
ŠVENTA NAKTIS 
J.Mohr ■ 

tyli.Naktis šventa, 
visa.Tik viena 
pora budi vis.

, kūdiki, akis 
I?; mik ramybėj dangiško?.

Naktis tyli.Naktis Šventa. 
Ir piemenėliams pranešta 
Žinia džiaugsmingu Aleliuja, 
gtai skamba žemėje plačiai: 
Štai Išganytojas jau,Štai!

Naktis tyli.Naktis Šventa. 
Ir kokia šviečia Šypsena 
Iš lūpų dievišku švelni! 
Ir valanda laukta seniai 
Atėjo,Kristau,Žemei Štai .- 

vertė J.Mksi

Naktis
• Ir miega

P3IB- GŪŽIMOSIOS TIESOS PRaKa?.TĖI.ŽS
Buvo laibas,kai žmoni ja,nusigręžusi nuo Dievo,pajuto materialinį skur

dą ir moralinį menkumą.Ji iŠ savo suvargusios dvasios golmixi šaukė Izaijo 
-lūpomis: "Rasokite,dangūs, iš aukštybių, ir tegu debesys išlyja teisųjį, tegu 
atsiveria žemė ir teišželdo Gelbėto ją/Iz .45/. Jau devyniolika šimtų metų, 
kaip išsipildė pasaulio troškimas.Amžinasis Dievo Žodis tapo Kūnu.Gimė 
Kristus-Amžino ji Tiesa .Jis Skleidė žmoni- ......... =
jos gyvenimo prasmę.Jis nurodė žmogui tik
rąjį gyvenimo kelią.Bet žmogus patyręs,kad 
turi savyje dieviškosios kūrybos spindulį, 
tapo išdidus ir per daug pasitikįs savimi. 
Jis panorėjo savo sudievinti,nusigręždamas 
nuo tikrojo Dievo, nuo tikrosios Tiesos,Ke
lio ir Gyvenimo. Sudievindamas save, žmogus 
skaudžiai suklydo. Nusigręžęs nuo Amžinosios 
Tiesos, savo kūrybinę galią nukreipė grio
vimo linkme. Ką jis dieviškos Tiesos švie- 
soje^.sukūrė, tą sunaikino, sukildamas pries 
Ją. Žmogus j sukildamas prieš Dievą, prara
do savo Žmogiškąją vertybę ir sunaikino il
gų amžių sukurtas dvasinės ir medžiaginės 
kultūros gerybes. Jis stovi dabar prie sa
vo kūrybos griuvėsių su išvargusia dvasia, 
nuilsusiu protu ir alksta žmoniškumo, tie
sos, msilės, gėrio ir grožio. Tačiau Amži
noji Tiesa, Gėris ir Grožis tik vieną kar
tą gimė gioje žemėje. Ir ji pasiliks per 
ainžius,. Sį begalinės vertės pasaulio įvykį _ 
stoję prie prakartėlėje gimusio Kristaus, pamąstykime ir supraskime, kad 
mūsų gyvenimo prasmė ir tikslas yra paprastame tvartelyje gimęs Dievo Žo
dis.- Kristus v Jis yra taikos ir ramybės nešėjas. Pasiilgę taikos ir iš
troškę ramybės, išgirsime Kalėdų rytą gaudžiant bažnyčių varpus, kurie 
kvies visus geros valios žmones "pasveikinti gimusį Kristų, kuriam nusi
lenks žmogus ir visi Jo tvariniai. Šią mistišką valahdą susimąstykime,, Ar 
gimusi Amžinoji Tiesa nėra mirusi mūsų sielose ir mūsų gyvenime?!

KALĖDOS, ŽMOGUS IR TIKĖJIMAS
I. Antras Kalėdas švenčiame svetur. .Ne vienas, skaitydamas per praei

tas Kalėdas "Lietuvius tikėjomės išsipildysiar.t linkėjimą "Kitas Kalė
das švęsime namo". Deja, išėjo kitaip. Ir visij lauktoji karo pabaiga ne
atnešė visiems svajotos taikos ir ramybės. Kokiu didelė parodija yra šian
dieninė taika, ir kiek milijonų Žmonių laukia tikrosios taikos atėjimo!
- Garbė Dievui aukštybėse ir taika geros valioa žmonėms žemėje - - -

Tačiau kiek daug milijonų žmonių, kiek daug išblaškytų šeimų sutiks 
KalOdų varpų skambėjimą vargingoj ir nesibaigiančioj kelionėj, šaldami ir 
alkdami kur nors pakelės stotelėj, ar mirdami nuo alkio ir nuovargio.

primaną šv.Kalėdų šventė. Šu-
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Ir ačl viso to yra kalta tik nedidelė saujelė Žmonių. 'Žmonių, kurie
prarado sąžinę ir atsakomybės jausmą, nuvertino Žmogų iki Žemiausio gy
vulio. Kuo kalti tie nesuskaitomi milijonai vaikų, kurie Šių Kalėdų-ne
galės švęsti su savo tėvais? Kuo kaltos motinos, kurioms atplėšė jų vai
kus? Kuo kalti ir tie nuskurusiomis, suplyšusi amis uniformomis kareiviai, 
belaisviais vadinami? Ir milijonai kryžių, naujų kryžių ir kapų be var- 

■ ėų saukia, nežinomas kareivis eina per žemę, .atrodo, lyg žemės vadovau
jančiuose butų visiškai išblėsusi toji geroji valia.

II. Lygindami savo praeitas Kalėdas su šiųmetinėmis, galime šiuo tuo 
pasidžiaugti ir už tai turime būti dėkingi gerą jai valiai. Kiek daug 
tūkstančių iŠ musų, ir kiek milijonų kitų tautiečių, praeitas Kalėdas 
sutiko kaip vergai sukdami mašinoms "ratus, prižiūrimi ir sekami. Kišk 
tūkstančių, žmonių gulėjo paliegę koncentracijos lagerines ant narų, žmo
nių, nė kiek nežemesnių savo rase ir išsilavinimu už tuos, kurie juos 
mušė ir spardė. Tokiją buvo laisvės ir teisėtumo parodija. Ir vietoj ka
lėdinio stalo turėjome tik niūrią tikrovę ir neaiškią ateitį, užtemdytą 
apsukrios propagandos ir geležinių pančių. Mes net nekalbame apie tą ne
didelę laimingųjų dalį, kuri barlyno ar Dresden's galėjo ir praeit as-Ka
lėdų' šventes atšvęsti kūlelį omis pamaldomis, 'aliarmui ūbaujant virs mies
to. Tai tik lašas "jurojo. Šiandieną, nors ir neišsipildžius visiems' mūsų 
troškimams, mos galime Kalėdas švęsti ne kaip vergai, bet nors kaip, trem-

■ įipiai. Be mes vieni kenčiame tėvynės ilgesį ir ištrėmimą. Milijonai to- 
skių. Ir tikrasis teisingumas niekados neapleis teisiųjų šauksmo ir mal
dos. Sunkus yra lietuvio laisvės kelias. Jau per praeitą karą tūkstan
čiai-lietuvių tremtinių vargo tolimoje Rusijoje. Tiesa, jų sąlygos bu
vo kitokios, "bet jie nepametė vilties. Jie buvo kantrūs ir jie_sulau
kė'.' Ir mes galime guostis mūsų didžiojo, laisvės kovotojo V.kudirk® žo
džiais, pasakytais jau anuomet "Varpa" rusams: "Hė smarkiausi rotmist-

■ rai, nė narsiausi žandarai, kurių rankose administracija, nenumalšins .
ė vaši ės reikalavimu. ir kovoja su prigimtais žmogaus jausmais, greičiau 
ąų?:,. vėliau, turi pralaimėti rotmistrai". Mos turėsimo kantrybės, mes 
dirbsime, tikėsimo ir laimėsime.

' III. Kalėdos visados buvo vi ana iš" gražiausių ir iškilmingi rusių. lie
tuviu ir viso krikščioniškojo pasaulio švenčių. "Mes ne s is valgiu ame "opi- 

- jum",' kaip mėgsta išsireikšti komunistinė-’spauda, bet tikime į žmogaus 
vartę ir jo dideli ir Šventą pašaukimą. Kai kas buvo linkęs, galvoti, 

' kad- su šiuo karu krikščionybė grius. Labar jau galima daryti gana tik
rą išvadą, kad ji paliks. Gal būt, 'laikui bėgant, kaisis atskiros re
ligijos, gal būt keisis bažnytinės formos - visa tai nėra esminga' ir

■ ..-mum-?n neturi būti gaila, nes kuo mažiau esame surišti su išviršinėmis,, 
formomis, tuo daugiau laisvės mūsų, vidiniam pasįroiŠki./.ui,- liks idė.ja,'

'/liks krikščioniško ji mintis. "Musų bendra pareiga šiandien, kol dar no 
vėlu, yra išaiškinti pasauliui,' kad mūsų oivilizaoija tegali .išlikti gy
va tik priimdama krikščioniškuosius principus tarptautiniuose santykiuo- 

' še ir mūsų tautiniame gyvenimo/’ - pasakė neseniai At liee savo kalboje,., 
vienas iš "tų, nuo kurio priklausys luropos ir viso pasaulio ateitis.- • 

-..’’Mes eisimo pirmyn su išmintimi, kantrybe ir ryžtumu, kurį Dievas, tai
kos valdytojas, gali duoti tautai, norinčiai eiti savo keliu". - ra sakė' 
Trumanas,paskelbęs savo 12 JAV politikos punktų. Ii- tie radai išreiškė ' 
ne savo asmenišką nuomonę, no, tai viso kultūringa vakartį pasaulio nuo- 

•monė. Daugelis vakarų protaujančių žmonių pastebi, kad paskutinių de
šimtmečių blaškymasis ir ieškojimas, taip pat paskutinių metiį nežmoniš
ki įvykiai, privedė daugumą prie vieno'bendro įsitikinimo: neįmanomas • 
yra bendras visų pasaulio tautų sugyvenimas be bendrų moralės principų. 
Krikščionys galį, susitarti-su įvairių religijų išpažintojais - visos 
religijos garbina Die-vą, nežiūrint,--kokiais vardais ra dinamą ir, dau- .. 
gi.su ar mažiau, vertina' ir 'gerbia žmogaus vertę. Bet kaip susikalbėti

• .ir rasti bendrą kalbą su tuo, kurs žmogų laiko mąšina a-r .gyvuliu, kurį : 
galiyą musėmis • žud r t i ir konoentraoi jos' lageriuose, pūdyti? .

R-..,.. ..
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Vakarų dvasia* ieško atsparos. Vakarų .dvasia lenko tikėjimo. ” Visur ma
tyti simptomai didžiausio troškulio grįžti prie tikėjimo, disŽiaisias 
ilgesys '.pabėgti nuo Žmogaus silpnumo, ir -Šis •_ troškimue-au^a' ir stiprė- 
.jcų kai toohnika išvysto nepaprastas naujo^pasaulio; garlimybes. galimybes, 
.kurios yra galingesnės ir pavojingesnės už tas, kurias Mūsų generaoija 
■gali įsivaizduoti" - sako Mo Leisk, žymus JAV filosofas, ir politikas ■> 
” Mės praradome Žmogaus vietą universe. Tik kai- pa^aųlir bu.a valdoma^ ti
kint į žmogaus vertę, jis bus galima valdyti .taiko ja. Jeigu'.vyriausybės 
visur veiks pagal tvirtą tikėjimą žmogaus kilnumu ir vartė,. taip, kėd 
valdančiųjų nusprendimai visados dorintus! su šiuo tikėjimu.. .tada nie
kas negalėtu abejoti, kad pasaulis -valdomas gerai i-r .kad -.talką yra Jifc- 

. ra tiek, kiek ji gali būti tikra nepastoviame universe.-Abejojimas žmo
gaus verte ir kilnumu skina kelią tiranijoms ir diktatūroms, kurios ne
turi jokio kito pasirinkimo, kaip karą. Visiškas Žmogaus vertės ir kil
numo paniekinimas daro diktatorių karus karais už vergiją, ir jungą. Jei
gu vyriausybės visur pirmoje eilėje rūpintųsi žmogumi, j eigų-p irmati vy
riausybės tikslas būtų žmogaus gerovė, jeigu valdantieji butų žmonėms, 
o ne žmonės valdantiesiems, tada nebūtų jokios vietos vyriausybėms, ku
rių pirmas:.3 valdymo tikslas yra pasipelnymas, ekonominė gerovė ar jė
ga" - rašo toliau Mo Leisk. "Veržimasis prie tikėjimo, į ką nors aukš
tesnį, negu mes patys esame į yra pasidūręs per stiprus, kadetai dar ga
lėtume atmesti. Pas mus yra tikėjimo troškulys, augantis ieškojimas iš
pažinimo ir pastovių vertybių atstatymo. Aš nežinau ar, kaip daugelis' 
tiki, pasaulis pargyvens didelį religinį ^atgimimą, bet aš esu tikras,, 
ka d žmonės negaIi gyvent i ab e j o j ime” - r aš o v ienas d i dž iauotų JAV li-

. teratūros kritikų J.Donald Adams, darydamas sintezę apie pasaulio dvasi-
nį stovį iš pasaulio lite
ratūros pulso.

Klek daug skiriasi i.dealis- 
tinių vakarų, mintys: nuo ..tų, 
kurias skleidžia raudonoji 
propaganda ar skleidė ĮĮaolai, 
sakydami, kad "mūsų arklas ■ 
yra kurdas, ir iš karo/ašarų 
palikonims išauga.kasdieninė 
duona" /’lūoin- Kampf"/v.

IV. Garbė Dievui aukštybė
se ir taika geros valios, žmo
nėms.. žemėjpo-

Ir mūsų ištrėmime dienos 
nėra amžinos. Metai kiti yra 
didelis laiko tarpas’ skausme 
ir ilgesy, bet jis yra toks 
mažas tikrovėje. Bore atei
tis gali atnešti dar daug nau
jų netikėtumų, mes neturime 
pamesti tikėjimo teisingumu 
ir savo-krašto laisve. Daug • 
>ra gražių.ir turtingų kraš
tų, [tačiau pilniausiai savo, 
•jėgas, .pašaukimą ir paskirtį 
galėsime, išvystįti tik savo 
tėvynėje. . S.Galv.

• Jurgis Lai trušaitis

L,ŪŠ P O S D‘A T’fi A
73Žinau, pažįstu seną lūšnelę..., 
; -Prio pat jos slenksčio piktžolės, želia...' 

.’.'Siauri langeliai, lyg užsimerkę,
Tarsi liūdi ir tyliai verkia, . .

■ Tarsi stebėti, ką Žemė rodo, 
Našlaitei vargšei jau nusibodo...
Darže palinko kryžius ir svirtis...
Dar. tebekyšo tvoros ketvirtis... f j
Kreivai įlinkęs, apdaras blogas, 
Dar teberiogso lopytas stogas,

'Kur smilgų kuodas dar skurdžiai šiaušias,■ 
J Nęs daug jį vėlė viesulo riaušės...

Kur buvo .trankios vaišės ir puotos, 
•Vien nykiai girgžda grindys nešluotos.*. ’

■ Kur jaunas džiaugsmas pro .daržą žengė, 
Vien skurdūs .gluosniai takelį dengia.... 
Apleistą kiemą Šiukšlės apklojo - 
Seniai pri a vartų Suneš neloja...
Kurčia motulė jau nebegirdi, 
Kas glostė, būrė jaunystės širdį... 
Tik šniokščia sodų lapai atsargūs, 
Kad nepabustų, senė nuvargus, 
Kad nepažeistų jos. viso turto - !
Nenubaidytų sapno užburto* 1
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EUDIKIUI GIliSMT
Lietuvos kaimo tvartely
Šiąnakt užgimsta kūdikis.
Šventoji šeima per glūdumas W
Žvelgia į tolimą kelią -
Gal sugurgždės lygumoje vėpūtiniai, 1
Kaip motinos rankoj trapi plotkelė.

t sukalėtos drebančios laukiančios lygumos, <
varbiųjų vėjų išgairintos rankos.

Šaltis ir aimanos į jus tekrinta. 
Vaikus pasigrobė svetimos sal^a, 
Pasveikint gimusį jiems ”is užginta,

O liko dar tik kelios tylios tuščios valandos..

1945.XII. 24. Mr. 50.

LIETUVIAI 
SIBIRE

. Amerikos lie
tuvių laikraštis 
tSarsaa" Kr .43 
>huoda vieno lie
tuvio, atbėgusio 
&1Š Sibiro į Ame- 
\riką, pasakoji* 

mua apie lietu
vių tremtinių gy
venimą Sibire.

t su draugatis^iu-

• ^vtiamųjų darbų st o- 
VJŽS^’vyklą Kras lag, 
Aw prie Poima upės.

\ Stovykloj buvo
.‘.Mapie 1000 lietu- 

vių« Jų tarpe bu- 
4 i vęs lietuves pre-

zidontas Stulgins
kį J kis, ge n.Spran

gaus k as, St.Silin-

A.landsbergis

gis, agr. Vasarevicius iŠ Šiaulių apskr., dr .Steponavičius iŠ Alytaus, 
plk.ltn. Gasiūnas, dr. Karvelio /būvi finansiĮ min./ brolis, Raštikio tė
vas /mirė 1940 metij rudenį/, ir brolisr pik. Raubos brolis, ginklų fabri
ko karininkai su viršininku prišaky. Eors Stulginskio sveikatos stovis 
buvo labai blogas, jį vistiek varė į miško kirti ac darbus. Visi tremti- 6 
uiai buvę vadinami fašistais, Medžius reikėjo kirsti nuo ryto iki vaka
ro. Valgyti duodavo 400-500 gr. duonos ir du kartu - rytą ir vakarą - 
sriubos,'t.y. drungno vardens su agurkų sunka po pusę litro. Duona būda
vo neiškepta. Cukraus ir druskos nebuvo, Kas perviršydavo darbo normą, 
gaudavo 700 gr . duonos ir šaukštą kruopų. Kaliniai dėl vitaminų stokos 
ėmė sirgti. Šalčiams užėjus, mirė po 8-10 žmonių' į dieną. Vaistų nebuvo 
jokių. Kaliniai buvo laikomi vediniuos barakuos. Kūrenti buvo leidžia
ma tik šakomis, kurias kaliniai įstengdavo parsinešti grįždami iš darbo. 
Tad barakuos temperatūra buvo ne kuo aukštesnė kaip lauko. Šalčio buvo 
42-45 °, bet žmones vistiek varė dirbti. Sušąlus žemoi, mirusių nei i- 
čojo, bet lavonus krovė viename barako ligi pavasario. 1.3 naujai atvež
tųjų atimdavo visą maistą, vaistus, maldaknyges, kryželius. Kitoje sto
vykloje Barnaule, buvo sukoncentruota keli tūkstančiai moterų ir vaikų. 
Vaikų tarpe buvo ypač didelis mirtingumas. 1941 metais d.uuguma lietu
vių iš Barnaulo buvo kažkur išvežti Obės upe baidokais.

LIETUVOJE.
- Kad palengvinus rinkimų ako i ją, tarp Pagėgių ir Šilutės atstatyti 

telegrafo ryšiai.
- Vilniuje steigiamas revoliucinis muziejus.. Jis organizuoti buvo 

pradėtas jau 1940 metais. Ukmergės miesto apgriautame bankelyje įsteig
ti komjaunuoliiį namai.

- Kalėdų švenčių proga, Vilniuje bus ruošiamos eglutės raudonosios 
armijos va1knma. Apie eglutes lietuvių vaikams nepranešama.

-Mažeikiuose statomas paminklas - obeliskas raudonąjal armijai. Pro
jektą patvirtino marš. L.Govorov.
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VILTOS ŽILIOS
- iesbadeno lietuvių stovyklos Rinkimų Komisija, ja sirėmuai Rinkim 

.taisyklių paragrafu 6, skelbia, kad į Lietuvių Tremtinių Bendruomenės
Komitetą' rinkti įstatyti šie kana id at ai: _ Bartkus Juozas, gydytojas; 
Benderius Antanus, gimnazijos mokytojas; Cėsna Kazys, revizorius; Gučė-' 
nas Gediminas, vaistininkas; Gumbinas Lionginas, advokatas; Tlonytė Ona, 
tarnautoja; Jaudegys Juozas, karininkas; Juodėnas Edmundas, med.^ydyto- 
jas; Klygis Petrus, valdininkas; Košys Jurgis, gimnazijos mokytojas; 
Eraiikauskas Juozas, gimn. mok; Labanauskas Kazys, studentas; Lingys 
Vytautas, mooh.inž; Malakauskas Antanas, tarnautojas; kavikėnas Juozas, 
Liet .karininkas; Norvaišienė Smili ja gydytoja; Rėklaitis Antanas, gen. 
št.karininkas; Rėklaitis Vladas, savivaldybininkas,- ats.pĮk.; Rinkūnas 
Jonas, mokyt o jas-būhalteri s; Sukarevicius Jonas, med.gyd; Šidiškis To
mas, agronomas; Turūta Pranas, pr ;dž.mok.vyr.inspektorius; Vilėniškis 
Ignas, dipl.ekonomistas.

- Lietuvių pradinės mokyklos ir gimnazijos mokiniai, kurio gavo kor
teles Kalėdų dovanoms iš UNRR*. gauti / jos išduotos vakar dalant pie
ną/, gruodžio 25 d. 14,30 vai. renkasi į gimnazijos patalpas, is kur 
organizuotai buš einamu į teatro salę.

- Visi norintieji tęsti mokslą^Marburgo Akademiniame lageryje -
AukŠ t uosiuose kursuose," prašomi užpildyti anketas iki gruodžio 27 d.ir 
įteikti jas studentų atstovybei. «

PADĖKOS.
Mielajam geradariui p.Antanui Butkevičiui, paaukojusiam ’’lesta d ono : 

Lietuvių Gimnazijos reikalams 1.000,-Rm, gimnazijos vardu labai dėko
jame. . Juozas Kralikaudcas

Gimnazijos Direktorius 
Pr.Turūtai, paaukojusiam mūsų, klubui 100,-Rm nuoširdžiai dėkojame - 

’’Lituanioa”
J.Zaleckiui, paaukojusiam 200,-Rm ”V.L.BALSO" leidimui, Širdingai 

dėkojame. R'od . ir Adm.
ĮVAIRIOS POLITINĖS ŽIBIOS
DP IMIGRA3IJ06 Į AMERIKĄ REIKALU. ’VAŠINGTONAS . Vakar Trumanas pareiš

kė, kad sekančiais metais r - 
DP ir kitiems asmenims, ne-; 
galintiems grįžti į tėvy- Į 
nes, bus suteiktos galimy
bės imigruoti į Ameriką. 
Imigracija prasidės, kai 
bus gauti laivai parveži
mui per Atlantą. Sekančiais! 
metais bus leista ivažiuo- !____
ti 39.000 DP. ^merika remsį Tolumoje kaip laikas, tvinksta ūkanos. Ir 
pirmiausiai tuos asmenis, i žalias rytmetys klostosi sunkiai pakelia- 
kurie gyvena amerikiečių zoLmomls tiesos klostėmis, 
najo. ” Tai yra proga Ame
rikai parodyti pavyzdį vi
sam pasauliui, kaip pa - 
lengvinti žmonijos skurdą. 
Yra paprasto padorumo pa
reiga suteikti namus tūks
tančiams tų benamių, ku
riuos išblaškė šis karas”- 
pareiškė Truman as.

•••lESBADEEAS. 150 "ios- 
badono DP valktį pakviesti 
į JAV moterų kariuomanės 
pagalbininkių ruošiamą Ka
lėdų šventę, ’hot014 "Metro
pol".

V.^camkovicius

NAKTIS PALIKĖ lūpose vėsų kvėpavimą 
tavųjų lupų. Paliko baltas poilsis baltu 

‘rankų pratysimu.
Kam neregiui motinos ašara, kanf man 
užmerktomis akimis tavo meilė rieda per 
sielą?

KETVIRTINĖ
Alalauki, kolei vakaras krauju įmirkęs 
Geltonu gintariniai -
Alalauki, putir.o šakele, alalauki kraujrau-

Iįone,
Alalauki, josios rankų paliktinė!

Paknopstom užugirin ir debesys ir -vakarinė 
Džiaugsmo ketvirtine! įgu&itraukė
-_Tu, šakele,- baltų rankų kraujraud one, 
Ašaromis lūpas virpančias ir skruostus, - 

nubučiuota,-apipynėm.
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DIDŽIOJI BRITANIJA IR JAV RRISaŽIEO TITO RSSI-UBIIKĄ
■’AŠItlGTODAS. D.Britanija ir JAV pripažino Jugoslavijos Tito rsspub- 

liką. Tuo baigiasi Karagoorgevičių dinastija, kurios paskutinis, atsto
vas buvo karalius Petras II. bot tuo pačiu pabrėžiama, kad JAV Jugosla
vijos pripažinimas nereiškia, kad JAV butų patenkintos Tito politika. 
Anaiptol, prikišama, kad Jugoslavijos dabartinė vyriausybė nesuteikusi 
savo piliečiams pagrindiniu teisių ir kad rinkimai nebuvę visiškai lais
vi. /Stars anč Stripes, 24 Dez./.
. Maskvos LaIkragcių apsišausimas • • .

IaSKVa. Maskvos žymiausieji laikraščiai ’’Pravda”, ’’Izvestija”, "Kres
na ja Zviezda”, "Trud" paskelbė ’’atsišaukimą į pasaulio opiniją", kup
riams prašoma paremti reikalavimą grąžinti 12.000 kv. mvlių teritoriją 
iš Turkijos Gruzijos Sovietų respublikai. Atsišaukime oituojamas ketu
rių tūkstančių žodžių dviejų Gruzijos Mokslo Akademijos narių la iškas 
Tirllao laikraščiams. Laiške minimos devynios apskritys, esančios Juo
dosios jūrps pakrašty, 200 mylių ilgumo ir 60 mylių platumo. Ton teri- 
torijon įeina Girezumo ir Trabzono uostai. Sritis ribojasi su Turklį 
Armėnijos Karšo apskritimi. /Stairs and Stripes, 2-1 Dcz./.

DAR APIE TURKŲ PAREIŠKIMĄ DĖL RUSIJOS PRETENZIJŲ. Ankara. Gen.Kia- 
zim Karabokir pareiškė, tautiniam susirinkime, jog jeigu dėl sovietų 
teritorinių reikalavimų turkų ir . sovietų armijos susikirstų, tiek So
vietų Rusijos, tiek Turki jos "lauktų baugus likimas. "London Times” 
Ankaros korespondentas; praneša, jog gon.Karabekir pabrėžė, kad Rusijai 
ir toliau laikantis savo reikalavimų, Turkijai neliks nieko kito^ kaip 

■kovoti. Turklį Armėnijos prijungimas prie Sovietų Armėnijos reikštu so
vietų dominavimą Viduržiemio jūroje ir Persijos įlankoje, o tuo pačiu 
ir Turkijos sunaikinimą. Užsienių reikalų min. Hassank Saka padėkojo 
generolui už jo pareiškimus. Tarp kitko, gan. Karabokir 1920 m. vado
vavo. turkų kariuomenės daliniams, kurie okupavo dalį Armėnijos.

IŠ MASKVOS KONFERENCIJOS. Maskva. Nors oficialiai apie Maskvos pa
sitarimų rezultatus nieko nepranošar;a, bet spėjama, jog jie "bus geres
ni, negu laukiama”. Ministerial esą jau dabar nuėję toliau, negu Londo
no konferencijoje. Dabartinių pasitarimų sėkmingumas daug kuo ja r einąs 
nuo sėkmingo susitarimo apie "atominę kontrolę. Byrnes po savaitės ža
da skristi Wašingtonęn, kur padarys pranešimą Trumanui. Po to vyks į 
Suvienytų Tautų pasitarimus Londono. Vakar jis dvi vai. tarėsi su Sta
linu.

ROMA. IŠ Vatikano pranešama, kad popiežius skaitys Kalėdų išvakarių 
kalbą šiandieną 21 vai. Kalba tuojaus pat bus išversta į astuonias kal
bas .

NEff-YŪRKAS. UNRRA nutarė paskirti Sov.Ukrainai ir Sovietų Baltgudi- 
jai 169 milijonų dolerių vertės pašalpą.

LONDONAS. 25 gcn.Miohailovič šalininkai Belgrado nuteisti mirti.
FRANKFURTAS. Gon.Patton palaidotas Šiandieną Liuksemburge, JAV ka

rinėse kapinėse, kur ilsisi ir žuvę jo kariai.
FRANKFURTAS. Roparaeijų konferencija Paryžiuje pasibaigė. 18 valsty

bių gaus reparacijų iš Vokietijos. 1/4 visų reparacijų gauna Sovietų 
Sąjunga.

ESSENAS. Britų karinė valdžia perėmė visas anglių kasyklas britų zo
noje. Dabar anglių produkcija pakilsiantis

TEHERANAS. Persų armijos valdyba praneša, kad Garmsaro srityje, į 
pietryčius nuo Teherano, pastebėti ginkluotų civilių susibūrimai, dau
gelio rusų tanku ir gausiu ginkluotų raudonosios armijos dalinių judė- 
ji..ias. Vienas persijos parlamento atstovas pareiškė, jog per dvi savai
tes sukilimas kilsiąs ir Mazanderan provincijoj. Kurdų tautelės prisi
jungė pri© vyriausybės dalinių ir kovoja prieš sukilėlius..

BERLYNAS. Komunistų ir socialistų partijos rusų zonojo ausi jungė į 
darbieoių partiją.
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■ i) I DELI B A T A I Jules Lemaitre
■ Maža mergaitė, vilkdama .Šlapiu nuo miglos -šaligatviu savo sunkius 

klamokus, 'ėjo Belleville gatve. Tai buvo Kalėdų valjaras. Gatvėmis plū
do daugybė žmonių. Mažoji mergaitė turėjo septynerius metus ir vadino
si Celestina. Ji būtų buvusi graži, jeigu butų nusipraususi ir jeigu 
jos blausios akys nusišypsotų. Bet ji visiškai ncsisypsojo, kadangi.ji 
buvo neturtinga mergaitė. Jos tėvas ir motina - abu jie mirę, ir kai
mynai ją pasiėmė globoti ne iš geraširdiškumo ar pasigailėjimo, bet 
kad ją išnaudojus, siunčiant į gatves elgetauti. Ji turėdavo kas vaka
rą parnešti 10 su. Kai ji jų neparnešdavo, o tai atsitikdavo dažnai, 
ją mušdavo. _

Šį.vakarą jos globėjai išėjo gerti pas vyno pirklį, o ją išsiuntė 
gatvėn elgetauti. Ir ji jautėsi dar nelaimingesnė, negu paprastai, ka
dangi aplink save matė tėvus, kurie savo vaikams pirko gražiausius da
lykus, o be to. ji žinojo, kad šią naktį Jėzus su angelais.ateis.is 
dangaus ir į vaikų batelius padės žaislus ir saldainius. Viena vitri
na ją ypatingai traukė. Celestina ten matė gražias lėles, apvilktas 
Šilkais ir išsiuvinėtas, ir kai jos miegodavo, jos užmerkdavo akis.. 
Celestina, Šaldama savo skylėtuos drabužiuos, svajojo: Tikrai, aš nie
kados no turės tu tos didelės lėlės, taip pat neturėsiu nė mažutės, nes 
joi Jezus^ir norėtų man vieną jų duoti, jis nežinotų, kur ją padėti, 
kadangi aš neturiu batelių.

Staiga ji vienoje vitrinoje pamatė ilgą eilę įvairiausiai batų, rū
pestingai išdėliotų. Už -jų snaudė pirklys, didelis ir senas. Celesti
nos trėšh-imas buvo toks didelis, kad ji paėmusi už raištelių išsitrau
kė pora milžiniškų batų, padėtų prie vitrinos krašto, batų vežiko ar 

’gridvakasio. Ir ji pabėgo, spausdama juos prie^krūtinės.
Patamsyje apčiuopomis ji užlipo į šeštą aukštą, į savo pastogę. Ka

dangi ji žinojo, kur yra degtukai ir žvakė, ji uždegė sviesą.ir padė
jo didžiuosius batus prie blėstančios krosnies. Po to ji užsikniaubė 
senoje dėžėje, kuri jai atstojo lovą, ir tuojau užmigo.

Didelė šviesa pripildė kambarį. Aingelas, nežinia kokiu budu įėjęs, 
aukštas ir lieknas, su dviem dideliais ’sparnais ir jaunos protingos 
mergaitės veidu, stovėjo kambary. Jis laikė didelę knygą, kurioje įra
šytos visos gatvės ir visi gyventojų vardai 0 Jis verčia^lapus ir kai 
atranda ieškomąjį, apžiūri kambarį, pastabi Celestiną užmigusią savo 
dėžėje ir sako: "Taip, čia knygoje yra pažymėta ir mažoji mergaitė . 
-Js jai turiu kai ką." Su šiais žodžiais jis išsitraukė iš po savo rū
bo puikiąją lėlę, kurią mergaitė prieš keletą valandų stebėjo lango. 
Jis pasilenkė ir norėjo' ją padėti ant vieno bato, bet staiga sulaikė 
savo mostą. /perkelta į, jpsL./•

galvosūkių kampelis
______  Štai turime penkius kva-
j į j jdratus, sudėliotus iš 15

p ' degtukų. Atimkit. 3 degtu- 
'—: —' kus taip, kad liktų 3 

kvadratai.
IŠ šių raidžių sudėkite tris 

Europos valstybes: rsnnjjjiiiu 
aaaaagld..
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- 1AIKROTĖHS
Ar dienelė, 

r at.naktis,
Laikrodėlis
Tiksi vis.

Tiku taku
. Paskubėk, 
Mokykiėlėn 
Sreitai bėk

DIDELI B j
/atkelta iŠ ( psl./

- Ką tai reiškia? Tai batai dide
lio žmogaus, o ne mažos mergaitės.Tur
būt kas nors^tyciojas iš manęs? -Ir 
angelas pakišo savo lėlę vėl po rūbu. 
Jis ilgai žiūrėjo į Cele st Iną liūdnu 
ir prikaišiojančiu žvilgsniu, po to 
išnyko.

Kai Celestina rytą pabudo, globė
jai dar nebuvo grįžę. Pirmiausia ji 
žvilgterėjo į batus. Ji matė, kad jie 
buvo tušti ir ji prisiminė angelo ap
silankymą ir jo žvilgsnį, kuriuo jis 
žiūrėjo į ją. Visa tai apgalvojus, ji 
greit apsirengė, paėmė batus ir pa
knopstom nubėgo laiptais žemyn, prie 
sonouo batsiuvio namo. Batriuvį rado 
kaip tik ant slenksčio. Celestim jam 
atidavė batus ir , papasakojusi jum 
visą istoriją, paprašė atleisti. Bat
siuvys pasisaukė savo žmoną, kuri krau
tuvėlės gale ruošė kavą su pienu.

- Klausyk, ką pasakoja mažoji mer
gaitė, - sakė jis. Celestina pakarto

jo savo istoriją. Moteriškė pabučiavo
^mergaitę ir sakė, vyrui:
Štai, kur tikrai gera mergaitė. Tai, ką ji 

padarė, rodo, kad^ji turi gerą širdį- Ji^atrodys 
maloniai ir bus graži^kai nusipraus. Dvidešimt metų 

mes troškome mažos mergaitės: jeigu paimtumėm ją 
taip pas save, ką? Mes tai galime lengvai, kadangi 

pikti žmonės, su kuriais ji gyvena, nėra jos tėvai. 
Ir gerasis batsiuvys ir geroji jo žmona ją priė

mė savo šeimon. Patėviai norėjo ją atsiimti, bot ge^ 
rieji žmonės ją pasiliko pas save, ir mergaitė lai
mingai.- pag juos gyveno.

SENELIS
Jam žaisliukų negailės, 

' Ir eglaitę dar pridės.
i .0 jei skųsis jam mama, 
I Kad Onytė negera,

Senis nieko jai neduos, 
( Pas gerus vaikus važiuos.

Tiku taku, 
•Tiku ta, 
Ryt 
Bus
Ryt 
Bus
Ir darbelių 
Vėl pilna.

J..Liks.

dienelė 
kita.
dienai ė 
kitu

kalėdų

' Pilnas maišas riešutų 
r ly žaisliukų ’su kaupi;- 

Skuba senis vežimu,
. Aplankyt gerų vaikų.

Jei tėvelio ir mamos
j Vaikas klauso visados,

aR ŽINAI,kad milijonas yra nepaprastai didelis skaičius. 
Jeigu mes • liniuočių sudėtume vieną ant kitos,jos 
sudarytų pustrečio kilometro aukštumo bokštą.Milijonas

'■ žmonių,sustatytų į vieną eilę,sudarytų 350 su viršum 
kilometru juosta,taigi tai būtų maždaug tiesus kelias 
iš Klaipėdos į Vilnių.Iki milijone suskaičiuoti,skai
čiuojant dieną ir naktį, reikėtų sugaišti daugiau kaip 
savaitę laiko.Milijoną valandų irgi retai kam tenka iŠ- 
gyventi-tai sudaro 114 su viršum metų.
" ’.1 .BAlS.xS”išeina kasdien,be šventadienių, redaguoja 
Redakcinė Kolegija .Leidžia nCriedra’'Pormitted by DP

■. Camp Direotion/UNRRA/.jiam Nr.vinjetes piešė A.LIiro-
; nes,iliustravo-V.Adamkevičius.
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