nežiūrint, kad trūko miestinio susisie
kimo. Vidurnakčio šv. Mišių metu rekto
rius kun. A. Kazlauskas, MIC visiems 
šventnamio rėmėjams jr bendradarbiams 
išreiškė gilią padėką bei šventinius linkė
jimus. šaunus choras, vadovaujamas Vin
co MamaiČlo, suskambėjo ir naujomis lie
tuviškomis Užgimimo giesmėmis. Chorui 
darbą lengvino neseniai išleistas dailus, 
gausus kun. K.. Senkaus giesmynas.’

Kalėdų pirmos dienos sumoje atsilankė 
J. E. Lietuvos Ministeris B. K. Balutis ir 
Pasiuntinybės patarėjas V. Balickas su 
Šeima.

Šeimose Kūčios praleistos pagal lietu
viškas tradicijas.

Manchesterio Lietuvių Kultūros Koordi 
nacinis Komitetas, Klubo, Tėvų komiteto 
ir Sekmadieninės mokyklos talkininkauja
mas, 1961 m. sausio 7 d. (šeštadienį) 5 vai. 
vakare, rengia Vaikų Eglutę.

Programą išpildys Sekmadieninės mo
kyklos mokiniai. Kalėdų senelis eglutės me 
tu apdovanos vaikučius dovanėlėmis.

Po eglutės vaikučiai bus pavaišinti ar
batėle.

Kviečiami visi Manchesteryje ir apylin
kėje gyvenantieji lietuviai-tėvai atsilanky-

STOKE-ON-TRENT
ATNAUJINTA VALDŽIA

Gruodžio 10 d. visuotiniame susirinki
me išrinktieji DBLS vietinio skyriaus na
riai jau pasidalino pareigas. Pirmininku 
vėl liko J. Rentelis, sekretorius P. Dudė
nas, iždininkas P. Vencaitis. Revizijos ko
misijoje yra P. Gruodis ir A. Siurblys.

Jau paryškintos gairės ateities veiklai. 
Wolstantone nusamdyta mokyklos salė, 
kur kiekvieną sekmadienį E. Jurkšaitytė 
mergaitėms skautėms praveda užsiėmi
mus. Norima pajudinti ir jaunesnius ber
niukus. Vaikų kalėdinė eglutė rengiama 
DBLS vietos skyriaus rūpesčiu.

NAUJOS ATŽALOS
Antrą Kalėdų dieną lietuviškas pamal

das atlaikė mūsų kapelionas iš Londono 
kun. S. Matulis, M.I.C. Kalėdines giesmes 
sustiprino talkininkai — svečiai iš Wol
verhampton©. Po pamaldų tas pats kuni
gas pakrikštijo prieauglį: ats. karininko

SKAITLINGOS ATŽALOS
Kalėdų antrą dieną kun. A. Kazlauskas 

Lietuvių bažnyčioje pakrikštijo gruodžio 
17 dieną gimusį muziko Justino ir mokyto
jos Rožės Šernių sūnų Andrių Simoną. 
Jis yra jau septintas šeimos kūdikis.
Krikšto tėvai buvo Ona Kačinienė ir An- Vytauto ir Benediktos Andruškevičių su
tanas Kusta. nų Henriką Kęstutį, kuris, berods, yra jau

MUSŲ RĖMĖJAI
Už kalendorių ne įprastinę jo kainą, bet I 

po 10 šilingų atsiuntė A, Stankevičius, K. 
Stirbys, J. Kvietkauskas, V. Jurevičius, R. 
žudžius, B, Masėnas, V. Imbrasas, L. Ne- 
meika, A. Padvoiskis, J. Sasnys; V. Jano
nis už 2 kalendorius 20 šil., K. Mickevičius 
už 1 kalendorių 20 šil., P. Maslauskas 8 š.

V. Mamaitis aukojo 5.6 šil,, P. Čibirą 7 
DM.

MIRĖ VOKIETIJOJE LIETUVIŲ
SENOSIOS KARTOS VEIKĖJAS 

V. MARTIŠIUS

devintas kūdikis toje šeimoje. Taip pat 
pakrikštyta Vlado ir Irenos Karobų duk
relė Danutė Jokūbą (Jacheline). Pirmojo 
kūmai buvo Jadvyga Borisienė ir Henri
kas Šova, o antrosios Aida Barker ir Po
vilas Gruodis.

Po apeigų kapelionas ir DBLS skyriaus 
pirm. J. Rentelis aplankė vietos vyskupą 
H. Bright, kuris lietuviams rodo daug pa
lankumo ir gyvai domėjosi jų reikalais.

SENELIAI DĖKOJA
Lietuvių Sodyboje gyvenantieji seneliai 

ir ligoniai nuoširdžiai dėkoja Londono Lie 
tuvių Moterų Draugijai „Dainava“, Leices- 
terio DBLS skyriaus nariams ir visiems as 
menims bei draugams, kurie juos sušelpė 
ar apdovanojo Kalėdų proga.

Gruodžio 10 d. staiga sunkiai susirgo 
ir naktį iš 11 į 12 d. mirė Vincas Marti
šius, sulaukęs 68 metų amžiaus. Prieš at
siskirdamas su šiuo pasauliu, velionis pri
ėmė atgailas ir paskutinio patepimo sak
ramentus. Vietos katalikų parapijos kle
bono Eberto pakviestas, laidotuvių apei
gas atliko specialiai iš Miunsterio atvykęs 
Vestfalijos lietuvių kapelionas T. Kons
tantinas O. F. M. Cap.

Savaitę prieš mirtį velionis dar dalyva
vo Dortmundo ir apylinkės lietuvių pa
maldose ir iš toliau atvykusius pasikvietė 
pas save pietų.

Iki pat paskutinės valandos velionis 
mirti nemanė ir nenorėjo. Tačiau po pa
sikartojusio kraujoplūdžio padarytas krau 
jo pertiekimas pasirodė buvęs pavėluotas.

Velionis gyvenime daug darė dėl tiesos, 
dėl Lietuvos ir dėl artimo meilės. Paliko 
rūpestingai jį globojusią žmoną ir jau sa
vas šeimas sukūrusius vaikus.

Vincas Martišius buvo įkūnyta Vokieti
jos pramonės krašto lietuvių istorija. Rei
kia manyti, kad nepriklausomos Lietuvos

laikais su velioniu palaikę ryšį asmenys 
jo darbą nenutylės.

Kam šitas reikalas rūpi (Vokietijos lie
tuvių senosios kartos istorija), medžiagą 
patartina siųsti Pasaulio Lietuvių Archy
vui, arba tiesiog: Rev. T, Konstantinas 
O.F.M. Cap. (21a) Miunster (Westf.), 
Kapuzinerstr. 27 West, Germany.

Pamaldos
NOTTINGHAM — sausio 8 d., 12.15 vai.
BRADFORD — sausio 15 d., 12,30 vai.
ROCHDALE — sausio 22 d„ 11.30 vai.
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Leidžia Lietuvių Namų Akc. Bendrovė. 
Leidimo Tarybą sudaro DBLS Valdyba 
ir Europos Lietuviu Bendruomenių pirmi
ninkai.

PRANEŠIMAS

LIETUVIŲ NAMŲ B-VĖS AKCININKAMS

Šiuo pranešama, kad DEŠIMTASIS METINIS BENDROVĖS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS įvyks sekmadienį, 
sausio mėn. 22 d., 1961 m., 2 vai. po pietų, Lietuviu Namuose, 2, Ladbroke Gardens, London, W.U, šitokiais 
reikalais:

1. Patvirtinti pereitų metų Akcininku Susirinkimo protokolą.
2. Išklausyti ir apsvarstyti metinę apyskaitą už metus, pasibaigusus 1960 m. spalio 31 d., ir Valdybos ir Re

vizorių pranešimus.
3. Nustatyti Valdybos narių-direktorių atlyginimą.
4. Išrinkti direktorius.
5. Atlikti kitus eilinio pobūdžio Bendrovės reikalus.

1960 m- gruodžio mėn. 28 d.
B-vės Valdybai pavedus 
A. PRANSKŪNAS 
Sekretorius

LIETUVIŲ NAMŲ AKCINĖS BENDROVĖS

BALANSAS

■ KAPITALAS — INVESTUOTI PINIGAI TURIMASIS TURTAS

FINANSINĖ PADĖTIS 1960 M. SPALIO MĖN. 31 D.

1960 1959 1. Lietuvių Namai Londone
1960 1959

1. Pinigai už akcijas 9874 9874 (Freehold) 18296 . 8486
2. Pinigai, už kuriuos akcijos dar (lease)

nėra išduotos 1686 1686 Lietuvių Sodyba (Freehold) 6415 6333
3. Kapitalo rezervas — sumos susi- Spaustuvės mašinos 877 922

dariusios parduodant nejudomą Baldai ir įrengimai L. Namuose 1478
turtą, arba jį perkainojant 496 5496 Baldai ir įrengimai L. Sodyboj 1915 3643

4. Pelnas 1374 1046 2. Gėrimų ir kt. prekių atsarga 419 614
Suma, numatyta ateities Antklodės paklodės, indai ir kt. 590 590
mokesčiams 975 — Kuro atsarga, paukščiai ir kt. 143 140

5. Paskolos: Popierio ir kt. spaudos reikmenų
iš finansinių įstaigų 16800 3300 atsarga 540 591
depozitai iš akcininkų 500 — Atlikti darbai ir knygų atsarga 457 723
kitos paskolos 758 2051 Skolininkai už „E.L.“, knygas ir kt.

6. Einamieji įsipareigojimai: spaudos darbus, pirmyn užmokėtos
skola bankui — 474 sąskaitos ir kiti skolininkai 1640 2213
neapmokėtos sąskaitos' 994 1883 3. Pinigai banke, einamoj s-toj 512 —
valstybiniai pelno mokesčiai Pinigai banke, depozito s-toj 500 —
už 1959 metus 350 — Pinigai kasose 105 695
dalis valstybinių mokesčių ligi Depozitas už elektros įrengimus 60 360
spalio 31 d. (Sch. A) 140 —- Paskolinti pinigai — 500

33947 25810 33947 25810

t/

REVIZORIŲ PRANEŠIMAS LIETUVIŲ NAMŲ B-VĖS NARIAMS.
Mes esame gavę visą informaciją ir visus paaiškinimus, kurie mūsų giliu įsitikinimu reikalingi buvo revizi

jai. Mūsų įsitikinimu, atskaitomybės knygos buvo laikomos tinkamai, kaip ir pateikiamos atskaitomybei.
Mes patikrinome Balansą ir pridedamąją pelno ir nuostolio sąskaitą, kurie sutinka su atskaitomybės kny

gomis. Mūsų įsitikinimu ir pagal mums pateiktąją visapusišką informaciją ir pagal mums duotuosius paaiškini
mus, anksčiau minėtos apyskaitos teikia Companies Act, 1948, įstatymo reikalaujamus duomenis to įstatymo nu
statyta tvarka ir balansas duoda tikrą ir teisingą vaizdą apie Bendrovės padėtį spalio mėn. 31 d. 1960 m., o pel
no ir nuostolio sąskaita duoda teisingą vaizdą apie Bendrovės pelną už metus, pasibaigusius tą dieną.
47, Oxford Street, London, W.l.
1960 m. gruodžio 15 d.

Kano, Creed, & Co. Auditors.
Certified Accountants.

LIETUVIŲ NAMŲ AKCINĖS BENDROVĖS

APYSKAITA
(už laiką nuo 1959 m. lapkričio 1 d. ligi 1960 m. spalio 31

BENDROVĖS ĮSTAIGA
Pajamos
Pelnas iš Lietuvių Namų
Pelnas iš Lietuvių Sodybos
Įvairios pajamos

Atimti Spaustuvės nuostoli

Atkeltas pelnas iš 1958/59 
Viso

Išlaidos
Raštinės nuoma £200. 0.0
B-vės Valdytojo alga (7 m.) 526. 3.1

£3780.17.
473.17.

31. 0.

8
6
9

4285.15.11
592. 4.11

3693.11. 0
1046. 2. 1
4739.13. 1

d.)

Sekretoriaus alga 559.11.0
Sekretor. kambario nuoma 189.12.0
Draudimas B-vės Valdytojui 25. 0 3
Revizija 268. 0.0
Telefonas 129. 4.7
Spauda ir kt. 142.18.4
Banko mokesčiai 33.13.1
Transportas ir k. išlaidos 244. 6.5
Advokatams ir k. prof. išl. 78.16.9 2397. 5 .6
Pelno ir k. valst. mokesčiai

(Schedule “D“) 968.10.9 968.10. 9
Viso 3365.16. 3

Likutis pelno keliamas į 1960/61 metus £1373.16.10

4


	1961-01-03-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1961-01-03-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1961-01-03-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1961-01-03-EUROPOS-LIETUVIS-0004

