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Naujieji metai vis dar netikri
Kiekvienais metais žeme pra

deda vis naują ratą aplink sau
lę. Nežinia, kiek kartu ji jau 
apskriejo aplink saulę ir kiele 
dar kartu apibėgs, vis prade
dama naujus metus, kuriu ji ne
skaičiuoja. Visatoje viskas dvel 
kia amžinumu ir pastovumu. 
Tiktai mes, žmones, gyvenda
mi žemeje mainomės ir skai
čiuojame metus, dienas ir va
landas. Vieną kurią valandą 
susvytime, kaip žvakes liepsna, 
ir nežinomą valandą užpučia 
mus šaltas mirties dvelktelėji
mas. Tarp tu dvieju akimirkų 
prabėga musu laikas ne nejun
tamai. Iš amžinybes jis išteka 
ir i amžinasti nuteka.

Laikas yra duotas tiktai žmo
nėms. Nebus kada žemeje žmo
gaus, "nebebus daugiau ir lai
ko", kaip sako šv. Jono Ap
reiškimas. Net ir dabar, kur nė
ra gyvo žmogaus, ten laikas ne
turi prasmes, kaip vėjo pusto
mose dykynėse, neikopiamose 
kalnu skiauterėse arba ledynu 
viešpatijoje. Ten niekam neru
pi, kas praėjo ir kas ateina. 
Dievas tai žino, o gyvuliai ne
klausia. Vienas tik žmogus ne- 
rimastaudamas teiraujasi, kas 
bus? Kokie bus naujieji metai 
ir ką jie atneš?

Deja, ateinančio laiko misle 
yra pati sunkiausia. Jai nėra at
sakymo jokiose žmonių išma
nymo knygose nei beprasmiuo
se ju spėliojimuose. Nežinoji
mas savo likimo yra žmogaus 
dalia šioje žemeje. Ta nežinia 
yra žmogui kančia ir kartu pa
laima. Ar daug kas ištvertu ne
sijaudindamas, sužinojęs iš 
anksto, koks laukia jo vargas 
ar nelaime? Išgyventi sunku
mai dažnai buna lengvesni, ne
gu dar laukiami ar nujaučia
mi. Geriau yra žmonėms šie
met dar nežinoti, kad kitais me
tais ju jau nebebus. Arba kas 
ištvertu ir butu visai ramus, pa
tyręs, kad jo laukia didelis pa
sisekimas ir nepaprasta laime? 
Išgyventa laime dažnai pasiro-

bus 1950 metai? Ar jie atneš 
musu tautai laisvę ar prispaus 
dar didesnėmis kančiomis?

Nei vieni pokariniai metai 
nedave mums jokios atmainos: 
neatneše nei laisves nei taikos. 
Dėlto mes nebetikeliai pasida
rėm: mažiau tikime taika, ne
gu karu. Yra žmonių ir valsty
bių, kurios basliais gyvenimą 
tvarko, ir dėlto tik jėga gali būti 
suvaldomi. Kas prievartą var
toja, prievartos ir nusipelno, 
kad žemes veidas butu apvaly
tas nuo teroristu siautėjimo. Vie
ną kartą tai turės įvykti. To 
reikalauja teisybe ir šaukiasi 
prislėgtos tautos.

Musu tauta išsiuntė mus kaip 
šauklius ir kovotojus. Mes ats
tovaujame ir užvaduojame sa
vo brolius ir seseris, kuriu bur
na užčiaupta ir rankos surištos. 
Nedaugumai musu palikta lais
ve, kad visai daugumai šauk
tume laisves pasaulyje. Tai 
musu gyvenimo įprasminimas 
— pro mus pratekančio laiko 

-reikalavimas. Nauji metai iš 
į musu reikalauja, kad kovą už 
tautos laisvę dar sugriežtintu
me. Mes turime ryžtis taip ko
voti ir dirbti, kaip Adomas Mic
kevičius mokė: siekti net to, ko 
akys nepasiekia, ir laužti net 
tai, ko protas nepajėgia. Jei tik 
ištversime ir nepalušime, tai 
vieną kartą turės laiko bandy
mas palūžti^ kartą pagaliau 
tremties metai turės mums virs
ti sugrižties metais i išlaisvintą 
tėvynę.

Kaip žeme vis skrieja aplink 
saulę nepakisdama, taip nepa
kilusios skrieja musu mintys i 
tėvynę, iki busime velei drau
ge. Praeis seni ir nauji metai, 
bet niekada nepraeis musu 
šauksmas teisybes ir laisves, 
iki rusti Dievo ranka nutrenks 
melo ir vergijos siaubą nuo jo 
išpuikusio sosto. Teatelnie ta 
valanda dar šiais naujais me
tais! S. Suž

Latviu Žurnalistu sveikinimas
Didžiai Gerbiamas Pone Redaktoriau,
Su nepaprastu džiaugsmu pasitikome Tamstos redaguojamo 

laikraščio "Tėviškės Žiburiai” 1 Nr.
Mes žinome, kad Kataliku Bažnyčia šiandien yra pats žy

miausias kovotojas prieš viso krikščioniškojo pasaulio aršiausią 
priešą — komunizmą. Mes žinome, kad Kataliku Bažnyčios dog
ma šiandien yra vienintele reali jėga, kuri gali stoti atviroje 
idėjų kovoje ir kad propaganda, spauda ir "Tėviškės Žiburiai" 
aštriausias tos kovos ginklas.

Bet leiskite, Pone Redaktoriau, reiškiant gilios pagarbos per
žengiant slenksti i dvidešimtojo amžiaus antrąją pusę, nuošir
džiai linkėti, kad tas ginklas butu nuolat aštrus ir kad "Tėviš
kės Žiburiai" vis šviesiau apšviestu kelią i didvyriu žemę!

Latviu Žurnalistu Kuopa Kanadoje.

BRITAI PASITRAUKS IŠ 
GRAIKIJOS

D. Britanijos vyriausybes ats
tovas oficialiai parlamente yra 
pareiškęs, kad britu kariuome
ne iš Graikijos busianti ati
traukta. Pasibaigus pilietiniam 
karui, jos buvimas ten nebesąs 
reikalingas, nors Graikijos ne
priklausomybei grėsmė dar ne
praėjusi. Kariuomenes atitrau
kimas nereiškiąs, kad D. Bri
tanija neberodytu intereso Grai
kijos pavojams. Kariuomenes 
ten buvo apie 5000.

V. K. JONYNAS Iš Prosper Merimee,
— medžio režinys. "Lokio" iliustracijų.

do menkesne, negu įsivaizduo
jama. Geriau žmonėms šiemet

Savaites apžvalga
Kai Baltasis Senelis Romoje 

Kučiose skelbe Šventųjų metu 
pradžią, Maskvoje tebeaidejo 

I tik ką praėjusiu "tėvo ir moky
tojo" 70 metu sukaktuviu triukš
mingo minėjimo garsai. I mi
nėjimą suplaukė viso pasau
lio komunistu vadai ir sateliti
niu valstybių politikai su ko
munistines Kinijos premjeru 
Mao Tse-Tung priekyje. Iškil
mes buvo panaudotos SSSR 
propagandai, centre pastačius 
taikos šūki. Stalinas tituluoja
mas didžiuoju taikos apaštalu. 
Ta proga paskelbtos 5 taikos 
premijos, kuriu kiekviena bu
sianti įteikiama Stalino gimi
mo dieną kasmet, o ju dydis 
sieksiąs 100.000 rubliu. Bene 
įtakingiausias šio meto Polit- 
biuro narys G. M. Malenkovas, 
rašydamas "Pravdoje" Stalino 
gimtadienio proga, užakcenta
vo, kad socializmo ir kapita
lizmo paralelis egzistavimas 
kuri metą esą dar neišvengia
mas.

Greta šių taikos deklamacijų 
Maskvos radio nesiliauja puo
lęs Vakaru demokratijas, tad 
New Yorko "Herald Tribune" 
taikliai pastebi, kad kaip mes 
ka bevaidintu sudėjusi letenas 
taikos maldai, ji tebera pavo
jinga ir nepasitiketina. News
week komentatorius Phillips 
Malenkovo minėtą straipsni pa
lygina su jo kalba, pasakyta 
per revoliucijos minėjimą. Ta
da jis skelbe, kad kapitalisti
nes valstybes einančios i ban
krotą, jau nesančios pavojin
gos. Jei jos sukelsiančios trečią 
pasaulini karą, tai jis išeisiąs 
komunizmo naudai, nes kiek
vienas karas jo laimėjimus iš- 
plečiąs. :

Berlyno rusu zonoje Stalino 
gimtadieni buvo plačiai pa
skleista lapeliu su kantata Ver
gijos Viešpačiui Stalinui.

Prieš šventes ivyko sovietams 
nemalonus įvykis Tokio, km di
džiule minia, susirinkusi prie 
SSSR ambasados ramu, reika

lavo atsakyti, kodėl nepalei
džiami 376.929 karo belaisviai. 
Kai tą klausimą Japonijos oku
pacinėje Taryboje buvo iškėlę 
amerikiečiai, rusu ambasado
rius Derevenko išbėgo iš po
sėdžio, priekaištaudamas, kad 
amerikiečiai bendradarbiaują 
su japonu fašistais. Dabar jis 
miniai pasirodyti nedrįso, tik 
per vertėją pranešė, kad paaiš
kinimai busią vėliau paskelbti.

Kinijos klausimas JAV politi
koje tebepirmauja. Paskutinę 
savaitę krašto gynimo sekreto
riui ir gen. MacArthur pasi
sekė įtikinti jungtini JAV štabą, 
kad Formozcs sala turi būti gi
nama. Pasirodo, ten naciona
listai turi 12 divizijų ir 250 lėk
tuvu. Salai apsaugoti JAV ne
teksią siusti ekspedicines ka
riuomenes, pakaksią vien ka
rines misijos, panašios, kokia 
buvo Graikijoj. Jos buvimas su
stiprinsiąs kinu nacionalistu 
moralę ir jie atsilaikysią. Atro
do, kad nusistatymas apsaugo
ti Formozą turės nu vilkinti ir 
komunistines Kinijos pripažini
mo klausimą. Del to Valstybes 
Departamente aiškaus nusista
tymo da* nėra.

Prancūzija naujus metus su
tiko naujos politines krizes 
grėsmėje Finansų ministerlo 
paruošta?; sekančiu metu biu
džetas reikalauja nauju mokes
čiu. Del to kilo gyvos diskusijos 
ir Bidauit kabinetas pastate 
parlamente pasitikėjimo klau
simą. Pasitikėjimą jis gavo 303 
balsais prieš 297. Dabar visi 
stebi ar neišnyks ta menkute 
dauguma biudžetą besvarstant 
ir balsuojant dalimis. bj.

DARBIEČIAt PRALAIMI
Iš Britu dominijų anksčiausia 

darbieciams buvo pasisekę 
Nauj. Zelandijoje ir Australijoje. 
N. Zelandijoje ju rankose val
džia išbuvo 14 metu, o Austra
lijoje 8 metus. Dabar darble- 
čiai betgi abiejuose kraštuose 
rinkimus pralaimėjo'' '

dar nežinoti, kad kitąmet ju 
laukia gera žinia.

Ateities paslaptis munis yra 
didele Dievo dovana.

Vis dėlto • ateities uždanga 
nėra visai nepraskleidžiama. 
Nauju metu įvykiai bręsta kaip 
vaisius ant medžiu, kuriuos an
ksčiau pasodiname. Jie išauga 
iš praėjusiu metu ir darbu. Vie
nu metu palikimas apsprendžia 
sekančius metus, ir taip ta gran
dine yra nenutraukiama. Dėlto 
galima ši tą nujausti kas lau
kia paskiro žmogaus, išskyrus 
staigią mirti, ir kas artėja gau
toms bei valstybėms, kai ju gy
venimas buna ramus ir taikus.

Kai buvome nepriklausomi 
ir gyvenome savam krašte, 
daug galvos ir nesukome, kas 
bus. Laukai buvo apsėti, vals
tybe aptvarkyta, pragyveni
mas užtikrintas: reikėjo tiktai 
toliau triūsti ir viską tobulinti. 
Bet nuo karo pradžios kiekvie
ni nauji metai jau mums buvo 
netikri ir baugus. Tokie patys 
ir ligi šiol mums paliko. Pro ka
ro suverstus griuvėsius nieko 
tikresnio negalime ižiureti. Ap
niauktas tarptautinis gyveni
mas slepia daug ko nelaukia
mo. Dėlto prie nauju metu 
slenksčio ir stabtelime klausda
mi: ką jie mums žada? Kokie

Ukrainietis partizanas Toronte
Gruodžio men. 21 d. Toron

te angliškosios ir įvairiatautes 
spaudos atstovai turėjo malo
nią staigmeną: viena Toronto 
ukrainiečiu organizacija pa
kvietė spaudos atstovus i pasi
kalbėjimą su ukrainiečiu parti
zanu vadu maj. K., kuris dar 
iki 1947 metu aktyviai dalyvavo 
laisves kovose pavergtoje Uk
rainoje.' Dar jaunas, stambaus 
sudėjimo vyras, iš profesijos 
kariuomenes gydytojas, papa
sakojo apie didvyriškas ukrai
niečiu partizanu kovas del lais
ves, o paskui atsakinėjo i gau
sius žurnalistu klausimus.

— Ukrainiečiu kova už lais
vę, — pradėjo K., — yra labai 
sena. Jau nuo senu laiku ukrai
niečiai turi nuolat vesti laisves 
kovas. Šis nuolatinis kovos sto
vis yra paveikęs net ukrainie
čiu charakteri. Mes esame kie
tai užsigrūdinę, ir šitas užsigrū
dinimas duoda mums vilties 
tęseti ir dabartinę, pačią sun
kiausią kavą.

Vokiečiams užėmus Lenkiją 
bei dali SSSR teritorijos, visa 
Ukraina atsidūrė vieno oku

panto rankose. Šis abieju sri
čių susijungimas pradžioje bu
vo pakėlęs tautos entuziazmą. 
Buvo net bandyta kurti nepri
klausomą Ukrainą. Bet, deja, 
ta nuotaika truko labai neilgai. 
Vokiečiams, aišku, nerūpėjo 
tautu išlaisvinimas, tad jie 
greit užgniaužė ukrainiečiu 
laisves mintis, o tos minties 
reiškėjus pradėjo grūsti i kalė
jimus. Tai ir buvo ženklas, kad 
reikia kurti partizanini judėji
mą. Tas judėjimas prasidėjo 
Palieseje 1942 metais. Judėjimo 
šūkis — "Ginti Ukrainą nuo 
okupantu, vistiek kas jie butu 
ir iš kur ateitu". Ginti visiškai 
nesiskaitant su savo gyvybe. 
Per metus šis judėjimas papli
to visame krašte ir su tvirta 
kariška vadovybe. Partizanu 
tarpe buvo nemaža ir ne uk
rainiečiu. Tai buvo žmones, ku
riems vienokiu ar kitokiu budu 
grėsė teroras ir smurtas. Ju 
tarpe buvo ir tam tikras skai
čius žydu, ypač inteligentu.

Gana great paaiškėjo, kad 
ukrainiečiams partizanams teks 
vesti kovą dviem frontais — 

prieš vokiečius ir prieš specia
liai organizuojamus rusu par
tizanus. Rusu partizanu tikslas 
pirmoje eileje buvo paimti i sa
va rankas visą partizanini ju
dėjimą, kad, sumušus vokie
čius, galima butu kraštą "pado
vanoti" Stalinui.

Partizanu judėjimą plečiant, 
1943 metais buvo įkurta tarp
tautine partizanu organizacija 
ABN, i kurios vadovybę iejo 
keliolikos tautu atstovai. Ju 
tarpe buvo ir pabaltiečiu.

Karui einant i pabaigą, ši 
partizanu organizacija daug 
prisidėjo prie vokiečiu kritimo. 
Šios organizacijos partizanai 
likvidavo ir garsųjį naciu SS 
generolą Lutzę.

Vokiečiams kritus, ju pėdo
mis atėjo bolševikai. Po pirmų
jų kariuomenes daliniu ėjo NK 
VD ir pradėjo krašto "valymą" 
— čia pranešėjas kiek ilgiau 
nupasakojo bolševiku žiauru
mus. Jie mums yra žinomi, tad 
nebekartosime, duodame pora 
pavyzdžiu.

— Tarptautinėse konferenci
jose ne kartą buvo kalbama 

apie reikalą uždrausti bakterijų 
naudojimą busimuose karuose. 
Bet bolševikai bakteriologinio 
karo budus jau senai naudoja 
prieš ukrainiečiu tautą. Jie 
siunčia i kaimus specialius, utė
lėtus, šiltine apkrėstus valkatas, 
kad tie skleistu krašte šiltines 
epidemiją. I juodąją rinką jie 
paleidžia skiepu įpakavimuose 
įvairius nuodus.

Tarptautinėse konferencijose 
svarstomos konvencijos apie 
elgimąsi su belaisviais busi
muose karuose, bet bolševikai 
jau dabar su patekusiais i ne
laisvę sužeistais partizanais, 
teisingiau su partizanu lavo
nais, elgiasi taip šiurpulingai, 
kaip nesielgdavo ne juodžiausi 
barbarai tamsiausios praeities 
dienomis.

Iki 1947 metu partizanai vei
kė stambiomis formacijomis ir 
kartais išeidavo i kautynes su 
dideliais rusu NKVD ir kariuo
menes daliniais. Tačiau tais 
metais rusai, susitarę su sate
litine Lenkija ir Čekoslovakija, 
sutraukė ypatingai dideles pa
jėgas ir apsupo ukrainiečius 

partizanus plačiame pietvaka
riu Ukrainos kalnu trikampyje. 
Vengdami sunaikinimo, parti
zanai pasiskirstė i tris grupes ir 
praėjo ar prasimušė iš apsu
pimo trimis kryptimis. Viena 
grupe apsuko ratą per Rumu
niją ir net Jugoslaviją. Kita gru
pe suko i šiaurę, per Gudiją. 
Pažymėtina, kad ši grupe iejo i 
sąlyti su lietuviais partizanais 
ir galutinai sutvarkė ryši. Tre
čioji, mažiausia grupe, prasi
skverbė i vakarus. Pirmosios 
dvi grupes, apėjusios ratą, su
grįžo vėl i Ukrainą, o trečioji 
grupe atsigabeno i Vakarus do
kumentinę medžiagą bei daikti
niu įrodymu, kurie yra skelbia
mi laisvajam pasauliui.

Šiuo metu Ukrainoj parti
zanu eilese yra apie 300 000 
asmenų, vyru ir moterų, kurie 
tęsia žūtbūtinę kovą, — baigė 
savo pranešimą kovotojas ir 
išskleidė ant stalo krūvą me
džiagos, atsigabentos iš ana
pus.

Po to, žurnalistai pateikė vV 
sq eilę idomlu paklausimu. Pa
duodame bent kelis.

— Ar ryšiai su tėvynė ir da
bar nėra nutrukę?

— O taip! Paskutiniai ryši
ninkai yra vakarus pasiekusios 
trys merginos ir du vyrai, kurie 
dar buvo tevyneje 1949 metu 
lapkričio menesyje.

— Kadangi tamsta esi gydy
tojas, tai gal galėtumėt ką nors 
papasakoti apie partizanė me
dicinos pagalbą?

— Medicinos personalo ne
trūksta, bet trūksta vaistu. Da
bar jau šis klausimas dalinai 
išspręstas, partizanams iš
mokus panaudoti gydymui įvai
rias žoles bei šaknis. Lauko li
gonines įtaisytos labai gerai 
maskuotose vietose. Yra daug 
kartu pasitaikę, kad rusai pra
eidavo pro pat slėptuvės vi
sai j u nepastebeję.

— O kaip su maistu?
— Partizanai yra išmokę la 

lxii gertu maisto konsepvcfvi- 
mo budu, taip, kad maistas gaM 
išsilaikyti net po keletą metu.

— Ar rusai iš tikrųjų neper
sekioja dvasininku?

— Dovanokite, kad šis klau
simas sukelia mano veide šyp
seną. Aš pats mačiau, kai ru
sai Bereskojo, Peremyšllo apy
linkėje, išvedę iš bažnyčios nuo

(Nukelta i 8 psL)
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Pusiaukely Tėvynėn ar Sibiran
Daugelis iš buvusiu tremtiniu.

persikėlusiu per Atlantą, čia 
švente pirmąsias didžiąsias
šventes. Tevyneje didžiosios 
šventes būdavo tikros džiaugs
mo šventes. Svetimame kraš
te didžiųjų švenčiu metu mes 
giliausiai pajaučiame tėvynės 
ir joje likusiu namiškiu ilgėsi, 
kuris pavirsta skausmu. Ta ii 
gesio skausmą mums paleng
vina tik musu susibūrimai, ge
ras tarpusavis sugyvenimas ir 
lietuviška nuo seniau čia isi- 
kurusiu tautiečiu globa.

Pradėjome priešpaskutini 
musu gyvenimo etapą. Kuria
mės ir dairomės, kada pakils 
geležine ir plienine uždangos, 
kurios užsklendė Lietuvą kaip 
kruvino kaoeto užtvaros. Todėl 
mes gyvai sekame kas darosi 
pasaulyje, kaip kaupiamos jė
gos žmonijos grėsmę pašalin
ti ir pavergtas tautas išlaisvin
ti. kada išlaisvinta tėvynė pa
reikalaus mus sugrįžti.

Šv Tėvas paskelbė Šven
tuosius Metus, kada dvi viena 
kitai priešingos stovyklos kau
pia savo jėgas žūtbūtinei ko
vai. Kaip juodiems debesims 
besirenkant nėra abejonių, kad 
bus perkūnijos, taip naujas di
vizijas rikiuojant negali būti 
abejonių, kad artėja neišven
giamas naujas karas, nors jis 
ir dabar vienoj pasaulio daly 
siaučia Šventieji Metai sustip
rins naują Kryžiaus karą prieš 
ateizmo religiją — komuniz

mą.
Prieš 1949 metus Šventoji Šei

myna bego i Egiptą, kad apsau
gojus Kūdikėli Jezu nuo Erodo 
išleisto paliepimo išpiauti visus 
vyriškos lyties kūdikius Pales
tinoje. Jis drebėjo del savo sos
to, kuriam pavoju sudarė už
gimęs Mesijas. Šventoji Šei
myna grižo Palestinon tik Ero
dui mirus.

Mes taip pat išbėgom iš gim
tojo krašto, nes mums grėsė 
mirtis pagal siu laiku Erodo 
paliepimą "sunaikinti visus 
liaudies priešus*,  kadangi jie 
sudaro pavoju Jo kruvinam

Min. Lozoraitis JAV
aktu.Prasidedant antrajam pasau

liniam karui Lietuvos vyriausy
be, numatydama galimybę, 
kad Lietuva karo metu gali at
sidurti izoliuota nuo didžiosios 
pasaulio dalies ir kad vyriau
sybe gali nebegaleti susisiekti 
su savo akredituotais diploma
tais užsieniuose, nutarė vieną 
iš diplomatu paskirti visu diplo
matu šefu su plačiomis teisėmis 
tam atvejui Respublikos prezi
dentas tokiuos Įgaliojimus su- 
'teike Lietuvos atstovui Romoje 
.prie Kvirinalo p. S. Lozoraičiui. 
Pasirodo, kad tai buvo labai 
apdairus žygis, kuris dabartinė
je- Lietuvos padėtyje turi nema
žos reikšmes. Valstybes, kurios 
nepripažįsta Lietuvos aneksijos 

“prie SSSR, kurios tą laiko juri
diškai tebegyvuojančia ir pri- 
jpažista jos diplomatines bei 
tons ui arines atstovybes, pri
pažįsta taip pat Ir Diplomatu 
Šefo funkcijas. Geriausias tam 
Įrodymas yra Kanados vyriaus- 
.sybęs sutikimas priimti pasky
rimą naujo Lietuvos konsulo. 
Tas paskyrimas, kaip jau musu 
buvo rašyta, buvo padarytas 
Diplomatu šefo p. Lozoraičio

Visai neseniai "The New 
Times" korespondentas Europo
je Mr. C. L. Sulzberger paskel
bė eilę straipsniu kuriuose api
budino europiečiu valstybes 
vyru ir politiku nuomonę del 
JAV užsienio politikos. Esą 
daugumas ju, džiaugdamiesi, 
kad JAV Maršai io planu ir At
lanto paktu laiku užšachavo 
Sovietu ideologini ir imperialis
tini dinamizmą, negali suprasti, 
kaip iki šiolei, ši protinga savi
saugos politika nėra išplėsta 
viso pasaulio mastu. Karščiuo- 
damiesi jie irodineją, jog tai 
esą taip aišku, jog Europos eko
nominis ir karinis atsigavimas 
labai daug priklauso nuo esa
mu ir busimu politiniu — isto
riniu įvykiu Azijos kontinente, 
su kuriuo Europa yra tampriai 
surišta. Europiečiai politikai 
labai susirūpinę žvelgia i In
doneziją, prancūzu Indokiniją 
ir britu Malajus, ypatingai po 
slapto komunistu kongreso 
Peipinge, kuriame išryškėjo pa
skutiniai Maskvos politiniai ėji
mai Azijoje. Būtent: tuoj pat 
parengti ginkluotus "sukilėlius" 
kur iki šigl jie dar nebuvo pra
dėti organizuoti, kur jie jau bu
vo suorganizuoti, ju skaičių 
didinti. Šalia ju turi būti kuria
mos "išlaisvinimo armijos". Pei
pinge susirinkusiems azijatams- 
komunistams, Maskva nurodė, 
kad "didžiajai proletarijato ko
vai' laimėti, pirmiausia reikią 
turėti savo puseje provincijos 
liaudį. Miestai patys kapitu

sostui. Pasaulis naiviai laukia 
to Erodo mirties, vildamasis, 
'kad po to Kremliuje atsiras 
žmoniškesnis viešpats.

Gera viltis yra raminanti. De
ja, mes turime pagrindo bijoti, 
kad "ilgą iešmą bedrožiant šuo 
kepsnį nuneš". Vieną kepsnį 
jau neša. Jo vardas—Kinija. Šis 
milžiniškas kraštas neapsako
mai sustiprins Kremlių, nes pikt
žoles tik apleistoj dirvoj bujo
ja, gi kas nežino, kokia atsili
kus, kaip ir pati Rusija, yra Ki
nija; ten nėra kas griauti, tad 
raudonajam "genijui" pasi
reikšti tokiame krašte yra ge
riausios sąlygos. Kinijos nete
kus, kyla klausimas, ar pavyks 
nuo raudonojo tvano išgelbeti 
kitus Azijos kraštus, kur taipgi 
labai žemas gyventoju sociali
nis lygis. Komunizmo bacilos 
jau ir Afrikoj reiškiasi: tarp pus
laukiniu ir laukiniu juoduku. 
Juk ne be specialios misijos 
Maskva yra pasiuntusi prieš 
kelis metus dovanu ligoninę šu 
kadru Negusui i Adis Abebą...

Tuo tarpu galime ramintis 
Vakaru Europos tautu atsparu
mu komunizmui ir jo nesekme 
anglosaksu bei lotynu kraš
tuose. Bet tai tik laikinai atito
lina Kremliaus grėsmę visam 
pasauliui. Sustiprėjęs Azijoj, 
Kremlius nepaliks ramybėj pa
skutinio kąsnio. Juo yra Ame
rika. Amerika jaučia tą pavo
ju, bet ar ji jau pakankamai 
veikli, kad pateisintu i ją viso 
kultūringojo pasaulio sudėtas 
viltis? Ar ji yra pašalinusi prie
žastis, kurios jos viduje sudaro 
gerą dirvą komunizmui bujoti? 
Tas pats tinka ir Kanadai.

Del to mes dar nesame tikri, 
ar esame priešpaskutiniame 
etape kelyje laisvon tėvynėn? 
Iš čia juk vienodai toli yra 
Lietuva ir Sibiras. Mes per
daug gerai pažįstame raudoną
jį pavoju visiems laisviems 
kraštams, tad teišgirsta musu 
ispejanti balsą tie, kuriems 
brangi yra Kanados ir Ame
rikos laisve ir kurie yra atsa
kingi už žmonijos ateiti.

Edv. Kamenas.

P. min. Lozoraitis prieš porą 
menesiu atvyko iš Romos i JA 
Valstybes. Jis atvyko atidaryti 
lietuviu parodos New Yorke, bet 
ta pačia proga vykdo ir daugeli 
politiniu uždaviniu. Lietuvos 
reikalais jis lankėsi ir plačiu 
pasikalbėjimu turėjo JAV Vals
tybes Departamente ir Jungtiniu 
Tautu Organizacijos sekretoria
te, o kartu susipažino ir aplan
ke žymiausias Amerikos lietu
viu organizacijos, ju centrus ir 
veikėjus.

Gruodžio 20 d. p. Ministeris 
atvyko i Chicago, kur, kaip ir 
New Yorke, turėjo pasikalbėji
mą su laikraščiu atstovais, po 
kurio visuose dieraščiuose pa
sirodė straipsniu apie Lietuvos 
dabartinę būklę. Po vaišiu ir 
pasikalbėjimo su ALT vykdo- 
mbjo komiteto nariais ir vietos 
lietuviu veikėjais, p. Min. ap
lanke miesto merą Kennelly, o 
paskum buvusi Lietuvos prezi
dentą Dr. K. Grinių. Gruodžio 
22 d. p. Min. grižo i Nek Yorką, 
kur praleido šventes ir ruošiasi 
kelionei atgal i Romą.

AIŠKĖJA
liuosią. Šitaip buvo atsiekta 
pergale Kinijoje, taip turinti bū
ti laimėta ir visa Azija.

Prancūzai baiminąsi busimu 
momentu, kada kiniečiu komu
nistai pereis Indokinijos sieną. 
Jie esą tikri, kad tai reikš Pran- 
duzijos, kaip Azijos kolonijų 
savininkes galą. Nors prancū
zu kariuomene dar pajėgia 
kontroliuoti Indokinijos mies
tus, tačiau komunistu bandos 
valdo pačią šąli. Jie, europie
čiai, dažnai kaltiną amerikie
čius per daug pasyviai laikan
tis šiame kryžiaus kare. Jie no
ri, jog Vašingtonas taptų ideo
loginiu vadu, bet ne vien tik 
butu pasaulio centras judėjime 
"stop Stalin" — rašo korespon
dentas.

Kaip tūlas Amerikos valsty
bes vyras yra pasakęs: "JAV 
politika yra Amerikos valsty
bes žmonių aspiracijų ir reakci
jų bendra suma, atsižvelgiant 
i pasaulio politinę situaciją, 
kaip tai yra išreikšta per vyk
domuosius vyriausybes ir kon
greso organus". Tai yra prie
žastis tos "skystos" politikos, 
kurios "spalva" keičiasi kartu 
su amerikoniškos publikos sen
timentais. Amerikiečiu politikos 
tikrasis tikslas — sukurti pa
stovią, tvarkingą ir taikingą JT 
Bendruomenę, tačiau neturint 
jokiu imeralistiniu užmačių, o 
tik žinant, jog tik Amerika su 
savo ištekliais to galėtu pasiek
ti. Turėdami šitai kaipo motto, 
State Department paskelbė 

DEPORTACIJOS - SSSR VALDYMO SISTEMA
Masiniai suėmimai ir trėmimai SSSR nėra vien okupuotuju 

kraštu reiškinys. Jis plačiai praktikuojamas ir SSSR gilumoje. 
Tai sovietines valdymo sistemos sudėtinė dalis, iššaukta reikalo 
palaikyti nuolatini įtempimą gyventoju tarpe, o iš antros puses 
reikalo parūpinti pigiu darbininku didiesiems ūkiniams užsimoji
mams. Trėmimai bei sueminejimai dėlto yra vykdomi ir tuose 
rajonuose, kur gyventojai yra lojalus ir nuolankus. Politbiuras 
išdirbo valdymo sistemą, kurioje trėmimai yra neatsiejama prie
mone, ir ji vykdoma visur. Lokaliniu sąlygų padiktuojami pakei
timai yra nedideli ir palyginus nedažni.

Naujai okupuotu kraštu sovietinimą bolševikai vykdo trimis 
etapais, kuriuos pergyveno ir Lietuva:

I. — Užėmus kraštą, slaptai suimami vadovaujantieji sluoks
niai, ir svarbiausios valstybiniai — politiniai vietos užimamos 
Politbiuro agentu, vietiniu "patriotu, k.a. Antanas Sniečkus Lie
tuvoje. Pirmame etape visos "nefašistines" politines grupes 
raginamos bendradarbiauti, sudaromi "bendri frontai’, ukiniu ir 
visuomeniniu ištaigu pryšaky statomi "specai". Taip dabar 
daroma satelitu kraštuose, taip buvo Lietuvoje 1940-1941 m.

II. — Antras etapas prasideda "valymu": visi specai, seniau 
patupdyti ištaigu viršūnėse, ir kitu "demokratiniu partijų” vadai 
nušalinami ir viską ima kontroliuoti kompartija. Policija pereina 
i MVD ir MGB rankas. Trėmimai apima vidurio luomą: plačius 
inteligentijos, profesiniu kariu ir tautiškai susipratusiuju sluoks
nius. Privatine nuosavybe palaipsniui naikinama, betgi ūkio 
"kolektyvinimas" dar nėra privalomas.

III. — Trečias etapas apima "vospitanije" — t.y. piliečiu "per
auklėjimą i sovietini žmogų". Tą vykdo MVD. Vietiniu komunistu 
likučiai pakeičiami "originaliais bolševikais", dažniausia iš 

'Rusijos importuojamais: tik mažas vetiniu pakaliku nuošimtis iš
silaiko pareigose. Privatine nuosavybe visai išnyksta. Visa 
pramone suvalstybinama, smulkus amatininkai suvaromi i arte
les, žemes ukius pakeičia kolchozai, "buožes’ masiniai tremiami, 
betkoki tautiškumo pasireiškimai auklėjimo įstaigose, tautines 
tradicijos, religija, kultūriniai skirtumai — visiškai naikinami. 
Trečiame etape visą valdžią turi MVD ir MGB.

Šiuo metu Lietuva pergyvena trečiąjį etapą. Trėmimai jame 
labai dažnai praktikuojami. Vežama priverstiniems darbams 
ir "laisvam apsigyvenimui" daugiausia i Sibiro ir Kazachstano 
šiaurės sritis. Suėmimu ir trėmimu metodai yra nustatyti Polit
biuro, o juos vykdo MVD ir MGB — vidaus reikalu ministerija 
ir valstybes saugumo ministerija. Vietiniai organai tik paruošia 
techniškas smulkmenas ir vykdo pati darbą.

Pagrindinis Politbiuro įsakymas nurodo MVD — MGB or
ganams, kokius vietines visuomenes sluoksnius ir kokiais 
"terminais" — protarpiais — reikia "likviduoti", suimant ar
ba ištremiant "laisvam apsigyvenimui". Atatinkamo laiko
tarpio priemones vadinamos "bojevyje politečeskije zadači" 
— kovos politiniai uždaviniai. Nustatytas tremtiniu kvotas 
išveža i nurodytas vietas pagal "Spec-Ref MVD' — specia
laus MVD referento, — įsakymus, gaminamus vietinėse res
publikose, ir nurodant, kas siustinas priverstiniems darbams 
ir kas "apsigyvenimui".

"Apsigyvenimui’ parenkamos šiaurines Kazachstano sritys, 
Kirgizstanas, pietu-vakaru ir centrines Sibiro sritys. Priversti
niems darbams "gulago" lageriuose paskirstymai yra tvarkomi 
Gulago — Lageriu valdybos — Maskvoje pagal atatinkamu mi
nisterijų "rekvizicijas": ministerijos pareikalauja tam tikro "dar
bo jėgos kiekio", o Gulag isako tiek ir tiek žmonių pristatyti. Tai
gi, Gulag yra centrine "darbo birža". Gulag net gauna mokesti 
iš atitinkamu ministerijų už savo "aprūpinimo patarnavimus". 
Tai tikra prekyba žmonėmis!

Pačios pavojingiausios vietos yra — Politbiuro išvardinti spec-

esamosios politikos gaires, at
sakydamas i minėtą europiečiu 
ir taip pat daugelio amerikiečiu 
kritiką ju — kaip Amerikos pre
zidento instrumento—vedamai 
užsienio politikai. Vieno iš dau
gelio tokiu priekaištu jie krato
si. Esą, netiesa, kad mes netu
rime jokiu diplomatiniu santy
kiu su Franco Ispanija. Ten 
veikia musu ambasada ir kon
sulai. Mes vedame bizni su jais. 
Tik, mes nenorim skolint jiems 
pinigu. Jeigu mes pripažintu
me komunistinę Kiniją, tai ne
reikštu, kad jiems mes skolintu
me pinigus!

.... Taip, musu politika su 
Tito yra be galo didele išimtis. 
Tito Maskvai padare tokią di
delę kiaulystę. Mes tai traktuo
jame kaipo vieną maloniausiu 
Vak. pasauliui ivykiu nuo pat 
karo pabaigos — vertingesni 
kaip Maršalio planas ...

Mes praradom Kinijai Žmo
nes, kuriais mes pasitikėjome, 
nebuvo to verti. Sovietai pasi
rinko tinkamesnius. Ši byla yra 
baigta ir mes bandysime už- 
megsti bizni su Kinijos laimėto
jais ...

Mes labai atydžiai sekame 
nesutarimus tarp komunistu. Ti
to buvo šito priežastis. Mes ne- 
pritariam Tito valdžios formai, 
tačiau jis nesirengia pavergt 
pasaulio kaip Stalinas. Stali
nas pasitikėjo komunistu penk
tąją kolona pasaulyje daugiau 
negu domine bomba. Musu 
palaikomo Tito kiekviena gy
vavimo diena reiškia Stalinui 
šitos vilties žlugimą. Prancūzu 
komunistu partijoje įvykęs 

lageriai", įkurti blogiausiose klimatinėse sąlygose su žiauriausia 
drausme ir sunkiiausiais darbais. Tai — ledynuotos sritys šiau
rės Sibire, Tolimuose Rytuose: Kolyna, Čuchtos pusiasalis ir 
Ledynuotojo okeano salos. z

Politbiuro "ukazas’ Lietuvos sovietizavimui liepia sunaikinti 
"politiniai — socialiniai pavojingą elementą". Tas elementas 
dalinamas i keturias grupes.

Pirmoji grupe — "polit-sovierš-vrednyj element"" — politiniai 
visiškai kenksmingas elementas — naikinama vietoje, t.y. Lietu
vos teritorijoje, arba "Osob-Sovieščanije" — MVD "ypatingas 
pasitarimas" — už akiu pasmerkiamas ilgamečiam kalinimui, 
t.y., užtikrintai mirčiai. Šią grupę sudaro: politiniai - intelektua
liniai vadovaujantieji sluoksniai — buvusieji politiniu partijų, 
vyriausybes, seimo nariai, profesiniai kariai, tautiniai rašytojai, 
profesoriai, "nepriklausomybininkai', katalikišku organizacijų 
vadai, partizanai ir ju šeimos.

Antroji grupe — "polit-podozritelnyj element" — politiniai įtar
tinas elementas. Ši rūšis apima plačius sluoksnius: visus "buo
žes" ir ju šeimas, amatininkus, valstybes ištaigu tarnautojus, poli
tiniu organizacijų narius, mokytojus, kunigus, kooperatininkus, 
biznierius ir tt. Tai tautiškai susipratusi tautos dalis, taigi — 
sunkiai "perauklejamoji". Šie žmones smerkiami "perauklėji
mui" apsigyventi Rusijos kolchozuose ir artelese. Ju dalis nai
kinama vietoje, ypatingai buvusieji vadai ir senesniosios kartos 
nariai. Betgi daugumoje jie tremiami prievartos darbams Sibire, 
dažniausiai i Ramiojo vaudenyno sritis, kur per kelis metus tiki
masi j u mirties. Taigi šios dvi pirmosios grupes yra pasmerktos 
išnaikinimui, betgi prieš mirti išnaudojant auku fizinę pajėgą 
ligi maksimumo.

Trečioji grupe — "vospit-sov-graždansk element" — perauk- 
letinas sovietiniai — pilietinis elementas. Tai smulkus mažaže
miai ūkininkai ir darbininkai, biologiniai pagrindine tautos ma
se, kuri atėmus jai vadovybę, nei politiniai nei socialiniai nėra 
bolševikiniam režimui pavojinga. Ši mase tremiama "laisvam 
apsigyvenimui" pagal grynai "polit-vnutr' — politiniai viduji
nius — sumetimus. Politbiuro įsakymu, kasmet deportuotini tam 
tikri kontingentai žmonių iš Pabaltijo respublikų i nurodytas sri
tis, gyventoju "sumaišymo" išrokavimais, kad sukurus visasą
jungini pilieti", be tautybes pajautimo. Pagrindinis šios priemo
nes uždavinys yra — suskaldyti etniškai nerusišku sričių masę; 
vakaru "pasienio srityse" tarp 50 ir 70% gyventoju privalo būti 
iškeldinti i retai apgyventas Rusijos sritis, tarp Rusijai priešingu 
azijatišku tautu. Ištremtųjų vietas turi užimti atkeltas "sovietiš
kai perauklėtas" elementas, didžiumoje grynai rusiškas.

Ketvirtoji grupe — "vietinis sovietinis elementas"'. Vietoje, 
Lietuvoje, turi pasilikti tiktai vietinis politinis elementas, atydžiai 
išsijotas ir perkoštas, kuris sudarys tiktai apie 15% krašto gyven
toju — visi kiti bus rusai ir "sovietiniai žmones". Krašte gales 
pasilikti ištikimi Komsomolo nariai mestuose, žymiai mažiau 
provinijoje. Šie turės "pridaboti" kolchozu, arteliu ir fabriku 
"kareivinėse" apgyvendintus pasilikusius vietinius gyventojus. 
Gabesnieji Komsomolo "aktyvistai" "komandiruojami" i Rusiją 
perauklėjimui karo ir pramones įstaigose. Sėkmingai išlaikę 
kvotimus ir MVD — MGB patenkinantieji komsomolcai — akty
vistai griš i kraštą jau kaipo "politrabotniki" — politiniai darbi
ninkai — ir atliks vieną iš dvieju uždaviniu: pridabos "sov-litov- 
cus" — sovietinius lietuvius — arba vyks i užsienius propagan
diniai — diversiniams uždaviniams.

Šis Politbiuro "planas" taikomas ne tiktai Pabaltijo, bet visiems 
vasaliniams kraštams. Tai yra pagrindinis "Sovietskoje Stroi- 
telstvo" plano elementas, "politiniai — vidujiniam bare". So
vietu Sąjunga organiškai turi būti vienalyte ir turi sukurti "so
vietini žmogų". — Pagal LAIC Biul.

reikšmingas skilimas. Italu ko
munistai koliojami, — kaip jie 
išdrįsę aplankyti Tito Belgrade. 
Švedu komunistus visai išstu
mia titiniai socialistai. Vakaru 
Vokietijoj 10 pirmaeiliu vadu 
pasisakė už Tito. Austrijoj, Bel
gijoj, Britanijoj, Šveicarijoj — 
komunistu vadai išlieja nema
ža prakaito, kad išlaikytu sa
vo vyrukus Maskvos linijoj.

Kodėl mes neskolinam pini
gu Franco? Bankininkai sako, 
jog tai didele rizika. Antra, jei
gu mes priimsim Franco i At
lanto paktą, galime netekti dau
gelio draugu Europoj, kurie te
belaiko Franco Hitlerio sąjun
gininku. — Trečia, argi mes pa
jėgtume įtikinti vak. europie
čius, jog ginsime ir ju tėviškės 
prie Eibes arba Reino, skolin
dami pinigus Franco ir statyda
mi karinius įtvirtinimus Pirene- 
ju pusiasaly. — Prikišate, kad 
atstatome Vokietiją? Taip, tai 
tiesa. Mes tai norėjome padary
ti kartu su Sovietais. Pastarie
ji, tačiau, nori Vokietiją valdyti 
vieni. Vokietija turi būti ekono
minis vienetas, bet ne sekantis 
sovietu satelitas.

Ar mes rengiamės apgink- 
luot Vokietiją? Mes tikrai prie 
to nesirengiam. Nemaža kariu 
įrodinėja, jog mes privalome — 
jie esą atsakingi del strategijos, 
jeigu karas kiltu, tačiau mes, 
kaipo diplomatai, turime daryti 
viską, kad išvengtume karo ir 
nerandame galimybes, todėl 
leisti susikurti vokiečiu armi
jai.

Labai galimas daiktas, mes 
duosime vokiečiams polici

jos pajėgas, kaip kad so
vietai leido Rytu Vokieti

joje.
"400.000 vyru policija", su tan
kais ir moderniausiais prieš
tankiniais pabūklais, ir vieti
niams uždaviniams aviacija. 
Galiausiai, apsispręsdami, mes 
turime skaitytis su prancūzais, 
belgais, olandais, britais ir ki
tais musu sąjungininkais. , 

Šis užsienio politikos apibrė
žimas tilpęs "US News and 
World Report" užbaigiamas ši
taip: "Taigi, kaip jus matote, 
musu užsienio politika, nėra to
kia be linijos, kaip kai kam ga
li atrodyti". Ji yra komplikuo
ta, kaip yra komplikuotas ir 
visas pasaulis, su kuriuo mes 
turime bendrauti".

Šis pareiškimas — pirmasis 
aiškus amerikiečiu pasisaky
mas po keliu menesiu tylos, 
del laisvosios Vokietijos gink
luotųjų pajėgu. įjungę formaliai 
Vokietiją i Amerikos Europos 
ekonominę sistemą, jie-netrukus 
žada vokiečius prisitraukti ir 1 
Atlanto paktą, tačiau pirmąją 
iniciatyvą perleidžia sovietams 
Gi paskutinėmis turimomis ži
niomis — sovietu marš. Timo- 
šenko turis uždavinį apie ko
vo men. pradžižą "liaudies po
liciją" paversti Rytu Vokietijos 
Liaudies Respublikos Armija. 
Po to ir vakariečiai išdrįs pa
daryti tą pati... ALMUS.

VOKIEČIAI APGINKLUOJAMI

Berlyno sovietu spauda pra
neša, kad pagal ypatingą 
Maskvos potvarki nuo 1950 m. 
balandžio 1 d. Rytu Vokietijos 
dabartine "liaudies milieja" 
bus paversta reguliaria kariuo
mene. Ji busianti papildyta nor
malia karine prievole vyru tarp 
18-30 m. amžiaus. Atitinkamas 
įsakymas esąs paskelbtas so
vietu kariuomenes Vokietijoje 
vado gen. Č. Čuikovo. Pagal 
neoficialius duomenis šios nau
jos armijos vadas busiąs mar
šalas I. S. Konievas. Pagal 
planą liaudies armija busianti 
suskirstyta i 6 apygardas — 
divizijas su centrais Potsdame, 
Schwerine, Dresdene, Weima- 
re ir Halle. Kiekvienoje divizi
joje busiąs 1 pulkas šarvuočiu, 
1 pulkas artilerijos, 2 batalijo- 
nai mechanizuotu pėstininku, 
1 technikos batalijonas ir eile 
kitu specialiu tarnybų. Ginkluo
te busianti rusiška.

Skelbdama šias žinias, sovie
tu zonos spauda kartu skelbia, 
kad ir vakarinėje Vokietijoje 
esanti organizuojama kariuo
mene, kurios vadais esą ski
riami Hitlerio generolai: Halde- 
ris, Guderianas, Stumpfas ir 
net Andersas, buvęs lenku II 
korpo vadas. Pasak "Berliner 
Zeitung") šiai armijai esą jau 
gabenami amerikoniški ginklai.

Kaip žinoma iš kitu šaltiniu, 
Paryžiaus paskutinėje konfe
rencijoje ištikruju buvo nutarta 
imtis dalinio vokiečiu apgink
lavimo. Esą, numatyta organi
zuoti šiokią tokią kariuomenę, 
kuri karo metu atliktu priešo 
stabdomąsias operacijas, su
laikytu ji tol, kol spės atvykti 
Atlanto pakto valstybių armi
jos. Priešinosi šitam planui 
viena Prancūzija. Bet ji turėjo 
nusileisti, nes kitos išeities ne
rasta. Pagrindinis argumentas 
buvo, kad negalima busią ves
ti jokiu operacijų ant Eibes, jei 
vokiečiu tauta bus nusiteikusi 
prieš vakariečius. Prancūzijai 
pažadėta Vokietijos ir jos ka
riuomenes santyki išlaikyti to
ki, kad pavoju Prancūzijai nesu
sidarytu. Be to, pažadėta ap
ginkluoti ir 30 Prancūzijos di
vizijų. Patys vokiečiai šitokia 
savo kariuomenes paskirtimi 
nėra patenkinti ir vadina ją 
"mirties divizijomis".

Skaitykite 
Tėviškės žiburius
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Tremtyje esančiu Vyskupu
laiškas lietuviams katalikams

mylimiausieji

Visa žinantis ir visus mylintis musu Dangiškasis Tėvas dar 
vis neparodo žmonijai kelio išeiti iš tos baisios nelaimes, kurią 
ji pati susikūrė paklausiusi Dievą ir Jo įstatymus paniekinusiu 
žmonių. Kaip visada kovu prieš Dievą laikais, taip ir dabar 
sunkiausiai kenčia nekaltieji. Neišsipildė ir visu musu viltis
— greitai sugrįžti i laisvą tėvynę iš kaimyninio krašto. Jau bai
gia iškrikti musu tremtiniai iš Europos i tolimus kraštus, kad 
gyvenus iš savo darbo ir laukus laimingos dienos grižti i tė
vynę.

Buvę su jumis ir gyvenimu ir širdimi čia Europoje, norime ir 
toli jus esančius pasiekti širdimi, mintimi ir žodžiu, kaip my
limiausius dvasios vaikus, kaip musu brolius tautiečius. Kartu 
su jumis norime pasiekti ir tuos seniau iš Lietuvos išvykusius ar 
svetur gimusius brolius lietuvius, pas kuriuos tremtiniai nuvy
ko. Norime pasidalinti mintimis, kaip jus turite laikytis svetur, 
kad išliktumete malonus Dievui, naudingi savo tautai ir vi
sai žmonijai, kad griže i tėvynę butumete geri ir neklaidingi jos 
ateities kūrėjai.

Pasaulyje daug išmoksite gero. Bet jame yra ir klaidu. Mums 
labiausiai rupi, kad svetur 'gyvendami pasisavintumėte visa, 
ką rasite gero, bet taip pat kad neužsikrestumete nieku, ką rasite 
blogo.

Šventas Raštas, kuris yra Dievo mums paliktas mus pamo
kyti, yra pilnas gražiu pamokymu ir švento gyvenimo pavyz
džiu kurie giliai jaudina kiekvieną kilniau nusiteikusią sielą. 
Ten randa pamokymu kiekvienas luomas ir amžius ir kiekvie
na lytis. Ten moko pats Kristus, ten prabyla i tave ir Apaš
talai. Ten nuostabiai kalba i tave ir Seno įstatymo vyrai, išgy
venę sunkius nedateklius, suiručiu, trėmimu ir persekiojimo 
laikus, tačiau pasilikę Dievui ištikimi, nuo tiesos kelio nenukly
do, ištikimi ir naudingi savo tautai.

Skaitydami Tobijo knygą mes tarsi atpažįstame joje apra
šytus musu laikus ir musu amžiaus žmones. Du išrinktosios 
Izraelio tautos vyrai Tobijas, tėvas ir sūnūs, ten spindi savo 
tikėjimu, ištikimybe Dievo įstatymams ir gailestingumo darbais 
sunkiausiais tremties ir persekiojimo laikais. Dar gyvenda
mas savo tevyneje, Galijejoje, priklausiusioje Izraelio karalys
tei, senasis Tobijas nepaklauso karalių raginimu ir neina gar
binti Jeroboamo nuliedintu aukso veršiu, bet kas met vyksta 
i Jeruzalę pagarbinti tikrojo Dievo, kurs Salemono pastatytą 
šventyklą buvo pasirinkęs sau buveine. Ten atidavęs savo 
duoklę jis linksmas grįždavo namo kad čia pavargusiam savo 
artimui padėjus jo nedatekliuose.

Bet štai antru kart jo tėvynę užpuola priešas ir vėl daug tūks
tančiu izraelitu išveda vergijon. Ju tarpe yra ir Tobijo šeima. 
Apsigyvenusi pačioje Asirios sostinėje Ninivoje, ji lieka ir 
toliau pamaldaus gyvenimo, pilno gailestingumo darbu, pa
vyzdys, nežiūrint kad Izraelio persekiotoju akyse tuo jie stato 
pavojun net savo gyvybę. Tas didis šiai kilniai pamaldžiai 
šeimai Die^o leistas bandymas pasiekia savo viršūnes seno 
Tobijo apakimu. Žmona jau pradėjo piktžodžiauti Dievui, bet 
vyras ją draudė ir ramino. Jis rūpinosi, kad jo sūnūs nepra
rastu Dievo ir savo tautos meiles. Ir savo nelaimėje jis garbina 
Dievą: "Teisus esi, Viešpatie, ir visi tavo nutarimai teisingi, ir 
visi tavo keliai gailestingumas, tiesa ir teisybe" — Tob. 3, 2. 
Ir kai jisai mane greit mirsiąs, taip jis kalbėjo savo sunui: "Per 
visas savo gyvenimo dienas turėk mintyje Dievą ir saugokis, 
kad niekuomet nesutiktume! nusidėti ir neapleistumei Viešpa
ties musu Dievo įsakymu. Iš savo lobio duok išmaldas ir nenu
kreipk savo veido nei nuo vieno beturčio; nes taip atsitiks, kad 
ir nuo tavęs nebus nukreiptas Viešpaties veidas. Kaip galėsi, 
taip buk gailestingas. Jei turėsi daug, duok apsčiai; jei turėsi 
maža, noriai rūpinkis suteikti maža. Nes tu krauni sau gerą 
užmokesti reikalo dienai. Nes išmalda išlaisvina nuo visokios 
nuodėmės ir nuo mirties, ir neleis sielai eiti i tamsybes. Išmal
da bus visiems ją duodandantiems didis pasitikėjimas aukščiau
siojo Dievo akyvaizdoje ... Visą laika šlovink Dievą ir prašyk 
ji, kad vestu tavo kelius, ir visi tavo sumanymai tepasilieka 
jame... Nesibijok, mano sunau; tiesa, mes gyvename netur
tingai, bet turėsime daug gerybių, jei bijosime Dievo ir atsitrauk
sime nuo kiekvienos nuodėmės ir gera darysime" — Tob. 4, 
6-12, 20, 23.

Mylimiausieji, šie senojo Tobijo žodžiai, kadaise pasakyti 
savo sunui, ne šiandien nėra nustoję savo vertes. Jie yra am
žini ir visuomet pamokantys. Šiais Šv. Rašto žodžiais ir mes 
kreipiamės i jus, skatindami jus pasilikti visada ištikimus Die
vui ir Jo įstatymams ir gera daryti visiems. Tai sudaro visą 
žmogaus gyvenimo turini ir prasmę. Tai saisto žmogų visur, 
kur jis bebutu: savo tevyneje begyvenančius, ar svetur nu
blokštus, turte ar neturte esančius, laisve besidžiaugiančius ar 
tremties bei vergijos jungą nešančius.

Būti ištikimiems Dievui ir Jo įstatymams, t.y. i Ji tikėti, su Juo 
gyventi ir veikti — pati pagrindine musu prievole Dievo at
žvilgiu. "Be tikėjimo negalima Dievui patikti" — Žyd. II, 6. 
Tikėjimas turi reikštis ne tik žodžiais, bet gyvenimu ir darbais. 
Todėl išpažinti tikėjimą nereiškia tik pasivadinti kataliku, bet 
savo tikėjimą praktikuoti, ji išreikšti savo gyvenimu ir darbais. 
"Ne kiekvienas, kurs man sako: Viešpatie, Viešpatie! ieis i dan
gaus karalystę, bet kas daro valią mano Tėvo, esančio dan
guje, tas ieis i dangaus karalystę, — sako Kristus. Mat. 7, 21.,

Būti ištikimiems Dievui ir tikėjimui nėra visuomet lengva, 
ypač gyvenant netikinčiųjų ar tikėjimui abejingu, tuo labiau jo 
priešu ir persekiotoju tarpe. Bet ir to iš musu reikalauja Dievas
— musu Išganytojas, kurs reikalauti turi pilniausią teisę. "Kas 
tik išpažins mane žmonių akyvaizdoje, ta ir aš išpažinsiu savo 
danguje esančiojo Tėvo akyvaizdoje; o kas mane išsigins žmo
nių akyvaizdoje, to ir aš išsiginsiu savo danguje esančio Tėvo 
akyvaizdoje", — sako Išganytojas. Mat. 10,32-33.

Mes, Vyskupai, esame labai susirūpinę, ir išgyvename dideli 
sielvartą, Mylimiausieji, matydami daugelio musu broliu ir se
serų sunku vargą ir žiaurius bandymus ju ištikimybes tikėji
mui. Turime dėkoti Dievui už tvirtųjų didvyrišką laikyseną. 
Bet kartu ir nesiliaukime visi kartu meldęsi, i Dievą, kurio ran
koje visu žmonių širdys ir sumanymai, kad jis sutrumpintu 
tas ju bandymo valandas ir suteiktu žmonijai ramybę, kad žmo
nes galėtu tikėjimą vėl laisvai išpažinti ir juo gyventi.

Daugelyje stovyklų Vokietijoje jusu gausiai lankytos pamal
dos sekmadieniais, gegužio ir spalio menesiu vakarais, skait
lingai lankytos misijos, jusu pačiu pastatyti ir jums išvykus 
daug kur palikę lietuviško meno kryžiai paliko gražu jusu atmi
nimą vokiečiu ir kitu tarpe. Ir toliau, kur jus bebutumete, išlikite 
ištikimais kataliku tikėjimui. Ypatingai raginame tuos, kurie 
gyvensite kitaip manančiu tarpe: nepasiduokite klaidingu idėjų 
įtakai, neapsikreskite ju klaidomis. Priešingai — savo ištiki
mybe tikėjimo ir doros reikalavimams, pamaldžiu, gražiu gy
venimu palikite visur gražu lietuvio kataliko atminimą. Kuy> tik 
galima, kurkite savo tautines religines bendruomenes ir ugdy
kite jose gilią katalikišką dvasią, palaikykite jose tautinius 
papročius ir kalbą. Visa tai padės jums išlikti ištikimais ir tikė
jimui ir savo tautai.

Stenkitės savo tikėjimą vis geriau pažinti ir įsisąmoninti i jo 
reikalavimus. Daugelis tikėjimui yra šalti tik del to, kad jo 
gerai nepažįsta; ji gi pažinę tampa didžiausi jo šalininkai ir 
rėmėjai. Tikėjime subrendusieji nepasigailėkite pastangų ir ne- 
pašykštekite lesu katalikiškai pasaulėžiūrai skleisti: uoliai skai

tykite ir platinkite religinę spaudą, ypač Dievo žodi, randamą 

Evangelijose. Savo vaikus leiskite tik i katalikiškas mokyk
las. Jei ju nebutu, tokias jiems ikurkite, ar bent kitaip pasirū
pinkite katalikišku savo vaikučiu auklėjimu. Čia negalima 
gailėtis cento, nes vaikučiu siela ir ju gyvenimo laime brangesne 
už pinigą. Ypatingai reikia atsiminti, kad pirmoji pareiga išmo
kyti savo vaikus tikėjimo ir krikščioniško gyvenimo priklauso 
šeimos tėvams, vyresniems broliams ir seserims, o tik paskui 
juos kitiems asmenims.

Būti ištikimu Dievui ir tikėjimui reiškia būti ištikimu ir savo 
Motinai Eklezijai. įsisąmoninkime gerai, Mylimiausieji, kad mu
su antgamtinis ryšys su Dievu užsimezga tik įsijungiant i Kris
taus mistini kūną, t.y. Ekleziją, kai tampame jos nariais per 
krikštą. Tik tuo budu ir tik tada mes pasidarome Dievo vaikais. 
Taigi musu bendravimas su Dievu yra daugiau bendruomeni
nio negu individualinio pobūdžio. Mes ieiname i antgamtini 
sąlyti su Dievu tik tapdami Eklezijos nariais, taigi tik per bend
ruomenę ir bendruomenei e. Ekleziją yra būtinas musu tarpi
ninkas su Dievu. "Kam Ekleziją ne Motina, tam Dievas ne Tė
vas", — sako Eklezijos mokytojai.

Eklezijos, tos religines bendruomenes, galva yra Kristus, 
kaip dažnai pažymi šv. Povilas Apaštalas (Kristus yra Eklezijos 
galva; jis to savo kūno Išganytojas, — Efez. 5, 23; plg. Kol. 1, 18, 
24) ir tik per ji srovena i mus antgamtinis, dieviškasis gyveni
mas, panašiai kaip medžio sultys srovena i jo šakeles. "Aš 
vynmedis, jus vynmedžio šakeles. Kas pasilieka manyje ir aš 
jame, tas neša daug vaisiaus" — Jn. 15, 5. Taigi musu įsijun
gimas i Ekleziją yra isijungimas i pati Kristų, i Kristaus mis
tini kūną, kurio jis yra galva. Todėl musu ištikimybe Eklezijai 
yra ištikimybe pačiam Kristui.

Reik tačiau pažymėti, kad i mistini Kristų paprastai mes įsi
jungiame ne pavieniai, bet per atskiras religines bendruome
nes, kurios yra tos Eklizijos padaliniai. Tad norėdami išlikti 
Kristaus mistinio kūno nariais mes turime laikytis savo religi
nes bendruomenes — parapijos, dijecezijos, per kurią mes isi- 
jungem i bendrą Kristaus šeimą, kurios Kristus yra aukščiau
sias Vadas ir neregima Galva, gi regimoji galva yra Romos 
Popiežius, Kristaus Vietininkas ant žemes ir šv. Petro Apaštalo 
įpėdinis. 5

Ekleziją, kaip religine bendruomene, yra ir regima tikinčiųjų 
draugija, todėl ir musu isijungimas i ją turi būti regimo pobū
džio. Klystu tas, kurs manytu jam užtenka tik mintimi įsijungti 
i mistini Kristaus kūną ir laikytųsi nuošaliai savo religines 
bendruomenes — parapijos. Tai butu perdėtas spiritualizmas, 
tikros žmogaus prigimties nepažinimas. Žmogus nėra tik dva
sia, bet dvasios ir kūno junginys, ir visas žmogus, t.y. ir savo 
siela ir savo kunu turi įsijungti i tą mistini Kristų.

Iš čia plaukia tikinčiųjų prievoles savo religines bendruome
nes — parapijos atžvilgiu. Jis todėl negali nesidomėti jos rei
kalais, visokeriopu jos augimu. Jam turi rūpėti maldyklos 
statyba ir jos palaikymas, išlaikymas Eklezijos tarnu, visos ben
druomenes religinio ir dorinio gyvenimo stiprinimas, prisime
nant' šv. Povilo Apaštalo žodžius, kad tai yra Dievo valia, kad 
mes butume šventi — 1 Tim. 4, 3. "Bukite tobuli, kaip ir jusu 
dangiškasis Tėvas tobulas" — yra pasakęs Kristus. Mat. 5, 48.

Gyvenimo tobulumo siekti isakoma ne kuriai nors lyčiai, 
luomui ar amžiui. Tai prievole kiekvieno krikščionies pagal jo 
turimas priemones ir išgales. Ir tenka tik pasidžiaugti, kad vi
sais laikais yra buvę kataliku, kurie tai gerai suprato ir tuo 
budu Ekleziją susilaukė šventųjų iš visu luomu, lyčių ir amžiaus. 
Savo eilese ji turi ir šventu seneliu, turi tūkstančius ir jaunuoliu, 
net vaiku; turi buvusiu karalių, turtuoliu ir mokslo vyru, turi ir 
buvusiu prasčiokėliu, amatininku, darbininku ir neturte gyve
nimą praleidusiu; turi vyru, turi ir moterų bei silpnu mergaičių; 
turi šventųjų iš taikos metu, ju turi iš žiauriausiu priespaudos 
bei persekiojimu amžiaus.

Šie šventumo pavyzdžiai tebūna paskatinimas mums, Myli
miausieji, nenustoti drąsos ir pasitikėjimo Dievu gyvenant net 
sunkiausiose sąlygose. Ir didžiausi musu tautą ištikę smūgiai ir 
nelaimes negali mums užkirsti kelio siekti dvasinio gyvenimo 
aukštumu. Tiesa, tai nėra lengva, ypač bedievybei ir doriniam 
supuvimui kerojant aplink mus. Visa musu laiko daugybe klai
dingu teorijų ir nedoru gyvenimo pavyzdžiu iškreipia civiliza
cija labai apsunkina žmogui išlikti ištikimam tikėjimo ir doros 
reikalavimams.

Jus visi patys gerai žinote ir matote, kaip atsidėję dirba tikė
jimo priešai pasauliui nukrikščioninti, kaip jie deda pastangas 
paimti valdžią i savo rankas, kad žmoniją galėtu tvarkyti sa
vaip, visai neatsižvelgiant i Kristų, ne i jo Evangelijos dėsnius, 
kurie nubrėžia žmogaus gyvenimui krypti ir gaires jo veiki
mui. Krikščionybe ir visokis žmoniškas gyvenimas šiandien ne
abejotinai yra pavojuje ir jiems apginti reikia sutelkti visas jėgas.

Matydami tuos pavojus, kuriuose musu amžiuje išgyvena 
krikščionybe, P. Pijus XI mete i pasauli ugningą šūki, kviesda
mas ir pasauliečius įsijungti i hierarchijos vadovaujamą apašta- 
lavinimo darbą. Visais amžiais Ekleziją ieškojo bendradarbiu 
iš pasauliečiu tarpo savo dirbamam sielų išganymo darbui. 
Bet ypač šiandien jie kviečiami jai padėti. Katalikiškosios akci
jos darbas yra, be abejo, vienas didžiausiu šio laiko reikala
vimu, nes tik ir pasauliečiams įsijungus i apaštalavimo darbą 
bus galima nukrikščionintą pasauli vėl laimėti Kristui.

Sekdami Popiežių Pijaus XI ir Pijaus XII pėdomis mes ragina
me ir jus, Mylimieji, nedelsiant pilnai įsijungti i Kristaus ir Ekle
zijos apaštalu tarpą ten kur kuris esate, kad pasauli galėtu
mėte vėl laimėti Kristui, kurs yra "kelias, tiesa ir gyvenimas" — 
Jn. 14, 6. Tik su juo ir per ji žmonija gali pasiekti laimę, o ne 
netikruosius — bedievybės pranašus sekdama, nors ju laimes 
pažadai butu ir labai gražus ir viliojantys.

įdomu stebėti, kaip bedieviai žada sukurti žemeje rojų. Deja, 
iki šiol jie žmonėms nėra davę pakankamai ne duonos. Jie 
giriasi žmonėms laisvę atnešę. Bet jie nemato ar nenori matyti, 
kad žmonėms jie uždėjo sunkias vergo grandines. Jie bandė 
žmones vilioti ilgu ir be kentejimu gyvenimu. Deja, slaptai ir 
viešai jie juos žudė ir žudo milijonais. Viskas išėjo priešingai 
ju žodžiams.

Rodos iš tu pavyzdžiu pasaulis turėtu gerai suprasti, kokią 
žalą žmonijai neša atsimetimas nuo Kristaus ir subedievėjimas. 
Tikrai pasibaisėtinos ju pasekmes. Todėl vien savisaugos jaus
mas turėtu paraginti žmoniją grižti prie Kristaus, nes tik Jame 
viename gludi žmonijos išganymas ir laime.

Viena iš didžiausiu bedievybės auku yra musu tėvynė. My
limiausieji, mes patys buvome liudininkai to teroro, kurs siege 
ir dar dabar slegia musu tautiečius priešo pavergtoje tevyneje. 
Iš bedievybės apaštalu ko kita ir negalima laukti, nes pagal 
ju teigimą žmogus yra tik dvikojis gyvulys, be jokiu teisiu ir 
be jokios aukštesnes paskirties pasaulyje. Todėl visas ju "hu
maniškumas" kartais yra net žemesnis už tą, ką mes vadiname 
gyvuliškumu.

Ragindami jus išlikti ištikimais Dievui ir Eklizijai, mes jau
čiame pareigą jus paraginti išlikti ištikimais ir savo tautai, ne
atskylant nuo jos ir visokeriopais budais ją palaikant.

Matant kaip musu tautiečiai yra blaškomi po visus kraštus 
ir visokiais budais jie naikinami, kyla net fizinio musu tautos 
išlikimo klausimas, bet mes tikime, kad musu katalikiškosios 
šeimos savo gausiu prieaugliu neleis lietuviu tautai sunykti ir 
išnykti. Gausi šeima yra tikra Dievo palaima ir paskiriems jos 
nariams ir pačiai tautai, tik svarbu, kad musu šeimose klestėtu 

gili krikščioniška dvasia ir kad šeimos butu visu tautos dorybių 
lopšys. Visi gerai suprantame, kiek krikščioniška šeima prisi
deda tautybes išlaikymui tiek pačioje Lietuvoje, tiek musu iš
eiviu tarpe.

Rūpindamiesi musu lietuvišku šeimų dvasios pakėlimu ir ju 
religiniai dorinio gyvenimo sustiprinimu, mes norime jums, 
Mylimiausieji, priminti, ką Jo Šventenybe P Pijus XII yra pasa
kęs Italijos Katalikėms Moterims ju jubiliejinio kongreso proga 
1949 m. liepos 24 d. šv. Petro bazilikoje.

Pagirdomas Popiežius Itales Katalikes Moteris už ju nuveik
tus didelius darbus Įvairiose srityse, o ypač už. ištikimumą ju 
Šukiui: "fortes in fide" — "tvirtos tikėjime", pastebėjo, jog dideli 
uždaviniai ju dar laukia ateityje.

Šv. Tėvas joms kalbėjo: "Iš visu pasaulio kraštu girdime 
šauksmus ir dejavimus del šeimų nelaimiu ir del naujosios kar
tos silpnumo. Daug čia kaltes skirtina karui, kuris suardė mili
jonus šeimų. Tačiau nūdienines šeimų nelaimes turi gilesnes 
priežastis, gilesnes šaknis. Materializmas, kuris neigia ir nie
kina tikėjimą, krikščionybę, pasidavimą Dievui ir Jo įstaty
mams, kaip maras persunkė ir užkrėtė žmoniją, jaunimą ir visą 
gyvenimą. Jis yra kaltas del visokeriopu kitu nūdieniniu ne
laimiu. Jis yra ir šeimų nelaime, ju vėžys", — pabrėžė Jo Šven
tenybe.

Jaunimo moralinis smukimas yra visuotinis Jis ne tik mies
tuose išsiplėtęs, bet pasiekia jau ir kaimus. Visur visi ieško 
ir susirūpinę yra vien tik patogumais, vien tik malonumais. 
Nereikia ne sakyti, kiek neigiamos itakos jaunimo moralei turi 
nevykusios filmos, begediški raštai, nevaržomi pasilinksmini
mai, stoka gėdos apsirengime, ypač pliažuose.

Moralinis smukimas jaunime atsiliepia i šeimas. Nieka,s tiek 
Eklezijai neteikia rūpesčio, kiek šeimos; niekam Ekleziją tiek 
nesiaukoja, kiek šeimoms išgelbeti, bei joms apsaugoti. Ir del 
to Jos akys krypsta i jus Katalikes Moteris. Šią valandą mes 
norime atkreipti jusu dėmėsi, kalbėjo Jo Šventenybe, i šiuos 
pagrindinius uždavinius:

1. Ekleziją palaiko socialinio teisingumo reikalavimus. Tarp 
šių pirmoje eileje minėtinas butu reikalas. Butu stoka, ar ju 
ankštumas turi kenksmingos itakos šeimų gyvenimui. Kiek tai 
nuo jusu priklauso, darykite visa, kad šis trukumas butu pa
šalintas. .

Toliau, mes visa širdimi laiminame jusu šeiniu ruošos mo
kyklas ir kiekvieną kitą jusu pastangą parengti mergaites šei
mos gyvenimui. Neužmirškit taip pat, kad jusu pareiga yra 
taip pat religinis auklėjimas. Parenkit mergaites vienuoliniam 
pašaukimui, ugdykit pašaukimus dvasiniam luomui!

2. Nors socialines sąlygos ir daug turi itakos šeimos tvarkin
gam gyvenimui, tačiau tai serą jokiu budu lemiamas veiks
nys, nes, kaip matome, turtingųjų šeimos nieku budu nėra geres
nes, net kartais atrodo blogesnes. Šeimų tragedijos priežastis 
gludi tikėjimo sumažėjime ir materializmo isigalejime ne tik 
žmogaus protui, bet ir kasdieniniam praktiniam jo gyvenime.

Prieš tai tėra tik viena priemone — tvirtas tikėjimas. Mažiau 
paviršutiniškumo, mažiau religinio sentimentalumo; daugiau tu
rinio, daugiau sąmoningumo religiniam gyvenime!

Tėvu pavyzdys yra lemiamas veiksnys vaiku auklejime. 
Bendros šeimos maldos, pagarbus religijos dalyku vertinimas, 
švenčiu dievotas šventimas, meilumas ir stropumas, garbingas 
ir be priekaištu gyvenimas, štai reikalavimai kiekvienai krikš
čioniškai šeimai!

Pirmas religijos mokymas bei religijos auklėjimas priklauso 
motinai, ir jos niekas šiame pavaduoti negali. Vaikai pirmuo
se savo amžiaus metuose yra jusu, krikščiones moterys, ran
kose. Šiuose metuose pasėta sėkla vaiku sielose sunkiai yra 
išraunama, kaip iš antros puses tuščiai praleistas šis laikas 
sunkiai yra atgaunamas, Čia, motinos, gludi jusu pasisekimas, 
bet taip pat ir jusu atsakomingumas.

3. Dorinis jaunimo auklėjimas yra trečiasis krikščionišku sei
mu rūpestis ir uždavinys.

Daugiau budrumo bręstančiam jaunimui I Jo tikrai daugiau 
turėjo jusu motinos.

Daugiau uolumo religinėms praktikoms. Dorinis žmogaus 
lygis yra neatskiriamai ankštai susijęs su religinio gyvenimo 
pasireiškimu. Religinio gyvenimo aukštumas kelia žmogų ir dori
niai, ir priešingai.

Tat auklėkite vaikus religinėje dvasioje. Diekite i vaiku 
jaunas širdeles Dievo baimę ir Jo meilę. Mokykite juos nuo 
pat pirmųjų ju amžiaus metu užlaikyti Dievo įsakymus. Auklė
kite vaikus pasiaukojimo ir paprastumo dvasioje, nukreipdami 
juos nuo prabangos ir malonumu ieškojimo, kas yra nūdiene 
mada. (

Saugokite ir ugdykite nekaltumą jusu vaiku širdyse. Atsar
gus pamokymai šioje srityje yra naudingi. Bet, visu svar
biausia, reikia, kad vaikai apskritai išmoktu save valdyti.

Ugdykite jaunime pagarbą ir klusnumą vyresniesiems. Šitai 
lengvai pasiekiama, kai žmogus yra pasidavęs Dievui. Neti
kinčiajam nėra autoriteto. Jis pasiduoda tik jėgai.

Eikite, brangios dukters, prie šio darbo, imkitės šių uždavi
niu! Šeimų gelbėjimas, jaunimo auklėjimas tai Dievui ir jusu 
tėvynei šventa tarnyba. Neužmirškite, jog kiekviena tauta, 
kurios šeimos yra pairusios, ar ira, yra pasmerkta žūti. Vieš
pats yra su jumis. Jis jums teduoda norėti ir veikti pagal Jo 
valią". (Plg. Osservatore Romano 1949 m. liepos 25-26 d.)

Šios Popiežiaus Pijaus XII mintys, pasakytos Italu Katalikėms 
Moterims aktualiais šeimos klausimais, yra vertos dėmesio 
ir musu lietuvišku seimu, kuriu ne vieną ir karas ir nelemta laiko 
dvasia gerokai apardė ar ir visai sužlugdė. Tokios dažnai yra 
karo audru išskirtos šeimos. Jos yra reikalingos ypatingos mu
su pagalbos ir globos.

Po šių kilniu Šv. Tėvo pamokymu, Mylimiausieji, mes norime 
dar paraginti ir šeimų tėvus ir jaunimą branginti šeimos relegini 
ir tautini grynumą. Jeigu ir mišrioje šeimoje galima pasiekti 
sielos išganymo, tai vyras ir moteris iš tokio gyvenimo turi be
veik nuolatini nemalonumą, o vaikai visada lieka be orien
tacijos kokiai tautai jie priklauso. Tai kartais ii’ tėvams ir vai
kams atneša dideliu nemalonumu. Neretai tokiu šeimų ir tėvai 
ir vaikai žūna ir Dievui ir Eklezijai ir tautai. Taigi ir seimu 
tėvai ir jus, brangus jaunime, rūpinkitės kurti tik grynas katali 
kiškas, grynas lietuviškas šeimas. Tokiose šeimose ir patys jau
sitės laimingesni, ir Dievui ištikimiau tarnausite, daugiau naudos 
iš jusu šeimų bus ir tautai ir visai žmonijai.

Mes jau ne kartą raginome jus, Mylimiausieji, i artimo mei
les darbus. Čia norime tą paraginimo žodi jums vėl pakartoti, 
nes gyvename tikrai sunkius laikus, kada be vienu kitiems 
vienokios ar kitokios paramos daugelis jusu broliu ir seserų 
tikrai patektu i vargiai pakeliamus gyvenimo sunkumus. 1 kur, 
jei ne i tautieti ju akys nelaimėje krypsta?

Kiekvieno pareiga savo artimui padėti, kaip gali ir kiek gali. 
"Jei turėsi daug, duok apsčiai; jei turėsi maža, noriai rūpin
kis suteikti maža", mokė kadaise savo sunu maldingasis To
bijas. Tob 4, 9. Jam bus didele parama, jei padėsi susirasti 
darbo, butą, ar savuoju butu bent kuriam laikui su juo pasi
dalinsi. Dvasiniai vargstanti ir liūstanti pamokyti ir sustiprinti 
yra dar geresnis darbas. Tikrai gerą darbą savo artimui pada
rysi, ji aprūpindamas gera spauda, jam padedamas išlikti išti
kimam Dievui, savo tikėjimui, Eklezijai. Tik tuo budu mes įvyk
dysime Dievo ir artimo meiles įsakymą. "Tą isakymą mes turi
me iš Dievo, kad, kas myli Dievą, mylėtu ir savo broli", — 
sako šv. Jonas Apaštalas. 1. Jn. 4, 21. Bet toji meile neturi būti 
tik tuščias jausmas. Ji turi būti veiksminga, reikale nešanti ar
timui pagalbą. "Mano vaikeliai, nemylėkite žodžiu, ne liežuviu, 
bet darbu ir tiesa" sako tas pats apaštalas. 1. Jn. 3, 18. Tai amži
nas ir nekintamas Kristaus įsakymas. Kas neturi progos ar ne
gali kitam padėti, tesimeldžia už sielos ir kūno vargšus už ken
čiančius tautiečius.

Kristaus mums paliktas artimo meiles įsakymas ne tik isako

mylėti savo artimą, bet ir nuro
do tos meiles būdą bei saiką: 
mylėti, kaip jis mus mylėjo: 
"Tai mano įsakymas, kad myle 
tumete vienas kitą, kaip aš jus 
mylėjau". Jn. 15, 12. Štai kode) 
šv. Jonas Apaštalas reikalauja 
net gyvybes aukos už sava 
brolius; "Tuo mes’ pažinome 
Dievo meilę, kad jis guldė už. 
mus savo gyvybę; ir mes turi
me guldyti gyvybę užsavo 
brolius", — 1 Jn. 3, 16. Mokėkite 
būti vieni kitiems pakantrus. 
"Nešiokite vienas kito naštas ir 
taip ivykdykite Kristaus isaky
mą", — sako šv. Povilas Apaš 
talas. Gal. 6, 2.

Duoti išmaldą, sušelpti stoko
janti, remti visoki katalikišką, 
veikimą — nėra savo turto svai
dymas, bet jo sukrovimas dan
guje amžinybei. "Parduokite, 
ką turite, ir duokite išmaldą. Da
rykite sau maišeliu, kurie ne- 
palaikeja, turtą nemažėjanti 
danguje, kur vagis nesiartina ir 
kandys negadina", — sako 
Kristus. Lk. 12, 33.

Jei visuomet, tai ypač šiais 
laikais apie kieno nors religin
gumą žmones sprendžia iš to, 
kaip kas vykdo artimo meiles 
įstatymą. Ir visai teisingai, nes 
Kristus yra pasakęs, kad "is 
to visi pažins, kad jus mano mo
kytiniai, jei turėsite meilę vie
nas kito". Jn. 13, 35. Tat nusi- , 
gręžti nuo artimo vaige reiškia 
nusigręžti nuo Kristaus. "Ką 
padės, mano broliai, jei kas sa
kytųsi turis tikėjimą, bet netu
rėtu darbu? Argi tikėjimas ga
les ji išganyti? Jei brolis ir se
suo butu pliki ir stigtų jiems, 
kasdieninio išlaikymo, ir kas 
nors iš jusu sakytu jiems: Eiki
te ramybėje, susišildykite ir pa 
sisotinkite, bet neduotumėte 
jiems, ko kunui reikia, ką tai 
padės? Taip ir mano tikėjimas, 
jei jis neturėtu darbu, yra pats 
savyje miręs", — sako šv. Jo
kūbas. Jk. 2. 14-17. Žiūrėkime,. 
Mylimiausieji, kad del stokos 
veiklios artimo meiles ir mums 
kas neprikištu, jog nesame iš 
Kristaus mokytiniu tarpo.

Musu šventa pareiga, Myli
miausieji, priminti jums visus 
šituos dalykus, kurie kartais 
pamirštami arba i kuriuos kar
tais nekreipiama reikiamo dė
mesio ypač šiais didžiu pasau
lio dvasinio sukrėtimu laikais. 
Tuo mes tik pildome savo vys
kupiškas pareigas, apie kurias 
yra kadaise kalbėjęs šv. Povi
las Apaštalas Efezo eklezijos 
vyresniesiems: "Žiūrėkite . ..
viso būrio, kuriame Šventoji 
Dvasia pastate jus vyskupais 
valdyti Dievo Eklezijos, kurią- 
jis įgijęs savo krauju", Apd. 20, 
28. Mums rupi jusu sielų išga
nymas ir visos Eklezijos gero
ve. Mums rupi, kad lietuviu 
tauta išliktu ne tik gyva, bet ir 
ištikima savo katalikiškoms bei 
tautiškoms tradicijoms, nežiū
rint tu didžiausiu pavoju, ku
riuos tenka išgyventi musu tau
tiečiams išblaškiusiems po visą 
pasauli.

Tu pavoju akivaizdoje mes, 
Vyskupai, kviečiame jus laiky
tis visus vieningai ir ištvermin
gai, vienas kitą remdami, vie
nas kitam padedami. Visu su
siklausymas yra didžiu laimė
jimu laidas, nors kova butu ir 
nelengva. Bukite klusnus savo 
dvasios vadu žodžiams irju pa 
raginimams bei įspėjimams.; 
Petro vairuojamas laivas ir per 
visas gyvenimo audras laimin
gai priplauks išganymo uostą, 
tik stenkitės išlikti tame Petro- 
laive, kuriam neregimu budu 
vadovauja pats Kristus; tik ja
me pasilikdama gali išsilaikyti 
ir musu tauta. Visas jusu rū
pestis tebūnie su Kristumi gy
venti ir veikti, o visa kita bus- 
jums savaime pridėta. "Ieško
kite visu pirma Dievo kara
lystes ir jo teisybes, o visa tai 
bus jums pridėta", •— sako 
Kristus. Mat. 6, 33. Pasitikė
kime Juo ir Jo žodžiu.

Kad musu ir visos tautos 
nelaime taip ilgai užtrunka, 
del to nepraraskime pasitikė
jimo Dievu ir tikėjimo 1 tautos 
ir tėvynės laimingesnę ateiti. 
Ir musu ir kitos tautos praeity
je yra išgyvenę nemažesni!*  
nelaimiu, o tačiau ias pakele 
ir išliko gyvos, kad pasitikėjo 
Dievu ir nesiliovę, pačios 
stengėsi kovoti, tauta gaivin
ti sveikai suprastu šeimyniniu 
gyvenimu.

Kas gali pamiršti senos Iz 
raelio tautos istoriją? Kiek ta 
tauta sena, tiek jos istorija tur
tinga ir laisve, ir garbe, ir ne
laimėmis, ir vergija. Tos tau
tos Makabieju laikai yra la
bai panašus i šiandieninę mu
su tautos nelaimę. Miršta se
nas broliu Makabieju tėvas 
Matatijas. Pasišaukęs savo su*  
nūs primena visą eilę tautos- 
nelaimiu ir kaip pasitikėjimas

(Pabaiga 4 psl.)>
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Lietuva Europos kultur. konferencijoj Tremtiniu vargai ANAPUS
TREMTINIAI BRITU ZONOJE

Europinis Sąjūdis turi tris ko
misijas: politinę, socialinę - ūki
nę ir kultūrinę. Pastaroji gruo
džio 3-12 d. sušaukė Lausanno- 
je konferenciją, kurios uždavi
nys — apsvarstyti europines 
kultūros išlaikymo ir jos sklei
dimo tarp Europos tautu gali
mybes. Konferencijoje dalyva
vo Europinio Sąjūdžio nariu — 
valstybių atstovai. Kadangi 
Lietuvos formalaus priėmimo 
klausimas dar neišspręstas, 
Lietuvos atstovai dalyvavo 
kaip svečiai. I konferenciją bu
vo nuvykę Europinio Sąjūdžio 
Lietuviu Tautines Tarybos pir
mininkas p. V. Sidzikauskas ir 
vicepirmininkas p. J Brazaitis. 
Latviams atstovava Šveicarijo
je gyvenąs p. Skrebers, estams 
— niekas.

Konferencija priėmė eilę 
švietimo, tarpusavio ryšiu, ins
titucijų reikalu rezoliucijų, ska
tinančiu vyriausybes šalinti 
technikines kliūtis, trukdančias 
kulturini tautu bendradarbia
vimą ir keitimąsi kultūrinėmis 
vertybėmis, (turima galvoj mui
tai knygoms, pasikeitimas pro
fesoriais bei studentais), ska
tinančiu švietimo ištaigas, kiną, 
radiją, spaudą populiarinti eu
ropines vienybes idėją.

Konferencijos majtu paverg
tosios rytu ir vidurio Europos 
tautos turėjo savo trumpą pasi
tarimą. Buvo nusistatyta pra
vesti konferencijoje rezoliuciją 
prieš kultūrinio gyvenimo 
smaugimą okupuotuose kraš
tuose ir už išsigelbėjusiu kultū
rininku (profesorių, menininku, 
studentu) Įjungimą i ju kvalifi
kacijas atitinkanti darbą lais
vosios Europos tautose. Konfe
rencijoje šios siūlomos rezoliu
cijos formaliniu pretekstu, kad

■ nebuvo atatinkamoj komisijoj 
apsvarstytos, belgams insistuo- 
jant buvo mandagiu budu ati
dėtos ir atiduotos Kultūrinei 
Komisijai pirma ištirti.

Lietuviu delegacija iteike 
konferencijos pirmininkui Sal
vador de Mariaga — ispanas, 
Cambridge universiteto profe
sorius, — laišką, kuriame išdės
tytos lietuviu pažiūros i Europos 
kultūros likimą ir jos išgelbėji
mui būtinas slygas. Šis laiškas 
rado atgarsio pirmininko Ma- 
dariagos konferencijos baigia
mojoj kalboj. Jis pažymėjo ne
galįs geriau apibudinti konfe
rencijos prasmes, kaip ji išreikš
ta jam įteiktame laiške draugo 
iš Lietuvos, vieno iškraštu, ku
rie yra paskandinti svetimos 
valstybes, kurią tačiau, — kal
bėjo pirmininkas, — mes tiki
mės, galėsią greit pasveikinti 
kaip nepriklausomą musu tar
pe. Kaip tik dėlto, kad tai laiš
kas iš atstovu tokio krašto, jo 
posmas turi ypatingos reikš
mes . Toliau pirmininkas ci
tavo laiško ištrauką ir ją ko
mentavo. Laiško nuorašai pir
mininko direktyva buvo išda
linti visiems konferencijos daly
viams ir žurnalistams.

Musu delegacija užmezgė 
asmeninius kontaktus su ES 
vadovybes žmonėmis, kitu tau
tu delegatais, aplanke 14 re
dakcijų bei spauduos agentūrų, 
judindami Lietuvos reikalą, 
įteikdami atitinkamos medžia
gos.

Anapus geležines uždangos 
esančiu tautu atstovai, dalyva
vę konferencijoje, sutarė palai
kyti tarp savęs nuolatinius ry
šius ir sudaryti tamtikrą kul
tūrinio bendradarbiavimo cen
trą. —E.

Vis didesniam tremtiniu 
skaičiui išvykstant i užjuri, dau
gelis Britu zonos tremtiniu sto
vyklų panaikinta. Šiuo metu 
stovyklose gyvena apie 7000 
lietuviu, gi dalis tremtiniu, dau
gumoje Maž. Lietuvos lietuviai, 
pavieniai išsibarstę gyvena vi
soje zonoje. Didžiausia priva
čiai gyvenančiu tremtiniu kolo
nija yra Lebenstedte, kur įsi
kūrę 708 tremtiniai. Dar veikia 
šios stovyklos ir jose sunkias 
tremties dienas gyvena šie lie
tuviu skaičiai: Augustdorfe — 
100, Blomberge — 150, Wetter
— 91, Eutin, — 300, Luebeck
— 600, Spakenberg—642, Neu
stadt — 600, Pinneberg — 50,

Hannover — 400, Seedorf — 
150, Verden — 69, Wehnen — 
1000, Diepholz — 1100, Wat- 
tenstedt — 775, Uelzen — 74 ir 
Lehrte — 300. IRO įsteigtos dvi 
seneliu prieglaudos. Prie Uel- 
zeno esančioje prieglaudoje gy
vena 19, o Spakenberge — 96 
seneliai tremtiniai.

Dar prieš Pirmąjį Didiji karą 
isisteige lietuviu angliakasiu 
kolonijos Dortmunde ir Essene. 
Ligi šiol Dortmunde gyvena 
73, o Essene — 140 lietuviu.

LRK Vyr. valdybos Britu zo
nos gen. įgaliotinio ištaiga glo
boja šiuos rūpestingos šalpos 
reikalingus tremtinius: sanatori
jose gulinčius 110 džiovininku,
2 akluosius, 10 psichiniai ser- imti 10.000 tremtiniu imigrantu.

gančius, 32 našlaičius ir 5 blo
gos mitybos studentus. LRK 
gen. įgaliotinio ištekliai labai 
riboti ir juos efektingiau sušelp
ti nepajėgiama. Siunčiamos per 
BALFą Amerikos lietuviu aukos 
tik lengvina šių nelaimingųjų 
tremtiniu sunkią būklę. Šalpos 
darbą, tremtiniu tarpe vykdo 
20 LRK skyrių ar apylinkių įga
liotiniu. Šiam darbui sėkmin
gai vadovauja Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus Vyr. Valdybos 
gen. igaliotinis J. Botyrius.

P. AMERIKA ĮSILEIS DP
IRO pranešimu Pietų Ame

rikos valstybes yra pasižadėju
sios po 1950 m. birželio 30 d., 
kai baigs IRO savo veiklą, pa

Lietuviai “Harmony of Nations” festivalyje

ANDRIULI DEPORTUOTI!
NUSPRENDĖ MINIA

Kaip lietuviškai visuomenei 
jau žinoma, vykdydama savo 
programą apsivalyti nuo kenks
mingo elemento, JAV valdžia 
prieš kuri laiką suėmė lietuviš
ko komunistu laikraščio "Vil
nis" redaktorių V. Andriuli. Ka
dangi jis nėra JAV pilietis, tai 
valdžia yra nusistačiusi ji de
portuoti i Sovietu Sąjungą. Iki 
teismo sprendimo tuo tarpu jis 
yra iš kalėjimo paleistas už už-

driulis, bet ju balsai pradingo 
minios pritariančiame šauks
me. Rezoliuciją priėmus pirmi
ninkas siūle jiems kalbėti, bet 
nei vienas iš ju nebeišdrįso. Su
sirinkimas buvo baigtas Tau
tos Himnu, "Marija, Marija" 
giesme ir JAV Himnu. PD

AR JAU užsiprenumeravai 
"Tėviškės Žiburius" ?

Milwaukee Auditoriume gruo 
džio 3-4 d. d. vietos Lietuviu 
Kultūros Klubo tautiniu šokiu 
grupe atstovavo Lietuvą tarp
tautiniame festivalyje. Dalyva
vo 25 tautos.

Kiekviena tauta turėjo nedi
delę parodėlę ir gavo pasirody
ti po keletą kartu atskirai ir 
bendrose eisenose. Parodėlėje 
rutu vainikas puošė užrašą 
aiškinanti lietuviu kalbos se
numą, "Vargo Mokyklos" dro
žinio prasmę, lietuviškus kry
žius ir audinius. Tautiniai dra
bužiais pasipuošusios vietos 
lietuvaites ir tremtines aiškino

eksponatus.
Milwaukee yra didžiausias 

Wisconsin© valstybes miestas 
turis 670.000 gyventoju, 100 my
liu i šiaurę nuo Chicagos.

Virš 24.000 žiūrovu praėjo 
pro lietuviu skyrių ir žiurėjo lie
tuvišku šokiu — "Malūnėli", 
"Kubilą" ir "Lenciugeli", ku
riuos šoko apie 15 poru. Malū
nui suktis pradėjus publika jau 
kele ovacijas. Lietuviški tauti
niai rūbai gavo daug pagyrimu 
ypač išsiuvinėtieji pačiu lietu
vaičiu, o vienas net per Aust
raliją tremtines čia atsigaben
tas.

statą. ."Vilnis" ir visi komunis
tai del gresiančios deportacijos

DABARTINE LIETUVOS < rie dar labai nedrąsiai ukinin- 
SPAUDA kus varo i kolchozus.

"Tiesos" priedas, skirtas pa-’ Labeikiu kaimo skaitykloje 

begeliams vilioti "Tėvynės Bal- silted įsitaisiusi sovietinei val
sas" 1949 m. rugpiučio 20 d. 
Nr. 2 paduoda tokiu žinių apie

džiai svetimas žmogus — Ce- 
reškaite. Ji skaitykloj nepakabi- 

dabarlietuvoje einančius lik-Į nusi Lenino k Stalino Rank
raščius ir 4 žurnalus.

Centruose išeiną šie laikraš
čiai:

1. Tiesa,
2. Komjaunimo Tiesa,

Lietuvos Geležinkelininkas
4. Nemuno upeivis,
5. Lietuvos Pionierius,
6. Valstiečiu laikraštis,
7. Literatūra ir Menas,
8. Tarybų Lietuva (Kaune),
9. Raudonasis Švyturys

(Klaipėdoje).

SSSR ŠACHMATU MEISTRAI

3.

Žurnalai:
Jaunimo Gretos, 
Tarybine Mokykla, 
Komunistas,
Pergale—literatūros ir

1.
2.
3.
4. kri-

Lapkričio 20 d. pasibaigė 
vad. visasąjunginis šachmatu 

I turnyras. Pirmosios 2 vietos te
ko Bronšteinui ir Smyslovul, 
kurie savo partijos nebaigė. 
Trečia ir ketvirta vietos teko 
Odesos čempionui Geller ir le- 
iningradiečiui Taimanov. Lie
tuvis Mikėnas, gavęs 8 taškus, 
pasiliko 15-toje vietoje. Bet Jis 
vis dėlto ne paskutinis iš tur
nyro dalyviu. Po jo liko dar 5, 
kuriu 3 paskutiniai gavo po 
6 taškus.

| tikos žurnalas,
eiti

į nuo 1949 m. pradžios.
1 Provincijoje 2-3 kartus per sa- 
I vaitę išeiną apskričiu laikraš- 
I čiai. Triperijodinius bibliografi- 
1 nius žurnalus leidžią Lietuvos 
Khygu Rūmai. Tarp naujai įsi
steigusiu laikraščiu apskrityse 
suminėti Jurbarke ir Radviliškio 
apskr.

Lietuviai neturėjo savo val
giu stalo, bet lietuvišku valgiu 
receptai, Margie Torganienes 
iš So. Milwaukee ir Emilijos La
banauskienės, dabar Chicagoj 
gyvenančios, rūpesčiu figūravo 
įvairiu tautu valgiu knygoje.

Lietuviu grupe dvi dienas 
prieš festivali Lietuvą gražiai 
reklamavo puses valandos 
ilgumo televizijos programoje 
per Milwaukee stoti.

Pirmą kart šimet pasirodė 
vien parodėlėmis latviai ir es
tai. Ta proga sudarytas ryšys 
su jais bendradarbiavimui atei
tyje. K.

VYSKUPU LAIŠKAS

(Atkelta iš 3 psl.)

UTENIŠKIAI "APSILEIDĘ

Rugpiučio 4 d. "Tiesa" Utenos 
apskrities apžvalgai paskyrė 
beveik 300 eilučių piktą strai
psni, pavadintą "Atsilikimo 
priežastys", kuriame bando iro- 
dineti, kodėl Utenos apskrityje 
taip atsilikta su kolchozu stei
gimu. Pagal tą straipsni, Ute
nos apskrityje iki 18 nuoš. že
mes sujungta i kolchozus. Tokiu 
budu Utenos apskritis esanti 
komunistiškai labiausiai atsili
kusi.

Utenos apskrityje sukolcho- 
zir>ti tik Daugailiu ir Utenos 
valsčiai, kur esą daugiau komu
nistu. Pavyzdingiausiu laiko
mas Daugailiu valsčius, kur 70 
nuoš. žemes jau sukolchozinta. 
Kolchozu steigimui daug pasi
tarnavęs komunistas Žegunis. 
Sukolchozinta žeme padalinta i 
21 kolchozą.Z

Tauragnu, Kuktiškių, Leliū
nų, Skudutiškio ir Inturkės vals
čiuose tik šią vasarą suorgani- 

! zuoti komunistiniai būriai, ku-

Dievu, ištikimumas Jo įstaty
mams visada ją iš nelaimes 
išgelbėdavo. Užbaigia šiuo pa
raginimu: "Nusidėjėlio žmo
gaus žodžiu nenusigąskite, nes 
jo garbe yra purvas ir kirmi
nai: šiandien jis pučiasi, o rytoj 
jo nėra, nes sugrįžo i žemę ir jo 
mintys žuvo. Jus gi, mano sū
nūs, bukite drąsus ir vyriškai 
elkitės pagal Dievo įstatymus, 
nes juose busite išaukštinti", 
1 Mak. 2, 62-64.

Tais pačiais žodžiais ir mes 
jus raginame, Mylimiausieji: 
Nusidėjėlio žmogaus šiandie
nines galios ir putimosi nenu
sigąskite. Jis žus, o mes, jeigu 
su Dievu gyvensite, su Die
vu kovosime, laimėsime tau
tai ir tėvynei laisvę ir garbę. 
Bukime su Dievu ir Dievas bus 
su mumis.

Visiems musu Broliams Lie
tuviams siunčiame nuoširdžius 
Kristaus Gimimo 
Nauju 1950 Metu 
bei linkėjimus.

Visagalio Dievo
naus ir Šventosios Dvasios pa
laiminimas tenužengia ant ju- 
su ir tepasilieka visuomet 
Amen.

Juozapas Skvireckas, 
Kauno Arkivyskupas 

Metropolitas.
Vincentas Brizgys, 

Kauno Aukzilijaras.
Vincentas Podolskis.

Vilkaviškio Koadiutorius.

švenčiu ir 
sveikinimus

Tėvo ir Su-

pakele didžiausi triukšmą, 
šaukdami, kad yra laužomos 
tradicines Amerikos laisves. 
Norėdami pareikšti viešą pro
testą, komunistai per "Vilni" 
paskelbė gruodžio 16 d. šaukią 
masini mitingą. Bet nelauktai 
jiems išėjo blogai.

Visą pusvalandi prieš mitin
go pradžią gatvėje prieš Lie
tuviu Auditoriją jau buvo mi
nia žmonių. Matėsi daugelis 
plakatu su antibolševikiniais 
Šukiais, o kelios dešimtys jau
nuoliu dalino praeiviams lape
lius, paaiškinančius kas čia 
darosi ir ko susirinkę. Mitingą 
pradėjo tūlas jaunas vyras 
angliška kalba, kurioje pasisa
kė buvęs karys Europoje, ma
tęs DP stovyklų gyvenimą ir 
kad ten susirinkę naciai. Mi
niai ji nušvilpus, susirinkimas 
liko be vadovybes. Tada vie
nas iš dalyviu pasiūlė pirminin
ku’ išrinkti B. Budginą, o sekre
torium R. Skipiti. Visi pasiūly
mą sutiko triukšmingu plojimu.

Po to susirinkimas nutaria, 
kad JAV užsimojimas deportuo
ti Andriuli yra teisingas ir kad 
taip pat reikia pasielgti ir su 
kitais panašiais kenkėjais. Su- 
susirinkimui patiekta atatinka
ma rezoliucija, kuri "Vilni" ates
tuoja komunistu laikraščiu 
kenksmingu JAV ramybei ir 
užgiria jos redaktoriaus depor
taciją, buvo priimta visiems 
plojant. Kažką bandė sakyti 

Pruseika, Jonikiene ir pats An-

Ištrauka iš rašomo romano

nnuji v€jri
KAROLE PAŽĖRAITĖ

Liuda, baigusi universitetą Pragoję, grižo Lietuvon ir dėstė isto
riją Marijampolės gimnazijoje. Bet jos sieloj nebuvo ramybes. 
Ją vis persekiojo didžios moters Aldonos Gediminaites, Lenku 
karaliaus Kazimiero žmonos paveikslas. Juk ji, Liuda, galėjo 
užsienyje lengvai padaryti doktoratą, pasirinkusi lengvesnę te
mą, bet ji tegalėjo galvoti apie jos sąmonę užvaldžiusią kara
lienę Aldoną. Tas neramus noras ją pažinti, išryškinti to laiko 
oolitinę situaciją ir aplinką Liudą vėl paskatino vykti užsienin. 
Iš pradžių Karaliaučius, paskui Varšuva, Krokuva, Vilnius... 
Ji kruopščiai rausėsi po dulkėtus archyvus, ieškodama savo ra
šomam mokslo darbui istorines medžiagos. įdomus ieškojimo, 
tyrinėjimo metai. Tada ji tikrai gyveno. Svetimu kronikininku 
žodžiai vieni kitiems prieštaravo. Dar studijuodama Čekoslo
vakijoje, ji atostogų metu rausėsi po Pragos archyvus, o paskui 
buvo atsidūrusi ir Berlyne. Liuda su savo lietuviška nuojauta 
lygino, derino rastas žinias, skyrė pelus nuo grudu. Ir grižo 
Lietuvon su turtinga medžiaga ir ipuseta disertacija.

Ši kartą grįžtant iš užsienio jai rodėsi, kad traukinys linksmiau 
dundėjo ir lietuviu geležinkeliečiu tarnautoju veidai buvo šven
tadieniškai nusiteikę. Neramiai žiurėjo ji per langą i žaliuojan
čius žiemkenčius, i pabaliais varlinėjanti gami, i žmones laukuo
se ir stotyse. Viskas ją keistai jaudino. Ji vėl grižo i savo tėvynę, 
kuriai tiek metu studijų paskyrė, kuriai tiktai vienai ji savo širdi 
aukoja.

Kauno stoty ją pasitiko sesuo. Abieju akyse pasirodė ašaros.
— Vincas tarnyboje. Jis taip pat norėjo tave pasitikti... Bet 

pamatysi ji pietų metu, — kalbėjo pro ašaras Mone.
Liuda jaute, kad Mones ašarų dalis priklauso jos mirusio 

pirmo vyro Zigmo Minvydo atminimui. Dabartinis jos vyras 
buvo žinomas krikščioniu demokratu veikėjas Vincas Galinis. 
Mone už jo ištekėjo prieš metus.

Prie stoties ju lauke ministerijos automobilis. Susėdusios, abi 
kuri laiką tylejp, tyrinėdamos viena kitos bruožus, ieškodamos 
pasikeitimo. >

Liuda prabilo pirmoji.
— Tavo veidas, Mone, pasidarė dar švelnesnis, moteriškes

nis. Be to, jis lyg daugiau sudvasejęs. Tu man primeni Madoną.
Mone paslaptingai nusišypsojo ir tarė:
— O tavo bruožuose išryškėjo sukauptas susimąstymas susi

jęs su valingumu. Taip pat šito mažo bruoželio tavo lupu kam
putyje anksčiau nebuvau pastebėjusi.

— Senstu, Mone, — trumpai pareiškė Liuda.
— Ne, brangioji; anaiptol nesensti. Dar galėtum savo laimę

susirasti, jei norėtum. '
Mones balsas buvo švelnus ir atsargus. Lyg ji bijotu prisiliesti 

zprie neužgijusios žaizdos.
— Apie asmeninę laimę nėra ko ne galvoti, — kietai atkirto 

Liuda ir nusigręžė i automobilio langą. '
Jos važiavo Laisves alėja. Pavasario saule sliuogė švariai 

nušluotos alėjos medžiais, lygino vos vos iš pumpuru prasikalu
sius lapus. Krautuvių vitrinos, naujai jšdekoruotos pavasario 
motyvais blizgėjo. Konrado kavine atdara. Ten šiuo metu 
sriūbčiojo kavą susirinkę plunksnos žmones ir menininkai.

—■ Man atrodo, kad dabar lyg didesnis judėjimas Kaune, — 
pastebėjo Liuda.

— Taip, miestas didėja, žmonių daugėja, — abejingai pritarė 
sesuo. — Po lenku ultimatumo, užmezgus su jais santykius, pri- 
garmejo čion ponu ir iš Varšuvos. Pora automobiliu padidėjo 
Kaune.

Liuda nusijuokė.
— Mano Mone išmoko juokauti. Jaučiama Vinco itaka.
— Ar tu žinai, kad tavo tiesa. Kai ištekėjau už Vinco, musu 

butas pavirto i politini klubą. Veik kasdien kas iš jo draugu už
eina. Politikuoja iki nusibodimo. Aš po vakarienes einu i savo 
kambari, palikdama juos vienus. Ir skaitau lovoje.

— Vincas tavęs nemėgina įtraukti i politinius pasikalbėjimus?
— Kurgi ne. Žinoma. Bet aš, kaip ir seniau, nemėgstu poli

tikos. Nenoriu be reikalo jaudintis. Tegu vyrai karščiuojasi. 
Tas lenku ultimatumas ir priverstinis Klaipėdos atidavimas vo
kiečiams, žinoma, ir mane išjudino iš lygsvaros. Tada ir aš 
buvau pasipiktinusi, ir mano tautine ambicija buvo užgauta. 
Kaip liūdna, kad musu valstybėlė tokia maža. Ir kaip skaudu, 
kad pasaulyje nėra tarptautinio teisingumo. Didysis mažo ne
užstoja. O atsispirti didiesiems grobuoniams neįmanoma ... 
Liūdnos buvo dienos ...

— Baisus išgyvenimai, — pritarė Liuda. — Aš ultimatumo 
Įteikimo metu buvau Varšuvoje. Mano šeimininke mane iško- 
liojo ir kone išvarė iš buto. Per radio buvo dainuojama "marsz

do Kowna'. Gatvėse triukšmingos prieš Lietuvą demonstraci
jos. Buvo skaudu be galo. Namie nenakvojau. Pasislėpiau pas 
vietinius lietuvius. Po keletos dienu grįžau namo daiktu pasiimti, 
bet mano šeimininke išskėtė savo motinišką glebi su ašaromis 
tardama: Dabar mes esame tikros seserys. Mes lenkai nuo 
seno jautėm ir tebejaučiam Lietuvai ir lietuviams sentimentą". 
Man pasidarė koktu. Bet likau vietoje, nes nenorėjau trukdyti 
laiko. Ši šeimininke bent sąžininga, o gali patekti pas kažin ko
kią. Juk didelio pasirinkimo negalėjau turėti. Buvo striuka su 
pinigais.

— Tai kodėl man neparašei?
— Jau aš ir taip tau dar esu skolinga.
— Skrupulai! — tarė Mone.
— Privažiavom, ponios, — nusišypsojo šoferis, atidaręs du

reles.
Seserys atsisveikino su šoferiu ir išlipo iš automobilio. Liuda 

žvilgterėjo i 3 aukštu modemišką namą su veidrodiniais langais 
ir su geliu vazonais balkonuose. O Mone, atidariusi duris, klau
sėsi Auksutę laiptais atkaukšint. Ir klausiančiu žvilgsniu pasi
žiurėjo i Liudą. Toji josios sesuo — neispejamoji misle. Ji taip 
ramiai žiurėjo i mergaitę, kuri pakibo ant Mones kaklo, lyg ją 
butu seniai mačiusi. Taip pat ramiai ji priėmė Auksės bučki.

— Kaip ji panaši i Monę, — galvojo Liuda, kopdama laiptais. 
Pravirose duryse stovėjo Agute ir šypsojosi visa burna. Liuda

nuoširdžiai ją pabučiavo.
— Agute — ištikima siela, ar ne, Mone?
— Ji mums, kaip artima giminaite, — patvirtino šeimininke.
— Ką jus, ką jus, .ponia, — susigėdo tarnaite, ir smuko i vir

tuvę.
Kai Liuda, apsipraususi, nuėjo i valgomąjį, ten jau rado Monę 

ir Auksę prie stalo betriūsiančias. Liuda apsižvalgė. Viskas 
panašiai, kaip prie Minvydo. Tik kita medžiaga aptraukti baldai. 
Pro atlapotas stiklines duris ji galėjo gerai apžvelgti salioneli, 
Mones kampeli. Tas pats lietuviškas stilius, tie patys ant knygų 
lentynų Smuikeliai ir Vilniaus verbos. Tik jame kabo daugiau 
paveikslu. Lygiai priešais duris iš sidabriniu rėmu šypsojos, 
paskendusi gelese, Auksute. Tas šypsnis . ..

Mone parode savo vyro kabinetą. Čia jau kiti baldai, lengvi, 
išraityti, angliško baroko stiliaus. Ant rašomojo stalo stovėjo 
bronzinis atletas ir krūva bylu.

O Auksute turi savo kambari. Ji tau ji parodys. Ar pas tave 
viskas tvarkoje, mažyte? — kalbėjo Mone, tempdama seserį i
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Ant vandens išrašytas vardas
(Iš "Italijos vaizdu")

Mažoje užrašu knygelėje ra- dainuotojas, kuris negalėjo "gy
dau mirtų šakelę su trapiais 
.sudžiuvusiais lapais.

Atsargiai juos palyčiu: tat 
brangus atminimas, nuskintas 
prie didžiojo poeto Keatso ka
po Romos mieste.

"Nukeliauk i Romą — tai sy
kiu rojus, kapas, miestas ir tyr
laukis".

Taip rašė anglu poetas Shel
ley, "Adonajo" elegijoje aprau
dodamas Keatsą, kuris pačiame 
jaunystes ir kūrybos žiede at
gulė protestantu kapuose, tarp 
amžinojo miesto muru.

Kadaise tie murai saugojo ii 
gynė Romą. Dabar jie sergsti 
aną tylą ir ramybę, kuri globia 
šių dvieju didžiųjų poetu ka
pus. Tai tartum ne kapai, o kaž
kokia užmaršties ir bežades 
grožybes vieta, kuri, Shelley 
žodžiais tariant, tokia miela, 
kad gali pačią mirti pamilti.

Kada tik vaikščiodavau po 
ramias Aventino gatves, visa
da nusileisdavau prie tu seno
viniu vartų, prie Kajaus Cesti- 
jaus piramides ir prie anų ka
piniu.

Kai sargas įsileidžia i vidų, 
gal ten bus tuščia, gal rasi vie
ną kitą keleivi.

Siaurais takeliais eidamas 
tarp medžiu ir geliu, prie mu- 

.jo, pamatai pirmą kapą, kurio 
ieškojai.

Ant gulinčio marmuro iškalti 
lotynu kalba žodžiai: "Širdžių 
sirdis .

Ten uždėti du balti gvazdi
kai, išbarstyti vysta lauru la
peliai — ir aplinkui želia smul
kutes mirtos.

Šalimais aukštai galvas ke
lia pušys, kuriu šakose sučiul
ba paukštyte. Ji purptelia ir 
nusileidžia i žolę, kur žydi balti 
dobiliukai ir medų renka bite.

Šioje aplinkoje, kurios ne
drumsčia didžiojo miesto šauks
mai, netoli nuo Kajaus Cesti- 
jaus piramides, guli poeto Shel
ley pelenai. Audrose jis žuvo, 
nugramzdintas i juru gelmes, 
ir dabar ramybėje ir tyloje su
dėti jo palaikai.

Vos žymus takelis nuveda 
prie antro kapo. Tai visai nuo
šali vietele, apaugusi krūmais. 
Dvi galingos pinijos, viena tie
si, o antra lyg maldai palin
kus, budi prie poeto kapo. Tarp 
apkarpytu mirtų čia miegti ji
sai, John Keats, didysis grožio

venti be poezijos — be amži
nosios poezijos". Jis tam grožiui 
tarnavo tokia aistra ir tokiu bū
tinumu, kad jam "grožis tai tie
sa, o tiesa — grožis". Jo žodis 
ir jo vaizduote tuos grožio pa
veikslus ireže tokia vidaus ga
lybe ir tikrumu, kad šiandien, 
kai skaitai jo posmus, jie da
ros lyg lytete palytimi.

Ant kapo akmens nėra jokio 
vardo. Ten tik iškalta lyra ir 
pažymėta, kad čia guli "jau
nas anglu poetas, kuris savo 
mirties guolyje ir savo širdies 
apkartime del savo priešu klas
tingos galybes troško, kad šie 
žodžiai butu iškalti ant jo kapo 
akmens —

Čia guli tasai,
.Kurio vardas buvo išrašy
tas ant akmens".

Vazelėj ant jo kapo įmerkta 
lapu, raudonu gėlėliu ir baltu 
gvazdiku. Iš tu dvieju pušu ap
linkui nukritę kankorėžiu. Vir
šum mėlynas ir ramus dangus, 
o pro langą mure tartum žvel
gia platusis pasaulis i šią tylos 
ir grožio kertelę. "Tu tebesi ne
pagrobta rimties nuotaka, tu ty
los ir lėto laiko priglaustasai kū
diki ..." Nieko geriau nerastum 
šiai valandai ir šiai vietai apsa
kyti, kaip paties poeto žodžius. 
Ir toki gyvi, toki pajaučiami ir 
toki gražus tie jo žodžiai. Tam 
lėtam laikui ir ramybei einant 
metai iš metu, jis stovi jaunas, 
gaivus, grožio šauklys ir išreiš- 
kejas.

Prie šio šviesaus kapo stovi 
tyla ir ramybe. Toji rimtis ir 
užmarštis pereina i tave. Tu ne
žinai nei laiko, nei žmonių, nei 
miesto. Tylus susimąstymas ta
ve neša — pats nepasakytum 
kur — gal i tas grožio sritis, 
kur didieji poetai vaikščioja, 
gal i tą didžią vienatvę ir nuo
šalumą, kada jauties lyg vie
nas stovėtum kur nors ant pa
saulio krašto "ir mąstai, kol 
Meile ir Garbe i nežinią nu- 
grimsta".

Tada tu vėl nubundi iš savo 
sapnu ir pasilenkęs nusiskini 
mirties šakelę ramybes ir lėto 
laiko prieglobstyje.

A. Vaičiulaitis.I

— Lietuvius tevyneje žudo 
džiova. Iš Lietuvos gaunamuose 
laiškuose, net iš kaimu, vis 
prašoma streptomycino.

KAZYS BRADUNAS

laugom Nemuno upyne, 
Šaknis tvirtai ileidome i gelmes. 
Tėvu mus dulkes, gyvos kapinyne, 
Ten pašventė padanges ir žemes. 
Atėjom ten iš amžių glūdumos 
Uždegti židinius namuos.

O šimtmečiai daug visko neše: 
Garbes ir vargo ir skriaudų, 
Bet plauke per girias žaliąsias 
Daina negęstančiu aidu.
Ir likome su protėviu daina 
Šaka žaliuojanti, jauna.

Dar teka tyras aisčiu kraujas 
Mus gyslose karšta ugnia.
Tauta nuo amžių purvo nusiplauja
Ir savo veidą mato Nemune:
Aukštai — Žvaigždžiu žėruojantys pulkai, 
Po kojų — lygumos, laukai.

O akys mėlynos žaibu žaibuoja, 
Plaukai skrajūno vėjo pučiami. 
Kai ąžuolai pilies kalne siūbuoja, 
Tu vėl laisvūne paukšte nerami 
Jau moja lėkti ištiesti sparnai — 
Vilioja saule ir kalnai.

Ir tvaska naujo rytmečio pašvaiste, 
Ji tavo galvą kaišo spinduliais.
Visi pakilsime, sustosime ir eisim 
Viršunen vedančiais keliais.
Jau kyla durnai, dega aukurai... 

^Ir darbo! Darbo neužmatomi barai! ...

Tik dar tvirčiau iaukim Nemuno upyne, 
Šaknis giliau ileiskim i gelmes!
Tėvu mus dulkes, gyvos kapinyne, 
Čia pašventė padanges ir žemes.
Ranka tik rankon, petys tik prie peties — 
Žygiuosim vėl i amžius ateities! ...

LETUVIU KALBOS VADOVO 
PASIRODYMO IŠVAKARĖSE

LTB Centro Komiteto prane
šimu — 1949.XI.il., — "Lietu
viu Kalbos Vadovas" netrukus 
pasirodys. Bet dar nėra surink
ta ne puses reikalingu pinigu. 
Del to prenumerata ir toliau te
berenkama. Kanadoje po 3 dol. 
Pirmutine lietuvio pareiga yra 
ji užsiprenumeruoti jo pasiro
dymo išvakarėse.

Nemalonu pažymėti, kad dar 
tiek maža kanadiečiu lietuviu 
ji užsiprenumeravo ir kad pre
numeratos rinkimo vajuje be
veik ne trupučiuko nepadėjo 
jau tokios gausios musu orga
nizacijos — tarp kitko, tiek ener
gijos skyrusias nesupranta
moms savitarpinėms kovoms. 
Ar šitame pirmaeiliame lietu
viškos kultūros žygyje jos ir to
liau pasiliks abejingos? Kuo 
padės musu patriotai, intelektu
alai, veikėjai, laikraštininkai? 
Ar ligi galo turės čia užtekti tik
tai privatines pavienio asmens 
iniciatyvos?

Dar kartą pabrėžiu, kad tie, 
kurie iš mano prenumeratorių 
pakeitė gyvenamą vietovę po 
užsiprenumeravimo, savo naują 
adresą turi patys pranešti LTB 
Centro Komitetui, Muenchen 27, 
Rauchstr. 20, US Zone, Germa
ny, nes prenumerata ir sąna
šai jau yra ten. Prenumeratą 
priimu ir toliau.

P. Štuopis,
104 Wright Ave. 
Toronto 3, Ont.

Šv. Onos bažnyčia Vilniuje

KANADOS LATVIU 
LAIKRAŠTIS

Palyginus negausi Kanados 
I latviu kolonija ligšiol leido fo

tografuojamą laikrašti "Briva 
Balss". To laikraščio Nr. 29 — 
'caledinis — išėjo jau spaus- 
iintas saustuveje. Laikraštis ir 
oliau bus spausdinamas spaus 
uveje, eis kas savaitę.

Liuda... Taip man sunku dar ir dabar prisiminti tą paskutini 
vaizdą, kada jis švelniai pabučiavo mano akis ir tarė jau ramiai 
šypsodamasis: "Dabar man leisk pamiegoti". Kai po poros va
landų, nujautimo vedina, nuėjau jo pažiūrėti, radau ji besišyp
santi, bet toj šypsenoj jau ilsėjosi amžinybe. Gali įsivaizduoti, 
ką aš išgyvenau. Ne, bučiau niekad už nieko netekėjusi, bet tas 
pažadas mirštančiam . .. Ne, ne, turiu būti teisinga. Tada man 
tik taip rodėsi, kad amžinai jam busiu ištikima. Vincas toks man 
buvo geras. Jis laikėsi visą laiką korektiškai, pagerbė mano 
gedulą. Tai raminančiai mane veike. Jis vis surasdavo kuo ma
ne išblaškyti. Ir taip mudu iš lėto susidraugavom. O paskui ... 
paskui many prasiveržė nesuprantama liepsna. Vinco žvilgsnis 
pradėjo mane deginti. Tos jo rankos ... Many'pabudo svaigi
nančioji aistra ir noras, toks veržlus noras gyventi ir gyvenimu 
džiaugtis. /Tokio jausmo, prisipažitu, Zigmui nejaučiau. Aš ji 
mylėjau daugiau sielos meile, kuri ir dabar many rusena. O 
Vincui, juo toliau juo labiau ėmiau jausti kylanti, lyg koki ura
ganą, kankinanti, neramu jausmą.

— Ir tas jausmas tave ir dabar tebekankina? — paklausė 
Liuda.

— Ištekejjus už jo, dar ilgai gyvenau svaigu sapną. .0 dabar 
aprimau, — ir Mone vėl, kaip automobily, paslaptingai nusi
šypsojo.

— Ar tu nieko nepastebi? — pagaliau paklausė ji sesers. — 
Man juk jau laikas aprimti.

— Argi jau? — nustebo Liuda. — Ir tu džiaugiesi?
— Esu laiminga, — teištarė Mone. — Kažkas neišreiškiama

vyksta manyje. Ir kūne ir sieloj. Lyg dangus ir žeme butu susi
jungę i savotišką misteriją. Ir tos misterijos leitmotyvas — sal
dus lūkesys. K

Mone butu dar ilgai kalbėjusi, bet pastebėjo, kad Liuda neno
rom klauso. Tie išgyvenimai jai svetimi. Ji ligšiol priešiškai tai 
temai nusiteikus. Motiniški jausmai dar joje nepabudo — nu
sprendė Mone. Ir gerai, kad nepabudo, nes dar ji gali užsimanyti

L- 
stabde save Mone. Bet jai iš pasąmonės išlindo ilgus metus puo
selėjama mintis, ne ta motina, kuri pagimdė, bet ta, kuri auklėjo. 
O juk Auksę ji nuo gimimo dienos auklėjo ir ją mylėjo, kaip 
motina tegali mylėti.

Aukse jau lauke juju. Nesulaukusi, pravėrė salionelio duris, 
šaukdama motiną ir tetą pas save.

Jaukus, vaikiškas kampelis, — pagalvojo Liuda, ir urnai jai

salioneli. — Eik, Auksute, i savo kambarį. Mes pas tave vėliau 
ateisim.

— Anas butas jau buvo per mažas. Be to, jame aš bučiau ne
galėjusi būti po to, kai nutariau antrą kartą ištekėti. Jausčiau 
lyg nuodėmę. Ten nenusikratomai stovėtu prie manęs Zigmas, 
— kalbėjo Mone, ir jos balsas buvo liūdnas. — Ach, Liuda, koks 
sudėtingas padaras žmogus. Aš ji, Zigmą, be galo mylėjau ir 
dabar dar, jam mirus, mano siela jo kupina. Bet šalia jo aš 
myliu Vincą. Tai savotiškas jausmas, kažkas panašu i kylančią 
audrą, kažkas, kas nuolatos mane kutena ir neduoda ramybes. 
Dar ir tada, Zigmui gyvam esant, manyje kažkas kildavo ji 
pamačius. O Vincas, mačiau aiškiai, man simpatizavo. Gal tai 
pastebėjo Zigmas, kad mirdamas pasišaukė Vincą ir liepe jam 
pažadėti mane vesti. Dieve, tuo metu ir Vincui ir man ne galvoj 
tokios minties nebuvo. Aš taip išgyvenau Zigmo ligą ir jo pasi
traukimą iš žemes. O čia tokie jo žodžiai.. . Vincas nenorėjo 
pažadėt. Jis labai nejaukiai jautėsi vargšelis. Lyg sugautas 
vagiant. Tada Zigmas paėmė jo ranką ir tarė jam: "Juk tu ją 
myli?" Vincas tylėjo nuleidęs galvą, lyg jam butu nepatogu 
prisipažinti prie nuodėmės. "Aš mirsiu vistiek. Jau dabar aš 
nuo jusu tolstu. Tad pasakyk man atvirai, kaip broliui, kaip 
geram draugui, taip, ar ne?" Vincas tebetylejo. "Nenoriu jos 
vienos palikti pasaulyje. Ji taip reikalinga globos", pridūrė 
Zigmas liudnu balsu. Tik po šių Zigmo žodžiu, Vincas sušnibž
dėjo: "Pasižadu, Zigmai". Ir jis išraudo, kaip jaunas vaikinas. O 
kaip aš jaučiausi, gali įsivaizduoti. Tuo metu mano širdis vien 
Zigmu gyveno. O mirštančiojo akys, matyt, toliau žvelge i ateiti. 
Jis nušvito. "Tad paduokit viens kitam ranką. Dabar aš busiu 
ramus. Tu, Vincai, saugok mano Lotoso žiedeli, buk jai geras, 
nes ji to verta". Tai jo paskutiniai žodžiai Vincui. Jis silpnai 
paspaude Vinco ranką ir paprašė ji palikti vieną su manim. Ir 
tada jis suėmė abiem rankom mano veidą, klausdamas manęs 
verkiančios: "Sakyk, Mone, ar aš tau buvau geras vyras?' Man 
sunku buvo ištarti žodi. Tenulenkiau galvą. "O dabar atvirai, ar 
tu mane mylėjai?" Aš tada prisiglaudžiau prie jo ir gaikčiodama 'jai atimti Auksę. Ne, ne, taip negražu, egoistiška galvoti, — su- 
suvepeliojau: "Myliu, Zigmuti, myliu tik tave". O jis mane iš 
lengvo atstume nuo savęs, tardamas: "Bet ir ji mylėsi, esu tikras, 
Mone. Be to, turėsi... turėsi... savo kraujo ... vaiką". Taip 
man pasidarė graudu, taip man jo pagailo. Matyt, jis visą savo 
gyvenimą kankinosi, kad negalėjo man leisti būti motina O aš 
buvau maniusi, kad mano meile Auksei, jo sąžinę užmigdė. Bet 
jis buvo nepaprastai jautrus. Vincas ne toks ... Ach, Liuda,

LRK i Kanados lietuvius
LRK jau keturi su puse metu' 

kovoja su musu tremtiniu var
gais ir nelaimėmis. Tuoj po ka
ro tą darbą labai plačiai reme 
BAL Fondas, o taip pat i musu 
prašymus gausiai atsiliepdavo 
įvairios tarptautines organiza- 
ijos bei patys lietuviai tremti
niai. Bet nuo karo pabaigos 
praėjo keturi su puse metu. Per 
tą laiką visos sąlygos žymiai 
pakitėjo.

BAL Fondas jau antri metai 
visą savo darbo svori nukreipė 
i emigracijos reikalus. Jis davė 
puikius vaisius, nes> jau virš 
15.000 lietuviu pasiekė JAV. 
Tarptautines organizaijos bai
gė turėtus fondus ir dabar iš 
ju negalime beveik nieko gauti.

Po valiutos reformos Vokie
tijoje tremtiniai paliko be lešu. 
Dabar ju dauguma jau yra iš
vykusi i įvairius kraštus. Bet 
šalpos apimtis beveik nesuma
žėjo, nes Vokietijoje paliko visi 
ligonys, seni ir kitu kategorijų 
šelptini tremtiniai. Tos grupes 
sudaro apie 5.000 asmenų. Jie 
sudaro vadinamą "Hard core". 
Jiems bus didžiausiu sunkumu 
išvykti iš Vokietijos. Jie bus rei
kalingi nuolatinio šelpimo ir 
globos. Musu supratimu tą glo
bą turi suteikti i kitus kraštus iš
vykę lietuviai, pradėję savisto
vu gyvenimą.

LRKryžius patsai jokiu fondu 
neturi ir yra tik tarpininkas tarp 
aukojančiu ir reikalingu šalpos. 
LRK tiki, kad visuose lietuviuo
se yra pakankamai savitarpinio 
solidarumo, todėl mano, kad 
išvykę i kitus kraštus lietuviai 
supras sunkią beveik tragišką 
būklę likimo nuskriaustu savo 
tautiečiu, ilgam laikui, o gal net 
visiems laikams, priverstu pa
likti Vokietijoje ir išties jiems 
savo brolišką pagalbos ranką.

Jiems reikalingas maistas — 
mesa, riebalai, kava, kakao,

cukrus, ect., ir lėšos. Tuos daly
kus galima siusti tiesioginiai 
arba per BALF New Yorke. BAL 
F-as gali visas gerybes pasiusti 
nemokėdamas transporto iš
laidu.

Lėšas galima siusti irgi per 
BALF arba tiesiogiai sekančiu 
adresu: St. Garbačiauskas, Zue- 
rich, Hohenklingenstr. 23, Sui
sse, nurodant kad lėšos skirtos 
LR Kryžiui. *

LRKryžius, pranešdamas apie 
tai Kanados lietuviams, nuošir
džiai kviečia visus įsijungti i 
musu pačios nelaimingiausios. 
tremtiniu dalies gelbejimą. Aš, 
tu tremtiniu vardu, dėkoju vi
siems, kurie juos prisimins ir 
išties duosnią visuomeniškos 
pagalbos ranką.

Su gilia pagarba
Dr. D. Jasaitis

LRK Pirmininkas.

Redakcijai prisiųsta
Savu keliu, Nr. 1, 1949. XII. 

8, leid. Ateitininku Federacijos 
Vyriausioji Valdyba, Cleve
land, Ohio. Rotatorių spaus
dintas A. Federacijos informaci
nis biuletenis, skiriamas orga
nizacijos vidaus reikalams.

Skautas, Nr. 4, Gruodis, 1949 
m. Redaguoja Redakcine K-ja, 
leidžia Rūta, Rodney, Ont. ok
tava form. 20 psl. Tai lietuviu 
skautu laikraštis Kanadai ir JA 
V-bems. Spausdinamas geram 
popiaryje, iliustruotas, 
metais žada pasirodyti 
tuviškais rašmenimis.

Knygų Lentyna, 1949
želio-rugsejo men., Nr. 6-9, Liet. 
Bibliografijos Tarnybos biulete
nis. Tai pirmasis siąsiuvinys 
paruoštas šiapus Atlanto. West
ville, Ill., USA., bet išspausdin
tas dar Memingene, Vokietijoje, 
kur 
niai

Šiais 
su lie-

m. bir-

VLIKO MEMORANDUMAS 
P. AMERIKOS SPAUDOJE
Jungtinėms Tautoms VLIKo 

įteiktas memorandumas del S. 
S-gos vykdomo Lietuvoje ge
nocido nusikaltimo plačiai bu
vo svarstomas P. Amerikos 
spaudoje. Kai kurie Argenti
nos ir Urugvajaus dienraščiai 
oaskelbe ilgus straipsnius, duo
dami memorandumo svarbiau
sius duomenis ir kaltinimus S. 
S-gos atžvilgiu. Kai kurie laik
raščiai savo straipsnius ilius
travo atatinkamais paveikslais. J Alfonso Nykos-Niliūno studije-

ir ankstyvesnieji sąsiuvi- 
buvo išspausdinti.

Naujas Aidu numeris
Šiomis dienomis Ameriką pa

siekė "Aidu" nr. 25. Jame yra 
tokiu straipsniu, kurie neturėtu 
likti nepastebeti musu skaitan
čios inteligentijos.

Pirmiausia tai yra originalios 
lituanistines studijeles. Tai mu
su kalbininko Dr. P. Joniko 
straipsnis "Kodėl rašome aukš
taitiškai?" ir poeto bei kritiko

su ružavomis 
atvaizdas re-

ir jos balsas

pasidarė kažko pikta. Ji nenoromis pažvelgė i ąžuolinę lovą, 
bdltai paklotą, ant kurios gulėjo didžiule lele. Štai Mones ranku 
darbo staldanteles, kilimėliai ant sienos, ant grindų ir ant švie
siu baldu. Ant rašomojo staliuko padėta vezele 
tulpėmis. Ant triaukštes knygų lentynos Mones 
muose. Visur Mone ... Mone ...

— Pas tave čia jauku, Aukse, — tarė Liuda,
užlužo. Kažkoks neiškus jausmas išliauže jos širdin. Ji norėjo ji 
apibudinti, bet niekaip negalėjo.

— Musu Auksute išlaikė egzaminą i antrą klasę, — pareiškė 
Mone, meiliai žvelgdama i mergaitę.

Aukse išraudo, kaip tulpe vazoje. Norėdama paslėpti servo 
susigėdinimą, išėmė iš dėžutės rankini laikrodėli ir, rodydama 
ji Liudai, tarė:

— Tai mamyte man padovanojo po egzaminu.
Vėl kažkas smilktelėjo Liudos širdyje.
— O aš tau atvežiau amžiną plunksną — Parkeri, — prisi

minė nudžiugusi Liuda, ir, nuėjusi prie savo daiktu, iškraustė do
vanas: plunksnakoti ir saldainius mergaitei, kristalo vazelę^Mo- 
nei, skarelę tarnaitei ir bonką lietuviškos Starkos svainiui.

Mergaite, Mones liepiama, vėl nedrąsiai pabučiavo tetos 
žandą.

Greit pasirodė ir Vincas Galinis, linksmas, triukšmingas. Jis 
paskubomis su visomis pasisveikino, visas išbučiuodamas ir už
bėrė atvykėlę įvairiais klausimais. Liuda rado Vincą nepasikei
tusi. Tik kiek daugiau jame atsirado pasitikėjimo savimi ir savo 
vertes žinojimo. Šias savybes jis igavo užėmęs aukštesnę pa
dėti ir gavęs mylimą žmoną, — nutarė Liuda. Tačiau koks skir
tingas, koks nepanašus jis i Mones pirmąjį vyrą, — toliau gal
vojo ji, žvelgdama i Vincą, kažką pasakojanti Auksei, kuri kaip 
katinėlis, prie jo glaudėsi. — Anas buvo tylus kabineto žmogus, 
o šis visuomenininko tipas. Bet abu įdomus.

Ir taip prabėgo pas Galinius pora savaičių. Ją jie blaške viso
kiais budais. Kiekvieną popietę išradingas Galinis sugalvodavo 
naują programą. Abi seserys gražiai sutarė. Tik tarp Liudos ir 
Auksutės stovėjo nematoma siena, kurios ne viena nesiryžo 
peržengti. Liuda nesąmoningai kažko pyko ant Auksutės, o ta 
tada su neaiškia baime žiurėjo i ją, nesuprasdama, kodėl teta 
jos nemyli.

M.I.C., straipsniu
J.E. vysk. P. Bučio

šiame numeryje

Brazilija, 1949 m, gruodis.

les "Nepriklausomos Lietuvos 
poezija" tęsinys. Dr. P. Jonikas 
savo straipsnyje atsako mums 
klausimą, kokiu istoriniu ke
liu susiformavo musu rašomoji 
kalba, o A. Nyka-Niliunas 
analizuoja musu didžiojo poe
to J. Aisčio kūrybą.

Be šių lituanistiniu straipsniu 
numeryje yra dar trys kiti ak
tualaus pobūdžio straipsniai. 
Žinomasis politikas prof. J. Bra
zaitis savo straipsnyje "Antras 
veiksmas prasidėjo" pasisako, 
kokius uždavinius jis teikia 
tremties emigracijai. Dr. A. Bal
tinis savo straipsnyje "Žmogaus 
krize ir krikščionybe" filosofiš
kai sprendžia musu dienu nu- 
krikščionejimo problemą. O J- 
Vaišnoros, 
paminimas 
jubiliejus.

Nemažai
duota ir dailiosios literatūros. 
Jonas Grinius jau užbaigia sa
vo dideles apimties dramą, 
skirtą Barborai Radvilaitei. 
Paulius Jurkus duoda savo pa
sakines poemos "Juodvarniu" 
ištrauką. O eilėraščiu yra davę 
poetai J. Kėkštas, V. Jonikas ir 
J. Mekas.

Ypatingai aktualus yra ir ap
žvalgų skyrius. Jau kelintame 
"Aidu" numeryje aktyviai ja
me dalyvauja musu didysai 
filosofas prof. Dr. A. Maceina. 
Ir šiame numeryje yra pora 
ypatingai aktualiu apžvalginiu 
pasisakymu. "Atmestojoje ap
žvalgoje" nurodoma, kokia pri
valo būti krikščioniškoji šelpi
mo dvasia. O apžvalgoje "Ne- 
atgaileję žmones" griežtai, bet 
teisingai A. M. pasisako del vi
su tu žmonių (iš kaires ir iš de
šines), kurie savo laiku išdavę 
tautą, šiandien vėl jai siūlosi 
vadais, lyg niekur nieko. Šalia 
šių aktualiu visuomeniniu ap
žvalga dar yra kun. Dr. Č. Cu- 
kuro apžvalginis straipsnelis 
apie’ Dostojevskio kkirybą, o 
dail. Igno Šlapelio apie daili
ninką Petrą Kiauleną.
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Lenkijos laisves mitas
Sugniuzus Hitlerio karinei 

masinai, daugelyje buvusiu na
ciu okupuotu valstybių buvo 
pradėtos "budavoti" "laisves" 
vienos iš ju gavo laisvę be ka
bučiu, kitos — su kabutėmis. 
Prie pirmųjų priklauso Vakaru 
Europoje esančios valstybes, 
kaip Prancūzija, Belgija, Olan
dija, Luxemburgas, ir kt., tu
rėjusios laimę atgauti laisvę be 
kabučiu, gi Rytuose — Lenkija, 
Čekoslovakija, Balkanų valsty
bes — susilaukė komunistines 
"laisves".

Šiuo kartu norėtųsi kalbėti 
tik apie Lenkiją, kurios tikroji 
laisve jau buvo parduota prieš 
penketą metu, t.y. dar tebegau- 
džiant patrankoms frontu lau
kuose — Teherane ir Jaltoje. 
Pirkliais tada buvo iš vienos 
puses Rooseveltas su Churchi- 
liu, o iš antros' — Juozapas 
Stalinas.

Po to, žinoma, dar vyko tam 
tikra komedija, kurios metu 
stengtasi sudaryti Lenkijai 
"koalicinę" valdžią, beveik prie
varta išsiųstas iš Londono i tos 
valdžios sudėti Lenkijos demo
kratas ir patrijotas St. Mikolai- 
czykas, kad tuo sudarius pa
saulinę opiniją ir sukurus tam 
tikrą mitą apie tariamą laisvę 
tame krašte. Deja, kiek vėlė
liau, Mikolaiczykas vos spėjo 
išnešti sveiką kaili, jo- partija 
Lenkijoje buvo sulikviduota. 
Lenkijos laisves mitas eme 
blėsti, pakol, ypač po maršalo 
Rokossowskio paskyrimo Len
kijos krašto apsaugos ministe- 
riu ir vyriausiąja galva komu
nistiniam Lenkijos politbiure, 
jis visai išblėso .. .

Po sensacingo Rokossows
kio paskyrimo ir jam užėmus 
aukščiausius postus sukomu- 

nistintos Lenkijos valdžioje, 
Londone esančios lenku agen
tūros PAT atstovas, kreipėsi i 
exilines Lenkijos vyriausybes 
premjerą T. Tamoszewski, 
klausdamas jo, ar premjeras 
nemano, jog Rokossowskio pa
skyrimas galis būti "pirmasis 
žingsnis" įjungimui Lenkijos i 
Sovietu "broliškųjų" respubli
kų tarpą?

Premjeras atsake, jog tas 
"pirmasis žingsnis" i Lenkijos 
visišką priklausomumą Sovie
tu Sąjungai jau buvo žengtas 
gana seniai, net Teherano ir Jal
tos posėdžiu laikais. Po to Len
kija kaip buvo, taip ir tebera 
gal vienas ištikimiausiu Sovie
tu Sąjungos satelitu. Lenkijos 
sovietine okupacija pilnu tem
pu prasidėjusi 1944-5 m. tebe
sitęsianti ir šiandien. Lenkija 
šiuo metu esanti tik tiek "lais
va", kad ji dar neturi sovieti
nes respublikos numerio.

T. Tamoszewskio valdžios 
kabinetas niekad ir negalvojęs, 
kad Lenkija yra laisva ir turi 
bent koki nepriklausomumą 
nuo Maskvos. Lenkijos dabarti
nes valdžios sąstate, esą, figū
ruoja žmones, daugiausia at 
vežti iš Sovietu Sąjungos, kuriu 
pavardes Lenkijoje ligi ju at
vykimo visai nebuvo žinomos. 
I dabartinę Lenkijos kariuome
nę — smarkiu tempu buvo in
filtruojami sovietiški karinin
kai, taip pat net generolai. Ro
kossowskio nominaciją prem
jeras skaito ne pradžia Lenki
jos sovietizacijos, bet jos tąsa.

I klausimą, ar premjeras 
mano, jog Rokossowskio pa
skyrimas gali turėti koki nors 
ryši su numatomu bent kokiu 
pergrupavimu sovietu kariuo
menes toj Europos dalyje ir pa

čioje Lenkijoje, buvo atsakyta, 
jog tas reiškinys tegalės pri
klausyti nuo bendros tarptauti
nes padėties.

Pasisakė T. Tomaszewskis ir 
del Rokossowskio "lenkišku
mo". Mat, Maskva, iš dalies, 
mėgino pateisinti šitą žygi tuo, 
kad, esą, Rokossowskis kilęs 
iš Lenkijos ir yra "lenkas".

Rokosowskis esąs senas ru
su karys. Jis tamavęe kariuo
menėje taip pat jau 1920 m. ir 
dalyvavęsę operacijose kar^ 
prieš Leikiją. Sovietinėj armi
joj jis pasiekė aukščiausi kari
ni rangą ir buvo apdovanotas 
aukščiausiais ordinais. Esąs 
ir Suvorovo ordino kavalierius. 
To paties Suvorovo, kuris 1793
m. padare atmintiną karini 
maršą i Varšuvos priemiesti 
Pragą. Keistas istorijos supuo
limas, kad, esą, ir jo vardo or
dino kavalierius Rokossowskis 
1944 m. vasarą su savo armi
ja Pragos priemiestyje ir lauke 
kol naciai sunaikins sukilusius 
lenku karius...

Rokossowskis esąs tik savo 
rūšies renegatas ir joks lenkas. 
Jis galis viską atiduoti ir viską 
padaryti, kad tik patenkintu ša- 
vo sovietiškus ponus. Del to 
tad pavadinimas jo lenku, už
vilkimas lenku maršalo unifor

. mas ir kitokia bolševikine 
pompa, esanti tik Maskvos 
priemone saviems tikslams 
siekti.

Kaip ten bebutu, vis dėlto, 
Rokossowskio paskyrimas i 
Lenkijos valdžios vieną iš aukš
čiausiu postu, pasaulio spau
dos ir viešosios opinijos buvo 
užskaitytas i didžiųjų politiniu 
sensacijų tarpą. Tuo pačiu, ži
noma, visiškai nubluko tas mi
tas, jog Lenkija dar turi kokią 
nors laisvę, ar bent koki sava
rankiškumą.

Pranys Alšenas.

ŠVENTIEJI METAI Ar Europos jau nebera?
1950 metais Romoje rengia

mos ypatingos iškilmes. Šven
tųjų Metu pradžią Šv. Tėvas 
paskelbė praėjusiose Kučiose. 
I Romą laukiama atvykstant 
daugybes maldininku. Jau da
bar iš įvairiu kraštu yra užre
gistruota atvikstančiu maldinin
ku visas milijonas. Be ypatingu 
pamaldų šiais metais Romoje 
bus surengta daug kulturiniu 
pramogų — visa eile religines 
muzikos koncertu ir penkios 
parodos. Iš ju ypač įdomios ža
da būti dvieju pastarųjų popie
žių labdaringos veiklos visame 
pasaulyje ir katalikiškos akci
jos parodos. Beabejo taip pat 
impozantiškos bus misijų ir net 
dvi religinio meno (vakaru ir 
rytu apeigų) parodos. Per Šv. 
Metus popiežius pasirodys net 
26 bažnytinėse iškilmėse. Kai 
kuriu ju ir datos jau žinomos 
Tai bus beatifikacijos, bažny-.1. Mass. USA.

KELIONES I ŠV. ŽEME

Nazaretas, Galilėja ir Ein Ka
rėm, piligrimu lankomos vietos, 
dabar yra Izraelio valstybes ri
bose, Betleju betgi tuo tarpu 
valdo arabai. Artėjant jubilie
jiniams metams buvo kilęs su
sirūpinimo ar del dabartiniu po
litiniu Palestinos santykiu bus 
įmanomos maldininku keliones 
i ir po Šventąją Žemę. Tačiau 
oficialu leidimą maldininkams 
lankytis pirmiausia paskelbė 
Izraelio vyriausybe, o kiek vė
liau be jokiu rezervu ir be jo
kiu sąlygų toki leidimą paskel
bė ir Transjordanija.

GAISRAS KRISTAUS 
KARSTO BAZILIKOJE

Lapkričio 26 d. vakare Jeruzo- 
limoje Kristaus Karsto, kitaip 
dar vad. Prisikėlimo, baziliko-

čiu šventinimo, Dievo Kūno ir 
kt. progos. 7

Romą užplusiantiems maldi
ninkams globoti yra sudaromi 
tautybių specialus komitetai. 
Yra sudarytas ir lietuviu tokis 
komitetas. Jo pirmininkas yra 
J. E. vysk. V. Padolskis, o sekre
torius kun. V. Balčiūnas. Komi
teto būstine Šv. Kazimiero Ko
legijoje. Lietuviu maldininku 
beabejo gales būti tik iš išeiviu, 
bet ne iš Lietuvos. JAV lietuviu 
maldininku kelione i Romą ima
si rūpintis ir jau pradėjo maldi
ninku registraciją Kunigu Vie
nybe. Apskaičiuojama, kad ke
lione lėktuvu kainuotu apie 
$700-1.000, o laivu apie $850
1300. Pastaruoju atveju, mat bu
tu daugiau kitu šventovių ap
lankoma. Registruoja ir infor- 
maciju teikia Rev. C.A. Vasys,
153 Sterling St., Worcester 4,

IZRAELIO KOLONIZACIJA

Kaip pranešama iš oficialiu 
šaltiniu, pereitais metais Pales
tinoje žemes ūkyje buvo Įkur
dinta 30.000 žydu tremtiniu iš 
Europos, Šiaurės Afrikos ir Ar
timųjų Rytu. Jie visi įkurdinti 
šiaurinėje Galilėjoje ir Negevo 
rajone. Kiekvienam naujaku
riui buvo duota 5-7 akrai že
mes, 1 karve, 50 vištų ir $850 
pinigais. Negevo rajone įkurtos 
63 naujos kolonijos,*kuriu  kiek
vienoje yra vidutiniškai 500 
žmonių. Šią programą pasise
kę įvykdyti dėka JAV žydu or
ganizacijų paramos.

PANAIKINTOS KALĖDOS
Vengrijos vyriausybe oficia

liai paskelbė, kad Kalėdų šven
tes Vengrijoje panaikinamos. 
Tai esąs bažnytinis padarinys. 

ji veiksniai ir naujos jėgos. Blo
giausia, kad Europa iš pasaulio 
istoriją kuriančiu veiksniu be
turi vos vieną kultūros veiks
ni. Ji yra atsilikusi ypač ūki
niais šaltiniais. Pasirodo, kad 
energingiausios ir pranasausios 
žmonijos dalies gyventa toje 
pasaulio dalyje, kuri savo ūki
niais resursais yra gan biedna 
ir juos žymia dalimi jau yra iš- 
semusi. Tačiau senutes Euro
pos entuziastai dar nenusime
na, nes pagrindinis veiksnys 
ir ligi šiol lėmęs pasaulio isto
rijos kelią, tebera tas pats. Tai 
yra žmogus ir jo genijus. Eu
ropietis žmogus tebera dar gy
vas, nors ir sukrėstas politiniu 
katastrofų. Europietis gyvena 
tirščiausiai apgyventoje pasau
lio dalyje ir būtinumo yra ver
čiamas ieškoti nauju keliu, 
nauju vertybių ir veiksniu, ku
rie atsvertu kitu kontinentu ūki
niu šaltiniu reikšmę. Naujuju 
energijos šaltiniu atradimai — 
padaryti kaip tik europiečiu — 
duoda vilčių, kad žmogiškasis 

’ genijus gali išsiversti ir be natū
raliniu turtu bei energijos šalti
niu. Jei šios viltys nepasiteisin
tu, tuščiaaruode Europa beabe
jo turėtu susmukti, o Georgia 
neabejotinai daro perplačias 
išvadas iš laikinos politines si
tuacijos. Ištikruju gi ne politi
niai, bet kultūriniai bei civili
zaciniai ir ūkiniai santykiai le
mia kontinentu ir tautu istoriją.

SOVIETU GROBIO DALYBOS
Jau bus 2 metai, kai vakarie

čiai nebeleidžia rusams išvež
ti iš vakariniu Vokietijos sri
čių jiems pripažintą karo grobk 

Dažniausiai tai yra išmontuo
jami fabrikai. Yra nuspręsta tą 
turtą pasidalinti visoms 19 
tarpai! j antiniu valstybių.

Gruodžio 8-12 d. Šveicarijos 
Lausannos mieste vykusią Eu
ropos kultūrinę konferenciją, 
kurioje dalyvavo net 23 Europos 
kraštu — j u tarpet ir Lietuvos 
bei Latvijos atstovai, sujaudino 
rumunu rašytojo Gheorgiu laiš
kas, kuriame rašoma, kad Eu
ropos suvienijimo darbo imtis 
jau per vėlu, nes ji jau nebe
egzistuojanti:

"Šiandienine Europa, jeigu 
tik mes drįstame pažiūrėt tie
sai i akis ir pasakyti tai, ką 
matome, bėra tik karo nualintas 
kraštas, pasidalintas tarp dvie
ju didžiųjų: Sovietu Rusijos ir 
Amerikos".

Viena dalis federalines Eu
ropos jau esanti suorganizuota 
S. Rusijos. Dabar gi amerikie
čiai, užsimovę pirštinaites, sten
giąs! paimti vakaru Europą 
švelnumu ir panašiai organi
zuoti federalinę Europą vaka
ruose.

"Vadinasi, jus nebegalite su
kurti federalines Europos vaka
ruose, nes amerikiečiai yra pa
siėmę šią iniciatyvą ir dabar 
bus dvi federalines Europos, ru
su ir amerikiečiu, arba, galimas 
dalykas, kad bus viena suvie
nyta Europa, jei vienam iš di
džiųjų pasiseks nugalėti kitą, 
bet jokiu atveju Europos likimas 
nebus pačiu europiečiu ranko- 

ft se .
Pesimistinis Gheorgiu laiškas 

buvo gyvai diskutuojamas kon
ferencijoje ir spaudope. Beabe
jo ir optimistai argumentu gali 
rasti gana daug. Tačiau faktas 
lieka faktu, kad Europa gyve
na sutemas, kad jos politinis 
ir ūkinis pranašumas yrapa- 
laužtas ir savo senojo vaidmens 
ji dar ilgai, o gal ir niekumet ne
beatgaus. Pasaulyje iškyla nau

■ Paryžiuje išeinančiam lenku 
žurnalui "Kultūra" finansuojant 
lenku rašytojas ir dailininkas 
J. Czapskis važinėja po pasau
li, darydamas pranešimus apie 
Katyne ir kitose Rusijos vieto
se nukankintus ir nužudytus 
lenkus. Jis pats yra buvęs bol
ševiku koncentracijos stovyk
lose nuo 1939 m. iki 1941 m. ir 
priklauso nedidelei 400 inteli
gentu grupei, išleistai iš sto
vyklų, kad pradėtu organizuoti 
Sikorskio sutartimi numatytą 
lenku kariuomenę, kurios va
du buvo paskirtas Anders. To
ronte padarytame pranešime p. 
Cz. aptarė visas lenku aukas ir 
ju kančias Rusijos plotuose, 
■^pač užakcentuodamas -kctri-
n.nkijos ir inteligentu išžudymą 
Katyne. Iš savo keliones po SS 
SR renkant vyrus armijai, p. 
Cz. prisiminė, kad jau tada jam 
buvę nesuprantama ir įtartina, 
kad visos įstaigos ir aukštieji 
bolševiku pareigūnai, i kuriuos 
jis kreipęsis, teiraudamasis, 
kur randasi 15.000 suimtuju len
ku inteligentu ir karininku, visi 
gynęsi nieko nežiną, nors, sa
ko jis, viename Maskvos kabi
nete yra didelis žemėlapis, ku
riame yra sužymėtos vietos SS 
SR koncentracijos stovyklų, 
nors toje pačioje ištaigoje esan
čios bylos visu ištremtujd ir i 
kalėjimus uždarytųjų lenku ir 
kitu tautybių kankiniu. Jo pra
nešimas buvo paminėtas ir 
Toronto anglu spaudoje.

KATYNO BYLA VĖL 
IŠKYLA

Pagarsėjusi Katyno žudynių 
byla kuri laiką buvo lyg ir pa
miršta. Apie ją buvo nebekal
bama arba retai tekalbama. 
Pastaruoju metu New Yorke su
sidarė specialus komitetas, ku
ris ižsimojo bylą atnaujinti vi
suomeniniame teisme. Komiteto 
— Committee for the Investiga
tion of Katyn Massacre, Inc. — 
pirmininku yra buvęs JAV am
basadorius Varšuvoje Arthur 
Bliss. Jam priklauso daug žy
miu amerikiečiu, o lenku jo su

Lenkai garsina Katvna
dėty tėra vos du. Tarpe liudi
ninku, kurie kviečiami duoti pa
rodymus yra ir SSSR užsieniu 
ministeris Vyšinskis. Komiteto 
pirmininkas ji pakvietė, pa
skelbdamas viešą laišką. Jo 
reakcijos tuo tarpu dar nėra.

POLITRUKAI LENKU 
LAIVYNE

Lenkija visdelto smarkiais 
žingsniais žengia sovietizacijos 
kryptimi. Pastaruoju metu i 
Lenkijos laivyną įvesti politi
niai vadovai, tuo tarpu pava
dinti kultur. ir švietimo karinin
kais. Jie bus laikomi pirmaisiais 
kapitono pavaduotojais ir bus 
atsakingi už įgulos "moralini 
bei patriotini veidą", o taip pat 
"už ištikimybę liaudies demok
ratijai ir išpildymą visu lai
vams pavestu uždaviniu".

Pagrindinis reikalas, del ku
rio šie politrukai ivesti yra no
ras kovoti su jurininku dezer
tyravimu. Kaip tik koks laivas 
pasiekia vakaru pasaulio uos
tus, jurininku eiles ima tirpti. 
Kažin ar "nepaklys" kartais 
uostuose ir patys vadovai?

ŽYDU EMIGRACIJA IŠ 
LENKIJOS

Varšuva. — ONA — Jau ant
ras specialus traukinys su žy
dais emigrantais apleido Var
šuvą ir išvyko i Izraeli. Cha
rakteringa, kad komunistine 
Lenkijos valdžia, prieš leisdama 
žydams emigruoti i Izraeli, iš
leido tiesiog drastiškus potvar
kius, draudžiančius išsivežti 
turtą.

Pagal tuos potvarkius, kiek
vienas emigruojantis žydas te
gali išsivežti: vieną laikrodi, 
šliubini ir dar vieną kitokį žiedą 
vieną maldaknygę ir 10 kitokiu 
knygų, kurios išleistos po karo 
pabaigos. Be to, leidžiama pa
siimti 1 OO.ČOO zlotu — apie 100 
dol. — šeimos galvai, iškeičia
mu i Izraelio valiutą. Kiti šei
mos nariai tegali išsikeisti po 
50.000 zlotu, iš kuriu trečia dalis 
eina transporto išlaidu paden

gimui, o du trečdaliai — tega
lės būti emigrantui išmokėti 
jam atvykus i Izraeli, Izraelio 
valdžios. Šiuo metu vis dėlto 
prasidėjo masine žydu emigra
cija iš Lenkijos i Izraeli. Var
šuvos vyriausybe kasdien iš
duodanti nuo 100 iki 150 vizų.

LENKU SOCIALISTAI IŠEI
VIAI NESUTARIA

Kaip žinoma, Londone vei
kianti ekziline lenku vyriausy
be, sudaryta prezidento Zales
kio, vadovaujama Tomaševs- 
kio, nėra pripažįstama visu par
tijų. Nepripažįsta jos ir liaudi
ninkai su Mikolaičiku, kuris no
ri suorganizuoti visus apjun
gianti vad. Tautines reprezenta
cijos komitetą, nepripažįsta ir 
socialistai. Pastaruoju metu bet
gi socialistu partijos — PPS — 
dešinysis sparnas pradėjo ro
dyti tendencijos remti Zaleskio 
ir Tomaševskio valdžią ir ne
nori palaikyti ryšiu su Mikolaj- 
čiku. Kairysis sparnas betgi ne
nori pripažinti nei Zaleskio pre
zidentūros, nei Tomaševskio 
vyriausybes. Jie reikalauja su
kurti "tautinę reprezentaciją", 
kurioje be Tomaševskio vyriau
sybėje dalyvaujančiu partijų 
butu atstovaujami ir socialistai 
ir liaudininkai. Kairiojo sparno 
vadai yra Ad. Ciolkošas ir T. 
Arciševskis, o dešiniojo — J. 
Kvapinskis, buvęs premjeras, 
kuris jo nuomones neparemus 
suvažiavimui, įvykusiam Pary
žiuje, pasitraukė iš partijos 
Centro Tarybos bei Centro Ko
miteto.

DVIAUKŠČIAI VAGONAI
Vakaru Vokietijcs geležinke

liuose dar šiais metais ruošia
masi paleisti kursuoti dvieju 
aukštu vagonus. Jie bus dvieju 
tipu: vieni tik III klases, kuriuo
se žemutiniame aukšte bus 92 
vietos, o antrame aukšte 58 
vietos; kito tipo vagonuose apa
tiniame aukšte bus 92 vietos 
III klases, o antrajame aukšte 
40 vietų II klases.

je kilo gaisras, kuris sunaikino 
beveik visas medines bažny
čios dalis. Tai labai sena baž
nyčia, pastatyta dar IV amž. 
Konstantino D., o atnaujinta. 
Kryžiaus karu metu. Bazilika 
yra toje Jeruzolimos dalyje, ku
rią dabar laiko užėmę transjor- 
daniečiai. Del to gaisro gesini
mo darbams vadovavo arabu 
miesto gubernatorius Našašivi. 
Buvo panaudotos tik arabu 
ugniagesiu komandos ir prie
mones. Izraelio pasiūlytoji pa
galba buvo atmesta, pareiškus, 
kad gaisras jau apvaldytas. I 
gaisro vietą buvo atvykęs pats 
karalius Abdula. Gaisro prie
žastis — neatsargus elgimasis 
su ugnimi darbininku. Arabu 
žydu karo metu i baziliką buvo 
pataikę keletas artilerijos svie
diniu, tačiau nuostoliai buvo 
nedideli. Dabar ji nukentėja 
skaudžiai. Ypač vakarine dalis, 
kur gaisras prasidėjo. O kaip 
tik toje dalyje yra pats Kristaus 
karstas.

JERUZOLIMAS

JTO gruodžio 3 d. pradėtas 
svarstyti Jeruzolimos klausimas. 
Specialus komitetas svarstymo 
baze priėmė Australijos pasiū
lytą rezoliuciją, pagal kurią 
Jeruzolimos ir Betlejus paver
čiami tarptautine teritorija, val
doma JT. Šitą rezoliuciją reme 
ir SSSR. Jai priešingas Izraelis.

Izraelis reikalauja, kad Jeru- 
zolimas butu pripažintas jam. 
Izraelio parlamentas oficialiai 
paskelbė Jeruzolimą sostine ir 
ten perkele visas centrines Įs
taigas iš Tel Avivo, nors tuo 
tarpu jo valdoma tėra tik dalis 
miesto. Izraelis sutinka, kad bu
tu sutarptaųtintos šventosios 
vietos, bet reikalauja, kad ir ju 
apsauga butu jam pavesta.

Gruodžio 5 d. žydai buvo su
rengę didelę demonstraciją Je- 
ruzolimoje. Vadovaujami vy- 
riausojo rabino, 12.000 žydu, 
atėję prie sionizmo kūrėjo Herz- 
lio kapo prisiekė iškėlę dešines: 
"Jei tave, Jeruzolime, pamiršiu, 
tenustoja veikusi mano dėsi- 

lt ne .

MANNSTEINAS NUTEISTAS
Po garsiojo Nuembergo teis

mo iš visu naciu ir ju vadu 
bene daugiausia pasaulio dė
mėsi buvo patraukusi Hambur
ge vykusi byla maršalo von 
Mannstein, vadovavusio Hitle
rio armijai, žygiavusiai per pie
tų Rusiją. Byla susidomėjimo 
šukele pirmiausia del to, kad 
anglai atsisakė kaltinamąjį iš
duoti rusams, bet teise patys.

Didelio taip pat susidomėji
mo šukele faktas, kad pačioje 
Anglijoje buvo renkamos au
kos advokatui pasamdyti ir kad 
po kelis svarus paaukojusiu 
tarpe buvo ir pats Churhillis. 
Plačiai buvo komentuojama, 
kad anglai esą suinteresuoti 
išgelbeti karo su Rusija specia
listą. Pagaliau susidomėjimą 
šukele pati bylos eiga, kurios 
metu i teismą parodymu duoti 
atvykę kažkokie paslaptingi 
liudininkai iš Anglijos, o be to, 
visus suintrigavo ir gynybos 
nauja pozicija. Gynėjas būtent

ŠV. PETRO KARSTAS
Speciali Vatikano archeolo

gu komisija yra padariusi prie
laidu, kad po Šv. Petro Bazili
ka yra radusi šv. Petro karstą. 
Tačiau šiuo metu reikalas te
bera neišaiškintas ir oficialus 
popiežiaus žodis dar netartas.

Paties atrastojo karsto taip 
pat dar nėra matęs niekas be 
pačiu tyrinėtoju. Jis buvo pa
rodytas tik Švedu kronprincui, 
kuris, kaip žinoma, yra gana 
žymus arceologas. Šventaisiais 
Metais popiežius kvies i Romą 
daugeli specialistu archeolo
gu, ypač italu ir vokiečiu, ku
rie savo stebejimu išvadas pa
rašys raštu. Ju raštai bus pri
jungti prie specialiu raportu 
vatikanines komisijos nariu. 
Dalis šių raportu jau yra para
šyti, bet dar visa eile tebera ne
baigtu. Reikia pastebėti, kad 
popiežius i mokslinius tyrinėji
mus stengiasi įtraukti ir ne ka
talikus, net ne krikščionis — 
žydus.

įvairios žinios iš Europos
nebandė neigti daugumos 
Mannsteinui primetamu nusi
kalstamu veiksmu, nebandė jo 
kaltes mažinti aiškindamas, 
kad tai buvęs normalus iš aukš
čiau gautu įsakymu vykdy
mas, kaip buvo stengiamasi 
įrodyti kitu generolu bylose, bet 
buvo puolama antroji puse, 
Mannsteino įsakymai, nesude
rinami su žmoniškumu, karo 
papročiais ir tarptautinėmis 
konvencijomis, buvo pavaiz
duoti kaip būtinybe, kaip nor
malios priemones apsaugoti 
savo karius nuo totalinio žudy
mo, paskelbto iš Maskvos pa
ties Stalino įsakymu. Buvo nu
rodinėjama, kad jis negalėjęs 
nesigriebti ypatingu priemoniiu, 
kai prieš jo armijas buvo kovo
jama priemonėmis, toli gražu 
nesuderinamomis su karo tei
se ir su žmoniškumu.

Teismas vis dėlto rado ji kal
tu del daugelio nusikaltimu ir 
nubaudė ji 18 m. kalėjimo. 

SOVIETU SATELITU 
"VIENINGUMAS"

JTO posėdžiuose Ukrainos 
atstovas Voina gruodžio 3 d. 
kalbėjo:

"... buvo laikas, kai Sovie
tu Sąjunga, po didžiosios spaliu 
Revoliucijos, balsavo vieniša. 
Bet ji balsavo tvirtai ir su pasi
tikėjimu. Dabar mes esame 
penki. Bus daugiau. Šitie penki 
balsai savo užnugary turi daug 
šimtu milijonu žmonių. Mus re
mia milijonai žmonių ne tiktai 
musu kraštuose, bet ir tuose 
kraštuose, kuriu atstovai čia 
dalyvauja ir balsuoja prieš 
mus. Mes ju nesibijome. Mes 
kovojame už tiesą, ir mes ko
vosime už tiesą ligi laimėsime 
pergalę".

įsidėmėtinai pasisakė Lenki
jos atstovas Krajewski:

"Teritorijos, kurios guli i ry
tus nuo Bugo upes, už taip va
dinamos Curzono linijos — ir 
aš pabrėžiu Curzono — visuo
met buvo persveriančioje di- 

*džiumoje apgyventos ukrainie

čiu ir gudu. Suvienytos Karali
jos atstovas tą labai gerai ži
no, nors jis pakartojo, aš manau 
jau trečią syk laike šios sesijos, 
kad Lenkiją buvo užpuolusi 
Raudonoji armija. Tikrovėje, 
Sovietu Sąjungos armija išlais
vino Lenkiją".

Ar ne idomu. Apiplėštos vals- 
tlbes atstovas gina plėšiką.

"BALTOJI ŽVAIGŽDE"
Berlynas. — KP — Gerai in

formuoti šaltiniai praneša, kad 
sovietinėj armijoj smarkiu tem
pu plečiasi pogrindine prieš- 
sovietine organizacija, pasiva
dinusi "Baltąja Žvaigžde". Jos 
centras, esą, randasi pačioj So
vietu Sąjungoje, tačiau i reiš
kiasi ir okupaciniuose sovietu 
daliniuose Vokietijoje bei kito
se valstybėse.

Labai neseniai Saksonijoje ir 
Tiuringijoje — sovietu okupaci
ne zona Vokietijoje — NKVD 
areštavo 16 raudonarmiečiu, ita 
riamu priklausius tai organiza
cijai, kurie greitai buvo išsiųs
ti i Sovietu Sąjungos gilumą. 
O ten, savaime aišku, jie bus 
greitai "sutvarkyti" ...

Okupaciniuose daliniuose 
daug kareiviu ir karininku yra 
įtariamu ir sekamu. Nemaža ju 
dalis, pajutę enkavedistu seki
mą, (dezeętiruoja ir slapstosi. 
Gruodžio menesi minėtose sri
tyse priskaitoma 250 dezerty
ravimo atsitikimu.

Nedideliam mieste Jenoj — 
taip pat areštuoti 8 raudonar
miečiai, priklausę "Baltajai 
Žvaigždei".

VARNOS MIESTO NEBERA
Senas istorinis Varnos mies

tas Juoduju juru krante Bulga
rijoje iš pasaulio žemėlapio tu
rėtu išnykti. Varnos mieto ta
ryba nusprendė ji perkrikštyti 
i "Stalin". Berods tai bus pir
mas Stalino vardo miestas, 
krašte formaliai dar neijungta- 
me i SSSR. Ten jo vardo miestu 
yra jau ne vienas. Beje, "krikš
tynos" ivyko Stalino 70 m. ju
biliejaus proga.
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Kanados žinios Iš Ottawos
KANADOS PILIETYBE

Šiemet sausio 1 d. sukako 3 
tnetaji. kaip is|g(aliojo istcrty- 
mas "Canadian Citizenship 
Act". Jis ivede Kanados pilie- 
t^ę. Iki tol, 1947.1.1., visi Ka
nados gyventojai buvo anglu 
karaliaus valdiniai. • Jokios Ka
nados pilietybes nebuvo. Yra 
projektuojama šiais metais 
įvesti Kanados pilietybes dieną

TRŪKSTA MOKYTOJU
Mokytoju klausimas visą 

laiką yra labai aktualus Kana- 
noje. Kadangi mokytojai yra 
palyginus labai menkai apmo
kami, tai i šią profesiją mažai 
kas teeina, o ir iš ją pasirinku
siu daugelis meta ir nueina i 
pelningesnius darbus. Del to 
tai šiuo metu Kanadoje trūks
ta 7.593 mokytoju, o dirbantieji 
yra perkrauti darbu, turi dirbti 
bent su keliais skyriais kartu.

DP DARBAI KANADOJE
Kanados darbo ministerija 

imigravusiu tremtiniu tarpe 
pravedė anketą apie ju darbus 
ir atlyginimą. Jos daviniai ro
do, kad namu ruošai atvykusiu 
tremtiniu tik 240 dirbo žemes 
ūkyje, o 4.700 miestuose. Ju at
lyginimo vidurkis — $42-38 ir 
visas išlaikymas. Užregistruota 
115 skundu iš darbdaviu pu
ses ir 53 iš darbininku. Namu 
ruošoje, be to, dirba 214 šei
mų, t.y. vyru ir žmonų.

Iš tremtiniu daugiausia skun
du buvo iš tu, kurie dirba že
mes ūkyje, o iš dirbančiu ka
syklose skundu beveik nebuvę. 
Tokiu yra apie 6.000. Ju uždar
bio vidurkis — $1 per vai.

TIMMINS UKRAINIEČIU 
MUŠTYNES

Gruodžio 11d. per komunis
tiniu ukrainiečiu mitingą Tim- 
mir.ee kilo muštynes. Antiko
munistinis elementas pasirodė 
stipresnis, tad dabar komunis
tai del to kelia dideli triukšmą. 
Jie net priekaištauja policijai, 
kuri per ilgai neatvykusi tvar
kos padaryti, o organizacijos 
centras paskelbė deklaraciją, 
kad jis dėsiąs pastangų, kad 
nusikaltusieji butu teisiami ir 
deportuoti, kaip "elementas ne
tinkąs Kanados piliečiu visuo
menei".

Kom. suorganizuota vietos 
gyventoju ukrainiečiu delega
cija taip pat kreipėsi i Timmins 
miesto tarybą ir i merą. Miesto 

. taryba pavede policijai pada
ryti tardymą. įdomu, kad nuta
rimo formule yra suformuluota 
skundėju: "padaryti tardymą 
del muštynių tarp nacionalisti
niu ukrainiečiu DP ir ukrainie
čiu — kanadiečiu".

— Paskutiniu laiku Kanados 
Statistikos įstaiga paskelbė da
vinius apie atskiru šeimų paja
mas ir išlaidas. Toronte viduti
niai šeima per metus turi pa
jamų 3.314,01 dol., o išlaidu 
3.405,65 dol. Tokiu budu šeimos 
deficitas sudaro 91,64 dol.

Sveikinu visus savo klijentus lietuvius
S H I F F

Rubu Valymas — Lyginimas — Taisymas.
909 DUNDAS ST. W. Toronto, Ont Tel. ELgin 6649

i
 PETRAS KAIRYS

MĖSOS IR VISOKIU VALGOMU PRODUKTU

K R A U T U V E ir VALGYKLA
889 Dundas St. W. Toronto, Ont------- Tel. WA 0062
Visi mieli tautiečiai maloniai kviečiami atsilankyti.
— Puikus ir greitas patarnavimas. —

KAZYS ARDAVIČIUS

LIETUVIŠKA RUBU SIUVYKLA 
įvairus užsakymai atliekami pagal naujausias Euro
pos ir Kanados madas. Kainos prieinamos.

828 DUNDAS ST. WEST. TORONTO, Ont

— 1939 m. Kanada turėjo tik 
8 diplomatines atstovybes su 
154 tarnautojais. Dabar Kanada 
turi 44 atstovybes 33 kraštuose, 
kuriose dirba 1248 tarnautojai.

— Kanados parlamentas 
gruodžio 5 d. priėmė įstatymą, 
kuriuo draudžiama spausdinti 
komiškuose leidiniuose krimi
nalinio turinio piešinius. Leidyk
los taip pat yra padariusios nu
tarimą nuo tokiu leidiniu susi
laikyti.

— Suvedus praėjusiu metu 
alkoholio sunaudojimo davi
nius — 1948.IV.1. — 1949.III.31. 
— pasirodė, kad Winnipege al
koholiniu gėrimu tais metais 
parduota už 7 mil. doleriu. Tai 
rekordinis kiekis už visus anks
čiau parduotus kiekius. 1949 
metais alkoholiniu gėrimu par
duota mažiau.

— Pirmais 1949 m. 7 men. 
Kanadoje pastatyta 10.000 gyv. 
namu daugiau kaip praėjusiais 
metais. 1948 m. buvo pastaty* *-  
ta 36.601 namas, o 1949 m. 
46.260 namai.

— Nežiūrint apeliacijos teis
me, i Vokietiją deportuotas D. 
Liaščenko, kuris karo metu Vo
kietijoje buvo rusu šnipas, o i 
Kanadą atvyko pasivadinęs 
estu.

— Darbo paskirstymo ištai
ga praneša, kad paskutiniu lai
ku Kanadoje buvo 208.000 be
darbiu. Šis skaičius bedarbiu 
gali žymiai padidėti. Tai yra 
didžiausias bedarbiu skaičius 
nuo karo pabaigos. Bet ir dir
bančiųjų skaičius dabar yra 
taip pat didžiausias Kanados 
istorijoje.

— Timmins, Ont. policija ga
vo isakymą areštuoti 30 vyru, 
kurie pametę savo žmonas su 
90 vaiku. Policija pareiškė, kad 
panašus reiškiniai Timriflns 
mieste yra 10 kartu dažnesni 
kaip kitose Kanados vietose.

DARBAS IR ATLYGINIMAS
Buvęs Jungt. Amerikos Vals

tybių pasiuntinys Maskvoje, 
gen. Įeit. Walter Badei Smith, 
savo atsiminimuose, kurie da
bar spausdinami "The Montre
al Daily Star", tarp kitko pa
duoda palyginimą Sovietu Ru
sijos ir JAV darbininko atlygi
nimu ir ju ipirkimo galios. Esą, 
kad įsigyti žemiau nurodytus 
daiktus, darbininkas turi dirbti 
valandų:

SSSR JAV 
Tuziną kiaušin. 4 v. 57 m. 38 m. 
Kavos svarą 14 v. 5 m. 22 m. 
Kviet. duon. sv. 1 v. 10 m. 6 m. 
Cukraus svarą 2 v. 34 m. 5 m. 
Cigarečių pok. 2 v. 4 m. 9 m. 
Porą v. batu 104 v. 30 m. 7,15 v. 
Porą m. batu 107 v. 30 m. 5,32 v.

Niekas vaizdžiau neparodo 
koks žemas darbininko pragy
venimo lygis Sovietu Rusijoje, 
tame "darbininku rojuje", kaip 
šis sulyginimas. Sovietai visą 
dėmėsi yra nukreipę i sunkią
ją pramonę ir Raud. Armijos 
apginklavimą, todėl eiliniam 
jos piliečiui vietoje duonos 
tenka būti sočiam sovietiška pa
saka apie busimuju kartu lai
mę .... Pr. R.

Didele dauguma nedidutes, 
kiek virš 100, Ottawos lietuviš
kosios B-nes nariu su dideliu 
nekantrumu lauke pasirodant 
"Tėviškės Žiburiu". Naujo lietu
viško savaitraščio pasirodymas 
čia Kanadoje yra ne eilinis įvy
kis kulturiniu laimėjimu darbo 
bare. Visu Kanados lietuviu 
svajone yra turėti savasis dien
raštis; todėl tikėkimės, kad su
telktiniu jegu ir ištekliu pastan
gomis po nekuria laiko ir ji tu
rėsime.

Antrasis laikraštis, tikėkimės, 
lietuviškajam gyvenimui Kana
doje išeis i sveikatą, jei, žinoma, 
kiekvienas iš savaitraščiu dės 
pastangas pasidaryti tobules
niu, sveiku lietuviška dvasia 
paremtu varžybų pagrindu.

B-nes gyvenimu Ottawoje maldomis, kur prie išstatyto Šv. 
tenka pasidžiaugti. Josios val
dyba nuo pat pradžios stengėsi 
ir stengiasi išlaikyti ji dvasinio 
kilimo lygyje. Tai yra nuopel
nas B-nes dvasios vad. kun. 
dr. Razučio, kuris ne tiktai nuo
širdžiai ir uoliai talkininkauja 
B-nes v-bai jos veikloje, bet taip
pat nuoširdžiai pagelbsti ir kiek vesni tą dieną nuo darbo, va- mos pagal galimybę kvietėsi 
vienam B-nes nariui, tai parūpi- dovaujant dvasios vadovui da- viengungius-ges praleisti kartu 
nant darbo, butą ar atliekant lyvavo The Catholic Womans taip brangu ir turtingą lietu- 
kokius nors reikalus valdžios is- League of Canada priėmime — j viškom tradicijom Kučiu vaka- 
taigose. , Kalėdų Eglutėje, — kurio vyr. Į ra. Kalėdų rytmetį kun. Razutis

Prieššventinis laikotarpis bu- organizatore buvo Mrs. A. J. ' laike pamaldas įprastu laiku ir 
vo gausus įvairiais parengimais Bingham. Dalyvavo ir kitu tau- įprastoj vietoj. Dauguma šias 
ir subuvimais. tybiu atstovai, viso apie 250 B-nes tautiečiu šios šventes bu-

f

Pereitu metu gruodžio 21 d. valstybes diktatoriaus atvaiz- 
ne tik SSSR, bet ir viso pasaulio das. 
komunistai iškilmingai švente 
tėvelio Juozapo 70 m. sukaktu
ves. Kiekvieną progą išnaudo- 
ją jo penkmečio agentai, kad 
kuo daugiau ginklu nukaltu, vi
suose SSSR fabrikuose pradėjo 
darbininkus žudančias gamy
bos lenktynes. Iš visu sateliti
niu kraštu i Maskvą dunda 
tūkstančiai traukiniu su dova
nomis ir tūkstančiais parašu pa
dengtais sveikinimais. Viso pa
saulio komunistine spauda jo 
garbei išleido specialius nume
rius. Bet budinga, kad ten pa
prastai tėra Maskvos oligarchu 
straipsniu ar kalbu apie Stali
ną rinkiniai. Mat, originalius 
straipsnius rašyti yra pavojin
ga. Kiekvienas bijo pasakyti 
koki žodi ne pagal bolševikini 
katekizmą ar geru žodžiu pri
siminti asmenį, kurio nemadin- 
gumo dar nepastebejo. Del to 
daug patogiau kitu žodžius kar
toti. Ir skambu ir atsakomybe 
mažesne.

LIETUVAITES DOVANA 
. STALINUI
Kai komunistinis pasaulis 

triukšmingai švenčia savojo 
dievaičio Stalino 70 m. sukaktu
ves ir siunčia jam dovanas, įdo
mią dovaną pasiuntė jam ir 
nuoširdi lietuvaite Gražina Šim
kute. Ji pasiuntė Stalinui Šven
tąjį Raštą. JAV spaudoje tai 
šukele sensaciją, Chicago He
rald American gruodžio 21 d. 
Nr. tam paminėti išspausdino 
net ilgą vedamąjį su Stalino ir 
Šimkutės atvaizdais. Straips
nyje pabrėžiamas šios mergai
tes gesto krikščioniškumas ir 
nupasakojama jos pergyveni
mai per 1941 m. lietuviu trėmi
mą, kai jos pačios brolis buvo 
išvežtas ir jos akyse kankinami 
daug tūkstančiu tautiečiu.

Tegul Stalinas Šv. Rašto ne
skaitys ir jo greičiausiai net ne
matys, tačiau nuoširdžios lie
tuvaites gestas tikrai Įsidėmėti
nas ir rodąs jos gilius krikščio
niškos meiles pergyvenimus.

PASAULIO "VADAS"
Pasaulio komunistai "tėvui ir 

mokytojui" įsiteigdami eina 
lenktynių. Štai Čekoslovakijos 
vyriausybe nutarė nukalti 50 ir 
100 kronu monetų su Stalino 
atvaizdu. Beabejo tai bus pir
mas atsitikimas, kad ant vie
nos valstybes pinigu butu kitos

Gruodžio pradžioje ivyko 
jungtinis Dr. Vino Kudirkos 
mirties 50 metu ir Lietuvos ka
riuomenes atgaivinimo 31 me
tu sukakčių minėjimas. Turi
ningą paskaitą apie musu tau
tos kelius i laisvę skaitė prof, 
dr. A. Paplauskas - Ramūnas. 
Po to padeklamuota eilėraščiu 
ir paskaityta iš Dr. V. Kudirkos 
kūrybos. Skaitė Paplūuškūii^, 
Paškevičius.

Minėjimą turiningu įžangos 
žodžiu ir prasminga kalba pa
baigoje pravedė v-bos pirm, hmu vaikučiu žaidimams vado- 
B. Saulenas.

Tenka 
dvasios vadovo įvesta kiekvie
no menesio pirmąjį sekmadie
ni vakare Sisters of Service kop
lytėlėje Šventąją valandėlė, pa

vavo-p. Paplauskiene. Kai ku- 
pasidžiaugti B-nes rie JU išviso pirmą kartą bu

vojo tokioje aplinkoje. Kalėdų 
eglute ivyko Sisters of Servi- 
e patalpose; ten pat, kur vyks
ta sekmadieniniai subuvimai, 
mažesni minėjimai, tautiniu šo
kiu ir vaidybos būrelio repeti- 
bos. B-ne yra dėkinga Sisters 
of Service, kurios be jokio at
lyginimo leidžia naudotis tomis 
patalpomis.

Bendrųjų Kučiu Liet. B-ne Ot
tawoje del daugumos specifiniu

Sakramento yra giedama eu
charistines giesmes, skaitoma 
pamaldžios mintys iš Švenčiau
sios Jėzaus Širdies ir Eucharis
tijos garbinimo ir kalbamas rą
žančius.

Gruodžio 15 d. musu B-nes 
nariu grupe, kurie buvo lais- darbo sąlygų neruošė, bet šei-

Stalino gimimo diena

PERSEKIOJIMAS UNITU
Kaip praneša "Ecclessia", 

Galicijos unitu vyskupai, kurie 
1945 m. buvo teisiami bolše- 1 J“ J ill. \J ItzlOXtAlXXl JJvlu“ |
viku teismo, yra mirę arba ken- ukrainiečiu subruzdejimas 1938
čia Sibire. Lvovo metropolitas 
vysk. Slipyj, nuteistas 10 m. 
kalėti, tebera gyvas tūlame 
šiaurės Rusijos lagery. Kartu 
su juo yra Przemyslio sufraga
nas Lakota ir eile kitu dvasi
ninku. Stanislavovo vysk. Cho- 
myšin, nuteistas 10 m., mirė 
1947 m., sulaukęs 80 m. Prze
myslio vysk. Kocylovskis mirė 
pereitais metais Kijeve seneliu 
prieglaudoj, kur jis buvo in
ternuotas. Volynės apaštališ- 
įcasis ( administratorius kun. 
Čarneckis, išvežtas i Sibirą ir 
dirba kalvėje. Lvivo sufraganas 
Dujka, nuteistas 8 m. priverčia
mojo darbo stovyklon, dirba 
kolchoze, o Stanislavovo sufra
ganas Latyševskis centrinėje 
Azijoje dirba kaip panaktinis 
sargas.

Oficialiai unitu parapijos pa
skelbtos atpalaiduotomis nuo 
Romos ir už betkokius ryšius su 
katalikais skaudžiai baudžia
ma. Tačiau didžioji dalis kuni
gu ištikruju liko ištikimi ir vei
kia pogrindyje. Kadangi bol
ševikai parapijiečiu tarpe orga
nizuoja šnipinėjimą, tai išda
vysčių pasitaiko ir kunigu dau
gelis nukenčia.

ki
ka-

BOLŠEVIKU KUNIGU 
SEMINARIJOS

Austrijoje, Vengrijoje ir 
tuose Sovietu okupuotuose 
talikiškuose kraštuose bolševi
kai ruošiasi kovai su kataliku 
bažnyčia. Laukdami patogaus 
momento, kuriuo bus nutraukti 
bet kokie krašto ryšiai su Šv. 
Tėvu, dabar jie ruošia savo 
agentus, kurie turės pakeisti 
priespaudai nenusileidžiančius 
kunigus. Tam yra Įkurta eile 
mokyklų, kuriose paruošiami ši-. 
tokie agentai. Jie Išmokomi! 
bažnytiniu apeigų, kad prieš 
tikinčiąją liaudį galėtu vaidinti 
kunigus.

IR UKRAINA RUSINAMA
Kaip rusinama Lietuva, mes 

jau daug ką girdėjome. Tas 
pat yra ir kitose "respublikose". 
Pajėgiausioji iš visu po Rusu 
respublikos SSSR beabejo yra 
Ukrainos respublika, turinti ar-

asmenų. Priėmimas ivyko šv. • 
Brigitos parapijos saleje. Visi 
priėmimo dalyviai — vaikučiai 
ir suaugę — gavo dovaneles.

Gruodžio men. 18 d. pp. Jo
nušienės, Paplauskienės, Arš- 
tikaitienes ir Prankevičienes rū
pesčiu suruošta Bendruomenes 
vaikučiams Kalėdų eglute. 
Atvykęs lietuviškas Kalėdų Se
nelis — p. Arštikaitis, — savo 
netikėtu pasirodymu ir dova
nėlėmis vaikučius labai’ pra
džiugino. Eglutes metu padai
nuota Kalėdiniu giesmių ir pa

i žaista. Tikru auklėtojos isijau-

ti ,40 mil. gyventoju. Kad jos 
vidaus gyvenimas yra labai 
aprusintas, kad joje visa val
džia priklauso Maskvos pri
siųstiems agentams rusams, 
yra senai žinoma. Bent kiek sa
vo tautos teises ginti norėjusiu 

m. buvo apmokėtas beveik 8 
mil. tautiečiu mirtimi ar laisves 
netekimu. Kokia kryptimi ei
nama gerai rodo paskutinis so
vietines Ukrainos herbo pakei
timas, paskelbtas pereitu metu 
Lapkričio 21 d. Aukščiausios 
Tarybos "isaku". Herbas yra 
paliktas senasis, t.y. auksiniai 
plaktukas ir piautuvas raudo
name dugne su tekančios sau
les spinduliais, apsuptas kvie
čiu varpu vainiku, kurio vir
šuje penkiakampe žvaigžde 
(naujai įvesta) , o apačioje ant 
sulenkto kaspino irašas: Ukrai
nos SSR. Be žvaigždes dabar 
įvesta dar viena naujove, bū
tent abiejuose vainiko pusese 
žemai įvesta raudonu kaspinu 
apjuosimas, ant kuriu yra ira
šas: "Visu šalių proletarai vie
nykitės". Dešineje herbo pusė
je tas irašas yra ukrainiškas, 
o kairėje (heraldiškai) rusiškas. 
Taigi rusu kalbos vaidmuo bol
ševikiniame imperializme jau 
pabrėžiamas net valstybinėse 
"laisvųjų" respublikų insigni
jose.

KODĖL AMERIKIEČIAI 
NEUŽEME PRAHOS?

Prieš keletą metu pasaulio 
spauda rašė, kad žaibingasis 
amerikiečiu generolas Patton, 
su savo armija atžygiavęs iki 
Plzno, stačiai siuto, kai vyriau
siasis vadas Eisenhoweris ne
leido jam žygiuoti i Prahą. Kai 
sovietai, girdamiesi savo ka
ro laimėjimais, jau perdaug 
akiplėšiškai gyrėsi ir nuolat pri
kaišiojo nepajėgumą amerikie
čiams "išvaduojant" Čekoslo
vakiją, JAV valstybes departa
mentas pagaliau rado reika
linga paskelbti oficialius doku
mentus iš tu karo dienu. Iš ju 
matyti, kad amerikiečiai bu
vo jau beužimą Prahą, tačiau 
rusai oficialiai tada kreipėsi i 
Eisenhoweri, prašydami Prahos 
užėmimą jiems palikti. Vyriau
siasis vadas tada sutiko ir da
vė isakymą gen. Patton sustoti, 
toliau neiti. Šis toliau nebejo 
net patiems vokiečiams kvie
čiant, nors rusai ten teatsirado 
vos po 4 dienu.

... BE ABEJO, JUS PASIRENKATE —

LUNA Foto Studija
575 WELLINGTON ST. W. 
TORONTO, TEL. PL 5717. 

LIETUVAITĖMS TAUTIŠKUOSE RŪBUOSE PUSE KAINOS

Užsirašykite iš 
anksto

vo pirmosios čia Kanadoje jau 
normalesnėse, po tremties me
tu, sąlygose Nors dabar mes 
čia randames vaišingoje ir sau
gioje šalyje, tačiau daugumos 
musu mintys buvo tėviškėje ... 
pas išvežtuosius ... Tyro kalė
dinio džiaugsmo, kol pasaulyje 
nebus sunaikintas Blogis, lie
tuvis ir neturės. Lygiai B-ne, ly
giai pavieniai jos nariai prisi
mindami tremtyje likusius arti
muosius ir džiovininku sana
torijose gulinčius tautiečius,
prieš šventes pasiuntė jiems no "Svetimomis Plunksnomis", 
maisto. j kuri režisuoja Ale Paškevičiene.

B-nes v-ba laikas nuo laiko V. iš B.

Iš Winnipego
— KLS Winnipego sk. inicia

tyva kviečiamas organizacijų 
atstovu pasitarimas del vasario 
16 d. šventes minėjimo tinkamo 
parengimo.

— Gruodžio 18 d. Winnipego 
lietuviu klubo saleje ivyko KL 
Tarybos Winnipego sk. susi
rinkimas. Dalyvavo labai ma
žai nariu. Pirmininkavo p. Liau- 
kevičius.

— Pirmasis Winnipego rū
pestis yra kaip galint greičiau 
įsigyti savo, kad ir mažą, sa
lę. Gal but 101 ir nebutu taip 
sunku, jeigu butu geras orga
nizatorius.

— Demereckas pirko įvairiu 
prekių krautuvę Elgin - Izabel 
gatvių kampe. Biznis jam se
kasi gerai.

— Virkučiai susilaukė antro 
sūnelio.

— Kun. Placido Boriso pa
stangomis gruodžio 24 d. buvo 
surengtos viengungiu Kūčios. 
Dalyvavo apie 30 asmenų. Kū
čios praėjo linksmoje nuotai
koje.

Iš St. Catharines
Pagal 1948 metu statistikos 

duomenis St. Catharines mies
tas turi 36.000 gyventoju. Au
gant gyventoju skaičiui, mies
tas plečiasi link Portdalhousie. 
Čia gyvena lietuviu, kurie yra 
anksčiau atvykę ir gerai Įsi
kūrę.

Veikia KLS-gos skyrius, kuris 
ruošia minėjimus ir laikas nuo 
laiko pasilinksminimus, kvies
damas svečiu ir iš JAV.

73 Rolls Avė. yra įsikūrę Lie
tuvos Pranciškonai. Tėvas Ju
venalis Liauba O.F.M. daug 
prisideda prie visuomeninio 
darbo.

Dėka Tėvo Modesto Stepai- 
čio, O.F.M. ir V. Kriščiūno pa- 

Atsidėkodami už parėmimą musu kūrimosi pradžioje 
sveikiname visus mielus esamus ir busimus pirkėjus 
ir linkime daug laimes ir pasisekimo 1950 metuose.

K. Kazlauskas ir J. Tumosa.

MĖSOS, VAISIU IR ĮVAIRIU MAISTO PRODUKTU

K. KAZLAUSKAS ir J. TUMOSA*
Maloniai kviečiame visus tautiečius atsilankyti. Pre 

kės pristatome i namus pagal telefoninius užsakymus. 
Greitas ir sąžiningas patarnavimas.

1579 DUNDAS ST. W. TEL.: KE 6398
TORONTO, Ont.

JONAS JOTAUTAS ir ALBERTAS ŠIAUDINIS
932 Dundas St. W., Toronto, Ont.

------- prieš lietuviu bažnyčią----------
Kirpykla veikia kasdien nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vak. 
išskyrus pirmadienius. Telefonas: WA 9674

papildo savo sąstatą naujomis 
jėgomis. Pastaruoju metu pa
sitraukė iš B-nes v-bos jos vice- 
pirm. p. Kupčiūnas. I jo vietą 
iejo p. Šimanskis, kuris rūpin
sis kartu ir spaudos reikalais. 
Norintieji "TŽ" gales užsiprenu
meruoti pas ji čia vietoje.

B-nes v-ba sausio 7 d. ruošia 
šv. Antano parapijos saleje — 
Gladstone Ave. 800 — pasi
linksminimą.

Po to, numatomas vaidybos 
būrelio pasirodymas su Adome-

— Vet. gyd. B. Znotinas dirba 
savo specialybėj e Prine Albert, 
Sask, mieste. Šv. Kalėdas bu
vo atvykęs praleisti pas savo 
mokslo draugą vet. gyd. Č. Ku- 
rauską i Winnipegą. 0. Znoti
nas skundžiasi gana nuobodžiu 
gyvenimu Prine Albert. Tame 
mieste yra keletas lietuviu, bet 
daugumas ju Maskvos berne
liais dedasi. Du vet. gyd. lietu
viai dirba Albertos provincijo
je, privačiai versdamiesi prak
tika.

— Vet. gyd. Vidugiris, ne
gaudamas darbo mieste, išvy
ko dirbti i ūki.

— Gruodžio 26 d. YMCA sa
leje ivyko KLS Wpg. sk. su
rengti šokiai. Jaunimas linksmai 
praleido vakarą.

— Gruodžio 26 d. Winnipe- 
go italu bažnyčioje moterystes 
sakramentą priėmė p-le Bor- 
chertaite ir p. Br. Stundžia. Jau
niesiems lietuviu kolonija linki 
gražiausio ir laimingiausio gy
venimo.

stangu, vietos klebonas leido 
laikyti šv. Mišias St. Mary of 
Ąleocandria bažnyčios koply
čioje. Klebonas daug kartu iš
sireiškė, kad jis esąs sužavė
tas giesmėmis, kurias girdėjo 
koplyčioje. Tuo laiku, kada 
koplyčioje laikomos pamaldos, 
klebonas neskiria bažnytinio 
choro, kad nesutrukdžius nuo
širdaus giedojimo, pasiekiančio 
ir besimeldžiančius viršuje.

Besidomintiems sportu yra 
labai dideles galimybes. Va
sarą veikia lauko teniso klu
bas. Čiuožykla veikia žiemą ir 
vasarą. Yra Kimo kultūros rū
mai. —V.

I 
I I
•
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Torontiečiai, remkime tremtiniams sušelpti vaju!
Žymi musu tremtiniu dalis, 

kurie negalėjo niekur išemig
ruoti, dar tebera Vokietijoje. 
Daugiausia tai yra seneliai, in
validai, našles su vaikais ir 
pan.

Jie yra reikalingi musu pa
ramos.

Ir kas gi juos sušelps, jei ne 
mes, kurie turime pakenčiamas 
gyvenimo sąlygas? Juk musu 
visu didžiausia pareiga žūtbū
tinėje kovoje išlaikyti tautą di
diesiems uždaviniams.

Imdamiesi sunkaus ir dide
lio darbo — suorganizuoti rubu, 
avalynes ir pinigu rinkimo va
ju, esame priversti kreiptis i 
Toronto ir apylinkių lietuvišką
ją visuomenę.

Senieji ateiviai, jus jau seniai 
tiesiate savo duosnią ranką, 
šelpdami ar atsikviesdami 
tremtinius. Naujai atvykusie
ji, jus geriausiai žinote kokioje 
padėtyje yra likę musu bro
liai ir sese, jus jau iš savo pirmu 
kukliu santaupų siuntete siun
tinius giminėms ir pažįsta
miems.

Žinokite, kad daug pasili
kusiu neturi nei giminiu, nei

Visus kviečiame
Toronto lietuviu parapijos pradžios mokyklos Tėvu Komitetas 

kviečia visus, didelius ir mažus, i

KALĖDŲ EGLUTE
kuri ivyks ukrainiečiu saleje, 404 Bathurst St., sekmadieni, sausio 

menesio 8 dieną, 3 vai. po pietų.
Programoje mokyklos vaiku atliekamas vaidinimas "Mėlynasis 
Drugelis", režisuojamas žinomojo režisoriaus p. Jagelos. Be to 

deklamacijos ir Kalėdų Senio atvykimas.
Vaikai ir ju tėvai ieina su registracijos kortelėms nemokama. Visi 

kiti aukoja prie iejimo mokyklos reikalams po 50 centu. 
Tėvu Komitetas.

"DAINOS" GRUPES 
SUSIRINKIMAS

Sausio 6 d. ivyks "Dainos" 
metinis susirinkimas pas narę 
E. Matjošaitienę, 2008 Bathurst 
St. Važiuoti iki Bathurst ir St. 
Clair ir paėmus Bathurst auto
busą iki Eglinton; išlipus grįžti 
truputi atgal.

Visos nares ir prijaučiančios 
prašomos atsilankyti. Be bė
gamųjų reikalu, bus ir valdybos 
rinkimas. Koresp.

NAUJUJU METU SUTIKIMAS
Toronto lietuviškoji visuome

ne naujus metus sutiko net tri
jose atskirose salese. Rengė
jais buvo Kanados Liet. Kata
liku Kultūros Draugija, Liet. 
Atgimimo Sąjūdis ir Šv. Jono 
Pašalpine Draugija. Svečiu bu
vo pilnos visos trys sales. Pir
mojoje ir antrojoje saleje buvo 
ir trumputes programos: pirmo
joje svečius smagiai nuteikė 
sudainuodamas keletą dainų p. 
Verikaičio oktetas, o antrojoje 
solo dainavo solistas p. Mari- 
jošius.

SKAUTAI APLANKE 
LIGONIUS

Prieš pat Kalėdų šventes To
ronto skautai aplanke visus 
miesto ligonines esančius lie
tuvius ligonis. Ta pačia proga 
skautai iteike kiekvienam ligo
niui po gražią dovanelę. Šiuo 
gražiu žygiu Toronto skautai įsi
gijo iš visuomenes puses ir 
ypač aplankytųjų ligoniu sim
patijų.

KRIMINALINE AR CIVILINE BYLA?

Mes suteikiame Jums
TEISINE IR KALBINE PAGALBĄ

Jusu sutarčių ir kitu dokumentu sudarymas, prašymu su
rašymas, vertimu padarymas ir patvirtinimas lietuviu, 
anglu, prancūzu, vokiečiu bei kt. kalbomis. Atstovavimas 
ir tarpininkavimas įvairiais reikalais įstaigose bei imonese 
Lietuviu interesu gynimas Kanadoje ir kt. kraštuose. Jums 
patarnavimai atliekami bendradarbiaujant teisininkams 
ir kalbininkams, studijavusiems Š. Amerikos ir Europos 

universitetuose.
JONAS J U Š K A I T I S

108 St George St., Toronto, Ontario, Canada. Tel KI 1494 
Skyrius: 750 Dundas St. W. Toronto. TeL WA 0006. '

pažįstamų, o gal ir savuosius 
kartais pamirštate paskendę 
kasdieniniuose rūpesčiuose. Jie 
visi laukia musu paramos.

Neatsisakykite aukoti musu 
atvykusioms rinkėjams ką tik 
galite: rubu, avalynes ar pini
gu, arba ką galite atneškite i 
rinkimo punktus.

Surinktos aukos bus pa
siustos Liet. Raud. Kryžiui Eu
ropoje. .

Taip pat kreipiamės i jauni
mo organizacias ir pavieni jau
nimą prisidėti darbu prie šio 
vajaus pravedimo.

Vajus prasidės sausio 7 d. 
ir baigsis 28 d.

Pagrindinis rubu rinkimo 
punktas bus parapijos patalpo
se, kiti punktai bus nurodyti vė
liau.

Brangus Torontiečiai, sekite 
skelbimus vajaus reikalu šia
me laikraštyje ir žinomose 
skelbimu vietose Toronte.

Visas informacijas teikia p. 
J. Simanavičius, 702 Dundas 
St. W. Tel. EL 0315.

Visi i bendrą ir kilnu darbą! 
KLS Toronto skyrius.

LIET. RADIO PUSVALANDIS

Kalėdų pirmąją dieną 10.30 
ir 11 vai. per Toronto CBL siųs
tuvą iš plokšteliu buvo trans
liuojama Toronto vyru choro, 
vadovaujamo p. Narbuto, lietu
viška programa įrašyta i 
plokšteles gruodžio 20 d. Buvo 
pagiedotos dvi bažnytines 
giesmes ir padainuotos 9 popu
liarios lietuviškos dainos. Pus
valandis surengtas ir siųstuvo 
laikas išrūpintas p. J. Monkie
nes, kuri taip pat vertejavo ir 
programą išpildant. Radiofono 
referentas transliacijos metu 
teike įdomiu informacijų apie 
Lietuvą ir atskirus programos 
numerius. Informacijos bei 
paaiškinimai buvo paruošti 
choro vadovybes, o išversti i 
anglu kalbą taip pat p. Mon
kienes. Tai buvo gražus pasitar- 
navimas lietuviško reikalo gar
sinimui, teikęs didelio malonu
mo ypač tiems lietuviams, ku
rie gyvena nuošaliose vietose 
atskiromis šeimomis arba nedi
deliais būreliais. Pusvalandžio 
organizatoriams ir chorui pri
klauso didele lietuviškosios vi
suomenes padėka.

BENDROS KŪČIOS
Lietuvišku papročiu lietuviai 

ir tremtyje palaiko tradicinius 
Kučiu papročius. Didele lietu
viu grupe Toronte bendras Kū
čias valgė lietuviu parapijos 
saleje. Jose ypač buvo gausu 
jaunimo, gyvenančiu ne lietu
viškose šeimose arba Kalėdų

Visoms organizacijoms ir paskiriems asmenims už 

sveikinimus bei linkėjimus ŠV. KALĖDŲ ir NAUJUJU 

METU proga nuoširdžiai dėkoja

KLS Toronto Skyriaus Valdyba.

Mielus idėjos draugus
LIUDĄ LABANAUSKAITE ir PETRĄ JURĖNĄ 
MARIJĄ LABANAUSKA ITE ir ANTANĄ NORKŲ 
sukurusius lietuviškas š eimas, sveikina ir daug ty
ro šeimyninio džiau^sm o ateities gyvenime linki 

Toronto Ateitininku Kuopa.

šventėms atvykusio iš provin
cijos. Kūčios buvo surengtos pa
rapijos iniciatyva, talkininkau
jant jaunimo organizacijoms: 
skautams, ateitininkams ir 
sportininkams.

Kučiu vakarienę pradėjo pa
rapijos klebonas kun. P. Ažuba
lis, primindamas šventojo Va
karo reikšmę ir pakviesdamas 
vakarienes dalyvius atsistoji
mu ir valandžiukes susikaupi
mu pagerbti lietuvius, žuvusius 
kovose del tautos laisves, ken
čiančius Sibiro taigose ir iš
blaškytus visame pasaulyje. Po 
to, seke Kučioms įprasta tradici
ne malda.

Vakarienes metu gražią kal
bą pasakė iškilmėse dalyva
vęs Lietuvos gen. konsulas Ka
nadoje p. min. V. Gylys.

Bendrose Kučiose dalyvavo 
virš 180 asmenų. Nuotaika buvo 
labai kultūringa. Visą laiką bu
vo grojamos kalėdinės giesmes 
ir kitu melodijų plokšteles. Ku
čiu parengime didelis nuopel
nas tenka nenuilstamai p. Va
lerijai Dielininkaitytei.

IŠKYLA LIETUVAITE

Buv. Lietuvos valstybes ope
ros baleto šokėja Zinaida 
Smolskaite - Orantiene pakvies
ta ir jau antras menuo dirba 
žinomojoje prof. Volkovo studi
joje kaip baletmeistere.

IŠ KLS TORONTO SKYRIAUS 
VEIKLOS

Jei pasigendama spaudoj ži
nių apie KLS Toronto skyriaus 
veiklą, tai dar nereiškia, kad 
jis nieko neveikia.

Lietuviškoji Kanados visuo
mene, taip pat ir KLS Toron
to skyrius, nekantriai laukia 
Kanados Lietuviu Bendruome
nes galutinio suorganizavimo. 
Montrealy sudarytasis Laikina
sis Kanados Lietuviu Bendruo
menes Komitetas veikia lėtai, 
tačiau Toronto KLS skyrius tę
sia savo veiklą su nemažesniu 
ryžtumu toliau.

Naujai išrinktoji valdyba, 
palyginti per trumpą laiką, tu
rėjo jau 5 posėdžius, sušaukė 
1 visuotini skyr. nariu susirinki
mą, susitarusi su Toronto Lie
tuviu Organizaciniu Komitetu, 
surengė Dr. V. Kudirkos 50 m. 
mirties minėjimą.

Skyrius savo disponuojamais 
finansais, kiek tik gali, priside
da prie lietuviškosios kultūri
nes, propagandines, ir karitaty- 
vines veiklos. Ir štai, Newman 
Club Lietuviu Studentu sekci
jos ruoštam koncertui pravesti 
paskyrė 10 dol., Toronto lietu
viu vaikučiams suruoštai eg
lutei 15 dol. P. Sungailiene su 
mažais vaikučiais del ligos 
yra labai sunkioje materialinė
je bukleje, todėl skyrius rado 
reikalą, nors maža 20 dol au
ka, ją sušelpti.

Didžiausias ir sunkiausias 
skyriaus uždavinys yra su
ruošti ir sėkmingai pravesti Eu
ropoje pasilikusiems tremti
niams sušelpti rubu ir pinigu 
rinkimo vaju, kuris bus vykdo
mas nuo sausio 7 iki 28 d.

Dar sausio men. numatomas 
surengti koncertas. Kor.

SUŽEISTAS SOLISTAS
Buv. Kauno operos solistas 

Kostas Orantas, lapkričio 17 d. 
susižeidęs ranką, iki gruodžio 
9 d. gulėjęs ligoninėje, šventęs 
praleido namie, o šiomis die
nomis išvyksta i poilsio namus, 
kur išbus pora savaičių. -

APGAILĖTINAS PAGARSĖ
JIMAS

Gruodžio 27 d. Toronto "The 
Telegram" pranešė, kad ant
ros Kalėdų dienos vakare prie 
Dundas gatves susimušę du 
girti lietuviai, iš kuriu vienas 
su sužeista galva ir veidu nu
gabentas i Toronto Western 
Hospital. Esąs sužeistas butelio 
smūgiais. Antrasis suimtas. 
Nukentėjęs yra Juozas Paukš
tys, 32 m., gyvenąs Denison 
Ave., o suimtasis—Petras Vers- 
tauskas 26 m., gyv. Crawford 
St.

Labai gaila, kad ir šitaip gar
sėjame.

PADARYTA SUNKI 
OPERACIJA

Prieš pusantrų metu prie dar
bo buvo sužeistas senas lietu
vis Petras Žižys. Per visą tą lai
ką ligonis turėjo gulėti sugip
suotas. Buvo padaryta pora 
sunkiu operacijų imant kaulą 
iš sveikos kojos ir bandant su- 
auginti sulūžusią kitą koją. 
Deja, ligoninei tas darbas ne
pavyko ir gruodžio rpen. 19 d. 
nepagydomoji koja buvo am
putuota. Ligonis jaučiasi gerai 
ir toliau gydosi Western ligo
ninėje Toronte.

KALĖDINĖS NUOTAIKOS
Šimet Kalėdos pasižymėjo 

labai dideliu bažnyčios lanky
mu. Berneliu mišiose bažnyčia 
buvo sausakimšai užpildyta. 
Tą pati galima pasakyti ir 
apie tuo pačiu laiku įvykusias 
pamaldas parapijos saleje. 
Pamaldų metu bažnyčioje gra
žiai giedojo parapijos choras, 
vad. J.R. Simanavičiaus, sugie
dodamas daug gražiu ir dar 
mažai girdėtu kalėdiniu gies
mių. Iškilmingos mišios buvo 
paįvairintos torontiškio okteto, 
vad. V. Verikaičo. Puikiai gie
dojo solistai: p-le Radzevičiū
te ir p. B. Marijošius, akompa
nuojami muz. A. Dvariono.

Bendrai, torontiškiai lietuviai 
Kalėdas praleido labai gražiai. 
Tai buvo dvasinio pakilimo, 
susikaupimo ir gražiu poilsio 
valandėlių švente.

"NEW NEEDLE"
Elektr. mašinomis surenkama 
mot. kojiniu nubėgusios akys. 

Priėmimo punktai:
1. 899 Dundas St. W. P. Kairio 
groseme, Toronto, tel. WA0062.
2. 415 Roncesvalles "Re New" 
rubu valykla, Toronto, telefonas

LL 1451.
3. Paštu siusti J. Karka vardu,
409 Perth Ave. Toronto, telef. 

KE 3491.
PIGIOS KAINOS

VERTINGOS KNYGOS

Pas "Aufbau" leidyklos atstovą Kanadoje galima užsisakyti:
1. Dr. A. Šapoka, "Lithuania through the Ages" $2.50
2. Inž. T. J. Vizgirda, "Vilnius" $2.50
3. "Vytis", kambarinio formato $0.50
4. "Žalgirio mušis", spalvotas paveikslas $0.50

Knygos siunčiamos apdėtu mokesčiu arba prisiuntus pinigus:
Pr. Rudinskas, 350 — 7th Ave., Ville Lasalle, Montreal Que.

Iš Hamiltono
v

— Hamiltono Lietuviu Para
pijos iniciatyva sausio men. 
21 d., šetadieni, 7 vai. vak. ruo
šiamas spektaklis. Programoje 
Petro Vaičiūno 4-riu veiksmu 
drama "Sudrumstoji Ramybe". 
Pastatymas J. Jagelos. Dekora
cijos J. Bakio. Scenarijus M. 
Paškevičiūte. Veikia: Toronto 
Lietuviu Meno Mėgėju Grupe.

Spektaklis įvyksta lenku šv. 
Stanislovo parapijos saleje, 
Barton ir Stann gatvių kampas, 
įėjimas iš Stann gatves. Po 
programos numatomi šokiai. 
Minimo veikalo pasisekusi 
premjera ivyko Toronte gruo
džio men. 17 d.

Hamiltono ir apylinkes lie
tuviai kviečiami nepraleisti pro
gos ir pasigrožėti gyvuoju lie
tuvišku žodžiu, i

RAŠYKITE "T.ŽIBURIAMS"
IŠ VISUR

AUKOS "T. ŽIBURIAMS" ‘

Garbes Rėmėjai:
1. Kun. P. M. Juras $100.
Garbes Prenumeratoriai:

1. J. Sakalauskas $ 13.
2. J. Šližys $ 10.

Aukojo:
1. D. V. $ 5
2. VI. Zauka 3 •
3. V. Šmulkštys, jr. 2
4. M. Aukštaite 2
5. M. Kežinaityte 2
6. E. Olšauskas 2
7. K. Lelešiute 2
8. V. Liuima 1
9. J. Valaitis 1
Visiems nuoširdus ačiū.

Kanadiečiai atšventė Kalėdas švente su ypatinga laime — 
nebuvo ne vienos didesnes ka-

Rytineje Kanadoje, ypač On
tario provincijoje, Kalėdų metu 
šiemet smarkiai lijo. Kalėdų 
Senis savo tradicinei Kučiu 
nakties kelionei nebegalei o 
naudotis žemes keliais, nes, vos 
tik žemę pasiekęs, turėjo lipti 
i guminius batus ir klampoti 
pėsčiomis. Tarp kitko, šitas lie
tus yra viena iš didžiausiu do
vanu, kurią Kalėdų Senis vi
siems dovanojo. Kaip praneša 
Hydra valdytojas R. H. San
ders, jei ne šis lietus, artimoje 
ateityje butu tekę normuoti 
elektros energiją, nes del sau
so rudens elektriniu baseinai 
buvo jau pasiekę padėti, ke
liančią susirūpinimo. Dabar 
tas pavojus jau praėjo visai 
žiemai. O nuo* 1 2 3 vasaros busią 
paleistos dar keturios jėgainės, 
įgalinančios ateityje nebijoti 
sausros išdaigu.

Kalėdų laikotarpis parodo, 
kad ir sudolerejusio kanadie
čio dvasioje yra dar likę gana 
daug romantizmo. Jau savaitę 
prieš, beveik visu namu languo
se sužibo spalvotos eglučių 
šviesos. Rūpestingai pakuoja
mos senio dovaneles, o per ra
dio nepaliaujamai skamba ro
mantiška vokiškos kilmes Kalė
dų giesmele "Tyli naktis". 
Prieškalėdiniai pobūviai buvo 
surengti beveik visose imonese 
bei fabrikuose. Darbininkai ga
vo dovanu gaminiais ir šiek 
tiek pinigais — nuo 1 iki 5% 
metinio uždarbio. Be to, yra ap
mokamos Kalėdų ir Naujuju 
Metu dienos.

Didingoji Kalėdų naktis ne
praėjo ir be tragiškai skaudžiu 
įvykiu. Toks ivykis ivyko Ha
miltone, Ont. Ten ligoninėje gu
lėjo mirtinai sergantis 8 metu 
berniukas. Kai gydytojai pa
klausė, ko jis iš Senio norėtu,

Kun. Juro laiškas
"Tėviškės Žiburiai" yra ga

vę gražu kun. P. M. Juro laišką, 
rašytą 1949 m.gruodžio 28 d., 
ir kartu pridėtą $100 čeki.

Kun. Juras, vienas žymiausiu 
JAV lietuviu veikėju ir didžiai 
nusipelnęs kultūrininkas, lietu
viškai visuomenei yra gerai ži
nomas ir musu rekomendaijū 
nėra reikalingas. Tačiau, nuo
širdžiai dėkodami už taip dide
lę auką ir gražius linkėjimus, 
laišką spausdiname ištisai.

Mylimieji "TŽ" Leidėjai:

Sveikinimais ir linkėjimais 
reiškiame savo džiaugsmą 
švenčiu bei sukakčių progomis 
ir teliktu ar užsimotu kilniu 
darbu eigoje. Sveikinamieji 
įgauna padrąsinimo ir malonu
mo, nes pareikštieji jausmai 
yra draugiškumo saitas. Ver
tindamas katalikiškosios spau
dos reikšmę "Tėviškės Žiburiu" 
leidėjus laikau artimais drau
gais ir todėl reiškiu nuoširdžiau

Tėviškės Žiburiai
Toronte "TŽ" galima gauti:
P. Kairio krautuvėje, 889 Dundas St W., teL WA 0052.
J. Kaškelio valgykloje, 870 Dundas St W. teL PL 7060. •
Mėsos ir kolonialiu prekių krautuvėje, 911 Dundas St W. Te

lefonas PL 7171.
Kazlausko krautuvėje, 1579 Dundas St W. TeL KE 6398.
Užsiprenumeruoti "TŽ" galima administracijoje ir redakcijoje 

— 941 Dundas St W., Įėjimas iš šono — darbo dienomis tarp 
4 ir 8 vai. po pietų, o sekmadieniais ir šventadieniais tuojau po 
pamaldų parapijos saleje. Prenumeratą taip pat priima p. Kairys 
ir p. Kazlauskas savo krautuvėse.

"TŽ" Administracija.

tai jis atsake noris dvieju da
lyku — hockey lazdeles ir... 
būti per šventes namie. Ka
dangi ligonis buvo beviltiškoje 
padėtyje, tai abu pageidavi
mai buvo įvykdyti. Kučiu vaka
ras atšvęstas su eglute, valgiais 
ir linksmybėmis. Ir tą pačią 
nakti vaikas mirė ...

Toronto miestas šventes at

Žinios iš Montrealio
LOK POSĖDIS

Kanados LB Laikinojo orga
nizacinio Komiteto posėdis tu
rėjęs įvykti p.m. gruodio 29 d., 
nesusirinkus nariu daugumai, 
neivyko. Sekančio posėdžio su
tarta visus sukviesti sausio 6 
diena.v

PADĖKA
Mylimoms ir Gerbiamoms 

Lietuvaitėms atvykusioms pir
mu ir antru transportu i Mont
real! namu ruošai, nuoširdžiai 
dėkoju už tokią brangią dova

altoriaus liturginiais drabužiais 
apsirengusi kataliku - unitu ku
nigą ir čia pat ant bažnyčios 
laiptu nukirto jam galvą. Dvasi
ninkai yra masiškai tremiami. 
Ju vieton atkeliami dvasininku 
drabužiais perrengti ir specia
liai liturginiu dalyku pamokyti 
NKVD agentai, kurie stengia
si gudriai vaizduoti dvasinin
kus, kad tuo budu galėtu su
rinkti žinių apie partizanus.

— Ar tamsta esi girdėjęs

NAUJU METU SUTIKIMAS
Montrealiečiai naujus me

tus sutiko parapijos svetainė
je, (suruošė parapija) , Vytauto 
D. klube ir maža grupe Craw
ford Park salikėje.

(Atkelta iš 1 psl.) 
apie rusu imperialistu norus, 
griuvus bolševizmui, sujungti 
visas buv. caro imperijos že
mes, vadinasi ir Ukrainą, i vie
ną valstybę, rusu dominuoja
mą?

— Taip! Kiekvienas busimas 
musu tėvynės okupantas susi
lauks iš partizanu to paties, ko 
susilaukia ir dabartinis, — bai
gė partizanas, žaibais švytin
čiomis akimis.

Vaidotas.

Teisine pagalba lietuviams Kanadoje
STASYS DAUKŠA

Paryžiaus Universiteto Teisiu Daktaras, ilgametis advoka
tas Lietuvoje ir Austrijoje bei Vokietijoje prie Prancūzu 
Teismu; antri metai advokatas — konsultantas Monrea

lyje pas Me. Paul Masse, C. R.
Teikiamos teisines konsultacijos, vedamos bylos teis
muose ir valdžios įstaigose, tvarkomi imigracijos, pilie
tybes, palikimu, pajamų mokesčiu ir kiti reikalai. Atlie

kami patvirtinti vertimai

Biuras: Rezidencija:
152 Notre - Dame East 5657 — 12th Avenue
15 kam. TeL BE 1971 Rosemount TeL HO 5438.

Montreal, Que.

UKRAINIETIS PARTIZANAS TORONTE

/

sius sveikinimus. Kanados lie
tuviai tikrai negalėjot kilniau 
pradėti 1950 Šventuosius Me
tus, kaip išleisdami pasaulin 
"Tėviškės Žiburius".

Patsai laikraščio vardas aiš
kiai nusako pasirodymo tikslą. 
"TŽ" skaisčiai ir plačiai švies, 
jei sąmoningi lietuviai nepasi
gailės "aliejaus" — paramos.

Žinau, kaip kiekviena pra
džia yra sunki. Nuoširdięji svei
kinimai paprastai yra susiję su 
dovanomis, parama. Todėl 
siunčiu čekuti vertes šimto do
leriu.

Linkiu, kad visi lietuviai, 
ypač kanadiečiai, katalikai už
siprenumeruotu "TŽ", "kad 
šviestu visiems, kurie yra na
muose. Tegul jusu šviesa taip 
šviečia žmonių akyvaizdoje, 
kad jie matytu gerus jusu dar
bus ir garbintu jusu Tėvą, ku
ris yra danguje".

Su tikra pagarba, Tarnas 
Kristuje Kun. P. M. Juras.

tastrofos ar eglutes gaisro.
Šitokios laimingos Kalėdos 

bebuvo buvusios tik prieš ke- 
lioliką metu. Tačiau krašte ne
laimiu butą. Viso švenčiu metu 
Kanadoje tragiškai žuvo 49 as
menys, ju tarpe 25 Ontario pro
vincijoje. Mirties priežastys: au-. 
to nelaimes, kritimas nuo laip
tu, gaisrai ir tt. A.R.

ną, kurią atsiuntėt švenčiu pro
ga. Aš ją labai įvertinu.

Man buvo džiugu ir malonu 
Jums pagelbeti ypač tuomet, 
kada buvo labai reikalinga; ir 
dabar, kada tik galėsiu visoms 
prižadu padėti.

Marija Arlauskaite.


