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RUGSĖJO AŠTUNTOJI ! 
t

Į kelionę lazdas pasiskolinom 
Įsidėję už laisvę Širdin. (F.K.).

•
Meilė, kaip mintis beribė. Atranda ji tai kas mums brangiau

sia, kę mes palikome prieš metę pluoštę ten tjoli toli, už vartę 
geležiniu, musę Tėvynę, į kurię tik meilės mintimis tegalime su
grįžti. Kiekviena pušis savo miškui ošia, kiekvienas lietuvis 
Tėvynę savo brangina ir gina.

Rugsėjo Aštuntoji lietuviams trejopai reikšminga diena. Ji- 
nesekmię diena. Prieš penkis šimtus metę Lietuva buvo kaip ęŽuo- 
las stipri, o tačiau kai reikėjo tę galybę apvainikuoti amžiams, 
klastingi lenkai kaimynai Vytautui Didžiajam pagrobia pergalię 
vainikę. Lietuva silpsta, nes ginklę galybė ne amžina. Baisi 
baudžiavos vergija šimtmečius siurbė lietuvio kaimiečio, darbo 
lietuvio prakaitę ir krauję. Lietuviams trukus penketę amžię be 
aušros naktis dar labiau sutemo prieš dešimtį metę. Jau dešimtis 
metę, kai Lietuva gręžo ir laužo rankas, kai ilsta kruvinoj ko
voj, tačiau nelužta. Nelužta, nes matau iš akię mėlynęję Tavo 
skausmę, ryžtumę ir dręsę, kad mes laisvei giedosime himnus, nors 
gyvenimas prarajas kasa.

Rugsėjo Aštuntoji lietuvię pasidižiavimo diena. Mus kaimy
nai nekartu kasė ir kasa duobę, tačiau jau neįkritom. Todėl ne
sam užkasti, kad įstengėm lietuvišku stiprumu pasipriešinti kiek
vienai nesavai audrai. Lietuviai Vytauto vedami pastojo azijatams 
kelię į Vakarę Europa. Lietuviai, tie vargšai kaimiečiai nepald-' 
žo po baudžiavos našta, nenusilenkė svetimiems ir saviems engė
jams nei savo tikėjimo neišmainė. Lietuva kėlės pėr savanorię 
krauję į Nepriklausomybę. Už laisvę žuvusieji atnešė gyvenimę 
likusiems. Lietuvię stiprybė ne teritorijoje, ne ginklę gausume, 
bet savitoj kultūroj ir laisvės ilgesyje. Ar nematom tai akivaiz-

2



džiai Šiandien grumtynėse lietuviu partizanę ir tremtiniu, kai 
buvusio Ginklu Fondo ginklai surūdijo.

Ta. pat dieną yra švenčiama Marijos gimimo diena. Lietuvą 
mes vadinome Marijos žeme, Jai giedojom giesmes ir Jos paveikslus 
ir savo širdis puošėm nekaltomis rūtomis, lietuvaičių vaidilučių 
gėlėmis, žmonijos Gelbėtojo Jėzaus motina Šiluvoj, Vilniuj, Kal
varijoj gelbėjo Lietuvą ir stiprino atgimti naujai gyvatai. Mer- • 
gaičių rūtų vainikėlis ir senų motinėlių rožančius kaulėtose ran
kose, Marijos' medaTikėlis ant vyriškų krūtinių nemažiau gaivino 
ir ugdo Tėvynės sūnų viltą laisva ateitimi nei ilgos paskaitos 
su šūkiais ir išlaisvinimo užsimojimai.

Pradings žmonės pastatę kalėjimus, vėl sprogs beržai pava
sarį ir rugių gubos puoš tėvų žemę laisvą. Grįšim jon kaip pili
grimai į šviežią iš svetimo ir nudėvėto gyvenimo. Juk į Šviesią 
garbę didis kelias kilnietas vaikams tėvų šalies, jie ištiesė nuo 
arklo ranką prie kalavijo ir vėl šveis surūdijusį noragų į juodą 
žemę. Galingas, didis mūsų Dievas, teisinga Jojo išmintis, Jis 
parves į didžią ir garbingą mūs Tėvynę! Tik drąsos ir noro nesu
drumsti vietą kur gyvenam, kad prisimintų laikais, jog čia gyve
no lietuviai taurūs. Tik tyrumo ir nesutepsite savęs, savęs kokie 
palikote Tėvynę. Tik vilties ir po sunkių dienų parnešim belau
kiančiai močiai skarą, sesei žiedą ir užvadą broliui dovanų. Nu
rimk, sesut, broli, nušluostyk ašaras gailias, - praeis vargai, 
laikai kraujuoti, gyvensim valandas ramias.

Br. A.

• —..ooOOOoo..—
* ■ ' •/ . •

DIDŽIOS NELAIMES SPAUDE TĖVYNĖ

Kiekvienais metais prisimename trumpą Lietuvos liepos mėne
sio laisvės laikotarpį 1941 metais. Truputis istorijos.

Su 1938 m. pradžia ėmė labai niauktis Lietuvos padangė. Len
kija, pagal mūsų demarkacinę liniją, ėmė koncentruoti kariuomenę. 
Vienas po kito vyko į Lenkiją mūsų smetoniškųjų sluoksnių atsto
vai ir buvo- parenkami tokie, kurie turėjo Lenkijoje gerų pažin
čių, bet Lenkijos kariai ir toliau užiminėjo išeities ribas Lie
tuvos puolimui. Kovo mėn. gauname iš Lenkijos ultimatumą atsiža
dėti kovos dėl Vilniaus ir užmegsti su ja diplomatinius santy
kius. Be pertraukos posėdžiauja mūsų valstybės vyrai. Studentai, 
kurių eilėse matome daug civiliai persirengusių karių ir šiaip 
Kauno visuomenės, didžiulėje demonstracijoje pasipila Kauno gat
vėmis ir... gauna nuo policijos ’’bananų". Siame konflikte nė Vo
kietija, nė Sovietų S-ga mūsų neparemia, o priešingai vokiečiai 
savo teritorijoje sulaiko iš Čekoslovakijos mums skubiai pasiųs
tus ginklus ir šaudmenis. Lietuvos vyriausybė, nežiūrint didžių 
demonstracijų, nusileidžia Lenkijai ir netrukus Kaune, Daukanto 
g. Lietuvos viešbutyje, kur sustoja atvykę Lenkijos diplomatai, 
iškeliama Lenkijos vėliava.

Lygiai po metų, 1939 m. kovo mėn., Vokietija sukoncentruoja
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stiprius kariuomenės dalinius prie musų sienos ir sulaukiame vėl 
ultimatimo. Ir čia musiji niekas neparemia. Civiliai bėga panikoje 
iš Klaipėdos krašto, o kariškiai ir pas. policija daugiausiai 
evakuoja tvarkingai. 2 karininkai su bareliu kareiviu pasilieka 
mirti už laisvu Klaipėdą, tačiau nuolatinių raginimų ir pakarto
tinų kreipimosi per radio ir jie pasitraukia. Be didesnių inci
dentų Hitleris triumfuoja Klaipėdos gatvėse.

1939 m. rugsėjo 1 d. prasidėjus Vokietijos - Lenkijos karui 
ir mes susimobilizuojam, bet išsilaikom neutraliai. Netrukus su
laukiam didelius Lenkijos kariuomenės dalinius, kurie sumušti bė
ga pas mus ir nuo vokiečių ir nuo raudonųjų. Mes Lenkijos karius 
mandagiai internuojam, o paskui padedam jiems išbėgti Švedijon 
ir kitur.

Netrukus Sovietų S-ga, gražindama mums Vilnių, įveda pas mus 
savo įgulas, o už pusmečio pasirengia mus okupuoti. Įvyksta tre
čias ir galutinis Lietuvos padalinimas. Jeigu prieš pusmetį įves
tos įgulos atrodė gana padoriai, tai dabar įsiveržė grynų aziatų 
bandos. Kareiviai apiplyšę ir alkani. Daug tankų liko pakelėse 
sugedusių. Arkliai baisiausiai suvargę, o pakinktai trūksta be 
paliovos. Ir didžiausias raudonosios armijos simpatikas nuleido 
galvų. Prasidėjęs politinis chaosas ir teroras atbaidė nuo komu
nistų visus padorius tautiečius. Su jais liko tik vagys ir valka
tos. Daugelis slapta bėgo Vokietijon ar 1941 m. kovo mėn. lega
liai repatriavo. Lietuvių areštai ėjo banga po bangos. Visi nepa
prastai laukė karo ir birželio 22 d. mes jį pamatėme. Sovietai 
iš Lietuvos bėgo panikoje, bet kai kur jie dar spėjo nukankinti 
nemažai tautiečių. Paskelbiama laisva Lietuva, o birželio 23 d. 
ima veikti laisva Kauno radio stotis. Vėl išgirstame savo Tautos 
Himnų, ir paskelbiama vyriausybė. Bet vokiečiai sulaiko ir nelei
džia grįžti Lietuvon min. pirm. gen. št. pulk. Kaziui Škirpai. 
Sulaikomi Vokietijoje ir dar keli aktyvistai. Sudaroma kita vy
riausybė, tačiau visiškos nepriklausomybės nėra. Vokiečiai neduo
da organizuoti masų didesnių karinių dalinių. Kaune vokiečiai 
leidžia tik vienų batalionų, kurio 1 ir 2-rų kuopų sudaro veik 
vieni buvę politiniai kaliniai.

Lietuvę užplūsta rudieji naciai, kurie savo laikysena nieko 
gero nežadėjo. Liepos mėn. paskutinėm dienom buvo nuginkluotos 
iš 1-mos kuopos išstatytos sargybos. Kauno karo komendantas pulk. 
Bobelis areštuotas, o jo vieton paskirtas vokiečiams atsidavęs 
karo polio, kpt. k. (vėliau per vokiečių okupacijų "pakeltas" 
pulkininku), o bataliono vadu vietoj pulk. Butkevičiaus, aviaci
jos mjr. S. Prie lietuviškų dalinių priskirti vokiečiai ryšių 
karininkai. Lietuvos ministerial pakeisti tarėjais, kurie pri
klausė gen. tarėjui - vokiečių rudžiui. Prasidėjo žiauri okupa
cija ir antras lietuvių tautos naikinimas. Kai kur rudieji okupan
tai buvo žiauresni už raudonuosius. Pav. Vilniaus srities komi
saras Wulf, už pyliavų neatlikimų ūkininkus viešai šaudydavo. 
Vokiečiai komisarai buvo pastatyti visuose apskričiuose, paskui 
valsčiuose ir net kaimuose. Tūkstančiai lietuvių buvo areštuoja
mi ir vežami į Vokietijos kacetus. Gen. Plechavičiaus suorgani
zuoti daliniai, begėdiškai apgauti, nuginkluoti, areštuoti ir 
išvežti Vokietijon. Tokiose sųlygose 1944 m. musų žemėje keitėsi
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vėl okupantai - ruduosius ir vėl pakeitė raudonieji. Kas spėjo 
traukėsi į vakarus, o vokiečiai gaudė ir gražino atgal apkasu 
kasti, kuriuose jau vokiečiu karią nebebuvo.

Šiandieną, kada Lietuvai laisvės valanda nesulaikomai artėja, 
lietuviai turėtą cementuotis ir būti pasiruošę grįžti savo tėvą 
žemėn, o jei reikės - laikinai ir dar toliau nuo raudonąją pasi
traukti į pietvakarius. ,Stepas Paulauskas

—..00OOO00..— i
SV. METŲ DOVANA MUMS KENČIANTI ESIEMS i

’’Visagalis ir amžinasis Dieve, visa musą siela mes dėkojame, 
Tau, už šią didelę šv. Mėty dovaną”.- šia šv. Eklezijos malda gar
bina krikščioniškasis pasaulis savo Viešpatį ir Tėvą, dėkodamas 
už šią didžią Šventąją jubįliejinią Metą dovaną. j

Tačiau, gal nė vienas iš musą klausia pats savęs: kas gi yri 
tie šv. Metai, kuo jie skiriasi nuo kiekvieną, taip vadinamąją ' 
paprastąją metą? Jie, mažą - mažiausiai man asmeniškai, yra lygiĮi 
sunkus ir vargingi, kaip ir praėjusieji tremties - benamiai metai!

Kad geriau galėtume tai suprasti ir įvertinti, žvilgterėkim: 
į ją atsiradimo istoriją, į ją pradžią, kada jie turėjo daugiau ) 
materialinį, daugiau šį musą žemiškąjį gyvenimą liečiantį bruožą J 
- taigi geriau mums suprantamą.

Šie šv. jubiliejiniai Metai savo pradžiąianda prieškristinė4 
je žydą tautoje. Viešpats, išvadavęs žydą tautąiš egiptiečiy ver
gijos ir įkurdinęs ją pažadėtame krašte, liko ir toliau kaipo . 
tiesioginis jos globėjas ir Dievas. Salia daugelio kitą įsakymą t 
ir malonią, įsakė Jis, kiekvienais penkesdeŠimtaisiais metais, ’ 
švęsti taip vadinamuosius šv. Dievo metus, t. y, bendro džiaugsmo 
ir atleidimo metus. Šią šv. Dievo Metą proga, pirmiausia būdavo 
grąžinama visiems žydams ją asmeninė laisvė, jei jie ją buvo pra
radę: "Išrinktosios tautos sūnūs yra Dievo vaikai, todėl jie gali 
tik pačiam Dievui priklausyti, tik Dievo, o ne žmoniy vergais bu.4 
ti. Ką ištiko nelaimė tapti žmonią vergu, tasai Dievo metais teat- 
gauna savo pirmykštę laisvę ir tetampa lygus visiems’’^ i

Antra, šalia šios asmeninės^laisvės, kiekvienam žydui buvo į 
grąžinami jo prarastieji namai, žemė ir visa kita, ką jie vienu 
ar kitu badu buvo laike tą 49 metą praradę. . !

Tuo būdu Dievas išsaugojo savo^išrinktąją tautą ne tik.nuo 
materialinio sužlugimo, bet sykiu išlaikė^juose tautinį, bei vi-: 
suomeninį susipratimą ir gyvą - tamprą ryšį tarp savęs ir žydą 
tautos.

Tai buvo prieš Kristaus gimimą. Tačiau ger Kristaus tapimą ■ 
žmogumi, per Jo šv. atpirkimo auką, mes krikščionys tapome tikro
ji Dievo tauta, Jo tikrieji sūnūs - dukros. Sis kančią ir vargą 
gyvenimas liko mums vien pasiruošiamasis, v i e n kelio
nė į amžinąjį - dangaus gyvenimą. Ir nors Šis mūsą žemiškasis gy
venimas, savo išorinėje formoje, mažai kuo tepasikeitė: .mes lygiai 
sunkiai turime dirbti dėl kasdieninės duonos kąsnio, bei kovoti
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už mūsą gyvenimo būvį, tačiau žios mūsą kančios ir vargai, atlikę 
ti Pašvenčiamosios Malonės įtakoje, sujungti su mūsą Viešpaties 
begaliniais nuopelnais, įgavo amžinybės vertę, būtent, jais mes 
užsitikriname amžinąjį džiaugsmo" ir laimės^gyvenimą.

Iš kitos gi pusės, kaip kad ano meto žydą tautą turėjo už
laikyti jai Dievo duotuosius įsakymus, taip ir mes likome, per 
krikštą, įpareigoti užlaikyti Šventuosius Dievo ir Eklezijos įsa* 
kymus, musą gyvenimą tvarkyti Evangelijos dvasioje. Tačiau musą 
gobšumas, savymeilė ir aistros užtemdė musą protus ir sukietino 
sįrdis: mes nukrypome nuo tikrojo Evangelijos kelio vedančio į 
amžinąją laimę. Mes likome jautrūs vien tam, kas blizga, kas tele
kia mums kūnišką-juntamą smagumą, ką galime pirštais apčiuopti, 
- o visam kitam, būtent, kas yra dvasiška ir amžina, likome abe
jingi ir bejausmiai. Vienu žodžiu, mes nukrypome nuo mūsą tikrojo 
gyvenimo tikslo, paminėme tai dėl ko Dievo Sūnūs nepaabejojo tap
ti žmogumi ir numirti amtykryžiaus! Viso to pasėka - šiandieninio 
pasaulio vaizdas, kuriame vien smurtas ir jėga viešpatauja!

Sv. Eklezija, kaip ištikima Dievo šv. Valios vykdytoja ir 
rūpestinga mūsą visą motina, matydama Šį mūsą nepastebimą baisą 
dvasinį skurdą, šią socialinę nelygybę paskelbė siuos metus šven
taisiais - jubiliejiniais Metais, t. y. Dievo begalinio gailestin
gumo ir malonią metais, kad mes pasinaudodami šia ypatinga Dievo 
malone, Jo ypatingu gailestingumu, galėtume atsinaujinti krikš
čioniškoje dvasioje, galėtume perreformuoti mūsą privatą ir vie
šąjį gyvenimą, bei atsilyginti už mūsą nuodėmes ir padidinti mū
są dvasinius turtus. Trumpai - kad galėtume pagreitinti Kristaus 
taikos ir laimės karalystės išsiplėtimą visame pasaulyje: "Tebūnie 
šv. Metai visiems apsiplovimo ir Šventėjimo, vidinio gyvenimo ir 
atsilyginimo metai, metai didelio atsivertimo ir didelio dovano
jimo metai”, (iš šv. Metą maldos).

Mes sudarome vieną Kristaus Šeimą, kurioje esame tikri bro
liai - seserys, todėl Dievas nori, kad mes visi, kiekvienas pagal 
savo^išgales, prisidėtume netik prie mūsą pačią, bet ir prie vi
sos žmonijos bendro ir pilno atsivertimo, t. y. grįžimo prie Die
vo. Todėl ir mūsą šv. motina Eklezija kviečia mus visus bendromis 
jėgomis, aukojant mūsą šias kasdienines kančias ir vargus, padi
dinant mūsą maldas, atgailos ir artimo meilės darbus, o ypač gau
siai naudojantis šiomis ypatingomis šv. Metą malonėmis prisidėti 
Irie šio visuotinio ir pilno mūsą dvasinio-dorovinio, bei socia- 
inio gyvenimo pertverkime. šv. Eklezija meldžia daugiškąjį Tėvą; 

"Tesužadina Tavo malonė visuose žmonėse meilę tokiai daugybei ne* 
laimingąją, kuriuos neturtas ir skurdas yra ąstumęs į nepakenčia
mas žmogaus gyvenimo sąlygas." "Sielose tą, kurie vadina Tave Tė* 
vu, pagyvink alkį ir troškimą visuomeninio teisingumo ir broliš
kosios meilės darbuose ir tiesoje,"

Nors šv. Eklezija nepamiršta nė vieno savo vaiko, tačiau Jos 
ypatingas rūpestis tenka mums kenčiantiesiems, jos benamiams vai* 
kams, nes Ji žino, kaip yra sunki tremtinio dalis, kaip yra sunku 
jam laisva siela pakilti prie Dievo, tikėti, kad Jis istikrąją 
yra rūpestingasis meilės Tėvas ir kad mes visi esame tikri broliai 
ir seserys Jame, kada aplinkui siaučia neapykanta ir smurtas. To
dėl Ji, savo šv. Metą intencijose ir maldose ypatingą dalį skirią 
mums:
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"Visokio suraminimo Dieve, didelė yra musu nelaimė, sunkus 
yra mdsy nusikaltimai, nesuskaitomi mdsy rūpesčiai, bet dar di
desnis yra mdsy pasitikėjimas Tavimi...

"Duok- ligoninis kantrumo ir sveikatos, mergaitėms skaistumo, 
jaunuoliams tikėjimo stiprumo, tėvams židinio palaimos ir Šven
tumo, motinoms auklėjamajame darbe sėkmingumo, našlaičiams su
teik meilingu globę, tremtiniams ir lelaisviams - jy tėvinę, vi
siems - savo malonę, kaip amžinosios dangaus laimės paruošėję ir 
laidę."

Salia šio bendrojo - visuomeninio tikslo, t. y. bendro vi
sos žmonijos atsinaujinimo krikščioniškoje dvasioje, pagerinimo 
mdsy socialinio gerbūvio bei atstatymo tikrosios broliškos Kris
taus meilės ir taikos, šv. Metai turi dar antręjį, lygiai svar
bu ir aktualy tikslę, būtent, kiekvienam iš mdsy yra suteikta 
ypatinga proga atgauti visa tai, mes per savo nuodėmes prara
dome ir gauti pilny, musy nuodėmėmis užsitraikty bausmiy, atlei- 
dimy.

Nors kaip bendra sylyga pelnyti šiems visuotiniems atlai
dams yra reikalinga nuvykti į Romy ir aplankyti nurodytus diev- 
namius, tačiau šv. Tėvas Popiežius, žinodamas, kad ne visiems 
tai yra įmanoma, suteikė malonę, tam tikriems asmenims, kuriy 
tarpe esame ir mes angliakasiai, tai pelnyti aplankant vietinio 
vyskupo nurodytus dievnamius ir, kaip kad visiems, atliekant Šv. 
Išpažintį, priimant šv. Komunijy ir sukalbant, Popiežiaus inten
cija, 4 Tėve musy, Sveika Marija, Garbė Dievui Tėvui ir 1 Tikiu, 
į Dievy Tėvy..." Ir kurie šias sylygas išpildys: "Gailestingojo 
Viešpaties vardu suteikiame pilny visu bausmiy atleidimy, kurios 
reikėty atlikti už nuodėmes" (Pijus XII). Tad, mes turime taip , 
pat puįkiy progy, ypatingu badu, padidinti musy dvasinius tur- - 
tus, užtikrinti mdsy pačiy amžinojo gyvenimo laimę ir sykiu pa
dėti musy kenčiantiems broliams. j

Jei, kaip kad matėme, anuo mėty Viešpats vien iŠ savo gailes
tingumo taip gausiai, jubiliejiniy Mėty proga, apdovanodavo žy- 
dy tautę, kuri buvo vien atvaizdas musy tikrosios Viešpaties 
tautos; beto juk mdsy viltis yra pagrįsta musu Viešpatyje Jėzuje 
Kristuje, Jo aukos begaliniuose nuopelnuose, tad kaip didelės ir 
gausingos neturi būti šiy šv. Dievo Mėty dovanos mums kenčian
tiesiems Jo vaikams?!

Kad atsiektume Šias šv. Mėty malones, tiek sau asmeniškai, 
tiek visai žmonijai, nereikalaujama iš mdsy angliakasiy kažko 
ypatingo ar neįmanomo, ne, vien geros valios 
ir kūdikiško pasitikėjimo begali
niu Dievo gailestingumu ir Jo tė
viška meile! Ir jei mes negalime sykiu su kitais 
atlikti maldinga kelioniy į Romy ir tuo parodyti pasauliui mdsy 
ištikimumy Šv. Eklezijai ir krikščioniškojo pasaulio vieningumy, 
jei mes negalime atlikti^ypatingy dvasiniy pratyby ar pasninku 
šv. Mėty intencija, - tačiau mes kenčiame sunkiy tremtinio dalį, 
mes turime nuo ryto iki vakaro prakaituoti tvankiose angliy ka
syklose, mes esame skriaudžiami ir pajuokiami svetimtaučiy! - ir 
štai - musu auka šv. Metams! Neškime ja kantriai, atsidavę Aukš
čiausiojo Valiai, susijungę su Jėzaus kančia ir visy tikinČiyjy
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kančiomis, prisijungė prie šv. Eklezijos Šv. Metu intenciją! Ta
da tikrai Šie šv. Metai liks netik mums patiems bet ir visai 
žmonijai tikrojo prisikėlimo ir atsinaujinimo evangelijos dvasio
je metai, tada šios mūšy kančios ir sunki tremtinio dalis liks 
mums patiems ■ ir visiems mūšy kenčiantiems broliams neišsemiamu 
maloniu ir amžinosios laimės Šaltimi, tada mes tapsime, kaip kad 
šv. Eklezija savo šv. Mėty maldoje dangiškąjį Tėvą meldžia: "Ta 
nepajudinamoji uola, į kuriy suduš visų mūšy priešų puolimai."

P.B.

.00OOO00. .—

NAUJASIS IRO

Besilikviduojant IRO rodoma nekurio susirūpinimo D.P. liki
mu.

Panašiai kitoms V. Europos valstybėms š. m. liepos mėn. 
pradžioje suorganizuota ir Belgijoje nauja įstaiga, kurios tiks
las perimti IRO veikly. Ji pavadinta "Comite belge pour les rė- 
fugiės" (Komitetas pabėgėliams Belgijoje). Liepos mėn. 29 d. 
įvyko pirmas to komiteto posėdis. Komiteto pirmininku yra Mr. 
Gilson parlamento atstovas, nariais įvairiy darbo labdaros ir 
kity visuomeniniy organizacijų atstovai.

Perimdamas iš IRO D.P. globų ir kity juos liečiančiy klau
simu tvarkymy, komitetas jau yra numatys įgyvendinti daugybę 
aukščiau iškeltų pageidavimy, pirmoje gi eilėje Belgijos vyriau
sybės pažadėtų, bet dar neįvykdyty dėl darbo rūšies pakeitimo 
klausimo išsprendimy.

Centro įstaigos adresas:
Ixelles, 95, Chaussėe de Vleurgat.
Kol kcs centras ir .skyriai nūrn'tę savo veikimų apriboti 

vien tik teisiniais ir kitais panašiais patarimais.
Piniginės paramos klausimas dar tik nagrinėjamas.

V.

—. .ooOOOoo. .—

RŪPESČIAI DEL NAUJO DERLIAUS

Stockholme leidžiamas "Newsletter" informuoja pasaulį apie 
įvykius iš anapus geležinės uždangos.

Įvairiems sovietinio gyvenimo "socialistiniams laimėjimams" 
iškelti medžiaga imama iš pačiy sovietiniy šaltiniy.

Tarp kity keistenybiy ypatingai būdingas ir mūšy sylygose 
sunkiai suprantamas sovietinių įstaigų susirūpinimas derliaus 
išsaugojimu.

Š. m. liepos mėn. 6 d.
"Socialističeskoe Zemledelie" tuo reikalu skelbia įdomy 

įsakymų:
"Kiekviename kolchoze stropi apsauga turi būti suorganizuo

ta laukuose, kalyklose, kluonuose, daržinėse, sandėliuose. Pali
kimas iškulty grudy kluonuose be sargybos yra nusikaltimas kol-
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chozui ir valstybei. Ypatingo atidumo reikalaujama iš raityt sargy- 
binię. Ję pareigos turi būti pavestos tik labai sąžiningiems ir 
patikimiems asmenims. Atsakomingumas už derliaus apsaugą yra di
delis valstybinės reikmės dalykas. Visę žemdirbystės organu ir 
specialistę didžiausias dėmesys turi būti nukreiptos darbininkę 
sekimui."

Leidinio redakcija prideda dar nuo savęs, kad kiek tai turi 
būti išalkę tie sovietiniai piliečiai jei derliui saugoti reikia 
imtis tokię griežtę ir neįprastą priemonių. Dar viena įdomi 
smulkmena tai, kad derliaus apsaugai prireikė jau sjži- 
n i n g ę asmenų. 1

Anksčiau gauti paskyrimę bent kokioms atsakomingoms parei
goms užteko būti vien tik komunistę partijos nariu.

B.

—..00OOO00..—

TOKS TAI ŽMOGUS
(Pradžia 15 Nr.)

- Ar girdi? Gyvatė šaukė Morkui - ir jie nuėjo toliau. Pa
kely susitiko lapę.

- Sveika gyva laupte, - maloniai pasveikino ję gyvatė pa- , 
slėptai džiūgaudama, jog greit galės vargšę Morkę sugraužti, - mes 
pas tamsta su reikalu.

- Na, sakykit, koks reikalas? - paklausė lapė.
- Žinai kę lapute, tu visę gudriausia esi, - prisigerinan

čiai sakė jai gyvatė, - pasakyk, kę žinai apie žmonię dėkingumę.
Gudri 3a pė greit susimetė šiame reikale. Kaire koja dailiai 

pakrapštė kiek nulėpusię ausį ir pasakė:
- Dėkingumas kaip čia pasakiuę. Jei pav. kas išgelbsti ūki

ninkę iŠ keblios padėties, o tas uz patarnavimę duoda porę ge- 
riausię vištelię tai jau ir bus dėkingumas.

Supratęs ko lapė trokšta, Morkus sutikimo ženklan mirktelėjo 
porę kartę. Gyvatė pagavusi žvilgsniu judvieję pokalbį stipriai 
-pytelėjo - Be klastosi! ji rėkė.

- Nėra klastingesnio sutvėrimo, kaip gyvatė - gudriai be- 
šypsodama pasakė lapė.

- Kę, kę? Aš klastinga - riktelėjo įtūžusi gyvatė.
- Nieko nieko, - ramino ję apsukrioji lapė, - mes vienę ki

tę gerai pažįstame. Pasakyk man, kaip šitę žmogę laimėjai, ar
ne klasta?

- Jokios klastos nebuvo - atsikirto gyvatė. Ir jie visi 
trys sugrįžo prie skylės.

- Ne, negali but šitę, sakė lapė, - ji neturi ne dvieję 
pėdę gilumo, Tu negalėjai čia tilpti.

- Netiki? Gerai, - tikino ję gyvatė, ~ parodysiu.
Ir gyvatė sulindo į skylę. Morkus nenorėjo tikėti savo aki

mis, tik džiūgaudama lapė greit pan jo koja, kad paduotę akmenį. 
Kę Morkus greit ir padarė. Dabar^gyvatė šaukė, prašė, maldavo, 
aukso kalnus jiems žadėjo, bet išgelbėtas Morkus lapute tik šai
pėsi.
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- Na, kaip bus su višteliais? - kreipėsi į Morky lapė kai 
jie gėrę kelio galę buvo nužingsniavę.

- Gausi, gausi, laputė, net tris, - ramino ję Morkus, įkan
din jis griebėsi svarstyti, kę gi žmona gasakys, jei jis riebiau^* 
sius paukščius norės lapei atiduoti. Grįžęs į namus, Morkus savo 
pažadę pasakojo žmonai. Ta šoko išmetinėti ir plasti vyrę. Štai 
ir minėtoji lapė prie namy. Pagriebusi šluotę Morkaus žmona už
simojo ję mušti. Greit lapė dūmė miškan, o ten svarstė apie žmo
nių nedėkingumę.

—..00OOO00..— J

GAMTOS ĮDOMYBES

1. M a ž y b i y stebuklai

Bacilos daugiausia nebūna vienos šimtatūkstantosios milime-: 
tro didžio, o dauginasi labai greit. Sporos, kuriomis veisiasi kai 
kurie augalai, ore skraido milijardais.

Mažiausiais voratinklio siūlas, kurį vos galima įžiūrėti, 
susideda iš kokiy 4000 siūleliy. Ant vieno drugio sparnelio ras-i 
ta apie 100.000 gražiai sutvarkyty skujeliy. Kiekvienas skujelis; 
yra grožio ir tobulumo stebuklas. Kai kuriy vabzdžiu sparneliai 
tokie ploni, kad, sudėjus jy kokiai 50.000 ant vienas kito, tesu- 
sidaryty vos 7 milimetrai.

Vienos Filipiny salos, Luconu vadinamos, kalno ežere gyvena, 
mažiausios žuvytės. Daugiausia užauga ligi 1,5 cm. ilgio, o į ki- 
logramę jy telpa apie dvylika tūkstančiy. Jas gaudo ne tinklais, 
o plonomis marškomis; vienu kartu sugauna tūkstančius. Parduoda 
litrais, pridėjus skaniy priedy. Prieš saulę jas išdžiovina, o 
paskui suvalgo kaip skaniausiu valgį.

Arklio kūno jėgę sulyginus su bitės ir karkvabalio, propor
cingai atrodo taip: arklio - 1, karkvabalio - 21, bitės - 30. 
Žmogaus plaukui nutraukti reikia daugiau 180 gramy jėgos svorio. 
Lino pluoštelis jau trūksta, kai būna įtemptas 100 gramy svoriu. 
Jei visus žmogaus plaukus suvytume! į virvę, - o jy yra apie 
60.000, - tai ta virvė pakelty 10.000 kg.

Kas visa tai taip gražiai sutvarkė? Ar žmogus? Ne jam sukąru 
ti mažas bacilas, ne jam taip tiksliai sutvarkyti baisybę drugio 
sparny skujeliy, ne jam padaryti visi kiti tokie smulkūs ir tiksl
ius gamtos stebuklai. Turi būti išmintingesnis kūrėjas, kuris 
visky taip gaiety sutvarkyti ir palaikyti; o tas išmintingasis kū
rėjas yra mūšy Dievas ir Viešpats. Garbė be galo išmintingajam!

2 . Pilnybiy stebuklai
Dabar pažįstama kokia 385.550 rūšiy vabzdžiy: iŠ jy yra apie 

9.500 įvairiy žiogy, 172.500 rūšių vabaly, 55.000 šikšnosparniy, 
1.400 ketursparniy vabzdžiy, 105.000 drugiu, 300 augaliniy musiy, 
400 vienadieniy musiy, 2.300 vandens žirgeliy, 33.000 blakiy; be 
to, daug kitokiy mažesniy rūšiy.

Nepalyginamai turtingesnis yra augaly ir gyvūny pasaulis
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jūroje. Kiek ten įvairiy spalvą, kiek įvairiy formy!
Vienas labai senas gyvūnėlis per 5 m. susilaukia 3029 karty.. 

Jei jos visos gyventu ir panašiai daugintas!, tai, visus tuos 
gyvūnus į krūvy, susidarytu 10.000 karnųoiiy tokio didumo, kaip 
mūšy žeme.

Vienam svarui medaus sunešti reikia 7,5 milijony žiedy; ke
lio ilgis, kurį nuskrenda visos bitės, sunešdamos ty vieny svary 
medaus, yra triskart ilgesnis už žemės skritulį. Jei žmogus norė
tu svary medaus surinkti, kaip bitės suneša, tai praeity 1562 
aštuoniy valandy darbo dienos.

Kokia nuostabi gamtos pilnybė, koks įvairumas! Kokia išmin
tis spindi mažuose kūrinėliuose, koks tiklingumas! Jei jau žmo
gus tokiy stebukly niekaip negali padaryti, tai kaip jie savaime 
susidarys?

Tu, o didis Viešpatie, sukūrei tokį įdomy pasaulį, iŠ Tavęs 
išėjo visi gamtos įvairumai, o Tu pats, Dieve, esi begalinė ir 
tobuliausia visko pilnybė.

A.K.

—. .ooOOOoo..—

TARP MUS PASAKIUS...

Viename laikrašty skaičiau, kaip tūlas lietuvis keliavęs 
per Italijy ir nustebęs nešvara, pastebėjo, kad Italijos pinigai 
taip pat nešvarūs, suglamžyti, purvini. Jis pridūrė, Jog iš pi- 
nigy galima pažinti tautos būdy.

Gyvendami svetimam krašte, prisistebim užtektinai svetimai
siais, jy ydomis ir negerumais. Gaili, kad neužtektinai mokomės 
iš svetimyjy to, ky randam juose gero. Man tekdavo kartais už
sukti pas lietuvius angliakasius, Šeimos ir viengungius. Visur 
stengiasi lietuviškai pavaišinti, mažiausiai bent papirosu, ar 
kokiu stikliuku su užkandžiais. Nieko nepadarysi toks paprotys, 
tačiau ty šauny šeimininko paprotį priklina jo nešvara. Stiklai 
ir stikliukai, žinoma, švariausi, o gi lėkštės ir kiti įrankiai 
tai neklausk. Kambary vėl: apdaužytas stalas, vietoj kėdžiy pa
sodina ant lovos, o ta lova vėl sujaukta kaip lokio laužas, ne
klota kaip Belgijon atvažiuota. Sienos tuščios, jokio paveikslo, 
vaikai murzini, nes grindys dulkėmis išklotos. Nei gėlės ant 
lango, nei jokio papuošalo, žinoma, sakysite perdedu, nes mūšy 
darbas suodinas. Sutinku, bet nereiškia, kad gyvenimas turi but 
suodinas. Jeigu iš veido galima pažinti koks yra^žmogus, yeigu 
tai spėjama iš pinigy, nemažiau galima pažinti iš veidrodžio ir 
kambario susitvarkymo. Neturtu retai kuris gali skystis. Šeimoms 
sunkiau gyventi, viengungiai tik save rėdo ir maitina, tačiau 
visiems užtekty ty uždirbamy franky sau ir savo gūžtai padabinti. 
Reikty tik noro! Ar tie nuskuro, pas kuriuos įėjęs kambarin nu- 
švinti ištapietuotam ar dažytam kambary, nors ir barake, pamatai 
padengty staly, ant jo gėlę, Švariy l-y, kelety paveiksly, dra
bužius spintoje ar uždengtus ant sieny ir jokiy šiukšlių, jokiy 
griozdu, nereikalingo laužo neužtiksi. 0 tam tereikty iš anksto 
keliasdešimt franky paskirti ir būty viskas okei! Ir patiems ma
lonu sugrįžti į jauky buty po darby ir svečiui akies nerėžty dva
sioj ir kambary apsileidimas. Br. Pa.
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Korėja . Paskutiniu laiku komunistinės pajėgos sulau
žiusios amerikiečię gynimąsi linijas grasė užimti likusį šiaurę 
Pusano prietilčio plotę. Padėtis buvo kritiška, kai komunistai su
telkė 40.000 vyrę ruošėsi kyliu smogti link Puzano. Amerikiečiai 
čia panaudojo vadinamę’bombę kilimę”, kurį buvo išbandę prieš vo
kiečius Normandijoj. Komunistę sutelktę kariuomenę 6 km. pločio 
ir 12 km.^ilgio ruože apipylė 1000 tonę bombę ugnimi. PaČig ame
rikiečię žiniomis šis oro puolimas savo neatsiekė, nes neuztaikė 
ant pačio jėgę židinio, taip kad po poros dienę šis kylys vėl 
pramušė amerikiečię gynybę ir smarkiai artinosi link pietiečiu 
laikinosios sostines. Metus paskutinius rezervus komunistę tankai 
buvo sulaikyti ir perėjus į priežpuolius atstumti į išeities pozi
cijas. Kituose fronto ruožuose amerikiečiai patys puola ir smar
kiai varosi pirmyn rasdami menkę ar visai jokio komunistę pasi
priešinimo. Manoma, kad komunistai trauksis ligi savo gynimosi li- 
niję. Amerikiečiams ja vyko keliose vietose išsikelti komunistę 
užnugaryje ir kai kuriose ję salose, taip kad ten sustiprėjo par
tizaninė veikla. Oro pajėgos kasdien ugnim ir pelenais paverčia 
Siaurinės Korėjos pramonės centrus, susisiekimę ir miestus. Dėl to 
kariuomenės aprūpinimas vos galimas. UNO tautos siunčia savanorius 
į Korėję, taip kad tikimasi sustiprėti ligi 17 diviziję pėstinin- 
kijos, 69 oro pajėgę grupię ir 23 lėktuvnešię. Tuo būdu, pagal 
amerik. gynimosi ministerio Džonsono pareiškimę, karas bus užbaig
tas maždaug apie 1951 m. vasario mėnesį.

Tarp amerikiečiams patekusię ginklę nemaža atvesta paskutinės 
1950 m. laidos patrankę ir bombę. Tas įvykis svarstomas Saugumo 
Taryboje, kur sovietai tvirtino, kad Korėjos komunistams tik senę, 
beverčię ginklę patekę.

Mac Arthur’as pasakė, trauksięs karo teisman komunistus dėl 
žiaurumę su amerikiečię belaisviais. Vėl rasta surištom rankom 
sušaudytę jaunę amerikiečię vyrę.

Rusai protestavo Trumanui dėl teroristinię oro puolimus Korė
joj* Daugelyje satelitinię valstybię ruošiami savanoriai į pagel
tę Korėjos komunistams. Gana daug ję užsirašė Lenkijoj, nes - 
anot vieno laikraščio, - yra per tai puiki galimybė ištrukti pas 
amerikiečius.

Belgija.- Nežiūrint katalikę partijos persvaros sei
me, karalius turėjo nusileisti kairiosioms partijoms ir karaliavi- 
S perleisti princui Boduenui, kuris prisiekęs liko vienijanČię 

amus ir valonus ryšiu. Senęjai vyriausybei pasitraukus, iš tre
čio karto pavyko Folienui sudaryti vėl vien is C.V.P. Įtempimas 
buvo atslūgęs ligi rugpjūčio 20 d. kai prie Liežo pora asmenę iš
sišaukę pokalbiui prie durę nušovė Belgijos kompartijos pirminin
kę keturiais automato šūviais į galvę ir krūtinę. Vyriausybė tai 
griežtai pasmerkė, kaip demokratijos pažeidimę, Diezo darbininką 
streikavo. Nužudytasis buvo mirtinas karaliaus priešininkas;
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prisiekiant Boduenui jis vienas iš senatorių Šaukė ’’tegyvuoja 
Respublika”.

Paskutiniu laiku buvo svarstoma ginklavimosi ir gynimosi 
klausimai.'

Strasburgas . Europos parlamente CiuČilis ir Spa- 
kas reikalavo sukurti bendrai apginkluotu ir bendrai paruoštu 
vientisy Europos kariuomenę. Sis pasiūlymas priimtas.

Vengrijos, Rumunijos, Jugoglavijos, Bulgarijos, Lietuvos, 
lenki jos, Čekoslovakijos delegatai prašėsi būti priimtais į Euro
pos aparato darby, nors nepilnabalsiai ligi kol jy Šalys bus iš-i 
laisvintos. Iš tiesę, kokia prasmė, kad toks Luksemburgas parla
mente dalyvauja kaip pilnateisis narys, o Europos ryty, tautos 
tiek kovojančios prieš vergija aktyviu badu liko už dury.

Vokietija . -Po Berlyne įvykusios vokietijos komu
nistę konferencijos Vakarinėse Zonose pagyvėjo viešoji ir pogrin
džio komunistinė veikla. Gabenama tonomis iŠ ryty raudonoji spau
da, lipinami prieš Adenauerį ir amerikiečius šakiai, skleidžiami 
gandai ir nerimas tarp žmonię. Sulaikytas daugiau kaip 10 komu- 1 
nistinię laikraščiu leidimas.

Berlynan siunčiamus pašto siuntinius rusai nusavindavo ar 
atplėšdavo, taip kad retas siuntinys pasiekdavo adresatę. Sovie-, 
tai pateisina šį darby tuo, kad iŠ Vakarinię zonę siunčiama juo-į 
dos rinkos prekės. Ligi šiol nusavinta 3000 siuntinukę.

Paskutiniu laiku kancleris Adenaueris pareikalavo, kad butę 
apginkluota Vokietija, nes didelis gresia pavojus iš ryty ir padė
tis panaši į Korėjy. Sis sumanymas daugely valstybiy iššaukė stip
ry susijaudinimy. Amerikiečiai apginklavimui palankus. Vokiečiy ■ 
socialistai tam priešinas. Opozicijos vadas Sumakeris atmetė ap
ginklavimo sumanymy, tačiau patvirtino, kad Vokietija tam pri
brendus.

— . .ooOOOoo..—

TRUMPAI I S VISUR
Švedija pareiškė, jog ir trečiame pasauliniame kare stengsis 

išlikti neutrali. Panašiai savo neutralumą busimam tarp vakarę ’ 
ir rytę konflikte nori išlaikyti arabę valstybės.

Prieš pory savaičię Siame, pietinėj Azijoj buvo stipriausias 
koks tik žinomas žemės drebėjimas. Laimei auky nedaug, nes smūgio 
centras buvo dykumuose. Mokslininky nuomone, jeigu tai butę pasi
taikę Niujorke, iš milijoninio miesto plytgaliy krūva butę likus. 
Daug kur suluže seismagrafai. Tris dienas po pirmojo smogio sekė 
antras, trečias ir prieš kelias dienas ketvirtas. Šiais kartais 
drebėjo silpniau, tačiau žmonię a ūkę priskaitoma dešimtimis, žmo
nię iŠgystis pakilęs.

Europos valstybės susibarusios gintis Atlanto pakte. Panašiy 
syjunga kuriama Afrikos valstybiy ir koloniję. Mobilizuoti spal
vuotuosius kol kas nei francuzai nei anglai neketina.
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Maždaug 40 diviziją sovietu ir satelity. kariuomenės sutelk4 
ta prie Jugoslavijos sienos. Tito laikosi Saitai, tačiau kariuo-J 
menės atostogos atšauktos.

Pasklidę gandai, kad gabenami iš Vatikano dokumentai ir ver
tingesni daiktai į Kvebekę Kanadon. Vatikanas tai griežtai panei
gia. -

J.A.V. gynimosi išlaidos siekia 24 milijardus doleriy 
tus. Į tę skaičię įeina ginkly pagelba užsieniui.

I me-į 
i

Karo komisijos narys, senatorius V/alash pareiškė, kad jeigu 
sovietai savo agresinę politikę tęs toliau, atominiy bombę krušą 
kris ant Rusijos.

Australijoj vienai moteriai gimė sūnūs. Sekančię dienę an
tras, treČię dienę - trečias, ketvirtos dienos rytę paskutinis.

Po karo ginklavimosi išlaidos buvo nuslėgusios gi dabar, pa
gal angly banky apskaičiavimu smarkiai kyla ir kils. Visy vals-, 
tybės pajamy ginklavimuisi išleidžia Olandija 6,1 %, Turkija 5,8 % 
Prancūzija 5 %, Sveicarija: 2,7 %, Belgija 2,5 %, J.k.V. 5,9 fa. 
Už geležinės uždangos: Sovietai 10-12 %, Rumunija 7,25 %, Jugos
lavija 11,5 %.

Prieš operaciję 1946 m. buvo užmigdyta 35 m. moteris, kuri 
miegojo ligi šiol. Prieš kelias dienas operuotoji mirė.

Kanadoj vienam miestely judėjimo policija sulaikė pergreit 
auto važiavus ięzhoterį ir kartu pastebėjo ję esant neblaivię. Teis
me policininkas tvirtino įrodymui, kad moteris rodanti savo do
kumentus perdaug kalbėjus. Teisėjas tačiau buvo kitos nuomonės: 
"ir blaivi moteris gali tiek kalbėti, kiek pasigėręs vyras”. 
Teisėjas šoferį išteisino.

Vidurinėj Azijoj potvyniui sunaikinus 900.000 ūkininkę der
liu ir smėliu esant apneštiems 2 milijonams ha. žemės, devyni 
milijonai kiniečię grasomi baisaus bado.

Niujorko gubernatorius reikalauja sulyginti negrus su bal-; 
taisiais, nes kai amerikiečiai sovietams primeta jy žiaurumus lę 
vergiję, negrai atsiliepia, kad jiems nieko negeriau einasi lais
voj demokratinėj respublikoje.

—..ooOOOoo..—

- žymus vokiečiy generolas kartę buvo pakviestas pas pažįsr 
tarnus į svečius. Prie stalo jam teko sėdėti toj vietoj, kur degė 
židinys. IŠ pradžiy jis jautėsi geria, nes buvo šaltas oras, bet 
vėliau, perkaitęs, jis paprašė, ar šeimininkai nerasty kuo nors 
ugniai užstatyti.

Seimininkas, išgirdęs tokį generolo prašymę, panoro truputį 
pajuokauti: - Tamsta, pone generole, kaip senas karys, turėtum 
būti prie ugnies pripratęs. - Taip, aš esu pripratęs, - atsiliepė 
Šis, - bet tik ne iš užpakalio.
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RELIGINES ŽINUTES

Joks pasaulio diplomatas neveda tokios aršios kovos prieš 
komunizmu, kaip Pijus XII. Kai pasaulio didieji lankstėsi^Jaltoj., 
Potsdame ir kitose konferencijose draugams sovietams ir išparda-į 
vinėjo,tautos Popiežius komunizmę pasmerkė ir atskyrė nuo baŽny-i 
šios tuos, kurie priklauso kompartijai, skaito jos raštus. Dar 
siaučiant karui, 1942 m., kai daugeliui sovietai išvaduotojais 
vaizdavosi, popiežius išleido encikliką, griežta raštę pasmerk
damas žiauręjį bolševizmę. Šiuo metu, kai žmonija klaidinama 
įvairiu srovię ir pažiurę nekatalikiško mokslo, Pijus XII išlei-j 
do enciklikę "Humani Generis”. Siame rašte Jo Šventenybė ragina , 
žmones ir dvasiškius budėti ir nesileisti išvedami iš tiesos ke-4 
lio, nes Dievas yra ir galimas įrodyti protu. Todėl kiekvienas 
mokslas norįs pakasti žmonėse Dievo sąmonę katalikams nepriimti
nas. Bolševikai griauna katalikybę iš lauko, tad būtina stipriai 
laikytis iš vidaus.

-Vengrę komunistu spauda reikalauja sunaikinti fašitinius 
atominės bombos agentus, kurie priešingi liaudies respublikai. 
Tuomi ji mano katalikę kaikkuriuos aukštuosius dvasiškius, kurie 
gana aštriai kalba ir veikia prieš komunistę ’’katalikiŠkę veiklę” 
kuria užsiima nemaža atkritusi ę kunigę. Ypatingas spaudimas prieš 
vengrę dvasiškiję dvelkia iš Maskvos. Laukiama manašaus rančios ; 
kelio, kuriuo ėjo kard. Mincenti.

- Jugoslavijoj daktarams griežtai draudžiama priimti į li
gonines sergančius kunigus. Kuris ligonis nori kunigo - pirmiau-* 
šiai turi politinei policijai patiekti praŠymę, kuri sprendžia 1 
ar reikia ligoniui kunigo ar ne. Jugoslavijoj viskas ant korte- 
lię, dvasiškiams nėra jokię kortelię, todėl daugelis ję nuplyšę 
ir išbadėję baigia gyvenimę.

- Popiežius kviečia visus tikinčiuosius į maldę už taikę. 
Taikos galima atsiekti per socialinį teisingumę ir persekiotojai 
tenemano taikę atsieksię sunaikindami žmonię grupes.

- Apveizdos keliai. Amerikoj kelios nekatalikės moterys lošė 
kortomis. Juokais pasiūlyta katalikiškas katekizmas dovana tai, 
kuri laimės lošimę. Visos juokėsi, Jauniausioji laimėtoja kate- ■ 
kizmę parsinešė namo ir iš įdomumo pradėjo skaityti. Juo daugiau 
skaitė juo labiau domėjos, taip kad po kiek laiko atsivertė į 1 
katalikę tikėjimę ir geru gyvenimu atvertė penkais drauges.

- Lenkę tautinėj Marijos šventovėj Čenstakavo j stebuklingę-i 
jį Marijos paveikslę buvo uždegęs tūlas piktadarys. Laimei laikii 
pastebėta ir piktadarys atiduotas policijai. Tačiau šisai ryto-: 
jaus dienę buvo jau laisvas, o suimtas Marijos koplyčios pikta-’ 
darį policijai nurodęs klebonas.

—..ooOOOoo..—
- Pasidalinkite užkandį, jis sumažės; pasidalinkite pastogė 

- jis nemažės; pasidalinkite džiaugsmę - jis padidės.
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