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KALĖDINĖS VILTYS

- Kiekviena didesnė šventė suburia išblaš-. 
kytus šeimos narius. Be namiškiu Šventė - ne 
šventė. Tačiau nei viena metu šventė nėra to
kia, sakysim, šeimyninė", kaip_Kalėdos. Pas vi
sas tautas, kaip ir pas lietuvius, Kalėdų iš^ 
vakarėse, prie kūčių stalo kažkaip savaime ne 
sitariant ir atskirai nekviečiant, susirenka, 
suvažiuoja is tolimiausių kampų visi " šeimos 
nariai ir giminės, neturi savo šeimų. Su ko" 
iiiu nekaitrumu/ atmenam, laukdavo tėvai parva 
žiuojaht gimnazistu, ar/studento, ■ ar kario iš 
miesto; ’ir vėl 'kokia būde.vo nepilna šventės 

Į-laimė, • kai 'kur iš "sę imoš nariu. ’ ne galę^avjodaly 
..vaūti suvisais.. Ir priešingai, per s šventes: v', 
■būdąy okl-ųbai ne laimingi Įy iėniši, /p.nėtūr.i' d’’ • kur ■ : i 

’ pritapti ašmens! ir" ■ ' r- ■
_ .'.Štai . šiandieną,, minint garbinga Kristaus < 

r •; at ėj imą:’visas .'krįkščioniškaėis"pasaulis.:;šusi-. '.-Į 
. j r įkaūpia/ ir sė da. prie įčirobš ■ stalo d Milijoilal 
H 7’^eižupptajįlpš-^pėipiiJaiš' metais1 kėnte jptnėrimą, 

dėl^saVpptmų ilikimo,'‘šiandien* ^žiaugiaši Xiraifi&s 
sa širdiiti; ’mill jošąi’ tų/ Tkuriėkįfernai peš Kai- 
ledas ‘sėdėjo apkasuose, bunkeriuose,"kankinimu 
lageriuose, kalėjimuose, šiandien džiaugiasi'
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šeimos šiluma. Milijonai džiaugiasi žemiš
ka ramybe, milijonai šiandien gieda padė
kos' giesmes ir girdi savo kaimų bažnytė - : 
lių varpų" skambėjimą,"--tik-ines - kaip < ir 

! anie" vieniši žmones;-_ėsame iš gimtosios ■ 
žemės išrauti medžiai^. visur svetimi - ir. 

V - niekur nepritampą. Kažkodėl, gal už mūsų 
pačių“nuodėmes ir nenorą. jų nusikratyti ,? 
gal už stbką savo draugo ar priešo meilės 
mums Viešpats savo bandymą, pratęsė ir ne- • 
žinia kiek dar“tęs. Todėl "šiandien : mes 
dar negalime džiaugtis gimtųjų namų pas- 

.toge. Priešingai, susėsdami prie svetimų
jų stalų, mes mintimis skrisime, prie pil- 
kūjų, šiaudais dengtų namelių, kur kas me
ta mūsų motinos nuoširdžiausius linkėji - 

-. mus mures išsakydavo. Ne vienam, ypač su - 
. skaldytu šeimų žmonėms, akyse .sužibės a - 
.Saros, prisiminus žmoną, vyra,“tėvus,vai
kus, gimines, kuriu“likimas .nežinomas. .
- Anie vėl, kurie nežino, ar bepamatyš įsus, 
gal prie kuoių stalo, jeigu tokį išviso 
galės turėt L, 'mūsų atminimui pastatys tuš 
šią kėde ir prieš'ją padės kąsnelį plotke- 
lės ir eglės šakutę.

Tačiau plienas bandomas ir grūdina - 
mas ugnimi, tmogus gi vargu ir kančia.Jei 
mes pasiilgom šiandien šeimos ramybės,tos 
žemiškos laimės viršūnės, kurią tegalėsi
me p .įtinti tik gimtąją žemą, po kojų paju
tę, uai, reikia manyti, ji nėra už 'kalnų. 
Argi šio karo aukos nebuvo tam sudėtos 
kad laisve ir ramybe naudotųsi visos tau
tos? ..rgl tie garbingi kraštai, kurie lai 
mejo karą. ir kurių globa dabar naudojamės • 
elgiasi kitaip negu sako, ir turėtumėm jų 
žodžiais netikėti? Ne, mes tikime,- nors 

. tam reikėtų ir stebuklo, kad dar kitąmet 
mes susėsime prie kūčių stalo jau savo 
šeimos ratelyje, ir ,vietoj nerimo ir bai 
mės mumyse viešpataus širdis ramybė ir pa 
laimintas ’džiaugsmas y

Šiems Kalėdoms savo tautiečiams rei
kėtų nuoširdžiai palinkėti solidarumo,sti 
prių vilčių ateičiai ir kad i nepritrTiktu 
mumyse pakankamai; geros valios savo- varg 
stanbiam broliui?lietuviui

Č. G
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z
■ ‘Kalėdų rimčiai .

’ 'karalių sutinkant' .. ’ ■ ■

Siu, dienų žmogui išeinant 'is- 
baisaus karo griuvėsių, priešiakis 
iškyla išagarse je- pasaulio.-vyrai, 
jų pastangos viešpatauti žmonėms 
ir jų,-sukurtas rojus.

, d*Zemes sūnų . viešpatavimas 
tiek’ 'tūkstančių' metu, visgi nesuge
bėjo'žmonėms duotištaikos ir ramy
bės, Daugel kartų ''ė^p.uy.G’jgųf sos - 
tai 'sųtriuskindamai/  juos " pūčius, 
ir tūkstančius bei milijonus ne —. 
.keltų žmonių: likusieji gyvi rin
kosi sau nuąjus valdovus.Šie taip 
•gi mėgo didybe, ir kraująjtodėl jų 
■'nepasisotinimas. juos užmušė»

T oliau tebe gyvenant i ems'var
ge potvynis šioje ašarų pakalnėje 
neatslūgo. Jis net padidėjo, nes 
žemės.vaikai ėmė.šaukti;

— Er.odei Tų būk mums karu - 
Įkiš, ir ... Betlejaus kūdikiai 
paskendo kraujuose,-.

■ - Nerodė! -Tu buk mums valdo
vas ir . - koma-paskendo siaubia- . 
gar.-e .gaisre ir orgijose apšviečia
mose ant stulpų uždegtais krikš-’- 
čionimįs- ■■

■ - Henrike VIII - tu mūsų.ka
ralius' ir -"visa Anglija abskilo 
nuo .Kat„ Bažnyčios. Laime 38 metų 
jo valdymo žūva: 2 karalienės, 2 
kardinolai ,2 arkivyskupui, 18-vys 
Lupų. Ip abatų', 50C vienuolių, 18 
teologijos daktarų, 164 didikai ,~ 
ir 60.OCC'miestiečių!

■ - Hitler - tu mūsų Fuhreris 
ir vietoj puse pasaulio pasidarė ■ 
"deganti žemė".

— Draugas - tu mūsų tėvas ir 
. . .žmones netenka bažnyčių, -sody
bų, tėvynės,' gimdytojų, vai-rų.bro
lių ir giminių. Milijonai netenka' 
gyvybės, , nes .mirštą -nukankinamii

Štai mūsų karaliai J i .
Iras-iblaivinant,lig šiol, ne

girdėtų karų dūriams ' .ir?^pažvelgus, 
„nuo skausmo kruvinomis ų- :■ akimis . ; 
virš sugriuvusių kakaly sėdų, --mes . 
vėl pamatome -Betlejaus Žvaigždę 
skelbiančia; naują. Karalių!- . Jo*’ . 
drabužiai balti, : kūly ’•. j sniegas....... 
Veidas žibąs- kaip .ų^ulė.. Ant galy. ■ 

y 70s -erškėčių vainikas-’ Jo rankrra-

l'.ir -kojos perdurtos. Iš atvertos 
šviečiančios širdies trykšta gai
vinantieji spinduliai. Jis arti
nasi is sako:

-”Ąš esu Karalius! Ateikite 
prie manes visi,, kurie vargstate 
ir esate apsunkinti, ir aš jus 
atgaivinsiu!" Aš esu "Taikos Ku
nigaikštis". Tu nori taikos?Klau- 
syk ką sakau: Mylėk savo Viešpa- 

. ti Dievą visa širdimi, visu pro- 
.tū,; visomis jėgomis, o savo arti*-- 
ma, kaip pats save į ir tu' rasi 
taiką ir ramybę. Ja, rado mano a- 
paštalai, tūkstančiai kankinių 
ir šventųjų, milijonai žmonių pa
klausė. mano balso šiandien džiau
giasi nesibaigiančia mano kare — 
lystės laime. Ateik ir sek man*!"

. - C Viešpatie, teateinie Tuv 
vo karalystė ,1 visą pasaulį, neap
lenkiant ir mūsų brangiosios te- 

-vynės Lietuvos!
■ K.. 3.

- X - X - X -
Mylėkite savo neprietelius, 

gera darykite tiems, kurie jūsų 
nekenčia, ir melskitės^už perse- 

. klojančius ir šreisiančius jus , 
kad būtumėt vaikai jusu 7 Tėvo, 
ąsancio danguje, kurs leidžia sa
vo saulei tekėti int gerųjų. i- 

/’piktųjų. ir lydina ..ant teisiųjų 
,Mr neteisiųjų. Nes jei .j?Js myli
te tuos, kurie jus myli, koki tu
rėsite užmokestį? (Hat. . 6,44 -46)

• ■ Jei jūs atleisite žmonėms 
’ju kaltes/ ir jūsų dąn/'.s.KUsis 
Tėvas jums atleis *jūsu nuodėmes.

. /••(Mat'. &,14)._.

Kiekvienas medis, kurs, ne
duoda gero vaisiaus, bus iskirs-•' 
.tas ii- įmestasr L ugn u* (Mat. J. 10)

.Darykite atgailą,'nes don . 
gaus karalystė arti,.

- (Mat,3,2)

- X - X - X.-
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Žmonės, apie kuriuos kalbama. . - .. ■ .p
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NAUJOSIOS.; PRANCŪZIJOS KOVOT:OJAI:' CHARLES M^UlŽŠ?'--

(Pierre Bloch) \ :

Charles de Gaulle gimė- 1890y 
lapkričio 22 d. Lille mieste-., - Jo ’ 
tėvas buvo Polytėchnikumo mokinys7 
ir 1870 mėtų’savanoris.Vėliiu jis 
rtapo filosofijos profesorium jėzu
itu kolegijoj,ir savo vaikus iŠau? 
klėjo dvasiškai.palankioj aplinku
moj. ; .. . ;

.. Jo trečiasis sūnus Charles.; 
ryžosi studijuoti istoriją, kuri . 
Kam buvo ne kaip patogus retori - 
kos šaltinis,'’bet kaip didis pra
eities mokytojas. Sekdamas šeimos 
tradicijas, jis nusprendė siekti 
aktyvaus kario, kar jeros. Juo tapo 
1909.„m. Po metu jis nuvyko į Sain 
Cyrl 1912 m. jis tapo.leitenantu- 
Didžiojo .Karo metu jis tarnavo 33 
pėstininku pulke, kurio vadu buvo 
Philipp' Pešain. Jau tada jis pasi ' 
žymėjo nepaprasta drąsą ir inicia
tyva, Tris kartus sužeistas/ pas- 
rutini,kartą, jau laikomas žuvu - 
siu, Ūbuaumont mūšio lauke pateko 
vokiečiams , i nelaisve.. Penkis kar
dus bandė is jos, pabėgti, bet dėl 
javo'.didelio ūgio būdavo pastebi
mas ir vėl sugrąžintas.,Pagaliau 
;ai jam pavyko tik 191? m. gruo - 
Lž'io 3 d- Tuoj po karo (1920 -21) 
iis nuvyko i Lenkija, kur ’ abuvo 
priskirtas prie Weigand’o štabo.

1923 m._jis išdėstė savo na
tūras apie vidujines Vokietijos 
lugimo priežastis”Priešo nevie - 
ingumo” knygoje. Dabar ji, kaip 
arininką, papildo rašytojas, ko- 
iu jis pasilieka ir iki , šiol, 
eikšmingus laiko bėgyje įvykius, 
š epochos surinktus ‘ "'patyrimus 
is išdėsto savo kūriniuose/kurie 
anda atgarsio ir už Prancūzijos 
ienų. ...

1927 m. jis buvo Trier, me - 
žioklės bataliono komendantu, o- 
10^1929 iki 1932 m..- antro ir 
eečio Levantu štabo būrio šefu.

1932 m. pasirodė j o\ antras 
JĮkalus, ’’Kardo aštrumas”. Poli- 
LŠkai galvojąs karininkas snren- 
| politikos ir kariuomenės sahty- 
Lus: ’’Politikai ir kareiviai tu-

. ri- ben dradarb i aut i. J ąi įj iš/ tuo at
žvilgiu negalvoju sus Įprasti -? t ai 
ju "Sąmoningumo reikalas,-' f tačiau 
kiekvienas savo par eigą- 'turi.-, -pap — 
rastai atlikti.” • ... -

■ ■ ■ ~"/Kar iuomęnė j jis iskll-p>. kaip 
Vyriausias Gsnimosi Komisijos -gene
ralinis sekretorius, ir, šią pozici
ja; jis išlaikė iki 1936 m.-Tuo lai 
ku jis sukūrė' Įstatymų; - projektą, 
’’Valstybių organizacija karo. metu”.

././■ Šių aukštos vertės studijų'me* 
tų.pasirodė jo trečiasis kūrinys.., 
’■’Samdytos kariuomenės reikalų”/. Bu 

‘tuo jis plačiai išgarsėjo kaip.vai 
,’štybės vyras, jis tiksliai numatė 
ateitą: reikia nuolatinės samdytos 
kariuomenės, kuri be ; u.’.puikiausių 
techninių ginklų turėtų dar pilnai 
išmokslintų technikų ir inžinierių 
kadrą. Gilus ateities -nujautimas 
vertė ji kritikuoti: ’’Mūsų viešame 
gyvenime yra tiek daug netvarkos , 
ir priklausomumo, kad geriausi pla
nai neduoda jokių rezultatų*."

1937~m. de Gaulle buvo pulki
ninku Metze, 1939 m.- - brigados ge 
nerolu penktoje armijoje Lotaringi 
joj. Dar prieš metus jis parase_sa
vo ketvirtąją knygą, ’’Prancūzija i? 
jos.kariuomenė", kurios 7000 egz. 
1940m. buvo išplatinti Prancūzijoj. 
Tai veikalas, pasižymąs aiškumu, , 
griežtu tikslumu ir nepaprastu a— 
teįties numatymu; ką jis anksčiau 
rase apie 2-jų tūkstančių metų pra
eiti, galima buvo skaityti lygiai 
taip, kaip aktualius komentarus.

Prasidėjus karui/ jis stojo i 
šarvuočių brigadą Metze. Kaip įvy
kių stebėtojas Lenkijoj, jis rašo 
labai mažam savo skaitytojų būre - 
liui- vyr. kariuomenės vadui, armi 
ju komendąatams ir. Valstybės gal - 
vai: "Motorizuotus 'dalinius gali su
laikyti tik motorizuoti ..f Dauge
lis ženklų rodo apie naujų.jėgų pa- 

. sitraukina.... Galima tikėtis, kad 
tankų ir'lėktuvu bangos per dvi sa . 
vaiteš sunaiins geriausią 1.200.000 

; armiją"<
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ką tavo rankos kaupė, laistė

j. Baltrušaitis
- 1-7 a-. MOTINA Ž3ME

Motina zeme,kryziais<ni^5’ltyta,
■ įžiebė; amžiai amžiam’š~tavo, rytą, ;
■ Žiemos pūsnynęBLs tvė.ii’ė.i’i;t.Uiįr.^fei»kentet

Menu iš tavo ašaroto ye.įdoi,'' .......
j^ad daugsyk, tavo^ saule nu'ęįle ido.
Žinau, kai t “

■■ Kaiu klaikūs

De:
Plėšiku-laužo kruvina pašvaiste, . 
Pikti totoriai tavo klėtis griovė 
Ir veržės -gudai.i tavo šventovę.

1 --I/..Ir' daug kašj. daug kas, ką tu'še
' 6 . ir vertė -gerbti ’svetima, krivulę,

■ ' Ir matė tavo drebulės is uosiai,
■ Kaip'.tu-vergijos panti rūsčiai juosei.

- ’ . . - ' '' - '
Bet'tavo aušros aušo pamažėle, 
Ir tavo laimės takas neapžėlė, 
Nes tvirtos viltys guodė šrldi, drąsia,, 
Pergalės dienai auklėdamos dvasia.

• • ”
Todėl, priverkus žemės ašariną. 
Atpildo saulės drąsiai lauk, tėvyr 
Nevysta tavo rūtos_ir jurginai. 
Ir tvarūs tavo kryžiai ąžuoliniai.
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ATOMINĖ BOMBA
(He.ute Nr.2)

Anksčiau buvo priimta, kad atomas 
yra mažiausias ir nedalomas mate
rijos vienetas, kurio charakteris 
priklauso nuo e lementu^ savybių. Ve 
lybesni tyrinėjimai parodė,? bkad 
atomas yra.labai komplikuotai su4 
dėtas. Jis susideda iš vieno bran;, 
duolio, kuris yra apsuptas ivai - 
rių nelygiu medž iagu, kitu dalely 
šių taip vadinamųjų elektronųB- 
lektronai nuolat sukasi apie ato
mo branduoliu visai panašini kaip 
planetos sukinėjasi aplink saule.

Svarbiausias ?šio sudarymo da 
rinys yra tas, kad atomas turi ne 
išmatuojamu daugybą potencinės e— 
nergijos, kuri randasi ..įcentriniu 
ir išcentriniu elektronu jegux iš
silyginame. Šios jėgos verčia ele 
ktronus nepaliaujamai suktis apie 
atomo branduolą. Panašiai kaip pa 
leidus suspaust u spyruokle, gaunas 
-jėga, taip norima išnaudoti, ir po 
tencines atomo jėgas, kuriu taip 
ilgai mokslininkai ieškojo.

19J8 n. pabaigoje buvo rastas 
būdaskaip išlaisvinti vieno ele
mento ^vadinamo j o ”Uranijaus'\ ener 
giją.. Prie jo dirbevmokslininkai 
rado, kad panaudojant elektros i— 
tampa, yra galima,"bombarduot” Ura 
no" atomų*- To pasekmėje suskilda
vo atomas' \ dvi daugiau .ar mažiau 
lygins dalis, šis procesas, vad.” 
"branduolio’skyldymas”, -buvo lydi 
mas mažu atomo daleliu judėjimo , 
kurios tučtuojau susidurdavo su 
kitais atomais, juos skaldydavo, 
išjudindavo naujus labai mažas-da 
lėlytės ir t.t. Jei šis skaldymo 
procesas kartą prasidėdavo, tai vt 
nas atomas tol skaldydavo kitus 
jo aplinkumoje esančius atomus , 
kol pasigamindavo galingas spaudi 
mas ir nežmoniškas kamštis,kol vi 
sa’masė sprogdavo! : ..

Šitai yra, trumpai aprašius, 
atomo sutrupinimo pradžia,iš ku - 
rio išsivystė atominė bomba, kuri. 

■ gali vieną akimirka^ iškrauti me tt 
chaniniu būdu didžiausius potėnci 
nes energijos kiekius.j

Moksliniai atominės energijos 
pažinimo pagrindai būVo padėti jau 

•a kaip sąjungininkų -taį^

Netrūko paskutiniaisiais mes
tais jaudinančią žinių, kurių turi
nys giliai pajudindavo * kiekvieno 
žmogaus gyvenimą^ beveik visuose pa 
šaulio kraštuose! Bet jokia iŠ jų 
visų daugiau nenustebino žmogaus , 
kaip’ 1945 m. rugpiūSio 6 diena, pas
kelbtas pranešimas, kad pirmu kart 
istorijoje buvo numesta atominė her
bą .an-* Japonijos valstybės. Sąjungi
ninku mokslininkai atidengė priemo
nes ir kelius, kaip sukaupti ele - 
mentariausią mūsų visatos jėgą i. 
mažos bombos kevalą, bombos,ktuiėe 
jėga yra lygi 20.000 tonu ligšiol ■ 
vartotos sprogstamosios medžiagos 
jėgai. Tai buvo tyrinėjimą pradžia, 
kurie ateityje apvers visus prakti- 

Inius išradimus ir mokslus aukštyn 
kojomis.

Kas gi atsitiko? Japonijos,ka
irios salos ligi tol pakėlė sunkiau 
sius oro ir jūrų jėgų bombardavi. - 

lauš, atmetė sąjungininką ultimatu
mą,. kuriuo buvo pareikalauta besų- 
ttyginio kapituliavimo,.. Bet dviejų 
|:.tor'inią bombų numetimas, kurios 
sunaikino plačias dviejų - japonių 
l’idmiesbių. sritis, tučtuojau prive 
dė’ Juponi jųprie. kapituliacijos.Ta

paskelbė pranešimą, kuriame sakomą, 
kad šiose, abiejose at ominėse bombo 
se buvo išnaudoto! tik maždaug vie
na dešimtoji procento jėgos, kuri 
randasi, atome.

Sprogimai Hirosimoje ir ZTagm.a 
ki žmonijai pastatė daugybą nauju, 
klausimų. Kur yra šios baisios jė
gos paslaptis? Kaip buvo prieita 
prie jos atidengimo, išvystymo ir 
panaudojimo? Kokiu būdu - dabar ir 
ateityje - ji tarnaus žmonijai? Ką. 
turime daryti, kad. ją netaptų karo 
ir naikinino instrumentu, bet neš-, 
tu. nauda,. taikingam atstatymui?!^ vi 
sus šiuos klausimus reikalauja pa
saulis atsakymo* 
| - Jau daugelį .metu visu 'techniš 
kai pažengusių kraštu mokslininkai 
sapnavo .apie galimybe, išnaudoti a— 
tomine. energiją, : tą neišsemiamąją, 
jėgą, kuri visur randasi, bet apie 
kūriau niekas, išskyrus moksliniu - 
kus, negalėjo daug ko'papasakoti. ■ prieš kar 

( nukelta
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(atkelta-iš 6. psl. ),

užbaigė ■pąs'į'sekląašk/'.konbįnuoto-'ųvairių- 
sričių mokslininkų(dąpbd .vaisius. į 

-Ta proga'pranešė" Inėrikįėčįųiar;-j 
' ro ministerija,7 kad'-visi tyrinę-2-' 
tojai jautė ‘savo didelį, atšakia-- .f 
gumų naujos ■ "jėgos,- kurių jie at- 
rado* atžvilgiu-.  '• ”v-isi”j' -o taip sa ' 
ko prvlėšija-są-’ jautė sayo. gilų 
atsakiag.u“ia ;tam, kad gilipgosids '■ 
j'ėgos/.lūįMos' tapo piri -u . ktrtu 
iklaįsvint os/ būtų tikslingai pa 

. naudojamos.;.;Dąb utinio 'karo' at; — • 
,-.žvilgiu yra .pąūomą',-.kąd-".mūsų ran . - - 

__ 4 .... , ... . •?kbSe;(y.anūaŠ:i’.'^^i^is‘ 'greitai'. ■'. jų .
‘šijunge”.iųvienaąbendrav tyrinėjimo užbaigti- ir Išsaugoti tūkstančiūš -
Ui': 3 U- Nors, tyrinę j iniioš'e ir amerikiečių gyvybių.”\

■ gamyboje bpy.ųdar daug neišspręstų Tikrai sąjungininkai• arb

ir.'ašies :jeguj : ;bėt karąšąąm 
abipusi" ‘tyrinę j im'o j.dąrinių keitimą^ 
si. Kadangi‘Atominės energijos- iš-- 

. naudojimo galimybė buvo nepapras -' 
tai svarbi- karui, tai -jampraside- 
jus$ JAV" ir Didžioji Britanija tub 
tuojau padare reikalingus žygius , 
kad jau.su vyriausybės pagalba bū
tų. tyribėjinai toliau, teisiami. Kai

. 1941 e. JAV įstojo ųkarą, tapo bū 
tina abiejų 'kraštų, mokslininkų dar 
bu šiuojtąip; svarbiu^klaušinu-su - 
vienyti..' Tuo tikslu' sąjungininkų 1 
ir ,'ke11 neutralus ąiokslininkąt-su-j/

organizaciją. N ors, tyrinę j imliose ir
gamyboje buvo dar daug neišspręstų 'Tikrai sąjungininkai' arba tu 

-problemų, į'942ę. pasiryžo _ sąjuhgi- - re j o štipriausiaąginkla^ koks tik 
n-inkųvalstybės, vyrai, atisžyęlgda "istorijoje yra žinomas. Bet jie 
ąi i nepaprastą^ uždavinio Svarbumų;- vilkino 'jįpanaudoti, pirmiau dūo ’ 

• slapčia statyti didelius, ^fabrikus.;. ą_ p .
;• Jų įrėngihaš.' kainavo du nilijardus ti k 
doiėrįų. .Jie radosi JAV ir Kanadoje - - 
kurios ureni j aus kasyklos tiekė nei. 
kalinga žaliavų, šiose, milžiniškos ’• 
įmonėse**-dirbo- dešimtys- tūkstančių 
darbininku,. tačiau išskyrus, nedau
geliu jie ’ ąeturė jo jokio nujautimo 
apie' tai,-, kų-jie gamino. Taip liko 

■apsaugotą didžioji karo paslaptis®
■ T?irr;asis praktiškas atomines b on - • parblokš 

bos išb'air yrąs- įvyko 19'45m. liepos " ‘‘
. 16 diena— Bandomoji bomba buvo, su— 
[ sprogdinta -ant vienosKlibai storos 
plieno platformos vidury dykumos

I leksikos- valstybė je. Artimiausias 
į stębė jiao? ppnktąs raudosi už : dešir 
.ties kilometru. Sprogimo veikimas- 
. b uv o ' f ant -V s tini s. Stebėtojai pri - 

pamatė- milžiniškų ugnies 
kuris, penki

istorijoje yra žinomas.'Bet

ia

.-. darni priešui, galimybę, pačių" baig -" 
:arų.' Sąj’inginihkų padėtis, bu-:- ■ 

vo sekanti:'Vokietija- save kapitu 
Įlavinu .buvo iš karo išstojusi", ir 
joje jau.prasidėję."'primieji atstae ■ 
tymo žingsniai. Vienintelė kliu' - - 
tis.-atstatyti pasaulyje 'taika bu—

, ciaug -. 
mėneąių praeiti, .-ir .dnug - "žmonių 7 
savo gyvybių netekti iki: ji būtų 

’/';ta ent kelių "Po kelių pa 
šitari’-ųpaširyžo ■ Ameriką ir Aų — 
glija duoti" Jąnąriijai. galimybė" ką 
pitųliuoti. Lieppš men. 26 d. trys 
didieji, Japonijos .priešai: .Didžioji 
Britanija,; Ameriką: ir K±n$ipadarė 
uit in at yv.in.ų p'ar e i škimą, kad ; j e į 
Japonija n'ekapituliuosianti, /- jos " "• -. 
teritopiją .būsiantipuolamą sujung ' -. 

...... . . .. _ ,. - tomis kęrinėmįs. sąjungininku, jėgo-'
- kamuolį,kuris.. penkių minučių 1Ą1~ kišą.. Pagr indinis' ųltinątunųį' ;išleįš ■ -. 
ke..p"-kiio_ų 12.000. metu auąštų... ir' ‘ ęą ,.s.dtyvas'^ūvo./ka'įp paui-škino. pa?b. 
pąyirtb--dūnų’debesiū. Kąi buv.ų.pri- 'zidėntaš'" Tramanasj" nbr'aš apsaugoti 
š-iartiiita prąe'^ sprogimo vietos,..'pą. japonų pautą, nuo. yisįšk.o' -sunaikini' 
o-;-r.r>z-'o '-ir.->ri bi-iAnn. m*irš+:«ie sbrnp-r• no71 o"--Bet" jąponĮja''uĮt.imatUma^'tuo7—'.

■ jąų-ptžietųą' j ';i/k-'ją5 ų., 
"tų. ’Sekančiomis j dešimtimi dienų J ą 

. p on į j a..; buy o, to l iąų .išpe j ąm a: nė pap- ; ■ 
■t'istaį jstlpriė....broą"ą bombardąv:kift : . 
"■fprrMj?-Iš"'l"ė^"uyt.."fo.Stb’Kąš. lape 
,liąlš buvo rėlkalaujama' kapituliaVi.. - 
no® ąj.ą-'"‘'

s i r o de,jkad plieno. aikštelė sprogį 
eo metų ątirądūsib baisaus karščio'- 
’’buvo. visai išgar.inta’"’. .Oficiąiūąj'- 
karb';Finist.eri  jos- .prašė Šimai ą sake, 
kad Šukrėtįhąš. buvęs' toks štipruš,. 
Jog du Vyrai,' kurie .buvo-tąąefste
bėjimo7 punkte, ' buvo-parverštį-. ■' ‘j-it 
[žemės, ir kad oro-spaudįSis. stfvir- 
Įpino langą: • stiklu s • net už/ J00.- km 
nuo sprogimo vietos.-

eksper esinys sekančiam' ‘-numery)
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TEISMAS

Nr. 16 17

MŪBNBERGO.k

Dar tebevykstant didžiausio < 
mastQ karo veiksmams, kadatVokie^-l 
tija su tvirtu Įsitikinimu .kal&esA-- 
jo apie laukiama pergale ir. K!aųj o. čip 20- diena. -Jis '.kaip" savo* esme 
sios Europos sukūrimą, vakaru ali; taip ir forma yra nepaprastai i* 
juntas nutarė visus .siu karo kai- domus.ąJ-amą/dalyvanga'Jai,teise ju' 

,-J gynė- ;
0U, liudininku, sekretorių, ver- -‘ 
tejo(preocese viskas verčiama i 
anglu, prancūzu, rusu’ir vokięci. ; 
kalbas) bei sargybiniu, dar 250

. .Teismaš, kuriam’pirmininkau 
y:ja-y^iaiisląfeis Amerikos teise - 
? k: jąš-; ?Jack&b£fas, ' jprąs i dę j o 1 apkr i-

sios Europos sukūrimą, yąkaru ali 
juntas nutarė visus siu karo kai- ___ .
tininkus teisti specialiai tam su kalbintoju?irkaltinamųjų, 
darytame teisme. Tuomet gal retas 
kuris is tu galingųjų Vokietijos 
vyru, kurie šiandiena yra'teisia
mi, tepagąlvojo, kad tas gali v ir 
sti~l pikta realybe. Istikrnpu tai 7 viso pasaulio žurnalistu. Kad is.p 
yra pirmas moderniųjų laiku lėto- vengus nepageidaujamu reiškiniu,:, 
rijoj Įvykis, kad po < pralaiihotd visas teismo rajonas sustiprinta.” 
karo valstybes vadai butu svetimu saugojamas alijantu motorizuotu 
valtybiu specialiųjų teismu tei - diliniu. Po teismo atidarymo .bu— 
siami. Tokios, Vokietijos atzvil. ’ v.p 'pradėta skaityti 25 tukslanc.4 
giu, teismu..instancijos yra ne vie čiu žodžiu-kaltinamasis aktas, ku 
dėlto, kad šiandieną ji kaip ne - 
priklausoma valstybe nustojusi eg 
zistuotiy bet‘ svarbiausia dėlto , 
kad nusižengimai įvykdyti ne tiek 
pries savo- tauta, kiek pries tarp 
tautine teise,-konvencijas, sutar 
tis arba okupacijos metu ivykdy - 
tus kitokius nusikaltimus. Nurn. .- 
bergo teismas yra sudarytas *ketu
riu, sąjunginiu valstybių atstovu;' 
Amerikos, Anglijos, Prancūzijos’ 
ir Sovietu Sąjungos. Ju, kaip auk . erdve savo tautai. Šie kaltini - 
sciausiosios distancijos, sprendi 
mai yra galutini, nepakeičiami,. . 
Jis specialiai sudarytus i teisti 
svarbiausius šio karo kaltininkus

riame buvo iškelti šie kaltini!-* 
iriai: . 1. Atsisakymas nuo Versalio 
sųtartyj numatytu _ .ginki avino S i 

. srity.suvaržymu, 2-Praplėsti i vai 
■ stybesDru teritorijų saskait.on } 
kurios buvo per 1914—1918 rnwyka^ 
ra prarastos o taip pat ir'kitu 
žemiu,- kuriąs. vokie.ciai~laike sa 
vomis, J. Dar daugiau užvaldyti' 
žemiu Europoj ir kitose žemynuos 
se, kurias naciai propagavo kaip 

mai yra sugrupuoti pagal tikslui 
siekti vykdytas priemones, buten 
Amerikos valstybes gynėjas kalti 
na uz taikos lauzyma, Anglijos -

- Vokietijos -vadus, kurie, ■ priklau 
se nacionalsocialistu partijai ,. 
VJehrmachtui, buvo vyriausybes na
riais ar karo ūkio magnatais.Svar 
blausiuju karo kaltininku skaičių 
yra.palyginamai, nedidelis - 24. 
Pats Reicho vadas - Hitleris, pa
gal Įrodymus,'kad pats yra nūsižu 
dės, sarase nefiguruoja; priešin
gai, Bormanui, ...kuri o. procese ■ hera 
be't jam gynė j ąŠ 'paskirtas , p -spręs 
Urnas bus‘paskelbtaš už akiu.Kal
binamieji sunumeruoti, is kuriu 
S r* i -Reicho
maršalas Geringas. -' KaltĮnamis jį? 
kariškiai turi, teise ideyeti. uni . 
formas’ -su atsižyme jimo -ženklais < 
Boto, --kiėkvįėnas -kaltinam^ 
re jo teise pasirinkti sau gynėja, 
bet. jis pats gali kalbėti-tik vie . 
aa karta pries -jam daromus kalti— 
limus neapribojant tam laiko.

uz įvykdytus nusirengimus pries 
taika, Prancūzijos - be .bdndro 
kaltinime ir uz -■ ■“nusižengipuš 
pries smėni-skrjna.vakarū-lEurupoje 
ir Sovietu Sąjungą — uz tuos pa
čius nusižengimus Rytu Europoje.

Apie tolimesne bylos eiga , 
stengsimės reguliariai skaitytoy 
jus inf ormuoti.- a q

' ’ ' "i' ębąrlf s^df =_.Gąyįle . -
i .-.-U(atkelta is 4 psl.) , - •

Pavojaus valanda jis skubink krei 
peši i."techniku koloha"ir issta- 
te -šarvuočiu divizija, snu įkuria 
nuo Ge'g. 17-19d.nepaprastai pasi
žymėjo.Mūšio lauke jis buvo pakel

‘atas. gęnęrolų.Tai-buvo jauniausias 
generolas visoj armijoj.Birz. 7d. 
Reynaud paskyrė ji karo ministeriu 
bet jau buvo vėlu.

ž > a;.-.. X
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Brazdžionis

VA K.A R E

Iš visų;■'Ąėlių;keleiviai .grižta 
įšiltuosius tėviškės namus,'~ 
Tiktai man širdis iš skausmo'plyšta 
Kas priglaus ilgoj kelionėj mus? '

Vakarais' ten de^e žifruvelis 
Kaip malonė Viešpaties dangaus, 
Po.kokiais, po svetimais šešėliais’ 

.. . Pasilsėt šią..naktį kojos gaus ?

Už lango’ lingavo baltos vyšnios ... 
Ir serbentų-kekės svyro ten..... 
Ak, kada / Žaliakalnis matys muš 
Ir kokian nuklys iip dar kraštan .?

saltosLijo lietus, siautė pusnys
0 nameliuos gera - kaip danguj,

•’ 0 aplink-kaip•žiedas baltas baltas 
Skendo Kaunas sniego prieblandoj.. .;Skendo Kaunas snie go

Q dabar-kada sukursiu sv.iesų 
Židinį prie Nemuno krantų 
Ir kada sugrįšim pasilsėti 
Ant nutryptų karo pamatų ? •

27. 10. 44. Salzburg
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.I:.?.? ■ UGRUODŽIO 25 DIENA ' 7* r>»

-Nr. -13 - I?

Jau 2000 metu, kai’ gruo - tos valios užsispyrėliams !” Taigi, 
dzio 25 nemirštanti žmonių pro- keikiantieji’ir garbinantieji Kris
tuose ir širdyse. įdomu tos.da- tų, visiškai be jo neapseina ir ne- 
tos populiarumas ir jos istori-. gali apseįti. Čia ir yra gruodžio g • 
niai bruožai. .25 nimistantis populiarumas. įdo- ži

rni'Kristaus gimimo-data nė A potik- - 
psichologiniu, bei?" ir storiniu' at
žvilgiu.

IIo Gruodžio 25 istoriniai .. 
bruožai - ■ .

Iškilmingas Kristaus gimtadie- 
— nio šventinas hėvisuonet buvo gruo-. 

džio 25 dieną. Vos spėjo Išganyto 
jas tikrąją tiesos, sėklą pažerti L' ą 
pagonizno dirvonus,.bematant - ji bu- . 
vo priešų puolama, nihdziojurna-"Pa
goniškos tamsybės negalėjo pakąsti 
tikrosios šviesos.. Ji perdaug rys - 
kiai nušvietė tamsybių,_ ...paslėptas 
prarajas. Anų, laiku, pasauliui Kris
taus mokslas buvo nelaukta staigme
na. Pasėtoji amžinybės-sėkla nerado 

„ ■ sau .pakenčiamos dirvos, negale jo ant 
pasėtų dirvonu prigyti. Ji nusilei
do i dirvonų (pagonizno) požemius , .... 
katakombas ..- Tanai pirmiausia an— 

i'žinoji sėkla dygo ir augo. Iš tenai 
ji laistoma kankinių kraujo, nesu - 
laikomai veržėsi gyvenimo švieson.. 
Taigi pirmieji Kristaus pasekėjai 
ir Jo Bažnyčia kentė, augo ir bren
do katakombų pogrindžiuose. Negalėj 
tenai pilnai išsivystyti Kristaus 
kultas, jam priklausančios, šventės 
bei ceremonijos. Kenčiančiai Bažny
čiai buvo svarbiausia tada Kristaus 
mirties ir prisikėlimo minėjir.as-šv 
Velykos, čia buvo pirmiesiems kanki
niams vienintelė stiprybė kančiose 
ir paguoda mirtyje. Suprantama, kad 

■šias dvi šventes katakombų kankiniai 
labiausiai mėgo...Tuo tarpu Kalėdos . 
tada nebuvo švenčiamos.; Tik- iš kata
kombų išeje krikščionys galėjo pil
nai pasireikšti įr pradėti liturgį-.", 
ni j Į/'gyyėn’inšt'i’-’’;^ųg'''''kivą-,.:jaū'eubuv6 
pirmuose-.amžiuose Kalėdos -švenčia -■ 
mos, bet ne- gruodžio125 .dieną, kaip 
dabar. ypav.' - I'ąleėtina-šv. - Kalėdas į 

•1 švente'net gegiĮŽė š' riėn.’’-‘(Hor .Qschr . ’ 
lis džiaugsmas geros valios žmo- 1929,4-35 ir šok., -Griens Christ 1954- 
iens. -Snugis.ir nusivylimas pik- ; : 121). Hipolitas savo kalendoriuje ' 
■•i’-*- '• ‘ (tėšinys Įlipsi;) -'į •

gruo

I. Gruodžio 25 nemirštant
tis populiarumas

Daug yrą neužmirštamų datų, 
istorijos lapuose, bet maža ju. 
rusu atmintyje. Dažniausiai tik-■■ ■ 
vardus garsiu asmenybių prisime 
name, bet ju giminę. ir .veikimo—- 
.datas pamiršt'ame..Gaila, • toks 
jau yra. žmogus: .jis pernašai y?a . 

•dėkingas savo geradariams ir gy
venimo kultūrintoj aus. Jis, daž
niausiai, dėkingas tol, kol jis 
nauda mato. Spėjo naudų suvirš
kinti, tuo pačiu viskas baigtą. 
Egoizmas ir iš jo plaukiantis 
nedėkingumas yra giliausia prie ' 
žastis, kodėl mes didvyrius ir 
gyvenimo kultūrintojus skubiai 
pamirštame. ■

Atrodo, kad įgimtas egoiz
mas ir jo pagimdytas savanaudiš 
kuras jau senai turėjo ir gruo- 
džio 25 diena iš žmonijos /atmin
ties įr gyveninio išbraukti.'Tik-

. palaidoti, bet nepavyko į ir 
pavyks 1 Ši visų istorijų, pry- 
kyje stovinti data yra paties

neišdildoma data. Dievas . ja 
pjižymėjo, Dievas ją ir išbrauks 
pasaulio pabaigoje. Savanaudis, 
t<y. sau gyvenantis žmogus pul
damas gruodžio 25 dienos lakta 
ir jos turini - Kristų, jį dar 
labiau pabrėžia, giliau ją brė
žia savo ir~kitų atmintinė -Pla
taus mąsto, žmogus, kurio sielo
je .dangaus ir'žemės ' atgarsiai 
turį..pakankamai vietos,toks zmo: 
gus. Kristaus ' gimimo^datą tie į-r* 
siog' pašvenčia, .iamžina.-''Tokiu 
būdu ir Kristaus priešai, '.ir Jo 
pasekėjai skelbia .šiandieną yįi-r. 
sam -pasauliui: ."Kristuslgimė .11 Di-

Smūgis, ir nusivylimas pik-
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1.'■ . .(atkeltą--ii

ir''pranašo Danieliaus komentaruose
■ (IV,23). .Kalėdas mini b ą 1 an ■■— 
•d-;.ž i o 2 diena, bet ne. gruodžio 
.25 d., Tytų Bažnyčia - sausio.6 d, 
j?oma visa^laika Kristaus gimimą - 
Kliedas, iškilmingai .minėjo-g r u o- 
.d’ž.-. i o .25 dieną. Roma geriausiai 
buvo ir yra informuota apie Kristų' 
todėl Rytu Bažnyčia pripažino Bo?o? 
.autoritetą ir Kristaus gimtadieni . 
pradėjo švęsti-gnodzio 25 d. Tokie' 
.buvo ■•Kristaus gimimo-datų svyravi- 
Fiąi'kol galutinai-Bažnyčios susita
rė. •’įdomu,-ke^dą tas- susitarimas Įvy
ko. Kur ir.kuriais netais•buvo pir
mosios Kalėdos .švenčiamos? Ir klau
simui turi Roma stipri^-usius įptp^ 
rinias .dokumentus. ■
f -i. u : '• MA:

Z. I N I OS .. • _ • ■ - .11 ”

10. psl) 1 . ■ ' v" ' *
apžadu pilaiminimą. Žinoma," ka^, 
Ambrozijas Kristaus ginimą visuo
met-suprato gruodžio 25 diena.Tai 
progai jis paraše kalėdini himną,: 

„Itene qui regis Israel”... •
Taigi isviso apie pirmąsias ' 

Kalėdas ir pagaliau Kalėdas 25 d. 
gruodžio turime iš Ronos.554 ne- 

. tu. istorinių liudijimų- Šibran- 
:gi.šventė (gruodžio 25 d.)iš Ro
nos plačiai sklido Ir krikščionių 
pasaulyje. A. f r i k o j e pirmo- 
:sįos Kalėdos - 360 metais ' (Revue 
des scices.relig71922,282).Aukšt. 
Italijoje - 4 .amž. pabaigoje(Lib. 
de haer. c. 140, 12 4). Ispanijo
je 38O metais (Revue"Bėn 1928,296^ 
Tik Prancūzija _TV. amžiuje Kalėdų -

j *?’ A
1 Brazdžionis

0 Nemune, tavęs pasiilgo mūsų 
Pavargę akys ir liūdna širdis,; 
Pavargę .akys žvelgia Kaulio pusėn, 
Širdis neranda tėviškės žvaigždės.

Po debesiu ji mirga visą nakti,
Po debesiu ji. gal, "irgės ir.lauks, 
Kol Dievo rykštė vargo žiemą pl.-kti 
Ir upės sielvarto tekėt paliaus.

0, 'Viešpatie,'kam Dievo žvilgsniai budi 
Dangaus žvaigždynuose ir skruzdėlės takuos, 
Tavąs teprašo;?, tik aguonos grūdo: 
Tėvynės žemes ir širdžių t tikos.
•' . • •• 15. 7. 44. .

Vienas chronolog-s (Depositio 
piscoporur.) tvirtinu, k.-d ' Kalėdų 
5 diena - Kristaus gimimas ' buvo 
Venciamaš Romoje jau 336 metais, 
as pats chrcnologis, tyrinėdamas 
-nkinių (Depositio martyrum)paini
ojimo vietas prieina išvados, kad 
irr.osios Kalėdos gruodžio 25 die- 
ą buvo švenčiamos Romojey ne 536, 
et 35z*’„rae’tais* Ar Kalėdos gruodžio 
5 prieš 336 metus tikrai brtvo 
irenčiaĖds., nežinia, Neabejotina , - 
ad iš viso pirmosios Kalėdos buvo 
renčiamos gruodžio 25 dieną,354m. 
□moję.'Ąmbrozijus savo rašte (De 
irginibus IIIji) liudija, kad jo 
?suo Marcelina 353 metais, Kris'-, 
aus gimimo šventėje, švento Petro 
įžnyčioje Ro-’ojej gavo mergystės ‘ j

(nukelt

šventės ivedkas nėr', pakankanai 
-tiškus. Vėliau nuo 38O iki 388 jau 
Kdėdos gruodžio 25 diena, buvo ži
nomos; Kapadokijoje, Ikonijoje,Si
rijoje, Konstantinopolyje ir Mažo
joje Azijoje,. Ir 4 amž. pabaigoje 
užtinkime pirmąsias Kalėdas (Gruo
džio -25) Rytų Krašte (Orient).E - 
giptas pirmą kartą -iškilmingai Kris
tų gimusi pasveikino 430r.(LThK. 
1958;7.76-777. kol. ).Spėjama, kad 
L i et uvv oje pirmosios Kalė
dos buvo švenčiama 16 amžiuje...

> Matėme." kad gruodžio. 25 die* * 
nos joks civilizuotas jžmogus nega
li pamiršta^ ji puolat d<arosi ne^- 
ūšrirštumesnė,. Paaiškėjo, kodėl sv. 
Kalėdos nevisur gruodžio 25 d.buvo 
švenčiamos. Sužinojome, kad pirm.o-

.1 i 12 psl)
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INTERVIEW ..SU 7 EDDA MUSOLINĮ
(Articles-ęt Documents"(Paris)

Penki‘žurnalistai,,du italai ir trys 
.j • amerikiečiai, kalbėjosi su Edda Musso- 
. lini Liparis saloje. .

Grafiene Ciano d-tar gyvena LĘ tai ji dirbtinai-nusijuokia, kav 
iaris saloje, prižiūrima dvieju. išduoda-jos susierzinimasVir'tvir 
.ydovty •tardiarr'-ji—j-auči’CEsi~tęn. ..-tai atsakė: Aš. y.isądą už imdavau 
l laisvai’,:' gali priimti vizitus ' ’’ypatingą!’ vietą, ir Viėna/’^’^syiC”'’*“ 
rašyti -kur tik-nori laiškus , ' "ypatingu būtu" mene nušaus*Prie
.omą, tik su sargybiniu ar po- 
ijos žinia; naktimis gali sau 
.i miegoti, nes jos v.ila- šau
ta ketur-i’tį--’postų. "čionai jįjį 
yko rugpitičio menesi,- lydima 
jei jos inspektoriaus' ir dvie 

viensų džS-le^ ir -dvi mažas va- 
as, dvidešimt tūkstančių. Ii- . 
ir tūkstantą’šveicarų franką.

Penki-žurnalistai įvedami į 
ax. Atsidaro • durys, ir ’.rimta 
do išraiška pasirodo -Edda Mu— 

ž ingsni’u ir -.visus pasve ikina»
Tuoj?:įes’ ją, 'užklaus.tane,

p jai'sekasi- Ji atsako, kad 
ikrųjU/ji-laukus i ko gereš - 
. Matyd’T' a, k id jos at s aky - - 
tuS'kiek nustebino, ji • dar 
dūrė, kad visiškai nusivylusi 
ekusi i"k'\lė jimąj.' ile 
re, kad "Kalėjimas" 
Incrmalus gyvenimas

nėra tai, 
ir kad ;

eigir.ai nėra vienodi;beta, ,ji 
užimanti "ypatingą!’ vietą, .

i” mene nušausi Prie
to ji dar’pridūrė: "Aš pagaliau .<• — 
norėčiau, savo padėtu šiaip r~Tai’ 

. taip išsiaiškint i.Nieko nėra žiau
. ręsnio, kaip‘laukti ir *niėko : tik-'■ : . 

. re nežinoti,.t" •• y •' .

• •’ • Mes ją. klausiame, ką. ji gal
vojanti apie Vokietiją, ir .ar te i . 
sybė, kad ji rėmusi -ašies pūliti- • . ’ 
keųir net padejusi'-paktą,’užbaigti..

"Sako-, kad iš manės galima 
visko tikėtis; netgi pasakoja,kad. ; ■ 
aš buvusi fašistų, politikės .pabai./ 
sa, kad aš*, lyg Messalina,'ir ke- ■ 
turiasdešimt tūkstančitęgarbihto-■ 
jtųturejusi. Jūs patys žinote,kad 
iškarto negalima-du darbus dirbti. 
Lieka arba, politika varba garbinto 
jai. H.ano visa nelaimė, kad ' > -sės ’ 
etų ginusi politinėj • aplinkumoj’, 
ir todėl daugelis iš to mano sąs- 
k'.iton daro iliuzijų. Tačiau aš 
niekuomet neužslidinėdavau politi 
kaa lį Vokietiją^važinėdavau tik
patirti kelionės malonumą; mano 
pasikalbėjimai su. Hitleriu, Riben 
•tropu. Geringu ir Gbbelsu buvo 
daugiau iš mandagumo, nes aš bu
vau Dučės duktė. Turiu prisipažin

a
(ai k

•- oiu- u ’ r ra.-Au.-.-
ė Kalėdos j ..U' nuo 354 ...... 
nčiarmsi ■

Tas viskas gera, gal irpądo 
žinoti, bet s v .a r b i a'ū -• 

a, kad gruodžio 25 diena ’ bū- ’' 
gyva netik atmintyje, bet. ir ■ 
ų. gyvenime«, • Minėti i \Kristauš 
tadieni, reiškia švęsti savo 
ėiną’atgimimą^ Nors Kristus 
0 kartu per metus gimtą- jei 
įnei karto mūsų sąžinėj. neuž- 

gims. - beprasmis vargas šioje a-
Pakalnėje ! Tai \ atgimimą , 

priblokšta tremtinio siela Į To 
nori Teisingasis Dievas/ pavergta 
tėvynė ir muštų saulėtos gyvenimo 
dienos 1 . .

Tėv.o Tomas Žiūraitis 0. P.

x ~'-X — x - x -
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-;: pranešė j aš-, k alb a: " Šiuo. ? non ent u 
begalinė;’minialveržiąsi'/priė -Pią*.. 
zzo Loretto pažiūrėt' Musolinio. Y

'■lavono, . .. Nežiūrint jmano heapyl- 
kantos tėvui, vis dėlto buvo bai'’*.,

. si žinia.",. - - YYtYlY'-•"•'.Y?'-'?--'- 
."'■Papasakokit ši taįapie ka -7 

raliu, ir princa^Umberto" - . ..
'? . - Apie , maža^į karalią y gė-. - 
riau nepasakoti.-Kronprinca Um
berto aš'dažnai sutikdavau,Y ta
čiau mūsą draugystė nesiekdavo < ; 
toliau pasilinksminimą salė s . Jis 
šokdavo ir kalbėdavo, bet niekad 
jis nepasakydavo nieko rimta." 

s\Ir ką jūs galvojate apie 
savo tėvą?" ' . ■. '

" Mano tėvas tikėjo fašizmu- 
Jis visuomet juo tikėjo, tačiau 
slapta neapkentė .vokiečirų Šiaip 
jau ją gerbė visa tauta, ir be - ■/ ' 
veik kiekvienas juo sekė.rTeisy
bėj sakant,; jeigu ne.jis rugsėjo 
8 būtą atsistojęs fašistines res' 
publikos“pryšakyje, vokiečiai bū

stebėjausi vokiečiais/nes 
nežinojau jįį žiausrumą ;

riomis dorybėmis -aš dar ir 
osi« Gaila, - tai yra pra 7' .
tauta, ir jei sąjunginiu^7 

apsižiūrės, už 50 metą jie ■ 
pasaulį vėl į naujaK praga

0 Hitleris?" t. ;
Hitleris daug žmoniškesnis, 
ikėtasį. Jis turėjo žavumo, 
vu fanatikas ųir gyveno“sa— 
enybės aureole. Baisia u - 
ūvo Ribbentrppas, net la - 
ž Himmler į. Jis nekentė na 
o, neslžinojo jo priešvo - 
nusustatymąir kad jis bu- 
ir engęs t arris su sąj ringi- 
S” • . ■. . • . , ■ ; -L. > :
■Kaip tai išeina, kad Muso 
jo byloj negynė? ".J
Mano tėvas nieko daugiau: 

jo padaryti. Vokiečiai jam 
at sprando. Ribentropas no 
o mirties, Ribentropas ir
otina, kurie nuo liepos 25 
kė išdaviku”.
Kas jūs laikot nuo liepos . 

llano"tėvo laikymasis nėra 
. Mažiausiai"prieš ketu.-- 
a dienujjis žinojo, kad 
si valdžios perversmui 
s tai nelaikė rimta ir t i 
,kad tam užtenka pakeisti 
inisteriu. 1st ikru ją gi 
aus namai mustį atžvilgiu' 
garbingi: kol sekėsi,bu- 

ai; kai reikalai, pablogėjo 
sistatė .prieš, mus” o
Iš kur sužinojote liepos 
i.4<: J ė '
; A š buvau ; kaip. t ik' Ljpvome 
' 25 skambinau sdvp vyrui ? 
sakė, kad vėliau negalėj
au paskambinti, nes vyks'- 
aisterirę.pasitarimas, ir po 
ilgai dar užtruksiąse Lie

jau' su v'ąikais vykti

Ir -kur jūs išgirdote' apie.', 
irti?",
Likimas lėmė,, kad baisą-, 

ima', lyg -lazdos smūgi- .-tu-

trumus užnuodiję. Aš tai žinau , 
nes buvau Vokietijoj ir girdėjau 
apie tai kalbant. Ir dėka 'mano 
tėvo galėta išvengti tukstančią 
auką Po mano .vyro nužudymo ■ aš 
nutraukiau su juo visus santykius 

tylėjau ir juo ste- 
lies aš V turėjau

Tačiau aš 
dėjausi? I .
jam net įtakos; nevengdavau, dėl 
kai km ią“ dalyku su juo pasiginčy 
ti ir dažanai išsišokdavau; aš .bu 
vau, galbūt, vienintelė, kuri, tą 
galėjau padaryti’! -

’’ Kas darė, jam daug įtakos 
Jūsą nuomone? " ; ; I.;'?'.'-

‘’i Savo laiku' motina. Vėliau ■’ 
Fetacci. Kai ji atėjo,•jis tapo 
tikru valstybes, šefu.• Aš jos ūė— i 
kenkiau- -nes mačiau, - kokiu .keliu 
ji; vedė vn.an D ’tėva^ Buvo laikas/, 
kada vienintelę,dar fūnkcijonub-. ■ ■ 
jaučia,, minister!jeęūšėmė Petaco 

_______ -_______-___ šeimai Aš dėlto du kart 1 buvau
■jis telefonu pranešė man .: .nuėjusi' pas. savo tęvą.- Pirma^ syk. 

*•''. pas _■ 1942. metnišo! Aš - jam Raiškiai-paša .
k.iaU; kad : jis turėtu^ nusikratyti .... 
šĮais nepageidaūtįnaa.s . ašmenimis-Y 
kurie j į.- - mūs /ir. visa Italiją ve Y'*' 
dą Į; praz ūt i .' A šį vpas ak iau: -'' Jos 

ima, lyg -lazdos smūgi, ,-tu-r r- brolis Marcelloy.yęąY^Ši'S*’'- ’-.iJiš - 
išgirsti/' Aš -buvau" Sve iča^ į, parduoda-: tarnybltfefcyūęt.aš., s itin
Klausau' radi jo.k Ukuutu čia devizas ^:Ispanj^ą-įKbpeku-ĄY 

• .. .' liųojak-.r ■ ' '.' '. .

/
2 ■'

ik Milano stotį; -girdžiu
* (tęsinys : *-■< £
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?, -> ps
. ie gruodžio -8 didiki iv 
.iv i u -išninku koncertą,' 
i r. n *lr r 7 i • • <.• T • c "• ’ č-ftaik P i

i) d. u” 
olčigij", kuri bend? ve

ri ima* ".’is?; lai’o'as 
mineves ij os

skaičiusi, teigi
CIO.

ed~iso n
JO- 1

Kadangi, kultūrinio Darbo- d 
engto koncerto recenzija' buvo jįtar 
psižiūrė jimi? -atspausdinta; tos 

draugi jos organe-',, tai ėšrk.ri vers
ta s e t s i pro Šy t i t u os, ku ri c d č 1. s i oš' 
recenzijos pagristai yra Įsižeidė 
ir ksrtu'visus . skaitytojus, kuriems 
buvo pateikta. taij mo dkos vaitas re-'

ir-bbvb inioi 
i r ašy ti, ątok 
isSkyrus j? ai 
žmonių Įtart, ė 
naiieįius i c ke * 
būti tik tas .kuris toje srity 
dėsni supr ctimsą uz tuos, kuriuos 
kritikuoja- Iš .recenzijos gi r-at 
si; kad ios aktorius S- V. tokiu

^aū&ū' žinių’*- leids jo, ~ Kultū
rinio Serbo d-jos vardu jaučiu, na - 
reigc/pareikšti /fcpgail..stovina^ ir 

kito .tame’ ncciamc numeryje'? psl- 
...ausdinto .-trai '.snt lio .”10. kon 
to”- To atspausdinimas tūri to— 
pačia istorija, kaip ir anoji ”re 

cenžija”," * " 
Seniniu u

'' '• .Kritikuokime. tai> 
ka ..pamokytu, nurodytu, 
vertingo. ir kas blogo; i rod ant; ži
noma del ko , ’ b ū t e n t į .v i c na s; a r 
kitas, dalykas yrą.-ražus 
gas. Švaistyti įsi s te

Kl į

zidžiois

- ’vos. kelis* •.Kėprczsntuoo.tmi on- 
olonija šžnije >-/ji4p deda daug 
irdoū.s darbo ir ideali žiro, šituo 
■ic tik džiaugtis ii imti jiems dė

kingi- Dūkime .atsargūs jsu panašiomis 
raėc nzi j osmi,. ne s sudrums tį s avu jų
tarpe- darbo nuotaika; galine netekti 

. ir to/ka turime ir kų .sunkiomis pas— 
t: ngonis'esėne pasiekė i

kaip.Vips darėsi scenoje” nebuvo 
jau perdaug jauku ir aidai .malonu, 
l-.rta ’.'pianistė scenoje pasirodė sko
ningai ir grakščiai“ nieko teigiamo.
i x"ūsu kurltūrįni^ gyvenimą nęincše-

■.abt- Kūčys' 
Kultūrinio u-'-.'bo d- — jos

■ I-imininkė/ s .

crū nan-apsekė jis” aš ja% nuo sav^s 
xti t'Olmsiu* .*_>c r jis negerojo to pa 
taryti,' ir nieko nepadarė. Tada aš 
lučjau pas vidaus reikalų rrLnisteri. 
Ir pasirūpinau dokumentais kurie pa- 
p.ogino fctacci'...šeimos padšti,- -o ke? 
iu menesių; susidūriau su-savo, tėvu 
r jip.’tik tiek ž^pasakč :;tt'.-Tųi' baisu ■/ 
af šiandien ji apleis tuos nanus

'. ;"•-.' ■ . ■ • 7■;: /į . sįnys še

Iš tikrųjų ta. diena, jis parocš jaui 
duris / bet po dviejų dienų ji’vėl 
sugrįžo, ir aš savo kovą pralaimė
jau- Kuo šio momento mano vyras bu*, 
b? taip pat priešingai nūsiststes- i 

lie s .. j a. klausėmė , ■ ka ip.'. j i gal- : a.- 
v'o-i.a *ėpiė .šios klabės . vidutini;? tias* | 
to pblitilęUs,.. «Ti -padarė' 'ta'jjsiijpi-iinh 
mostų, . ■; ; .

kartaiam'numeryje)v ■ ■ ■ ' '." ' '

L. - r ■
lūs u .Žinias*lę idzia ir yredagup ja/redakcinę kolegija* •lięnkrbė cidsir ./
Kdžiaga/šišistj^baraltan JRcįkrisčių-rcdukcija/pk sVtiko. : '

•-T,?;zęxi,:AV<'--‘b b—'T < /', b /' ? i ,.■■'■ -/ //. '' '
'//■ • • -tap . K p ‘. -■ •“.. •-... -7/ k-' /■/" ?

• .■." Kaina 50, lipi.'’ ’’■
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