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REDAKCIJOS ŽODIS
Karo audros iškelti iš savo sodybų, 

lietuviai pasiekė įvairius kraštus. Ne
mažas ju skaičius pateko i Švedija ir 
Danija, ir susitelke įvairiose šių kraš
tu vietose čia didesnėmis grupėmis, 
čia pavieniai apsigyvendami.

Didžioji lietuviu dauguma yra ka
talikai, kuriems Kristaus mokslo mei
le idiege ju motinos dar lopšy begu
lint Jie ir vėliau pasiliko ištikimi Ka
taliku Bažnyčios vaikai.

Teisingai sakoma, kad jei žmogus 
nesitobulina, nedaro pažangos, jau tuo 
pačiu jis eina atgal, atsilieka. Tas tin
ka visoms gyvenimo sritims, tas pats 
tinka ir religines kultūros sričiai. Kad 
žmogus tobulėtų, jam būtina yra re
ligine praktika.

Mūsų sąlygose dideli plotai nelei
džia lietuviui kunigui dažniau ap
lankyti tikinčiuosius tautiečius. Tokio 
nuolatinio kontakto tarp kunigo ir ti
kinčiųjų stoka, labai neigiamai atsi
liepia i religini mūsų tautiečiu gyve
nimą. Norėdamas ta spraga užpildyti, 
ryžtuosi leisti šita laikrašti, kuris bent 
dalinai atstotu gyva j i Kristaus žodi 
ir tuo būdu palengvintu sąlygas reli
giniai minčiai mUsu broliuose gaivin
ti ir ugdyti.

Šitas laikraštis išeina labai sunkio
mis aplinkybėmis ir gal labai netobu
las, bet jei materialines sąlygos leis, 
jis bus toliau tobulinamas ir lankys 
savo skaitytojus kas menesis.

Prašydamas šiame darbe Dievo pa
galbos, tikiuosi susilaukti iš gerb. 
skaitytoju tiek moralines, tiek ir ma
terialines paramos.

Redaktorius.

# I SKAITYTOJUS.
Laikraščio išleidimas brangiai kai
nuoja. Todėl kreipiuos i Skaity
tojus, prašydamas materijalines 
paramos. Tie, kurie atsius nors 
maža auka už laikrašti, ta aplan
kys ir sekantis numeris. Vėliau 
bus nustatyta kaina. Lietuviai 
Danijoje, siuskite auka už laikra
šti P. dipl. ekon A. SakeviČiui. 
Vedboek. Be to, redaktorius už 
klaidas neatsako, nes nėra lietu
viško raidino.

Redakcija: Hdgbergsgatan 57, 
STOCKHOLM, K. J. T.

DĖMESIO ROMA.
Iš Vatikano kas antra šeštadieni 

duoda žinias lietuviškai. Klausykite 
20 vai. 45 min., vietiniu laiku 19 vai. 
45 min.

Kastytis.

ATEIK
O Viešpatie, ateik, ateik dar karta — 
pasruvo žeme potvyniu skausmu, 
pažvelk i mus, i kruvinąją karta, 
nugrimzdusią gelmej šlykščių geismu.

Ateik dar karta, tu toks reikalingas, 
dar pereik žeme kankinio taku, 
paskelbk dar karta žinia išganinga 
ir klystančiu, o pagailėk, vaiku.

Prašykite ir gausite
Tikras draugas*^ nuoširdžiai rūpi

nasi savo draugu gerove ir pasako 
jiems viską, ka žino tajam tikslui 
esant reikalinga. Jėzus yra tikriausias 
mūsų draugas. Mūsų gerove, ypač 
amžinoji, jam ko labiausiai rūpi. Jis 
puikiausiai žino, kad jai pasiekti tarp 
kitu dalyku reikalinga taip pat mal
da. Todėl dažnai ir atsidėjęs jis i ja 
ragino. Štai, ir šio sekmadienio evan
gelija mini, kad jis po Paskutines Va
karienes, kalbėdamasis su apaštalais, 
sake jiems ir drauge visiems savo mo
kiniams. — Prašykite ir gausite —. 
Kartu nurodė jis jiems ir ko reikia, 
kad juju maldos būtu tikrai išklausy
tos. Reikia, būtent, prašyti jojo var
du. — Ištiktųjų, ištiktųjų, sakau 
jums, ko tik prašysite Tęva mano 
vardu, jis jums duos. — (Jn. 16, 23).

1. Bet atrodo, kad Dievas ir taip ži
no, kas mums reikalinga, tad kam dar 
čia ji prašyti? — Atsakant i tai dera 
pažymėti, kad Dievo santykiai su mu
mis yra kaip tėvu su vaikais. Ne vel
tui šv. Rašte dažnai vadinamas jis 
mūsų Tėvu, o mes jojo šeima. Gi tė
vai, nors mylėti myli visus savo vai
kus, bet duosnumo ne visiems lygiai 
būna duosnūs. Tiesiems jie mieliau ir 
daugiau visko duoda, kurie švelnesni, 
lipšnesni, meilesni, prašesni. Gi, prie
šingai, tieji, kurie šiurkštūs, atsakus, 
nenuolankūs, ypač gi ižulūs, nepaly
ginti mažiau visko gauna. Tai iš pat 
esmes einas, savaime suprantamas da
lykas, ir niekas juoju nesipiktina, ar 
net ne nesistebi. Panašiai elgiasi ir 
Dievas su žmonėmis. Sv. Rašte aiškiai 
pažymima ir pabrėžiama: — Dievas 
priešinasi išdidiesiems, nuolankiesiems 
gi duoda malones — (Jk. 4, 6) — Nu
mėtė nuo sosto galiūnus ir išaukštino 
žemuosius — (Lk. 1, 52). Gi malda 
kaip tik ir yra viena iš nuolankumo 
apraiškų. O, kadangi amžinoji mūsų 
laime yra didžiausia Dievo malone, 
tad jajai užsitikrinti ir reikia nuolan
kumo, reikia maldos.

2. Paprastas yra žmonių gyvenime 
reiškinys, kad, jeigu prašantysis daug 
žemesnis uz prašomaji, tai kreipiasi 
i ji ne tiesiog pats, bet per atitinkama 
tarpininką. Ypač taip daro, jei jau bu
vo pasirodęs prašomajam nedėkingas, 
ar net nusikaltęs. Tarpininku pasiren
ka toki asmenį, kuris ir jam palankus 
ir prašomajam labai artimas, myli
mas. Tik tuomet tikisi, kad prašymas 
bus ne veltui, ir dažniausiai neapsivi- 
lia. — Gi mus nuo Dievo skiria sta
čiai visa bedugne. Be to, tūkstančius 
sykiu esame buvę jam nedekingi ir

Ateik paguosk ir maža tremtineli 
ir motina, parklupusia kelyj — 
ateik ir busim mes gyvieji vėliai, 
gyvieji vėliai šioj svečioj šalyj.

Kada aplink tamsos nepraregeti, 
kada šėtonas skambina varpais — 
ateik ir tark, kad verta dar tikėti 
ir Tavo žodžiais ir šviesiais darbais.

dar daugiau sykiu nusikaltę. Tad, kad 
iš jo ka išsiprašytume, mums tiesiog 
būtinas tarpininkas. O kas gi gali ge
riau juoju būti, jei ne Jėzus? — Juk 
jis ne tik labai mums palankus, bet 
ir be galo mus myli. Tai aiškiai irode 
savo kančia ir mirtimi už mus. Dan
giškajam Tėvui jis ko artimiausias, 
ko mylimiausias, nes vienatinis jojo 
Sūnus. Taigi mums tik per ji reikia 
siusti savo prašymus Dievui. Ypač, 
kad jis pats to nori bei i tai mus ra
gina, sakydamas: — Ko tik prašysite 
Tęva mano vardu, jis jums duos. Li
gi šiol jūs nieko neprašėte mano var
du. Prašykite ir gausite, kad jūsų 
džiaugsmas būtu pilnas. — (Jn. 16, 23).

3. Tačiau šiuosiuos Jėzaus žodžius 
reikia teisingai suprasti. Žinome ge
rai, kad tėvai, nors labiasiai myli sa
vo vaikus, bet anaiptol ne visus juju 
prašymus išklauso. Ir neišklauso kaip 
tik del to, kad vaikus myli. Jiejie, 
mat, vadovaujasi bendra vaiku gero
ve, o ne mirksnio užgaidomis. Todėl 
ne karta nepatenkina juju prašymu 
ir net maldavimu, būtent, kai mato, 
kad tai žalinga bendrai juju gerovei. 
Pav., kūdikis tiesia rankute i jam pa
tinkanti peili. Bet motina jam jo ne
duoda. Jis nerimsta, knerkia, verkia, 
tačiau motina jo neišklauso. Taip da
ro ji anaiptol ne del to, kad jo nemy
lėtu, kad jo nuliūdimo, ašarų norėtu, 
bet atvirkščiai,’kaip tik del to ir vien 
del to, kad ji myli. Ji žino, kad kūdi
kis gali peiliu susižaloti, ir net visai 
smarkiai, tad neįvykdo jojo noro. — 
Panašiai elgiasi ir Dievas su mumis. 
Visur ir visuomet vadovaujasi jis mū
sų amžina ja laime. Todėl jaja liečian- 
čiuju, Jėzaus vardu siunčiamuju pra
šymu jis tikrai išklauso. Ir Jėzus mie
lai čia mums tarpininkauja. Bet tuo
se dalykuose, kurie mūsų išganymui 
priešingi, kaip gražiai ir teisingai sa
ko šv. Augustinas, Išganytojas mums 
netarpininkauja ir net negali tarpi
ninkauti, gi Dievas mūsų neišklauso, 
nors ir Jėzaus vardu i ji kreipiamės. 
Taip yra del to, kad ir Jėzus ir Die
vas tikrai mus myli. Iš to savaime ei
na išvada kad, jeigu mes prašome įvai
riu šio pasaulio gerybių, kaip pav. 
turtu, pasisekimo, sveikatos, ilgo am
žiaus ir pan., mūsų maldos ne visuo
met būna išklausomos, nors jas ir Jė
zaus vardu siųstume Dievui. Mat, to
sios gerybes ne tik mūsų išganymui 
nėra reikalingos, bet ne karta būna 
net žalingos. Prašyti, žinoma, juju ga
lime, bet galutinai sutikdami su vis
kuo, ka Dievas duos. Puiku čia pavy
zdi paliko mums pats Jėzus, kai prieš 
savo kančia meldėsi Alyvų darže, kal
bėdamas: — Mano Teve, jeigu tai ga
lima, tegul toji raure praeina pro ma
ne; tačiau ne kaip aš noriu, bet kaip 
tu — (Mt. 26, 39).

Be abejo, didelis mums džiaugsmas, 
kad patys galime užsitikrinti sau lai
minga ateiti amžinybėje, ir gerai ži
nome, kas tajam tikslui reikalinga. 
Tad i Jėzaus paraginima — prašykite 
ir gausite! — turime stengtis atsakyti 
pasiraginimu: Prašykime!.. kad tik
rai gautume. F. B—us.

Švedijos Vyskupas JO Ekscelencija 
Dr. J. E. Mūller, pabėgėliu Tėvas.

KANADOS KARDINOLO 
LAIŠKAS LIETUVIAMS
Kanados Kardinolas Jokūbas K. 

Mac Guigan, Toronto Arkivyskupas 
savo laiške rašytame kun. Vaclovui 
Gutauskui S. I. ir Lietuviu kolonijos 
atstovams Romoje nuoširdžiai užjau
čia Lietuviu ir kitu Rytu Europos tau
tu nelaime ir pasižada visur kelti 
baisa prislėgtųjų labui. Žemiau deda
me minėto laiško vertima. Red-

Gerb. Vaclovui Gutauskui S. L ir 
Lietuviu Kolonijos atstovams Ro
moje.

Mylimieji Draugai,
Mano širdis kraujuoja kartu su 

jumis dėl kilniosios Lietuviu tautos 
ir ypatingai dėl jūsų Katalikiškos 
tautos — mūsų broliu mistiškajame 
Kristaus Kūne — vyskupu, kunigu, 
vienuoliu ir tikinčiųjų, kurie to
kiuose liūdnuose Rytu Europos lai
kuose, taip žiauriai persekiojami.

Aš Jums ližtikrinu, kad aš uoliai 
melsiuos už Jus ir jūsų didžiąją 
tauta, kuria Jūs čia atstovaujate. 
Aš nesiliausiu kėlės savo baisa visu 
prislėgtųjų labui, kurie, kaip seno
vės Romos kankiniai, guldo savo 
galvas ir lieja savo krauja už tikė
jimą i Jėzų Kristų.

Su šventu pabučiavimu
Jokūbas K.' Kardinolas Mac. Guigan 

Toronto Arkivyskupas.

M. Lermontov’as — vertė J. Gudaus- 
kis

MALDA
Minutėje vargingoje, 
Kai širdyje graudu. 
Vienoj maldoj žavingoje 
Išganymą randu.

Yra galybe dieviška 
Jos žodžiu darnume; 
Iš ju alsuoja tėviška 
Užuojauta skausme.

Nuslūgsta abejojimai, 
Ried ašara, džiugu! 
Vėl tikima, svajojama, 
Ir taip smagu, smagu ...
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Dievo Apvaizda
Dievo Apvaizda globoja ir tvarko 

visa pasauli. Mūsų pasaulis yra be ga
lo didelis, žmogaus protas neišmano 
jo ribų. Mūsų žeme yra maža planeta 
saules sistemoje. Pati saule yra ne- 
perdidžiausia žvaigžde paukščiu kelio 
sistemoje. Tokiu milžinišku dangaus 
kūnu sistemų,* kaip paukščiu kelias 
iki šioliai mokslininku yra susekta jau 
tūkstančiai. Nuo tolimiausiu susektu 
dangaus kūnu, šviesos spinduliai eina 
milijardus šviesos metu, žinant, kad 
šviesos spinduliai eina 300.000 kilo
metru per sekunde greičiu, galima tik 
įsivaizduoti, bet negalima suprasti, 
koks yra klaikus atstumas. Jau žmo
gaus protas suseke milžiniškai dideli 
pasauli. Siame pasulyje viešpatauja 
nepaprastas tvarkingumas, žaibo grei
tumu sukasi ir keliauja vienos pro 
kitas planetos ir žvaigždes nesusidur- 
damos. Tai yra del to, kad šio mums 
žinomo pasaulio, ir gal dar daug kar
tu didesnio nežinomo pasaulio, šeimi
ninkas yra Dievas. Mūsų žemes mok
slininkai tėra suseke tik dali tu dės
niu, kuriais pasaulis yra tvarkomas.

Gyvoji gamta taip pat turi daug sa
vo paslapčių, žmogus gimęs menkutis 
užauga ne nykštukas ir ne milžinas, 
bet toks kaip yra. žoles auga pievose 
ir laukuose. Javai auga, noksta ir tie
kia mums maista. Rože niekad nepra
žįsta kūkaliu. Visame yra tikslus dės
ningumas ir Dievo išmintis. Dievo Ap
vaizda globoja ir gyva j i pasauli.

Palyginus su pasaulio didumu, rei
kia nustebti, koks mažas yra žmogus. 
Jisai mažesnis, palyginti, net uz pa
čia mažiausia, mikroskopu susekta, 
bakterija, žmogaus negali perdaug 
išaukštinti ir jo protas. Jis suseke tik 
maža gamtos paslapčių dalele. ’’Dabar 
aš žinau, kad nieko nežinau” pasakė 
prieš mirti vienas mokslininkas.

Vienok Dievo gerumas ir apvaizda 
ta gamtos tvatini — žmogų nepapra
stai išaukštino. Jam davė nemirtinga 
siela ir tuomi žmogų iškėlė virš visu 
gyviu, suartindamas ji su Dievu. Tai 
yra nepaprasta Dievo malone žmogui. 
Iš visu pasaulio tvariniu žmogų Die
vas išsirinko savo mylimuoju.

Kiekvienam žingsnyje Dievo Ap
vaizda žmogų globoja. Jei mes prisi
minsime praleista savo gyvenimą tai 
rasime daug pavyzdžiu. Kas i Dieva 
netiki, tas yra Dievo globos nepaste- 
bejes arba pamiršęs, ka jam Dievas 
padare.

Vienok žinome, kad ne rožėmis yra 
mūsų gyvenimas išklotas. Kartais 
mums tenka pakelti ir didesnes ne
laimes. Dievas yra begaliniai geras, 
bet ir begaliniai teisingas. Jeigu Jis 
mums leidžia nelaimes, tai yra ženk
las, kad mes ju nusipelneme. Tada 
mums reika pagalvot ir pasitaisyt.

Šiuo metu mūsų krašta ištiko di
džiausia nelaime. Kokia nelaime, mes 
žinome ir žino visas pasaulis. Ne- 
graudikime saves ja atpasakodami. 
Dievo Apvaizda mums dabar yra rei
kalingesne, negu bet kada. Ji reika
linga mums ir ypačiai reikalinga Tė
vynėj pasilikusiems. Dievo Apvaizda 
mus ir dabar globoja ir ja mes dar 
labiau pajausime, kai i Tėvynė sugrį
žę, atrasime savo tėvus, motinas, bro
lius, seseris ir pažįstamus. Kaip kit 
kart Kristus išgelbėjo savo apaštalus 
iš skęstančio laivo, taip dabar išgel
bės mus visus. Pasitikėjimas Dievu ir 
jo Apvaizda daro mus nenuglimais. 
Del to gyvendami tremtiniu dienas 
mes turime melsti Dieva, kad Jis mus

Motinos pabėgėlės uždaviniai
Pabėgėlio gyvenimo vargai nebūtu 

mums vargais, jeigu stovėtu prieš 
mus, kad ir tolima bet aiški ateitis. 
Turime ruoštis dideliems sunkumams 
ir jau dabar daug ka apsvarstyti ir 
nuspręsti. Viena iš tokiu iškeltinu vie
šumon ' temų, kuria reikia priminti 
pabėgėlėms motinoms ir pabrėžti, yra 
motinos pabėgėlės uždaviniai šeimos 
ir lietuvybės atžvilgiu.

Šiai temai reikia skirti daug dėme
sio. Juk nuo mūsų šeimos priklauso 
ir mūsų tautos išsilaikymo klausimas.

Galvodama surasti susidomėjimo ir 
pritarimo motinu tarpe, noriu pareik
šti savo mintis:

įprasta sakyti, kad tėvas yra šei
mos galva, o motina šeimos širdis. Tai 
yra lyg ir du poliai kuriu uždaviniai 
skirtingi, bet kurie vienas kita papil
do.

Motina — šeimos širdis. Konkretis- 
kai kalbant, motina kuria šeima ir pa
laiko šeimoje šiluma. Vaikai, kurie

M. CABRINI—PIRMOJI AMERIKOS 
ŠVENTOJI

Birželio 7 d. didžiules minios 
užtvindė Sv. Petro Bazilika. Romoje, 
Atstovaujant Bažnyčios hierarchijai, 
Sv. Tėvas viešai paskelbė Motina 
Cabrini šventąją.

Dabar kiekvienas galime viešai 
prašyti jos užtarimo pas Dieva, nea
bejodami, su pilnu pasitikėjimu jos 
meile ir galybe pas Dieva. Ji to verta, 
tai irodė gyvendama ir mirusi.

Savo gyvenime buvo meilės Sera
finas, uolus apaštalas antrasis šv. 
Paulius. Dievo artimo meile liepsno
dama, degė ugningu uolumu padėti 
vargstantiems žmonėms, gelbėti ju 
sielas. Sunkios gyvenimo aplinkybės, 
neturtas ir kitokios kliūtys nesutrukė 
jos, bet buvo dargi dirva jos meilei 
veikti su didžiausia kantrybe, užka
riauti didesnei Dievo garbei.

Mirdama paliko 63 mokyklas, daug 
ligoniniu, dar daugiau našlaitynu ir 
visa eile prieglaudų bei visokiu Insti
tutu.

Mirtimi jos meilė neužsibaigė. Pa
siekusi Meilės židinį — Dieva — dar 
labiau ėmė lieti žmonijai Dievo gai
lestingumą, gausybes maloniu, dary
dama net stebuklus.

Verta bent viena prisiminti.
Columbus ligoninėj, New Yorke, kū

dikiui Peter Smith buvo išmazgotos 
akys per klaida 50% stipria rakšti
mi. Gydytojai išegzaminave rado 
akiu ragena visiškai suėsta. Vaikutis 
turėjo likti visam gyvenimui aklas.

Nusiminusios seselės ir slaugės 
šaukėsi Motinos Gabrini užtarimo. Se
kanti ryta akys rastos sveikiausios. 
Peter Smith ir dabar turi sveikiausias 
akis, dalyvavo šiame kare su pasižy
mėjimu.

žinoma, bedieviai stengiasi viską 
paneigti savo klaidoms pateisinti, bet 
rekordai lieka rekordais. Tai liks 
amžiais jos šventumo liudininkais ir 
neišdildomas ženklas jos nekaltumo 
galybės.

Palaimintas Dievas savo šventuo
siuose!

globotu. Dieve, tavo priešai Lietuvoje 
pasilikusiems mūsų tautiečiams už
čiaupė lūpas maldai. Leisk mus i Tė
vynė, mes Tave garbinsime ir dėkosi
me už suteikta laime ir kančia.

R. M. 

sudaro šeimos prasme ir tautos atei
ti, motinos šilumos ir yra reikalingi. 
Motinos širdis formoja iš tu mažu kū
dikėliu žmonijai ir tėvynei reikalin
gus dorus ir gerus žmones.

Savo žeme j e tarp savu žmonių, mo
tinos vaidmuo buvo sunkus ir atsa
kingas, vaidmuo bendro tautos kolek
tyvo ir valstybes atžvilgiu. Juk šeima 
turi nepalyginamai didesne itaka vai
kui, negu mokykla. Seimą yra ta pir
moji ląstele, iš kurios auga tautos ir 
valstybes organizmai. Išklerusios ir 
pagedusios šeimos, pagedusi ir nemo
rali karta, papuvęs valstybės pagrin
das. Ir viskas tai pareina nuo papra
stos kuklios ir nežinomos didvyrės mo
tinos. Lietuvos spauda skirdavo daug 
dėmesio šiai problemai ir pabrėždavo 
motinos reikšme mūsų gyvenime. Mo
tinos dienu kalbos ir tai dienai skir
tas dėmesys, ryškiai iškeldavo nepakei
čiama motinos vaidmenį valstybes 
moralaus tautos sveikatingumo baruo
se.

O tremtine? Ar nepasikeite moti
nos vaidmuo pabėgėlio šeimos rately
je? Ar neperejo naujos kartos forma-r 
vimas i kieno kito rankas? Kiekvie
nas tars, kad dabar svetimoje žeme j e 
svetimtaučiu jtsroje lietuviškos ir lie
tuvybei ištikimos kartos formavimas 
100% sunkesniu svoriu užgulė silpnus 
motinos pečius.

Dabar reikalingas ypatingas dėme
sys motinos vaidmeniui šeimoje. Da
bar ypatingai budri turi būti motina 
globodama savo šiltais sparnais bu
simus žmones ir kartu busimus lietu
vius savo bedales tėvynės mylėtojus.

Istorija mes skaudu apkaltinima 
toms motinoms, kurios pagimdė šia 
karta, atnešusia pasaulin tiek netei
sės, tiek nelaimiu ir kraujo. Juk moti
nos pagimdė ir motinos išauklėjo šia 
kruvina karta. Ar motinos itaka gali 
pakeisti pasaulio gyvenimą ir turėti 
lemiamos reikšmes bendrai žmonijos 
Istorijai? Ar tai neperskaudus apkal
tinimas motinoms? Ar tai nėra per
vertinimas j u reikšmės. Aš manau, kad 
motinu nepaisymas kaip, ar kokia 
linkme vystos vaikas, turi lemiamos 
reikšmes bendrai žmonijos istorijai, 
jau nekalbant apie vienos ir dargi ne
skaitlingos tautos istorija. Milijonu 
vaiku augimas dvasiniame skurde be 
įskiepyto aukšto, kilnaus idealo širdy
se, iššaukia vėliau kruvinas pasaulio 
katastrofas, žmones užauga taip ne
jautrus ir taip pikti, kad jie smurto 
nemato smurte ir kraujuje nejaučia 
kraujo.

Motina lietuve, pirmon eilen, turi 
auginti vaike pilnaverti žmogų. Dėti 
i jo gryna nesuteršta siela aukštus 
morales ir drovumo dėsnius, kuriuos 
teikia mums aukštas krikščionybės 
mokslas.

Greta to, dabar esant mums išmė
tytiems po svetimus kampus, karštai 
ruošti vaika būti lietuviu. Lietuviais 
mes turime likti ir mūsų sekančioje 
ir kitose kartose. Esame milžiniškoje 
svetimųjų jūroje. Tarp svetimųjų tas 
nekurstomas, nepalaikomas tėvynės 
meiles žiburėlis, tuojau gali užgesti. 
Tai taip lengva vaiko amžiuje. Prak
tiškai kalbant vaikas turi augti su 
mūsų kalba, su meile mūsų istorijai, 
mūsų bet kuriam kūrybiniam lietu
viškam darbui. Ir dar gi jis turi do
mėtis mūsų kūryba, kad ir kaip kuk
li ji bebūtu, lyginant ja su imponuo 

jančiais. Kitu tautu ar kitu kraštu įs
pūdžiais. Vaikas turi įprasti norėti 
padaryti ka nors gera Lietuvai, lietu
viams. Jame turi degti pasiryžimas 
aukotis, jeigu jo auka bus reikalinga 
tėvynei.

Jeigu pabėgėlė motina tik tiek pa
jėgs suteikti savo vaikui, ji pateisins 
savo buvimą ir kaip motina ir kaip 
lietuve šioje niūrioje ašarų pakalnėje. 
Ateinančios kartos įvertins jos kuklu 
ir tauru darba.

Juk ar netos motinos, kurios prie 
rateliu mokė lietuvišku raidžiu savo 
vaikučius, padovanojo Lietuvai sava
noriu karta, savo krauju iškovojusia 
tėvynei laisve. Imkime pavyzdžiu tas 
motinas ir sekime j u keliais!

Dievas tepadeda mums!
M. G—ne.

BIOGRAFINES žinios

Marija Pranciška Cabrini gimė arti 
Milano, tryliktoji šeimoje. Iš mažu 
dienu pasižymėjo pamaldumu. Ne 
vienas stebėdamas jos dorybes vadin
davo ja mažaja šventąją. Jaunutė pa
darė vienuoliškus įžadus, prašėsi po
piežiaus leisti važiuoti Kinijon atida
ryti misijų stoti.

Deja, Sv. Tėvas išsireiškė ne i rytus, 
bet i vakarus. Jungtinėse Valstybėse 
rasi dideli darbo lauka, buvo Kristaus 
Vikaro įsakymas.

Atvyksta Amerikon. Čia dirba iki 
mirties.

Mirė 1917 metais. Paskelbta Palai- 
mintaja 1925 metais. Šventąją 1946 
metais.

Kūnas randasi New Yorke, USA jos 
vardo mokyklos koplyčioj.

KUBOS KARDINOLO LAISAS
LIETUVIAMS

Roma, 3 d. kovo 1946 m.
Kun, L. Tulabai

Grbiamasis Pone, *
Gavome ir atydžiai perskaitėme 

laiška, kuri Tu ir kiti Romos Lietu
viu atstovai mums atsiuntė, Šven
tąją Kardinolu Kolegia.

Mūsų širdis buvo persunkta ti
kros ir nuoširdžios Krikščioniškos 
meiles, kai ji apmąstė viena po ki
tos visas tas nelaimes, kurias jūs, 
kartu su kitomis tautomis, Bažny
čiai ir Kristaus tikėjimui įžymūs 
dėl savo ištikimybės, iškentėte. 
Bažnyčios ypėdiniams, panašiai kaip 
jo Galvai — Kristui visada amžių 
bėgyje tenka iškėsti Kryžiaus Kan
čia savo nariuose.

Prisidėdami mielai prie jūsų troš
kimo, ir kaip tik sugrįšime namon, 
tuojau skatinsime visus tikinčiuo
sius, pavestus mūsų pastoracinei 
globai, kad kartu su mumis melstu 
Dieva, jog taikos ir teisybės diena, 
kurios kuogreičiausiai laukiame, ra
stu jus tokius pat vertus ir ištiki
mus Kristaus tarnus, kokiais dabar, 
nelaimės valandoje, pasauliui pasi
rodote.

Tepadaro Dievas ir Jo bei mūsų 
geroji Motina Marija, kad jūs ir jū
sų tėvynė būtu palaiminta, ko ir 
mes iš širdies linkime.

Cardinal Emanuele Arteaga 
y Betancourt S. Cristoforo dell 

Avana Arkivyskupas
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VAIKU KAMPELIS
>JŠ>1RI/ KLANAS

(Senelis pasakoja.)
Išblyškus saulė jau rengėsi pasiner

ti nuo bažnyčios kuoro i horizonto 
gelmes, kuomet nedidelis vaiku būre
lis garsiai krykštaudamas, traukė dar
žinės linkui. Prieš juos dunksojo gra
žus sužydės sodas. Prisiartinus priėjo, 
mažas Jonelis sulaikė draugus ir pir
štu rodydamas i žydinčia Obele tarė:

’’Kuomet anoji va, obelis turės pri
nokusiu obuliu, aš ju daug nunešiu 
esneliui. .

”O as”, tarė Jurgiukas”, nunešiu 
seneliui saldžiu vyšnių, kuomet bus 
jos prinokusios.

Ir kiekvienas iš mūsų būrelio pasi
sakėm, kokias dovanas įteiksime se
neliui artimiausioje ateityje.

Netoli sodo stovėjo sena sukrypusi 
daržinė, tarp dvieju dideliu kaštanu. 
Priėję prie jos, pastebėjom duris pra
viras ir pažvelgė vidun, išvydom sė
dinti ant kaladės seneli, kuris stora 
balana kasinėjo žarijas ir kepė bul
ves. Tuojau apsėdom ji ir Antanėlis 
tarė:

’’Matai seneli, vakar žadėjom, tai 
šiandien ir atėjom. Atėjom pasiklau
syti tos paskos, kuria žadėjai šiandie 
papasakoti.”

Senelis buvo susimastęs, nors sten
gėsi mums šypsotis. Tai pastebėjom 
visi, bet aš nebelaukdamas prisėdės 
visai prie jo paklausiau:

"Kas atsitiko, kad taip nuliūdęs se
neli?”

Jis dirbtinai nusišypsojo, palingavo 
savo sidabru nubarstyta galva, paglos
tė mana j a ir tarė:

’’Nesijaudinkit, mano vaikeliai, tai 
niekis. Nors šiandien didžiai labai 
skauda man širdi ir greičiausiai nega
lėsiu jums papasakoti, ka esu žadėjęs, 
bet rytoj tai tikrai galėsiu.

’Tai, kodėl jums skauda širdis? pa
klausė Jurgiukas.

’’Kai jus užaugsite ir būsite subren
dę vyrai, tuomet suprasite kas yra ka
ras ir ka jis duoda, pradėjo senelis.

’’Karas, o kas jis toks, jis labai pik
tas? Nusigandusiai ir rūpestingai pa
siteiravo Jonelis ir sužiūrom i seneli, 
kurio raukšlėtais veidais nusirito ty
rios ašaros.

’’Taip, mano mielieji sūneliai, esa
te dar jauni ir negalit suprasti. Šian
dien gavau laiška nuo savo gero bi- 
čiulio iš Gardino, kuris aprašo kas 
ten darėsi, kuomet lenkai užgrobė mū
sų sostine Vilnių ir kelis apskričius 
kruvino karo, mūsų jaunu kariu ir 
ramiu gyventoju kančia. Karas yra 
didžiausia žmonių nelaimė, kokia jie 
turi pergyventi jam einant. Kad bai
saus karo nematytumėt, gyvenkite 
pagal žmoniškumo, artimo meilės ir 
dorovės parėdymus. Niekad nepaimkit 
ir nepageidaukit svetimo, kaip neno
rėtumėt, kad svetimi atėjūnai grobtu 
ir naikintu kas jūsų. Mylėkit savo tė
velius, savo artimus ir visus žmones, 
bet labiausiai mylėkit Viešpati Die
va ir savo Tėvyne Lietuva, ar tai bū
tumėt čia, ar tolimoj išeivijoj, nes tai 
yra vienintelė ir didžiausia žmogaus 
•brangenybė, kuria jis gauna išvydęs 
pasauli ir kuri lydi žmogų iki kapo. 
Jūs šokat pagalbon, pamate savo tė
veli ir motinėle pavojuje, tai visuomet 
žinokit, kad Motina Tėvynė verta 
daugiau tos paramos. Lieutva, kuri

tūkstančiai metu gyvuoja šitoj žemėj, 
kuri tiek kentėjo ir nusipelnė, kad 
dėl jos dirbtumėm visi vieningai, su 
darbu, o ne žodžiu, su energija, o ne 
baime, su Dievo parama ir tvirta vil
timi, be ko joks didelis darbas yra 
nepadaromas”.

Su dideliu susidomėjimu klausėmės 
senelio pasakojimo, o jis truputi pa
laukes ir gilai atsidusęs tęsė savo pa
sakoj ima:

’’Gal ir užmiršit ka jums pasakiau, 
bet įsidėmėkit, kad iki šiol neatsira
do pasaulyje žmogaus, kuris nežiūrė
tu savo gimtojo krašto laimės ar var
go likimo. Kokio luomo, kokio turtin
gumo ar išsimokslinimo žmogus be
būtu, jis visuomet ir visa širdimi gei
džia, kad jo tauta nebūtu svetimu pa
vergta, nes be laisvės jokia tauta nieko 
didesnio negali sukurti ir savo vai
kams palaimos suteikti. Būkite savo 
žemės mylėtojai, branginkit jos lais
ve, visuomet ginkit tėvynės garbe ir 
jūsų gyvenimas bus pilnas garbės, 
įdomus ir laimingas. Jūs matot, kaip 
liūdi sugautas paukštelis, kaip jis ne
begieda laisvės netekes, o žmogus dar 
daugiau kenčia svetimu vergija. Am
žių lydi sąžinės kerštas ir broliu pra
keikimas išgama, nes pasaulyje nėra 
nedoresni© padaro, kaip tas, kuris dėl 
menkos garbės ar saujos pinigu par
duoda savo tauta.

Kai senelis baigė pasakoj ima, mes 
dar negreit su juomi atsisveikinom. 
Eidami i savo namus ginčijomės ir 
tarėmės, senelio iškeltas ir mūsų jau
nose širdyse įdiegtas mintis įvykdyti 
su kaupu. Nors tai buvo pirmoji pat
riotizmo pamoka, gana senokai ir to
li už okeano, lietuviškos samanotos 
daržinės pastogėj, bet ji gyva ir bran
gi, ypač šiandien vėl išplaukė mano 
omenyje. K. T.

IŠ DANIJOS VAIKUČIU GYVENIMO
Liepos 13 d. didžiausia lietuviu sto

vykla Nymindegab lankė Jo Eksce
lencija danu kataliku vyskupas Dr. 
Suhr, palydint kun. Balin. Ypatingai 
laukė Vyskupo vaikučiai. Jie jau 
prieš tris savaites ruošėsi prie Komu
nijos ir prie Sutvirtinimo Sakramento 
priėmimo. Dėka geraširdžiu Amerikos 
lietuviu, kurie atsiuntė rūbu, vaiku
čiai buvo papuošti gan gražiai. Kun. 
Juozas Tadarauskas, atvykęs iš Šve
dijos, paruošė 50 vaikučiu prie sutvir
tinimo Sakramento ir apie 20 prie šv. 
Pirmosios Komunijos. I pagalba atėjo 
penkios Nymindegab lagerio Ponios 
mokytojos: Ponia Cėsnienė — to la
gerio mokyklos vedėja, Ponia Kazie- 
nė, Ponia Grintalienė, Panelė Cėsnai- 
tytė ir Panelė Ramanauskaitė.

Štai čia matote, vaikučiai sutikę Jo 
E. Vyskupą, barsto gėles.

Lietuviu Vaikučiai emigracijoje eina prie pirmosios šv. Komunijos. 
(Nymindegab stovykloje) Danijoj.

Vaikučiai su savo tėveliaas. Vaikučiai našlaičiai su savo globėjais po
pirmosios šv. komunijos.

LENKIJOJE VAIKELIU GYVENIMAS
Vaikučiu Lenkijoj yra daug, kurie 

labai vargsta, neturi duonos, turi pa
tys sau maista užsidirbti.

Štai, viena maža mergaitė, kuria, 
gal būt, Jus pažįstat, kurios tėveliai 
Lietuvoje buvo labai turtingi, rašo 
vienam kunigėliui laiškuti.

Gerasis Kunigėli,
Aš Jūsų niekad nemačiau, bet ži

nau, kad eas esate labai geras. Jūs, 
turbūt, labai mylit mažus vaikus, nes 
man mamytė sako, kad Jūs ir Kalėdų 
seneliu pavirstat. Man teko gaug dra
bužėliu iš tu švedišku čemodanu. Jūs, 
turbūt, žinojot, kad jie man tiks. Sa
kau daug kartu ačiū. Meldžiausi ant 
to naujo ražančiuko ir prašiau Die
vulio Jums daug sveikatos. Dar mel
siuos už Jūsų mamyte, tėveli ir kitus. 
Mano močiutė ir gi prašo Jums pasa
kyt, kad dabar maldose Jus atsimins 
kartu su savo trimis sūnumis, kuriu 
nesuranda.

Man Lenkijoj geriau sekas, negu 
mamytei. Aš jau senai suradau sau 

darbo — ganau pas lenką gyvulius. 
Mano padėjėjai yra šuniukai: Molis 
ir Psota, o mažas teliukas manes labai 
neklauso ir vis pabėga. Mano mamy
tė dažnai mane aplanko ir nuolat ver
kia, kad mano kojytės yra suskilusios, 
bet aš būnu linksma, kada mamytė 
mato, nes jai ir taip daug vargo yra, 
o kai aš beinu viena, verkiu ir mel
džiuos uz tėvelius ir uz kitus lietuvius.

Linkiu Jums daug daug laimės 
ir dėkoju visu vaikučiu vardu 
už dovanas.

Nijolė L.
1946. VIII. 13., Lenkija.

Visus vaikučius: tiek Lenkijoj, tiek 
Vokietijoj paremkite savo aukomis ir 
maldomis. Dėkokite Dievui, vaikučiai, 
kad esate geresnėse sąlygose.

* * *
NORS svetur šviesi saulutė.
Dangus toks mėlynas, skaidrus 
Bet meiliau ten, kur močiūtė 
Augino, supo mus mažus.
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TRUMPOS ŽINIOS
’’ASSOCIATED PRESS” žiniomis iš 

Berlyno. Krikščioniškas* tikėjimas Vo
kietijoj po 12 metu naciu persekioji
mu pradeda vėl atgyti. Kaip tūlas 
Amerikos karinės administracijos pa
reigūnas pareiškė, krikšęionybė po 
visokiu persekiojimu parodo ten sti
presni gaivumą, negu kuomet nors 
ankščiau.

Amerikoniškoje, britu ir prancūzu 
okupacijų zonose Bažnyčia turi pilna 
laisve. Tikybines organizacijos turi 
pilna teise steigti savo mokyklas ir 
tikybos dėstymas yra įvestas liaudies 
mokyklose.

Rusu zonoje tikybinė laisvė yra ki
taip suprantama. Rusai pripažįsta ti
kybos laisve principe, tačiau bolševi
kai pritaiko ta laisve savotiškai. Pa
maldos yra ir ten leistos; bet kofesi- 
nėms mokykloms rusai neleidžia at
naujinti savo veikimo ir neleido dė
styti tikybos pamoku. Evangeliku dva
sininkai praneša, kad ju pamokslai 
kartais būna cenzūruojami, o kartais 
net visai uždraudžiami. Žydiškos ben
druomenės, kurios buvo panaikintos 
naciu laikais, pradeda vėl organizuo
tis. Jos naudojasi pusiau sudeginto
mis sinagogomis, kurias pradeda tai
syti. Žydams trūksta išmokslintu ra
binu ir dvasiniu knygų. Amerikonu 
karo administracijos žiniomis, 1945 m. 
rūdenyje Berline liko vos 6500 žydu, 
kai 1933 m. ten ju būta 190.000. Frank
furte a/M. žydu esama 500, Miunche
ne — 600, kai prieš kara ju skaičius 
siekė: Frankfurte — 34.000 ir Miun
chene — 22.000.

UNRRA ruošiasi baigti savo veiki
mą siu metu gale, tuo būdu šelpimas 
nuteriotos Europos naujais metais 
bus nutrauktas, jei nesusltvers kita 
panaši organizacija, skurdas sekan
čiais metais ne tik Europoje, būtias 
nemažesnis, kaip šiemet. Tarp kitko 
UNRRA rūpinasi 830.000 pabėgėliu ir 
tremtiniu Europos kontinente. Jung
tiniu Tautu Organizacijai teks pirmi
ausia susirūpinti tu asmenų šelpimu, 
kai UNRRA veikla bus likviduota.

NEW YORK TIMES praneša, Dr. J. 
Končius, BALF pirmininkas, buvo 
priimtas Romoje audiencijoj pas S v. 
Tėvą. Amerikos lietuviu spauda pla
čiai komentuoja fakta, kad p. Myrov 
C. Taylor, Amerikos Ambasadorius 
prie Vatikano, sutiko būt garbės pir
mininku BALF skyriaus Italijoj. Ge
gužės 15 d. Dr. J. Končius suruošė pu
sryčius p. Taylor pagerbti. Pusryčiuose 
dalyvavo tarp kitu: Lietuvos Ministeris 
p. S. Girdvainis, atstovai Vatikano 
Sekretariato ir Amerikos šalpos orga
nizacijų Romoje.

LIETUVIAI, buvę naciu koncentr. 
stovyklų kaliniai Vokietijoje įsteigė 
Lietuviu — politiniu kaliniu komitetą. 
Komitetas pirmon eilėn yra pasiryžęs 
surinkti faktus ir istorine medžiaga 
apie lietuvius — nacistinio rėžimo 
kankinius. Ta medžiaga rinkti yra pa
vesta kun. prof. Stasiui Vlai, Stutthof 
kone, stovyklos kaliniui. Komiteto at
sišaukimas buvo paskelbtas Amerikos, 
Anglijos ir kitu kraštu spaudoje ir 
JAV Kongreso rinkinyje (Congressio- 
nel Record — 1946 m. V. 10 d.).

INSBRUKO Universitete (Austrijoj) 
tęsia savo mokslus 117 lietuviai studen
tai. Zalcburge lietuviai leidžia 2 dien
raščiu ir žurnalą "Tėvynėn.”

BELGIJOJ tęsia teologijos mokslus 7 
lietuviai, kurie naciu buvo išvežti i 
Vokietija baudžiavos darbams.

LIETUVIU lakūnas A. Montvila, pir
maisiais bolševiku okupacijos metais, 
(1940 — 41) raudonųjų buvo išgaben
tas iš Lietuvos i Rusijos giluma. Nar
siam lakūnui pavyko pasprukti iš 
bolševiku nelaisvės ir pasiekti Angli
ja, kur jis buvo paiimtas i karo tarny
ba •*- R.AJF. Karo žygyje prieš voke- 
čius, Montvila pateko i naciu belais
ve ir tapo išlaisvintas karo pabaigoje. 
Dabar jis vėl tarnauja britu oro lai
vyne.

DANIJA.
Liepos mėn. 13 d. Nymindegab lie

tuviu didžiausia stovykla aplankė JO. 
E. danu kataliku Vyskupas Dr. Suhr. 
Iškilmingu pamaldų metu labai gra
žiai pasirodė abu stovyklos chorai, t. 
y. Liaudies Ansamblio, vadovaujant 
p. Kirvaitytei ir P. P. Sodaičio ir Ja- 
kūbaiČio choras.

Liepos 20 d. Vyskupas lankė ir lie
tuviu stovykla VEDBOEK. Lietuvia 
Ganytoja labai iškilmingai sutiko. Iš
kilmingu pamaldų metu labai žavin

aukota Marijos Širdžiai. Ta proga bu
vo suruoštos įspūdingos iškilmės.

Brazilija yra sudaryta iš dvidešimt 
atskiru sąjunginiu respublikų. Kraš
tas turi 8,5 mil. kvadratiniu kilomet
ru (Europa turi 10 mil.) ir 45 mil. gy
ventoju; išskyrus 250.000 protestantu 
ir apie 800.000 pagoniu, visi krašto gy
ventojai yra katalikai. Dabar visi jie 
pasiaukoję Marijos Širdžiai, tuo būdu 
gražiai apvainikuodami krašto katali
kiškas tradicijas. Nuo to laiko, kai 
Brazilija atrado portugalas Cabralis, 
krašta ypač krikščionino jėzuitai. Šiuo 
metu Brazilijoj yra 17 arkivyskupijų, 
72 vyskupijos ir 2 apaštalinės prefek
te tos.

TOLEDO KARDINOLO AUKA 
LIETUVIAMS

Toledo Kardinolas ir Ispanijos Pri
mas Enrico Pla y Daniel per lietuviu 
kolonija Romoje įteikė lietuviams ka
talikams 5.000 lyrų auka.

KATALIKAI IR PROTESTANTAI 
VES BENDRA POLITIKA

Didžiojo Hesseno krašto katalaiku 

gai soliavo žinomas operos solistas p- 
Dvarionas. Vyskupas buvo labai pa
tenkintas.

Liepos mėn. 15 d. Nymindegab sta
dione iyyko draugiškos fudbalo run
gtynės tarp lietuviu komandos "PER
KŪNO” i LYDUM miesto rinktinės 
Runktinės buvo labai gyvos ir pasi
baigė ’’PERKŪNO” pergale 6:1.

ŠVEDIJA.
Dr. Pr. Bagdonavičius išvyko i Bra

zilija kaip laivo gydytojas. LIETUVIU 
Humanistu draugija, kuriai vadovau
ja prof. med. Dr. P. Kazlauskas ir p. 
lektorius Juozas Lingis, deda visas 
pastangas dėl išleidimo maldaknygės 
Kun. Sabaliausko ” Šlovinkime Vieš
pati.” Lietuviai tos maldaknygės labai 
laukia. Už pastangas dėkojame.

PASIKEITIMAI PROTESTANTU 
LITURGIJOJE

Daugelyje Wiirttembergo evangeli
ku bažnyčių yra įvesta nauja šv. va
karienės tvarka, kuri turi nuostabu 
panašuma su šv. mišių tvarka. Po įve
damojo žodžio seka Kyrie ir Gloria, 
šv. Rašto skaitymas, Credo, nuodėmių 
Išpažinimas, Praefacija su Sanctus, 
šv. Sakramento įstatymo žodžiai, gie
smė ’’Dievo Avinėli” malda ir komu
nija grupėmis prieš altorių. Iškilmes 
užbaigia padėkos malda, ’’Tėve Mū
sų” ir palaiminimas.

BRAZILIJA PASIAUKOJO 
MADONAI

Iš Rio de Janeiro kardinolo prane
šimo Brazilijos pasiuntinybei prie 
Sv. Sosto paaiškėjo, kad gegužės 31 
diena Brazilija buvo iškilmingai pa

ir protestantu bažnyčių atstovai parei
škė, kad jie ves dėl Vokietijos bendra 
politine kova, paremta krikščionybės 
principais. Nors, kaip pažymėjo Lim- 
burgo vyskupas Hilfrichas, tuo reika
lu tarp abieju bažnyčių nesudaryta 
jokio formalaus susitarimo ir nebuvo 
sušaukta jokiu konferencijų, tačiau 
abi šalys supranta viena kita geriau, 
negu kada nors kitados. Po 400 metu 
trukusio ginčo, kaip pabrėžė prote
stantu bažnyčios patikėtinis Dr. Otto 
Fricke, dabar abi bažnyčios dirba iš 
vieno. Abiem atėjo laikas pasireikšti 
politinėje srityje, kad niekados Vokie
tijos istorijoje nepasikartotu nieko pa
našaus i nacionalsocializma.

Vatikano Šalpos draugija
DIRBA

Vatikane stovi paruošti 25 trokai su 
rūbais ir maistu, kurie bus vežami i 
Vokietija. Maista ir rūbus surinko Va
tikano Šalpos Draugija. Surinkto mai
sto ir rūbu dalinimą prižiūrės Ameri
kos vyskupas A. J. Muench, Fargo, 
N. D., kuris atstovauja Vokietijos vy
skupus prie militarinės Amerikos val
džios Vokietijoje.

KIEK AMERIKOJE KATALIKU
Roma. — Sulig Vatikano paskelbta 

statistika. Suv. Valstijose šiuo metu 
gyvena 24,402,124 'katalikai. Pereitais 
metais kataliku skaičius padidėjo 
438,459.

Didžiausios arkidiocezijos yra New 
Yorko, Chicagos ir Bostono. Jos turi 
daugiau kaip milijoną tikinčiųjų.

BUVĘS MINISTERIS TAPO
KATALIKU PRIES MIRTI

Buvęs Japonijos užsienio ministeris 
Yosuke Matsuo ka, kuris buvo susirgęs 
džiova ir nuo šios ligos mires, prieš 
mirti ligoninėje tapo kataliku.

Matsuoka yra baigės Amerikoje 
Oregono Universitetą, kur jis taip pat 
buvo priėmęs protestonu tikėjimą. 
Susirgęs Japonijoje džiova, jis gydėsi 
pas garsiąja džiovos specialiste Dr. 
Elenora Inoue, kuri pati buvo konver
tite ir kuri yra baigusi Loyolos Uni
versitetą Chicagoje.

Masuoka dažnai kalbėjęs apie savo 
didele pagarba popiežiui Pijui XII. 
Japonijai pralaimėjus kara, jis buvo 
suimtas ir laukė savo teismo. Būda
mas kalėjime, jis studijavo kataliku 
tikėjimą. Tikėjimo reikalais jis daž
nai kalbėdavosi su Amerikos karo 
kapelionu kun. Francis F. Scott. 
Prieš mirti jis troško pamatyti kun. 
J. Flaujac, kurio labdarybės darbais 
jis buvo sužavėtas.

PENKI POPIEŽIAUS PIJAUS XII
TAIKOS PUNKTAI

Anglu religinis sajudies ’’Dvasinis 
Kardas” nori sukurti tarptautine pa
saulio organizacija, prisilaikant Po
piežiaus Pijaus XII penkių taikos 
punktu. Pijaus XII taikas punktai yra 
sekantys:

I. Visos tautos turi teise i nepriklau
soma gyvenimą. Vienos tautos noras 
gyventi niekad neturi reikšti mirti 
kitai tautai. Kur teisės buvo pažeistos 
ar paniekintos, ten reparacijos turi 
būti vykdomas teisingai.

II. Tautos turi bi?ti išlaisvintos iš 
ginklavimosi vergijos ir. svetimųjų 
užviešpaitavimo baimės. Nusiginklavi
mas turi būti kartu medžiaginis ir 
dvasinis. Turi būti užtikrintas tautu 
saugumas.

III. Turi būti įsteigta tarptautinė 
institucija, feuri užtikrintu tarptauti
niu sutarčių vykdymą ir, reikalui 
esant, jas revizuotu bei taisytu.

IV. Reikia atsižvelgti i realius tei
singus tautu ir mažumu reikalus, net 
tada, kai nėra legalinės teisės. Turi 
būti padėtas abipusio pasitikėjimo 
pagrindas.

V. Tarp tautu ir ju vadovu turi iš
sivystyti gilus atsakingumo pajauti
mas, kuris balansuotu žmonių teise, 
prisilaikant šventos ir nepažeidžiamos 
Dievo tiesės.

— Popiežius Pijus XII šiomis dieno
mis kongregacijų salėje pasakė kalba 
dviem šimtams Kataliku Akcijos Ita
lijoje vadu. Italu laikraščiai jo kalba 
vadina ’’aliarmuojančiu atsišaukimu”, 
šventasis Tėvas pažymėjo, kad šių 
dienu jaunimas jaučia dar didesni 
dvasini skurdą negu materialini ir 
kad materialinė skursna yra tiktai 
silpnas atspindys visokiu dvasiniu 
bedu. Turi būti suruoštas ir atsidėjus 
tęsiamas tolyn karo žygis jaunimui 
gelbėti. Yra pašlijusi viešoji moralė, 
krite papročiai, kurie rodo įvykus di
deli perversmą. Šventasis Tėvas savo 
kalba baigė nusiskundimu, kad per 
daug laužoma moteristė ir daugėja iš
siskyrimai, kad plinta antireliginės 
mokyklos, kad gausėja antireliginė li
teratūra ir visoks palaidumas teatruo
se ir kinuose. Savo kalba Popiežius 
gaigė rimtu įspėjimu, kad ’’priešas 
pradėjo lemiamaji puolimą prieš tikė
jimą Italijoje.”

Linkoln Bloms Boktryckeri, Stockholm 1946
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