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Šiuo momentu mes esame tremti

niai, nes netekome tėvynės. Bet gi
liau pagalvoję būtinai prieiname iš
vados, kad bendrai ir visoj žemiškoj 
tėvynėj mes esame tik svečiai. Po 
šimto metu, bet ir anksčiau, jau bū
sime anoje karsto pusėje.

Ne tik Sv. Raštas apie tai byloja, 
bet ir žmogaus prigimtis jauste nu
jaučia, kad su šiuo pasauliu ne viskas 
baigiasi. Ir labiausiai apsileidęs ar at
šalės tikėjime žmogus, artėjant mir
čiai, tvarkosi, šaukia kunigą. Tik bai
siai gaila, kad dažnai būtia jau per 
vėlu, o jeigu ir spėja apčiuopiamai at
likti išpažinti, bet kur atgaila, kur 
skriaudų, apkalbu ir kitu prasikalti
mu atlyginimas? !... Galima tikėtis, 
kad be galo gailestingas Dievas pačia 
didžiausia ir amžina bausme dovano
jo, bet laikinoji bausmė laukia taip 
vadinamoj skaistykloj, nes reikės at
silyginti iki paskutinio skatikėlio, ir 
niekas suteptas neleis i dangaus kara
lyste, sako pats Išganytojas. O kur gi 
žmogus atsilygins, jei pasitaisyma ati
dėliojo iki mirties.

Dėl to tikėjimas i skaistykla yra 
Sv. Raštu ir Dievo teisingumu parem
tai ir yra *’ek d^olis, ’ ’ek ir tikėji
mas i kitas tiesas. Jvi kitas tiesas 
priimame, turime priimti ir šiaja, 
kitaip jokiu bJdu nebūtume katalikai, 
nes kas viena tiesa atmeta, turi at
mesti ir kitas.

Jau Senojo įstatymo Machabėju 
knygose skaitome kaip Judas Ma- 
chabėjus surinkęs auku apie 12 
tūkstančiu drachmų, pasiuntė i Jeru
zale (kunigams), kad melstųsi už kri
tusiu ju mūšyje kareiviu nuodėmes. Ir 
priduria Sv. Raštas, kaip ’’Šventa ir 

MUSU RŪPINTOJĖLIS
Apie Rūpintojėli, ta erškėčiais vai

nikuota, skausmuose, mintyse pasken
dusi, ranka parimusi Kristų... Kri
stų, kuri lietuviškas kaimo meistras 
iš medžio išdrožė ir pastatė rymoti 
Lietuvos kryžkelėse ir parugėse. Tai 
— i viena susiliejęs lietuviškumas ir 
paprasto žmogaus religingumas. Ken
čiantis Kristus saugote saugo ir rū- 
pinte rūpinasi Lietuvos laukais ir 
žmonėmis, tiesiog, visa lietuviška že
mele, — taip šita statula aptarė mūsų 
literatai, liaudies meno žinovai. Rū
pintojėlis pasidarė simboliu bei pa
veikslu viso mūsų liaudies meno. Dar 
daugiau. Apie Rūpintojėli mūsų ge
riausi poetai sukūrė giliu giliausiu, 
giažiu gražiausiu kūriniu.

Lietuviškas Rūpintojėlis rymo prie 
lietuviško vieškelio. Prie vieškelio, 
kuriuo eina pėsčias Lietuvos darbi
ninkas, kuriuo važiuoja arkliais Lie
tuvos ūkininkas, kuriuo lekia auto
mobiliu Lietuvos Valstybės pareigū
nas, verteiva. Visi jie palaužti dienos 
vargu, rC pėsčiu, visi skundžiasi neda
lia ir neteisybe, — visi tik kaltina, I 
dejuoja, verkia. Bet nė vienas nepaž- Į

velgia i Rūpintojėli, kuris kantriai 
laukia iš ju šventumo. Šimtmečius lau
kia lietuviško šventojo, tokio švento
jo, kuris kalbėtu, rašytu Nemuno kal
ba, kuris verktu Palangos gintaro aša
romis, kuris lietuviško žmogaus ste
buklais Perkūno garbintoju ainius, 
jiems patiems nepastebint, darytu ne
nugalimais.

Nevienas inteligentas, kuriam koktu 
ir nepatogu laikyti kambaryje Kri
staus kryžių (mat, jo nejaudina ir ne
žavi krikščionybė) mielai užleidžia 
garbinga vieta Rūpintojėliui. Gal būt, 
tai reiškia, jog ir jis giliai giliai dva
sioje ilgisi šventumo, tiesiog, švento
jo.

Kai prieš pat Antraji pasaulini kara 
Paryžiuje buvo suruošta tarptautinė 
paroda, tai lietuviai savo skyriuje do
minuojančioje vietoje pastatė — mil
žiniška Rūpintojėli. Svetimi lankyto
jai to eksponato nesuprato, stebėjosi. 
Mat, iš jo dvelkė visai kitokia, kito 
pasaulio dvasia, grynoje šios žemės pa
rodoje. Juk čia viskas judėjo, žibėjo 
tviskėjo spalvomis, svaigino meniš
komis formomis, dominte domino 
nuostabiomis mašinomis ir technikos 
Įrengimais, traukte traukė žemės ūkio
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išganinga malda už mirusius, kad jie 
būtu išgelbėti iš nuodėmių” (2 kn. 12, 
46).

Jei nebūtu skaistyklos, tuomet mal
dos už mirusius nebūtu reikalingos. 
Tik pagalvokime. Kas pateko i dangų, 
tasai nebereikalauja maldų, jau šis uz 
mus meldžiasi, kas pateko i pragara, 
irgi uz ji maldos nebereikalingos, nes 
iš pragaro niekas jo nebeišgelbės. Tai
gi.

’’Pasigailėkite, pasigailėkite, nors jūs 
mano prieteliai, nes Viešpaties ranka 
mane užgavo!” (Job. 19, 21). Šie Sv. 
Rašto žodžiai yra taikomi prie ken
čiančiųjų skaistykloje.

Tais žodžiais šaukiasi mūsų miru
sieji tėveliai, kuriuos gal ne karta įt
raukėme i piktumą ar kitas nuodė
mes. Dabar jie kenčia už vaikus, kad 
per daug jiems laisvės davė, juos iš
lepino, o mažai rūpinosi ju auklėjimu.

Saukiasi mires vyras, kuris su savo 
žmona nuolat kėlė vaidus, barnius ir 
moterystėje netikusiai gyveno. Prie ko 
jis dabar šauksis, Aišku, prie savo gy
venimo draugės. Ta pati daro ir mi
rusioji žmona, o gyvas vyras gal nė 
nepagalvoja, kiek jis kaltas jos kan
čių.

Pasigailėk ir tu savo nuodėmių ben
dradarbio, ar bendradarbės, kuriuos 
gal jaunystėje įtraukei i nedorybes. 
Gal žmogui sugadinai tikėjimą, gal iš
plėšei dora, gal įtraukei i girtuoklyste. 
Dar tamsta gyvas, o tamstos bendra
darbis jau šaukiasis pagelbos.

O kiek šiame kare žuvusiuju šau
kiasi prie savo giminiu ir pažįsta
mu ... Atsimink ir tuos, kuriu niekas 
neatsimena.

Kaip pagelbėti?

Lietuvos kapinės

Dažnai metuose, bet ypač Vėlinėse 
lapkričio mėnesio 2 d. kiekvienais me
tais tikintieji ir netikintieji daro at
minima iž mirusius.

Geriausia dvasinė pagelba tai — šv. 
Mišios. Yra tikėjimo dalykas (plg. Tri- 
dento nutarimo 22 sesijoj), kad Mi
šios save galybe yra toji pati auka ir

Kalbame: ’’Nužengė i pragarus.” Tai
gi, mires Kristus, tuojau skubinosi iš
vesti mirusiųjų vėles, taip ir dabar 
per šv. Mišias tasai pats Išganytojas 
aukojasi už mirusius.
malda, ka ant Kalvarijos kalno, tik 
ten kruvinu būdu, o čia nekruvinu.

Toliau didelė pagalba — šv. Komu
nija, rožančius, kryžiaus keliai, atgai
la, išmalda ir kitos maldos bei geri 
darbai. Labai gražus paprotys (pav. 
Amerikoj ir k.), kai vyksta laidotuvės 
ar metinės, žmonės užprašo šv. Mišias 
ir laike šv. Mišių eina prie šv. Komu
nijos. O ne taip kaip pas mus Lietuvo
je dažnai pasitaikydavo. Per šerme
nis ar metines prisivalgydavo, prisi
gerdavo, o jaunimas net pasilinksmin
davo. Giedoriai neidavo be stiklelio 
giedoti, o duobkasiai duobės kasti. 
Prisiriję degtinės neva atlydėdavo nu
mirėli i bažnyčia, bet kai kurie (dau
gumoj vyrai) net prastovėdavo laike 
Mišių už šventoriaus.

Toks atminimas, be abejo, tik ap
sunkindavo numirėli. Meskime tokius 
papročius, nes ir pagonys savo miru
sius gražiau atsimena. Dabar, ištrėmi
me ir taip nėra iš ko daryti balių ir 
ju nereikia, bet daugiau dvasiniu bū
du ištieskime pagelbos ranka miru- 
siėms, o jie išsigelbėję iš skaistyklos 
neužmirš mūsų brangios Tėvinės.

Faustas Kirša

NE KARTA PARKRTTAI, LIETUVI!
Ne kzrta Uo+uvi —
Sunki našta audru kely 
Sureiškė ašaras ir krauja, 
Bet tu kentėt ir mirt gali.
Viršum gaivu ereliai skraidė, 
Mirtis klajojo vieškeliais, — 
Tu ant kapu gėlėm raudojai, 
Giedojai giesmes ir meldeis.
Keliai ereliams susimaišė,
Suskilo uolos nuo audru,
Bet niekas meilės nenumaldę, 
Nei aukso klodais, nei variu.
Dėl to, lietuvi, žodis žodin, 
Kaip aukso knygos išmintis. 
Ir amžius saulėm nusijosi, 
Ir šmėklom krikštysi naktis.
Praeisim mes — jau daug praėjo, — 
Užgeso dege žiburiai, — 
Bet bus apaštalu stebūklai, 
Liks kartos, liks tėvu keliat

Lietuvos Geroji žemė
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gaminiais, kurie savo maistingumu ir 
sultingumu taip artimi žmogaus kūnui. 
Net prof, d-ras Kuraitis sugrįžęs iš
sitarė, girdi, lietuviškas Rūpintojėlis, 
ir dar tokis milžiniškas, anoje žmo-

IŠTREMIME GYVENANČIU LIETUVIU KATALIKU VYSKUPU 
GANYTOJINIS LAIŠKAS SAVO TIKINTIESIEMS

gaus ranku darbo demonstracijoje bu
vęs ne vietoje.,.

Rūpintojėlis Paryžiuje reprezenta
vo visa Lietuva. Jis rymo ties visais 
luomais. Dulkėtu vieškeliu pro ji trau
kia visi, o visi luomai. Ir kunigai, be
siblaškantieji tarp dangaus ir žemės; 
ir mokslininkai, kuriu pareiga duoti 
ka naujo; ir administracijos tarnauto
jai, kurie pašaukti vykdyti teisingu
mą; ir žemės ūkio ir pramonės gamin
tojai, kuriu pareiga teikti tautiečiams 
geru, nesuklastotu dalyku; ir tėvai 
motinos, kurie svyruoja tarp pareigos 
ir savo asmens patogumu, džiaugsmu; 
ir mergelės, jaunikaičiai, kurie gru
miasi tarp svaigulio ir pasiruošimo 
ateities darbui; ir dar ir dar. Kiek
vieno luomo gyvenime lyg velnias 
isėdes gilus tragizmas. Čia kieta, kaip 
plienas, pareiga — čia li?liuojas, kaip 
pūku patalas, asmens patogumas. Rū
pintojėlis stebuklingu kantrumu iš 
visu luomu laukia šventumo. Baugiai 
tylėdamas laukia. Cum tacet, clamat. 
Tylėdamas garsiai šaukia.

ATRASTA SV. PANELES MARIJOS 
GROTA.

Londonas, spaliu I d. (Reuter)
Daily Mail korespondentas Jeruza

lėje praneša, kad vieno arabo darbi
ninko aptikta požeminė grota, turės 
didele reikšme ankstyvajai krikščio
nybės istorijai pažinti.

Arabas grindė Jeruzalės gatve ties 
ta vieta, kur, pagal padavima, buvo 
palaidota Sv. Panelė Marija. Jis pa
stebėjo, kad vienas akmuo juda. Išė
męs akmeni darbininką? aptiko po
žemine patalpa, kuri buvo tiek didele, | 
kad jos lubas rėmė 35 maigūnai.

Grotos dugną dengia storas molio 
sluoksnis. Archeologai tikisi rasti po 
šiuo molio sluoksniu stebėtinų pėdsa
ku ankstyvosios krikščioniškosios kul
tūros.

Grota buvo užmiršta jau 1400 metu. 
Diena ir nakti Įėjima saugoja graiku 
vienuoliai.
Iš ’’Aftenbladet" 1946 m. spaliu m. I d.

MYLIMIAUSIEJI KRISTUJE!

Sioje vietoje yra atrasta Sv. P. 
Marijos Grota.

Dievas, sukurdamas žmogų, nepaliko 
ji be uždaviniu guvenime. Jam buvo 
pasakyta pripildyti žeme ir ja užval
dyti (Pradz. 1, 28).

Bet Dievas nenorėjo, kad žmonės 
tik skaičiumi daugėtu. Jis norėjo, kad 
žmonės ir savo asmenybe išugdytu, 
ištobulintu savo dvasios galias, kad 
taptų šventais, nes jiems buvo paskirta ' 
gyventi paties Dievo draugystėje. „Ta 
yra Dievo valia, kad jūs būtumėte 
šventi”, sako šv. Povilas Apaštalas (1 
Tęs. 4, 3).

Dievo reikalaujamas iš žmogaus 
šventumas nėra bet koks, bet toks, 
kurio pirmavaizdis ir mastas yra pats 
Dievas. „Būkite tobuli, kaip ir jūsų 
dangiškasis Tėvas tobulas”, sako Kris
tus (Mat. 5, 48). Iš tikro žmogui tai 
nepasiekiama viršūnė, nes niekam ne
pasiekiamas paties Dievo tobulumas. 
Vis tik Kristus ši šventumo mąstą nu
rodė, nes nenorėjo žmogaus šventumui 
nustatyti ribų. Todėl, kas jau yra 
šventas, gali būti dar šventesnis, tei
singas gali tapti dar. teisingesnis. 
Šventumo laipsnis yra juo didesnis, 
juo panašesniu tampama Dievui, juo 
daugiau prie Dievo priartėjama. Tai 
nėra tačiau artėjimas žingsniais, bet 
mintimi ir valia.

Kataliku Bažnyčia deda visas pas
tangas ta Dievo paveiksią ir panaŠuma 
vis labiau įbrėžti žmogaus sieloje, vis 
labiau tuo būdu žmogų surišti su Die
vu. Tam ji turi ypač sakramentus. 
Krikšto sakramentas pirmiausia pasėja 
nntcror^tinjo gyvenimo grūd?.-JI ...... 
tina ir išaugina Svč. Sakramentas, 
prarasta antgamtini gvyenima atstato 
Atgailos sakramentas, ir t. t.

Žmogų pagaliau su Dievu dar riša 
malda. Ji yra minties pakėlimas prie 
Dievo, kalbėjimasis su Dievu. Nors 
žmogus visa savo būtybe yra surištas 
su Dievu, kaip savo Kūrėju, vis tik 
reikia, kad ši savo ryši jis ir sąmonin
gai pajustu ir išgyventu. Tai kaip tik 
Įvyksta per malda. Tuomet visi nuo-

malda. Juo daugiau maldai bus ski-. Antai, liepos mėnesi, Prancūzijoje 
riama reikšmės ir laiko, juo bendra-1 atžymėjo kryžiaus žygis įvairiu va-
vimas su Dievu bus artimenis ir gy
venimas šventesnis, žinoma, jei nebus 
meldžiamasi vien tik lūpomis.

Ypatingo pagyrimo verti tikintieji, 
kurie praktikuoja bendra šeimos mal
da ar jungiasi i būrelius ir draugijas,

PALESTINOS ARABU DELEGACIJA 
VATIKANE

— Mes visi pajutome ta susirūpini
mą, kuri šv. Tėvas turi dėl dabartinės 
dalyku būklės Palestinoje, — pareiš
kė spaudai p. Yousef Sahyoun dele
gacijos vardu, kuri buvo priimta Pi
jaus XII. Jis pridarė, kad Jo Šventy
bė išreiškė pageidavima, kad tiesa ir 
taika viešpatautu Palestinoje. Mes 
norėtume, — kalbėjo Popiežius, — 
kad ta žemė kurioje Kristus skelbė 
savo taikos karalyste, būtu taikus 
kraštas.

dėmės ryšiai netenka savo pančio j an- 
čios ganos nuodėmė bėga nuo žmo
gaus.

Kiek palaimos neša žmogui ši nuola
tinė maldos būsena! Štai kodėl Kris
tus yra pažymėjęs, kad visuomet rei
kia melstis ir nepailsti (plg. Luk, 18, 
1). Kadangi tačiau fiziškai nėra įma
noma nuolat kalbėti maldas ar bent 
sąmoningai mintimi jungtis su Dievu, 
ši Kristaus pasakyma reikia suprasti 
kaip valios nusistatymą ir dvasios bū
sena, kuri, viską perleisdama per savo 
prizme, ir labiausia užimanti darba 
paverčia malda. Todėl ir sunkiausi 
pašaukimo darbai negali žmogaus ati
traukti nuo Dievo.

Reikia tačiau, kad žmogus vis tik 
rastu atliekamo laiko ir pilnai sąmo
ningai savo ryši su Dievu išgyventi. 
Štai kodėl tarp dienos darbu ir užda
viniu sau derama vieta turi turėti ir

Delegacija popiežiui iteikė arabiška 
tekstą su prancūzišku vertimu įvy
niota i balta šilką.

Sv. Tėvas savo atsakyma davė dvie
ju puslapiu raižiniais išrašytame tek
ste, kuris galės būti paskelbtas tik 
vyriausiajai arabu tarybai Palestino
je sutikus. P. Sahyoun pareiškė, kad 
teksto pagrindinė mintis buvo išreik
šta ir popiežiaus kalboje.

kad bendromis pastangomis ugdytu 
savyje maldos dvasia ir visokiais bū
dais skatintus! i šventesni, tobulesni 
gyvenimą. „Kame du ar trys susirinkę 
mano vardu, ten aš esu ju tarpe”, 
sako Kristus (Mat. 18, 20). Siam reika
lui Bažnyčia yra įkūrusi visa eile to
kiu draugijų.

Šios bažnytinės draugijos, Mylimiau- 
sieji, jums visiems yra gerai žinomos 
dar iš Nepriklausomos Lietuvos laiku, 
ir ne vienai iš ju, jūs, be abejo, pri
klausėte ir priklausote. Kiekviena lie
tuvė katalikė motina laikė savo bū
tina pareiga savo valka Įrašyti i ro
žančiaus ir škaplieriaus brolijas. Kiti 
dar savo noru Įsirašė i Svč. Trejybės, 
Svč. Jėzaus Širdies, šv. Juozapo ar 
kitas brolijas arba i Gyvojo Rožan
čiaus pulkus. Nemaža nariu turėjo ir 
Svč. Sakramento garbinimo brolija. 
Ypač plačia banga sujudo tikintieji 
rašytis i Maldos Apaštalavima. Lie
tuvis jautė pareiga ir reikalą melstis, 
ir tai melstis ne vienas, bet būriu, juo 
labiau, kad toms brolijoms Bažnyčia 
yra suteikusi ir daug dvasiniu malo
niu, atlaidų.

Daug sunkesnes pareigas dėjosi sau 
cnt pačiu tratinusiai, šv. T- .cb” . 
Asyžiečio trečiojo ordino nariai. Ir 
pasaulyj būdami, jie stengėsi kiek 
galėdami pasekti vienuoliu gyvenimą, 
siekianti gyvenimo šventumo, tobulu
mo.

Kiek mažiau, Lietuvoj buvo prasi
platinusi, kitur labai mėgstama Ma
rijos Sodalicija, kurios nariai stato 
sau uždaviniu ypatingai garbinti Ma
rija, tuo siekdami gyvenimo šventumo 
ir ugdydami savyje apaštalavimo dva
sia. Si Marijos odalicija verta tačiau 
ypač mūsų jaunimo susidomėjimo, 
nes ji padeda pasekti Marijos nekal
tumo pavyzdi.

, Lietuvio širdyje Marijai visuomet 
buvo skirta daug vietos, todėl stoti 
oficialiai i jos garbintoju eiles, lietu
vis neturi jokiu psichologiniu sunku
mu, juo labiau, kad tarp žymiausiu 
jos garbintoju, jis mato ir savo tėvy
nės karalaiti šv. Kazimiera.
, Kokia paguoda Sodalicijos nariams 

turėti tokia galinga Globėja! Bet be 
Marijos, vyriausios globėjos, sodalai 
dar renkasi ir antraji šv. Globėja. 
Lietuviškoje Marijos Sodalicijos šei
moje tokiu antruoju globėju sodalams 
dera turėti šv. Kazimiera, ta didi 
Marijos garbintoja ir jos nekalto gy
venimo sekėja. Sodalai net galėtu va
dintis jo vardu-kazimierininkais.

Tenka apgailestauti, kad tremtyje 
brolijų gyvenimas yra gerokai apsnO 
des, jei nevisai apmiręs, kai tuo tarpu 
ir maldos, ir šventesnio gyvenimo 
reikalas yra net labai padidėję. Mes 
patys ir tėvynė gyvenama didžiausiuos 
sunkumuos ir nežinioj dėl ateities. 
Bet mes mokame tik dūsauti ir mieko 
neveikti, net melstis nenorime. Turė
tumėm bent kitu maldingumo pavyz- 
džiu pasekti. Ji mums duoda Vakaru 

' Europa.

karu Europos tautu i Vėselay, kur 
lygiai prieš 800 metu kryžiams žygi 
prieš saracėnus buvo pradėjęs skelbti 
šv. Bernardas. I Vėselay ėjo maldinin- 

Į kai iš Prancūzijos, Anglijos, Belgijos, 
Šveicarijos ir kt., ant pečiu mediniais
kryžiais nešini. Atgailos ženklan mal
dininkai dažnai ėjo basi. Iš Anglijos 
kryžius buvo atneštas net 700 km. 
Sis kryžiaus žygis nebuvo prieš ka 
nors, bet už taika pasaulyje. Atgailo
dami šio kryžiaus žygio dalyviai mel
dė iš Dievo pasauliui pastovios taikos.

Tikriausiai ir mes turime ko prašyti 
iš Dievo pasauliui, Europai, bet ypač 
mūsų tėvynai. Jos reikalus mes gerai 
žinome. Taip pat gerai turime žinoti, 
kad vienintelis mūsų išsigelbėjimas 
yra Dievas. „Dievas yra mūsų prie
glauda ir stiprybė, dažnai giedama su 
Psalmininku. Jei tik jis paims mūsų 
reikalą i savo rankas, viskas baigsis 
kuo geriausiai. To ypač turime prašyti 
šiandien, tautos šventėje. Taip pat 
ypatingai šiandien turime siusti karš
tas maldas ir i dangaus Karaliene 
Marija, kurios Užgimimą mes šiandien 
švenčiame. Prašykime, kad ji mūsų 
neapleistu, bet motiniškai mus sau
gotu ir globotu.

Ištverminga ir bendra malda daro 
stebuklus. Apaštalu Darbuose skaito
me, kaip Apaštalas Petras buvo Erodo 
Agripos įmestas i kalėjimą, kad po 
’re’»kv švcn • bū-- nužudytas. Ne
turėdama jokiu kitu priemonių, išlai
svinti Apaštalu Kunigaikščiui iš jam 
gresiančios mirties, Jeruzalės Bažny
čia griebėsi maldos. ’’Bažnyčia meldėsi 
nesiliaudama už ji Viešpačiui”, sako 
Apaštalu Darbai (12, 5). Ir ši ištver
minga bendra tikinčiųjų malda buvo 
išklausyta. Apaštalui išlaisvinti Die
vas pasiuntė pati angela. Pažadintam 
iš miego Petrui nuo ranku nukrito 
pančiai, ir nematomai pravedė ji an
gelas pro visas sargybas. Petrui atro
dė, kad tai sapnas, bet tai buvo realy
bė. Tik išėjės i laisve, Petras atsipei
kėjo ir suprato, ka’p Dievas ji išgel
bėjo nuo tikros mirties.

Dievas turi tūkstančius būdu žmo
gui padėti, tik reikia, kad žmogus 
būtu to vertas ir kad Jis būtu prašo
mas pagalbos. Nors Dievas žino pats 
mūsų reikalą, bet nori, kad tie reika- 

[ lai botu jam maldoje išdėstomi. To 
laukia ir žemiškas tėvas iš savo vaiko.

Nenorime, My Ūmiausieji, kad šis 
mūsų kvietimas dalyvauti brolijų gy
venime pasiliktu vien tik šauksmas 
dykumoje. Valanda yra rimta, ir laiko 
baisa išgirsti yra išsigelbėjimo laidas. 
Gana miegoti ir snausti. Maldos srovė 
teneša todėl tikinčiuosius brolius ir 
seseris i antgamtinio gyvenimo auk
štumas ir viršūnes.

Visagalio Dievo Tėvo ir Sūnaus ir 
Šventosios Dvasios palaiminimas te
nužengia ant jūsų ir tepasilieka vi
suomet. Amen.

Juozapas Skvireckas
Kauno arkivyskupas ir metropolitas
Vincentas Brizgys
Kauno vyskupas pagalbininkas
Vincentas Padolskis
Vilkaviškio vyskupas pagalbininkas.
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3 SPINDULIAI
LAPKRITIS

P 1 Visu Šventųjų
S 2 Vėlinės, Šalna
S 3 Teofilis, Vosgilė, Vidmantas
P 4 Karolis, Suteikė, Arūnas
A 5 Elzbieta, Judrė
T 6 Leonardas, Vygaudė
K 7 Girtautas, Kvietė
P 8 Gotfridas, Uolkertė, Svirbutas
S 9 Teodoras, Miglė, Asautas
S 10 Andriejus, Vaisilgas
P 11 Martynas, Snaigūnė, Kelkis
A 12 Sv. M. Gl„ Kadinė, Austomas
T 13 Eugenijus, Grazidė, Narvydis
K 14 Serafinas, Saulenė, Ramantas
P 15 Gertruda, Zilinė, Vaidila
S 16 Edmundas, Aiskutis
S 17 Aušros Vartų Sv. P. M.
P 18 Tamošius, Ledrūna, Lizdeika
A 19 Elzbieta, Audronė, Dainotas
T 20 Feliksas, Rūstelė
K 21 Albertas, Eibare
P 22 Cecilija, Dainė, Rūstenis
S 23 Lietuvos Kariuomenes Šventė,

Klemens
S 24 Jonas nuo kryž., Rumbaudas
P 25 Kotryna, Germė
A 26 Silvestr., Svitrigailė, Zempūtii
T 27 Virgilijus, Girdutė, Almantas
K 28 Rufas, Ringelė, Rimgaudas
P 29 Satuminas, Daujutas
S 30 Andriejus, Linksmuolė

VAIKU 
KAMPELIS

K. Bajerčius

Trys keliai
(Apsakymėlis)

Čirena aukštyn iškilę vė- 
versėliai, šauniosios kregždės tik rai
žo sparnais orą, tik raižo; suklego 
visa paukštija. Ir taip gera pasidarė 
Joneliui, net akys merktis pradėjo — 
ėmė norėti miego.

— Ne, mano Jonelis, — migti nega
lima. Bet tik tyčia, tik truputėli jis 
taip sau užsimerks ir pabus valandė
le — pažiūrės, ar gera, ar saldu būtu 
miegoti, kai saulutė teka, o paskui 
vėl tuoj atmerks. Tuoj, tuoj — tuč
tuoj, Tik viena minutėle užsimerks ir 
vėl atsimerks. Jis dabar taip nepada
rys, kaip ana ryta kad padarė. Neuž
migs. Bet Kerše patraukė tiesiai i va
sarojų, ir Joneliui nebuvo laiko akis 
primerkti.

Kai saulė jau priešpiečiuose buvo, 
parginė Jonelis visa banda namon ir 
uždarė i tvarta. Miego labai norėjo 
ir todėl, nuėjės i daržine, trupučiuką 
atsigulė pernykščiame šiene pramig
ti-

IV.
Tik spėjo Jonelis užmerkti akis — 

ir mato ateinanti aukšta, gražu, su 
balta skrybėlaite ant galvos, jauna 
vyra. Net nusigando jis to nepažįsta
mojo svečio, bet tuoj ir vėl atsikvošė
jo: kam gi jis turi bijoti? Juk jis yra 
Petro Murmos piemuo, pačio turtin
gojo ūkininko visame kaime, kurio 
visi turi bijoti. Ka Murma pasako, 
tai — šventas žodis. Bet kaip ir nebi
joti Murmos, kad jo tvarte stovi ket
vertas arkliu, kaip krosnių, septyne
tas karvių, o kur dar veršiai, avys, 
kiaulės!... Šimtas su viršum viš
tų... Žąsys su tuo žnaibekliu žąsi
nu... Ir ka gi čia viską išskaitysi — 
turtingiausias visame kaime ūkinin
kas ir gana. Todėl visi ir tyli prieš 
Murma. O jei kuris netylėtu, tai Mur-

KRISTAUS KARALIAUS ŠVENTE
Popiežius Pijus XI savo 1925 metu 

gruodžio mėn. 11 d. aplinkraštyje įsa
kė kiekvienais metais spaliu mėn. pa
skutiniame sekmadienyje švęsti Kri
staus Karaliaus švente. Sis Kristaus 
vietininko įsakymas yra labai reik
šmingas šių laiku žmonijai. Si šventė 
kviečia šių dienu žmones pakelti i 
viršų, dažnai visokiuose gyvenimo smu
lkmenose aptemusias, akis. Duoda ga
limybės įžvelgti i senovės, kartu ir 
amžinai naujos tiesos, tvirtybe ir gro
ži, kuri amžinai švietė ir švies krikš
čionybėje. Tas viskas primena mums 
tai, kad Kristus yra aukščiausias ir 
galingiausias visu Karalių, amžinybės 
Karalius, šio žodžio tikriausioje pras
mėje, ’’Kurio valstybei nėra pabaigos” 
(Luk. 1, 32).

Kristaus Karaliaus Esybė žmonijai 
yra visuomet gyva. Ja visuomet, per 
amžius jautė širdyje kiekvienas ti
kintysis žmogus. Jo viršgamtinės švie
sos apšviesta Veidą matė ir Senojo įs
tatymo žmonės, šv. Rašto simboliuose 
ir pranašu vizijose, kurios žadėjo 
jiems tolimus, laimingesnės ateities 
laikus, kada šis Karalius pastatys sa
vo valstybe. To laukė ir meldė kar
štai senojo įstatymo žmonės.

Kad Kristus yra Karalius, tai aiškiai 
liudija Naujojo įstatymo šv. Raštas. 
Ir visuose krikščionybės amžiuose tai 
primena mums Bažnyčia savo liturgi
nėse maldose.

Užtenka paminėti kad ir šiuos baž
nytiniu liturginiu maldų tekstus, kaip:

’’Garbės Karalius”, ’’Karalius, ku
riam priklauso valstybė ir garbė”, 
’’Kurio valstybė neikad nesibaigs”, 
”Jam tarnaus visu tautu, genčių ir 
kalbu žmonės", "Eikite, šlovinkite 
Kristų Karalių” ... ’’Apaštalu Kara
lių”, ... ’’Kankiniu,...” ’’Išpažinė
ju, ..., "Visu šventųjų Karalių”, net 
"Angelu ir arkangelu Karalių",... 
"Kuris valdo su Dievu Tėvu per am
žių amžius” ir t. t.

Taip bažnyčia kalba apie Kristų, 
apie savo dieviškąjį Karalių; ir visai 
suprantama, kodėl taip daroma. Ji, 
Kristaus Bažnyčia, juk, yra pirmiau
sia ir svarbiausia Kristaus Karaliaus 

ma tuoj apkultu, nes jis ir piktas be 
galo: visumet paniuręs, susiraukęs, o 
kad jau suriks ka nors, tai net žemė 
sudreba! O barti taip ir bara visus be 
paliovos — jam visa kas negera ir 
negera.

Todėl, jei tik tas ponas ka nors pik
ta jam pasakys, tai ir pasiskųs Jone
lis Murma i. Ot, užriktu tuomet ant jo 
Murma, net žemė supurtėtu.

Bet Joneliui taip begalvojant, ne
pažįstamasis ponas vis ėjo prie jo ar
tyn, maloniai šypsodamasis, ir atrodė 
Joneliui toks geras gerutėlis, toks 
meilus, kad ir palyginti su Murma 
negalima.

Jau visai prisiartino, tiktai už keliu 
žingsniu, ir Jonelis vos vos iškentė 
nepabėgęs — kad tik nebūtu tas po
nas jam taip meilus atrodęs, tai tiek 
jis būtu ir tematęs Joneli. Bet dabar 
jis to nepažįstamojo pono visai neven
gė: jei nesigėdėtu, tai prieitu ir pats 
ji užkalbintu. Išpasakotu jam viską 
viską: ir kaip sunku pas Murma tar
nauti, ir kaip jo motutė visoumet ji 
myli, ir kokiu dideliu avietynu jis 
miške žino. Tuo tarpu nepažįstama
sis vyras jau visai arti prie Jonelio 
priėjo ir, šyptelėjęs, tarė:

— Garbė Jėzui Kristui! 

valstybė; Valstybė, kuri ”ne iš šio pa-1 
šaulio", ir kuriai vistik reik likti šioje 
žemėja, tarp žminiu, ir tol, kol čia1 
žemėje pasiliks žmonės. Visvien ar to 
nori, ar nenori šio pasaulio galingieji, 
Kristaus ir Jo Bažnyčios priešai, Ji 
turi likti ir Ji liks, kad priglaustu 
prie saves visus tuos, kurie įtikės 
Kristuje, pripažins Ji savo Karaliumi, 
pripažindami Jo dieviškąją tiesa ir 
pildydami Jo įstatymus.

Kristaus Karaliaus valstybės ideo
logija ir charakteri aiškiai parodo šios 
šventės prefacija, pakartotinai pabrė
žianti, kad Kristaus Karaliaus valsty
bė yra: ’’regnum veritatis et vitae” 
(teisingumo ir gyvybes valstybė), ’’reg
num sanctitatis et gratiae” (šventumo 
ir gailestingumo valstybė), "regnum 
iustitiae, amoris et paeis (teisingumo, 
meilės ir ramybės valstybė).

Ir iš tikrųjų, sunku ir Įsivaizduoti 
ka nors didingesnio už tuos nedaugei 
žodžiuose išreikštus Kristaus Karali
jos idealus, pastatant juos lygiagre
čiai toms gėrybėms, kurias neša sa
vyje ir kuriais "laimina” savo pilie
čius moderniojo antikrikščioniškojo 
tipo valstybė. Tačiau paskutinės val
stybės pasireiškimus, su visais ju 
žiaurumais, yra spėjusi išbandyti mū
sų 20 a. karta. Šie du priešingi paly
ginimai duoda mums pakankamai su
prasti ir pamatyti šias dvi, pilnas gi
liu priešingumu valstybes, kaip tai: 
gyvybiškos tikybos, viršgamtinės švie
sos pasauli, ir jos priešingumo — be
dievybės ir tamsos pasauli. Taip, ir 
tamsa turi savo paslaptis; misterium 
iniquitatis...! Kad taip yra, užtenka 
paminėti kad ir ši viena bruožą: Ko
dėl melo ir tamsiųjų jegu agentai 
savo apgailestaujamoje misijoje yra 
tikinčiuosius? Kad save ir kitus pada
ryti nelaimingais visiems laikams, kad 
ištisas žmonijos mases pastumti i neiš 
reiškiamai gilia nelaime, jie labai 
daug deda pastangų ir pasišventimo.

Tačiau žinojimas, kad mes priklau
some prie saulėtos Kristaus Karalijos 
valstybės, kad esame Jo Bažnyčios 
dažnai daug energingesni už mūsų 
nariai, turi pasidaryti mūfeu kelio ve- 

— Per amžių amžius. Amen. — at
sakė akis išpūtęs Jonelis.

— Ar tau, Joneli, dar nenubodo 
banda ganyti pas Murma?

— Dar ne labai. Bet iš kur, poneli, 
mane pažisti, kad varda žinai?

— Aš visu žmonių vardus žinau. O 
ypač tavęs kaip gi aš nepažinčiau, iš 
pat mažu dienu augines ir vedžiojęs. 
Juk aš su tavimi ir diena ir nakti esu, 
bet tu truputi išdykęs: ir kalbėti su 
manim ne labai tenori. Jei aš tau ka 
nors pasakau, tai visai ir neklausai! —

Čia Jonelis labai nustebo. Dar nie- 
kumet to žmogaus nebuvo mates, o 
jis čia dabar sako, kad ji augines, ve
džiojęs ir kad jis, Jonelis, jo kalbos 
klausyti nenorįs; nieko ir suprasti 
negalima.

— Nemanyk taip, Joneli! Aš teisybe 
sakau. Jei dabar tau ir sunku supra
sti, tai vėliau pats pamatysi. —

Jonelis susigėdo ir nuleido akis že
mėn. Bet nepažįstamasis, nenustoda
mas, tęsė toliau:

— Joneli, pasakyk man verčiau, ar 
nori pamatyti savo motute?

— Kaip gi! Labai, ponuli, noriu! Aš 
šiandien pas ja ir eisiu. Paskui eisiva 
su mamyte uogauti. Aš nusivešiu ja 
i ta didi j i avietyną, kuri vakar radau.

Regnum veritatis et vitae, regnum 
amoris et paeis ...

dama j a žvaigžde, šiuose liūdnuose 
didžiųjų suiručiu laikuose. Mes netu
rime nė valandėlės užmiršti, kad visos 
Kristui Karaliui priešingos jėgos, vis
vien kokio pavadinimo ir iš kurios 
pusės jos beužpultu, tik tiek jos teiš
silaikys ir tik jos nelaimiu teatneš, 
kiek tai bus skirta iš Augštybiu. Ir 
ateityje užges nė viena Kristui Kara
liui priešinga jėga, kaip daugelis juju 
jau turėjo užgesti praeityje. O Kris
taus Karaliaus valstybė pasiliks. Ji 
pasiliks ir tada, kai vfc?. ž~.c.r.iįa į°u 
bus užbaigusi šios žemės eksistencija 
ir visiems laikams bus baigta jos isto
rijos raida. Tada ypatingai Kristaus 
Karališkoji valstybė igaus savo švie
sos viršūnes, ir šia jos šviesa nebeįs
tengs užtemdyti jokios piktos jėgos. 
Taktai ten, amžinojo gėrio valstybėje, 
pasirodys, kaip teisingi ir protingi bu
vo tie, kurie savo žemiško gyvenimo 
posme, buvo prate prisilaikyti ir 
ištikimai kovoti po Kristaus Kara
liaus vėliava! (X. J.)

Zinai, ponuli, ten, tame didžiajame 
kirtime, pačiame kampe ties raistu. 
Pats didysis krūmas tai apie ta ąžuo
lini kelmą, kurio vidus išpuvęs, o šo
nai apdege. Ot didumėlis ten aviečių! 
kaip nykščio galas. įsidėjau kelias 1 
burna, tai pačios ir sutirpo. Iš to vie
no krūmo, ponuli, prisirinksiva su 
mamyte pilna kašute, o paskui mamu
te nuneš jas i Jurbarką ir parduos. 
Zinai, ponuli, mano mamytė uogas 
parduoda vis ties tais didžiaisiais mū
ro namais šalia rinkos; toks guzikuo- 
tas su žibančia kepure ponas jas nu
perka ir brangiai užmoka! Oho, ir už 
šitas avietes mamytė gaus kokius tris 
litus. Aš pasakysiu, kad pigiau neduo
tu! — kalbėjo Jonelis, pilnas džiaugs
mo ir jau isidrasines.

— O ar tu, Joneli, myli savo mamy
te? — šyptelėjęs, vėl paklausė ponas.

— Kaip gi! Labai myliu, nes ji man 
ir riestainiu taip dažnai nuperka, ir 
tokia gera visumet.

— O ar tu pas ja dažnai nubėgi?
— Labai dažnai. Ir i Jurbarką abu 

nueinava. Bet tiktai Murma, mano 
šeimininkas, kažin kodėl labai nenori, 
kad aš nueičiau pas savo mamyte. Kai 
perpietėmis, ar šiaip kada nors nuei
nu, tai labai bara. (Bus daugiau)
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TAIP PRAEINA PASAULIO GARBĖ. IŠ NIURNBERGO TEISMO
DALIS KARO KALTININKU 

NUBAUSTA.
, Jau paskelbtas sprendimas Niurnber
go įvykdytas Berlyne š. m. spaliu 
men. 16 d. 3 vai. ryto.

Tarptautinis Tribunolas Niurnberge 
paskelbė sprendimą.! Iš 22 didžiųjų 
karo nusikaltėliu 12 nubausta mirties 
bausme pakariant, 3- kalėjimu iki gy
vos galvos 2-po 20 metu, 1—15 metu. 
1—10 metu ir 3 išteisinti. Iš kaltinamu 
7 organizacijų 4 pripažintos kaltomis 
ir 3 nekaltomis.

Teismo sprendimo skaitymas truko 
dvi dienas. Posėdžiu salė pilna aukštu 
užsieniu valstybių ir vokiečiu parei
gūnu, karinės valdžios atstovu, užsie
nio ir vidaus korespondentu. Teismo 
patalpose ir visame meiste buvo im
tasi ypatingu apsaugos priemonių bet 
kokiam sąmokslui išvengti.

Dalyvaujant visu keturiu didžiųjų 
valstybių atstovams- prokurorams, 
gynybai ir visiems kaltinamiesiems, š. 
m. rugsėjo mėn. 30 d. 9,30 vai. teismo 
pirmininkas Lawrence pradėjo skai
tyti teismo sprendimą. Sprendime bu
vo aiškinama Tarptautinio Tribunolo 
teisėtumas ir sukritikuojama gynybos 
iškelti argumentai. Tarptautinės sutar
tys, kaip Hagos konvencija ir kt., ku
rias Vokietija buvo pasirašiusi ir tuo 
ypatingai įsipareigojusi, sudaro tei
sini šio Tarptautinio Tribunolo pagrin
dą. Vokietijos teismai karo nusikaltė
liu teisti negali, nes, Vokietijai be są
lygų kapituliavus, neliko ir Vokietijos 
teismu.

Bet i Tarptautini Tribunolą turi 
būti žiūrima ne kaip i nugalėtoju 
teismą nugalėtiems, bet kaip i tarp- 
**'uwx*c .Tiotitvic.]a, s^/dary-1
ta iŠ keturiu teisėju, deleguotu ketu
riu didžiųjų valstybių, pritariant dar 
19 kitu valstybių.

NESPROGUSI BOMBA
Buvęs rytu fronto viduriniojo 
ruožo štabo aukštas karininkas 
F. von Schlabrendorff parašė 
atsiminimus, kuriuos išleido vie
na Zūricho (Šveicarijoj) leidyk
la. Šioje knygoje, tarp kitko, ap
rašomas nepavykęs prieš Hitle
rį atentatas 1943 m. pavasari. 
Čia paduodame skaitytojams iš
trauka, paimta iš ”Neue Zūri- 
cher Zeitung.” Vert.

Norėdami išvengti politiniu nesklan
dumu, nutarėme Hitleri ne nušauti, o 
inscenizuoti nelaiminga atsitikima ir 
likviduoti ji su pagalba bombos, įtal
pintos jo lėktuve Hitleris tuo metu 
turėjo daug šalininku, taigi planuo
jant pučą, teko skaitytis su galingu 
pasipriešinimu. Pik. Treschkowas (su
šaudytas liepos 20 d.) jau keli mėne
siai turėjo pasikėsinimui reikalinga 
sprogstamaja medžiaga, kuria jam 
prisatė pik. von Gersdorffas.

Parenkant medžiaga iš karto pama
tėme, kad vokiška medžiaga pasikėsi
nimui netinka. Ja buvo galima deto
nuoti tik su pagalba padegamojo prie
taiso, kuris veikdamas švelniai traš
kėjo. Taigi, veikianti bomba galėtu su
kelti stebėtojo dėmėsi, ir pasikėsini
mas galėtu per anksti paaiškėti. To
dėl pasirinkome angliška medžiaga ir 
agliška padegama prietaisa. Si me
džiaga ne karta būdavo išmetama Vo
kietijoje iš anglu lėktuvu, greičiausia, 
anglu agentams.

Si medžiaga turėjo puikiu savybių.

Toliau sprendime išsamiai pavaiz
duota didžiojo karo sąmokslo užuo
mazga, pradedant partijos isikūrimu 
1919 mt. ir baigiant didžiaisiais šio 
karo žiaurumais. Visi to laikotarpio 
nusikaltimai sprendime yra suskirsty
ti i 4 grupes:

1. sąmokslas prieš taika,
2. vedimas puolamojo karo, arba 

nusikaltimas prieš taika,
3. karo nusikaltimai (jūrų karo nuo

statu nesilaikymas, žiaurus elgesys ar 
žudymas belaisviu, okupuotu kraštu 
apiplėšimas, naikinimas ir kt.)

4. nusikaltimas prieš žmoniškumą 
(išvežimai, areštai, persekiojimai dėl 
rasiniu, religiniu ar politinku prie
žasčių ir kt.)

Po bendru kaltės apibudinimu sekė 
antroji sprendimo dalis- sprendimas 
apie septynias kaltinamas vokiečiu 
organizacijas. Nusikalstomo pobūdžio 
organizacijomis teismas pripažino: na
cionalsocialistu partijos vadovybe, SS,
S. D., ir Geštapo. Šios organizacijos 
teismo pripažintos vykdžiusios ar pa
dėjusios karo nusikaltimus įvykdyti. 
Teismo pripažintos nusikalstomo po
būdžio organizacijos yra: . A., genera
lines štabas — O. K. W. ir ministeriu 
kabinetas. S. A. buvusi mažai reikš
minga nusikalstamuose veiksmuose. 
Gen štabo bei O. K. W., o taip pat ir 
ministeriu kabineto nariai yra padare 
daug ir dideliu nusikaltimu, bet nei 
gen. Stabas, nei O. K. W., nei pagaliau 
ministeriu kabinetas po 1937 metu 
nesudarė vientisu organizacijų ir dėl 
šios priežasties, jos kaip vienetai, ne
pripažįstamos atsakingomis už karo 
nusikaltimus. -Kadangi- šių kolektyvu 
nariu skaičius yra negausus, tai juos 
dar ir ateityje bus galima traukti at
sakomybėn.

Storos knygos dydžio užtaisas galėjo 
sudraskyti visa, kas būtu vidutinio 
dydžio kambary. Anglu padeg. prie
taisai buvo sukonstruoti nepa prastai 
sumaniai. Žinojome tris ju tipus: su 
10 min., pusvalandiniu ir dvieju va
landų gaistukais. Tad veikimo prie
monėse turėjome dideli pasirinkimą: 
juo labiau, kad padegamasis prietai
sas veikė be garso, paprasčiausiai pas
paudus detonatoriaus kakliuką, buvo 
sutraiskomas indelis su ėdančiu skys
timu. Sis skystis — per tam tikra lai
ko tarpa — praėsdavo vielele, prilai
kančia skiltuvo spyruokle, ir skiltuvas 
trenkdavo i kapsule, detonuojančia jau 
visa užtaisą.

Tseschkowas ir aš nusprendeme pir
miausia nuodugniai susipažinti su 
bomba. Sumontavome ja ne iš vieno 
užtaiso, o iš dvieju, kad būtume vi
siškai tikri sprogimo rezultatais. Visa 
supakavome, kaip dvi konjako bon- 
kas. Pakuodami turėjome galvoje, kad 
padegamasis prietaisas turės būti pa
leistas, neišvyniojus popieriaus. Taip 
parengta ryšuliuką 1943 m. kovo 13 d. 
užrakinau tik man vienam teprieina- 
moj dėžutėj.

Feldmaršalas Kluge ir pik. Tresch
kowas nuvažiavo i Smolensko aero
dromą ir laukė atskrendant Hitlerio. 
Sis atvyko, kaip paprastai, su nepap
rastai gausiu palydovu buriu. Nebūtu 
buvę sunkumu pakišti bomba konfe
rencijos salėje. Tačiau, čia pasikėsini
mą vykdant, žutu Kluge ir kiti auk

Paskelbus sprendimą, buvo baigtas 
tos dienos posėdis.

Spaliu mėn. 1 d. priešpietiniame po
sėdyje buvo tęsiamas teismo sprendi
mo skaitymas. Buvo išvardinti visi 22 
karo nusikaltėliai ir dėl kiekvieno 
sprendime pasisakyta atskirai, kuo jis 
yra kaltinamas. Pripažinti nusikalti
mai buvo konkretizuojami ir suveda
mi i keturias ankščiau išvardintas nu
sikaltimu grupes.

Šeši kaltinamieji buvo pripažinti 
ivykde visu keturiu grupiu nusikalti
mus, 4 — trijų grupiu, 7 — dvieju 
grupiu, 2 — vienos grupės ir 3 pripa
žinti neivykde šiose grupėse išvar
dintu nusikaltimu, todėl jie pagal 
Tarptautinio Teismo statutą nėra šio 
teismo pripažinti kaltais.

Tokiu būdu yra išteisinti: bu v. ūkio 
ministeris Hjalmar Schachtas, buvęs 
prieš Hitlerį Vokietijos kancleris, vė
liau pasiutinys užsienyje Franz von 
Papen ir bu v. spaudos ir radijo sky
riaus viršininkas Hans Fritzsche.

Popietiniame posėdyje, trukusiame 
tik apie 1 vai. laiko, buvo paskelbtos 
kaltinamiesiems bausmės. Kiekvienas 
kaltinamasis buvo atskirai Įvedamas 
i sale ir teismo pirmininkas kiekvie
nam perskaitė sprendimą apie jam 
skiriama bausme. Sprendimas yra toks 
paskelbtas:

Mirties bausme pokariant yra nu
bausti: buv. reichmaršalas Hermann 
Goringas, pripažintas kaltu visais 4 
kaltinimo punktais,

buv. užieniu reikalu ministeris Joa
chim von Ribbentropas- visais 4 kalti
nimo punktais,

buv. naciu filosofas ir tytu sritims 
ministeris Alfreds Rosenbergas — vi
sais 4 pakaltinimo punktais, 

štesnieji vadai — pasitarimo dalyviai. 
Nustotume asmenybių, kuriu pagalbos 
tikėjomės, rendami valdžios pakeiti
mo plana.

Pietų metu, pasitarimams pasibai
gus, Treschkowas paklausė Hitleri ly
dėjusi pik. Brandta, ar pastarasis ne
galėtu paimti su savim ir nugabenti 
i vyriausiąja būstine maža siuntinėli: 
dvi konjako bonkas, skirtas generolui 
Stieffui. Brandtas atsakė teigiamai. 
Dar prieš pietus paskambinau i Ber
lyną kapitonui Gehre, generolo Oste- 
rio paskirtam mano konspiratyviniam 
bendradarbiui, ir sutartu būdu prane
šiau, kad pasikėsinimas bus įvykdy
tas tos pačios dienos būvyje. Gehre 
tuoj pranešė tai gen. Osterini ir Olb- 
richtui (sušaudytas po liepos 20 d. 
atentato. Vert.). Juodu turėjo imtis 
paskutiniu pasirengiamųjų priemonių 
Vokietijos valdžiai perimti.

Po pietų Hitleris, Kluges ir Tresch- 
kowo lydimas, automobiliu nuvažiavo 
atgal i aerodroma. Aš tuo tarpu išė
miau iš slėptuvės bomba ir kitu au
tomobiliu nuvežiau ja i aerodroma. 
Ten sulaukiau akimirkos, kada Hitle
ris ilips i savo lėktuvą, ir paspaudžiau 
detonatoriaus kakliuką. Sekančia aki
mirka, Treschkowui davus ženklą, ry
šulėli padaviau Brandtui, kuris, kaip 
mūsų buvo numatyta, sėdo i ta pati 
lėktuvą. Lėktuvas startavo apie 15 vai. 
Skridimo tikslas buvo vyriausioji Hit
lerio būstine Rytprūsiuose.

(5 puslp.)
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buv. gen. štabo viršininkas, feldm. 

Wilhelm Keitelis — visais 4 pakalti
nimo punktais,

buv. Geštapo rivšininkas Ernst Kal- 
tenbruneris — 3 ir 4-ju pakaltinimo 
punktais.

buv. Lenkijos gen. gubernatorius 
Hans Frankas — 3 ir 4-ju pakaltinimo 
punktais,

buv. vidaus reikalu ministeris Wil
helm Frikas — 2, 3, ir 4-ju pakaltini
mo punktais,

buv. antisemitinio laikraščio ’’Stu
mer” redaktorius Julius Streicheris — 
4-ju pakaltinimo punktu,

buv. generalinis Įgaliotinis darbo 
jėgoms surinkti Fritz Saukelis 3 ir 
4-ju pakaltinimo punktais,

buv. O. K. W. viršininkas gen. Jodlis
— visais pakaltinimo punktais,

buv. Austrijos kancleris, vėliau ko
misaras Olandijai Arthur Seyss-In- 
quartas — 2, 3 ir 4 pakaltinimo punk
tais ir

buv. Hitlerio dešinioji ranka Martin 
Bormannas (jam teisme nedalyvau
jant) — 3 ir 4-ju pakaltinimo punk
tais.

Kalėjimu iki gyvos galvos yra nu
bausti: buv. Hitlerio pavaduotojas 
Rudolf Hessas pripažintas kaltu — 1 
ir 2-ju pakaltinimo punktais,

buv. ūkio ministeris, vėliau Vokie
tijos banku valdytojas Walter Funkas
— 2, 3 ir 4-ju pakaltinimo punktais ir 
buv. karo laivyno viršininkas Erich 
Raderis — 1, 2 ir 3-ju pakaltinimo 
punktais.

20 metu kalėjimo yra nubausti: buv. 
vokiečiu jaunimo vadas ir Vienos gau
leiteris Baldur von Scharichas, pripa
žintas kaltu ketvirtuoju pakaltinimo 
punktu ir

buv. ginklavimo ministeris Albert 
Sąeerac — 3 ir 4-ju pakaltinimo punk
tais.

Buv. užsieniu reikalu ministeris, vė
liau Bohemijos ir Moravijos protekto
rius Konstantin von Neurathas nu
baustas 15 metu kalėjimo, pripažintas 
kaltu visais pakaltinimo paunktais.

Buv. povandeninio laivyno vadas, 
vėliau karo laivyno ir pagaliau Hitle
rio vietininkas Kari Doenitzas nu
baustas 10 metu kalėjimo, pripažintas 
kaltu 2 ir 3-ju pakaltinimo punktais.

Schachtas, von Papenas ir Fritzsche, 
kaip jau minėta, išteisinti ir tuojau 
pat paleisti iš kalėjimo.

Stuttgarto radijo pranešimu visi 
pasmerktieji mirti buvo gave prane
šima, kad paduotieji malonės prašy
mai yra atmesti ir mirties bausmė bus 
vykdoma spaliu mėn. 16 d. ryta. Karo 
nusikaltėliai su didžiausiomis apsau
gos priemonėmis buvo pervežti i Ber
lyno kalėjimą.

Labai susirupines ir baisiai susi
nervavęs buvo Hermann Goringas, 
kiti laikėsi ramiau.

Mirties išvakarėse beveik visi pas
merktieji gavo bažnytini patarnavima, 
bet Alfred Rosenbergas, naciu parti
jos ideologijos kūrėjas ir filosofas nuo 
bet kokio susitaikinimo su Bažnyčia 
griežtai atsisakė ir laikėsi išdidžiai.

Hermann Goringas skaitė biblija ir 
sakėsi savo dvasiškiui išliksias visai 
ramus iki paskutinio akimirksnio, Wil
helm Keitelis ramiausiai pavalgė ir 
nuėjo gulti, i kiti ilgai kalbėjosi su 
dvasiškiais ir guodėsi teikiamu sura
minimu. Hermann Goringas nusižudė.

Kad išvengti bet kokio sąmokslo 
mirties valanda nebuvo visuomenei 
paskelbta. Spaliu 16 d. ryta 2,45 vai. 
buvo paskutinis pakartas ir kas 5 mi
nutės kariant kiekviena iš eilės dešimt 
pakaruokliu.
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5 SPINDULIAI
Pašelusiame itempime grįžome i 

savo būstines, iš kur vėl telefonavau 
kpt. Gehre Berlynan, pranešdamas 
jam vėl sutartu būdu, kad padegama
sis prietaisas veikia, žinojome, kad 
Hitlerio lėktuvas turi ypatingas apsi
saugojimo priemones: kabinos buvo 
atskirtos viena nuo kitos, Hitlerio ka
bina buvo atskirai, specialiai gerai 
apšarvuota ir turėjo specialius įren
gimus, Įgalinančius tiesiai iš jos iššo
kti su parašiutu. Buvome tačiau tik
ri, kad bomba sudraskys visa lėktuvą 
neišskiriant ne šarvuotosios kabinos.

Pagal padegamojo prietaiso apskai- 
čiavima, laukėme Hitlerio lėktuvo ka
tastrofos tuoj po pietų, dar nepasie
kus Minsko. Tikėjomės, kad pirma ži
nia apie nelaime gausime per radija 
iš kurio nors Hitlerio lėktuvo lydin
čio naikintuvo.

Bet nieko neatsitiko.
Praslinkus daugiau nei dviems va-' 

landoms, gavome visas viltis sugrio-' 
vusia žinia, kad Hitleris išlipo Ra- 
stenburgo (Rytprūsiuose) (aerodrome 
iš lėktuvo ir nuvyko i savo būstine.

Nemokėjome išsiaiškinti nepasiseki
mo priežasčių. Tuoj paskambinau Geh
re. Po to karštligiškai tarėmės su 
Treschkowu, ka daryti toliau. Jisai nu- Į 
tarė paskambinti i Hitlerio būstine 
pulkininkui Brandtui. Tam, kuriam > 
bomba buvo įteikta. Klausė, ar siun
tinėlis, adresuotas generolui Stieffui, I 
tebera pas ji. Brandtas patvirtino. Iš

PABĖGĖLIUS GINA
Asylio teisė (Prieglaudos). Prancūzu 

spauda vis labiau pradeda domėtis be 
tėvynės likusiu žmonių būkle. Tėvas 
Chaillet S. J. laikraštyje ”Temoignage 
Chretien** plačiai apie tai rašo savo 
per du numerius ėjusiame straipsny
je. Tie žmones, sako jis, be paso, be 
maisto kortelės, be reguliaraus dar
bo galimybės, savo pastangomis, vi
sur susikūrė mažus ’’stebūklu rūmus”, 
kur jie gyvena, kaip gali. Jie yra ne
karta apšaukiami karo nusikaltėliais 
ir reikalaujama j u išdavimo. Savo 
kraštus jie apleido, ne kaip žmonės 
neramios sąžinės, bet kaip žmonės, 
kurie protestuoja prieš neteisėta sa
vo kraštu valdymą ir gina savo garbe 
bei laisve. Jie nenori tokio likimo, 
koks ištiko Pabaltiečius, kuriuos Šve
dai išdavė Rusams ir kurie sausio 25 
d. iš Trelleburgo uosto Rusu laivu 
’’Beloostrov” buvo išvežti. Autorius 
savo straipsni baigia reikalaudamas 
šiems žmonėms suteikti Prancūzijoje 
prieglauda. Reikia suprastinti doku
mentu išdavimo formalumus, reikia 
jiems garantuoti, tas pačias darbo ir 
atlyginimo teises, kaip ir prancūzams, 
reikia sudaryti galimybe jiems prisi
derinti prie Prancūzu ūkio, ir po ku
rio laiko, leisti norintiems priimti 
Prancūzu pilietybe. Prancūzija tokiu 
savo žestu parodytu, kad ji yra ištiki
ma savo humaniškoms tradicijoms.

Naujosios Prancūzu konstitucijos 6 
paragrafas garantuoja, visiems perse
kiojamiems už žmogaus laisves ir tei
ses Prancūzjios žemėje, asylio teise. 
Tai reiškia, kad persekiojamasis ne
bus išduotas savo priešams.

Asylio teisė savo kilme veda iš Baž
nyčios. Yra sena Bažnyčios teisė, kad 
nusikaltėlis, atbėgės i bažnyčia, nega
li būti iš jos prievarta išvedamas. To
ki žmogų Bažnyčia ima savo globon. 
Šios teisės ir pareigos Bažnyčia ir 
šiandien nėra atsisakiusi. 1179 Kano
nas Bažnyčios Teisiu Knygoje ir šian

jo atsakymu padarėme išvada, kad 
tikrasis siuntos turis dar nesusektas. 
Tada Treschkowas paprašė siuntinė
lio adresatui neperduoti ir palaikyti 
ji iki sekančios dienos.

Neva skubiais tarnybos reikalais 
tuoj išskridau lėktuvu i Rastenburga, 

| suradau būstinėje Brandta ir pakei
čiau ryšuli su bomba i kita, kuriame 

j iš tikrųjų buvo dvi konjako bonkos. 
Dar šiandien susijaudinu prisiminės, 
kaip nieko nenujaucias Hitlerio adju
tantas paduodamas man ryšuli juok
damasis, stipriai ji pakratė. Maniau, 
kad bomba kiekviena akimirka gali 
sprogti, nes padegamasis prietaisas 
buvo įjungtas.

Dirbtinai ramiai pasiėmiau ryšulėli, 
atidaviau kita ir automobilu nuskubė
jau i netoliese esančia geležinkelio sto
ti. Ten sandariai uždengiau užuolaida 
man skirto vagono skyriaus langus, 
užrakinau duris ir su didžiausiu at
sargumu peiliuku atidariau ryšuli. 
Nuvyniojęs popieri, patyriau, kad abi 
bombos yra sveikos. Kuo švelniausiai 
nuėmiau padegamaji prietaisa ir ji 
išardžiau.

Nustebės pamačiau, kad indelis su 
ėdančiu skystimu buvo reikiamai su
traiškytas. Vielelė, prilaikanti itempto 
skiltuvo spyruokle, praėsta ir skiltuvas 
buvo priekinėj padėty, kaip ji buvo 
nusviedusi spyruoklė. Pasikėsinimo 
nepasisekimo priežastimi buvo kapsu
les neiskelimas. Verte VI. Vr.

dien ta teise nusikaltusiam žmogui 
pripažįsta.

Šiuo nuostatu Bažnyčia rodo ipa- 
tinga meile ir rūpesti nusikaltusiam 
žmogui. Kitas klausimas, kiek ta tei- 
šė yra, kur nors, civilinės valdžios re
spektuojama.

LIETUVOS ŽYDU TRAGEDIJA 
NŪREMBERGO TEiSME

New York (LAIC) — Savo laiku ra
šėme apie Lietuvos žydu tragedija.. 
Neperseniai ta pačia tema buvo pasi
rodęs išsamus straipsnis ir Lithuanian 
Bulletin (žr. The Extermination of 
Lithuanian Jews, pavasariniame biu
letenio numeryje). Abu straipsniai su
taria, vertindami žydu aukas Lietu
voje i 230,000—240,000.

Rugpjūčio 14d., Lietuvos žydu tra
gedija rado atgarsio ir Nūrembergo 
teisme. Kaip žinome, šiuo metu Nū- 
remberge svarstoma kolektyve vadi
namųjų SA (naciška ’’Sturm Abtei- 
lung" organizacija) teisminė atsako
mybė. Šios organizacijos nariai Lietu
voje buvo vadinami ’’smogikais”.

Taigi, tūlas Vilniaus žydas — Slio- 
ma Gol — parodo kaip 1944 metais, 
kartu su kitais Vilniaus getto kali
niais, jis buvo išvarytas naciu nužudy
toms aukoms atkasinėti ir deginti. 
Mat, jausdami, kad karas gali pa
krypti ir ne ju naudai, vokiškieji SA, 
1944 metais pradedant, susirūpino nu
žudytu žmonių palaikų likvidavimu.

S. Gol teko dalyvauti atkasime ir 
deginime 60,000 Vilniaus apylinkėje 
nužudytu žmonių. Aukos buvo Įvairios 
kilmės, toliau parodo Gol: žydai, len
ku dvasiškiai, rusu karo belaisviai. 
Tarpe lavonu, liudininkas surado ir 
savo nuosava j i broli, kurs buvo naciu 
nužudytas 1941 metu rugsėjo mėne- 

|syje.

Lietuviu tremtiniu tarpe vis didė
jant susidomėjimui dėl galimybių 
emigruoti i Pietų Amerika, ypač Ar
gentina, apie šia šąli čia duodame 
žiupsni bendru pastabu.
KRAŠTAS

Argentinos respublika ploto atžvilgiu 
yra antroji Pietų Amerikos valstybė, 
beveik iš 3,000.000 kvadratiniu kilome
tru. Ji turi arti 14 milijonu gyventoju, 
tat vienam kvadratiniam kilometrui 
netenka nė 5 žmonės. Tai, be abejo, 
viena mažiausiai apgyventu pasaulio 
šalių.

Pietinės jos provincijos — milžiniš
ki Patagonijos plotai tebėra tušti tyr
laukiai, kur retu, gyventoju pagrindi
nis verslas yra galvijai, ypač avys. 
Dauguma argentiniečių ir emigrantu 
susispietė Buenos Aires, Cordobos 
(skait. Kordobos), Santa Fe ir Entre 
Rios provincijose. Derlingumo, klima
to ir civilizuotume požymiu ši sritis 
patogiausia. Joje nėra tikru žiemų, 
nėra nė naikinančiu karščiu. Patago- 
nijoje, kaip Chubut (sk. Ciubut) ir 

j Santa Cruz provincijose, skurdus ak
meningas dirvožemis, smarkūs vėjai 
ir ilgos žiemos, o šiaurėje, prie Brazi
lijos, Paragvajaus ir Bolivijos sienų, 
priešingai — tropiški karščiai. Chaco 
(Ciako) miškai ir pelkės europiečiams 
apgyventi beveik neįmanoma.

Visu Pacifiko pakraščiu, kaimyny
stėje su Čilės valstybe tęsiasi Andu 
kalnai, vietomis net 6.000 ir 7.000 met
ru aukščio. Ju slėniuose ir apylinkėse, 
ypač Mendozos provincijoje puikiai 
auga vynuogės. Natūralu, tokio ilgio 
valstybėje, kaip maždaug nuo Suomi
jos iki Sacharos, klimatas, žmonės ir 
gyvenimo būdas labai įvairuoja.
PIRMUTINE AMERIKOS PIETUOSE

Argentina yra pirmutinė P. Ameri
kos valstybė savo ekonominiu turtin
gumu ir civilizacijos bei kultūros ly
giu. Jos gyvulinkystė, kviečiu ir ku
kurūzu ūkis garsus visame pasauly. 
Auga Įvairiausiu rūsiu vaisiai, med
vilnė, cukrinės nendrės ir vynuogės. 
Iš abieju Amerikos kontinentu vyno 
čia pagaminama daugiausia. Turi savo 
anglies ir žibalo, nors jauna, bet 
smarkiai besiplečiančia sunkiąją ir 
tekstilės pramone.

Greta Urugvajaus, Argentina, išsi
skiria mažiausiu analfabetu nuošim
čiu. Ji išlaiko šešis universitetus, o 
knygų ir periodiniu spausdiniu leidi
mu stovi pirmoje vietoje po J. A. V. 
ir Kanados. Buenos Aires knygomis 
konkuruoja su New Yorku. Rašyba 
Argentinoje yra ispanu bendrinė; 
šnekamoji tarmė castellaniška. Iš ki
tu dažniau vartojamu kalbu pirmoje 
vietoje yra anglu, prancūzu, italu, re
čiau ir vokiečiu.

Federalinė sostinė Buenos Aires tu
ri virš pustrečio milijono gyventoju. 
Tai žymiausias P. Amerikos didmie
stis. Kiti didesni miestai: Rosario 
(500.000 gyv.), La Plata, Cordoba, San
ta Fe, Mendoza ir Bahia Blanca. Mie
stuose dideli nuošimti sudaro įvairiu 
tautu emigrantai; Buenos Aires, ma
noma, ju esant apie 40 — 50 nuošim
čiu.
ATEIVIAI IR JU ĮTAKA

Anglu kolonistai Argentinoje ekono
miniu ir kultūriniu lygiu yra žymiau
sia ateiviu bendruomenė. Ju itaka la
bai svari. Stiprias savo kolonijas turi 
italai, prancūzai, vokiečiai, šveicarai.

Kraštai, kurie mus domina.
Apie Argentina ir lietuvius

Vietinio gyventojo tipas, vadinamas 
criollo (sk. krijozio) yra kolonijaliniu 
laiku ispanu ar italu palikuonis, il
gainiui asimilavesis su indėnu rase. 
Criollo vardu mėgsta va dintis ir bet 
kuris argentinietis patriotas. Ju būdas 
staigus, religija, apskritai katalikiško
ji, kai kurie papročiai indėniški. Ta
čiau tikru indėnu Argentnoje esą gal 
apie 40.000; jie bastosi tropikalinėje 
srityje, daugiausia Chaco ir Formosos 
džiunglėse.
KLIMMATAS

Argentina, Urugvajus ir Čile klima
to požiūriu šiaurės rytu ir vidurio Eu
ropos emigrantams aklimatizuotis yra 
palankiausios P. Amerikos šalys. Jos 
daugiausia ir civilizuotos. Vis dėlto, 
net ir siu šalių klimatas daugeliui nei
na i sveikata. Apskritai, čia žmonės 
greičiau sensta, savotiška australinio 
pusrutulio žemės ir saulės sąveiką mū
sų žmones vargina ir slegia. Metu lai
kai čia priešingi Europos laikams.

Žiema P. Amerikoje vadinami bir
želio, liepos ir rugpiūčio mėnesiai. 
Vidurvasaris — gruodis, sausis ir va
saris. Daugiausiai apgyventoje Argen
tinos srityje vasaros karščiai įvairuo
ja tarp 35 — 45 Celsijaus laip. Žiemos 
m. apie Buenos Aires sniego neesti, 
bet būna dažnai lietaus ir iky riu šal
tu miglu. Kadangi pats miestas stovi 
prie didžiulės La Platos upės, apsup
tas lygumu ir peikiu, oras čia tiek 
žiema, tiek vasara yra perdaug drėg
nas, palankus reumatizmo ir plaučiu 
ligoms.
LIETUVIAI ARGENTINOJE

Lietuviai, gal ju 90%, gyvena pačia
me Buenos Aires mieste, jo priemies
čiuose ir to paties vardo provincijoje. 
Tikros statistikos nėra, tačiau nuosai
kiai apskaičiuojama, kad Argentinoje 
gyvena apie 30.000 mūsų tautiečiu, čia 
atvykusiu daugiausia tarp 1926 — 1930 
metu.

Nugalėdami aklimatizavimosi sunku
mus, pergyvene nedarbo krizes, pra
mokė kalbos ir prisitaikė prie nauju 
papročiu, dauguma lietuviu įsikūrė 
kad ir neištaigingai, tai betgi paken
čiamai, o kai kurie ir gerai. Dalis dir
ba fabrikuose, dalis ėmėsi amatu, ver
slo, nuėjo porteriais, šoferiais ir kam
bariniais tarnais i turtingųjų namus. 
Vienas kitas pralobo isitaise nuosavas 
imones. Žemės ūkiu lietuviu Argenti
noje užsiima mažai.

Lietuviu, kaipo darbininku, vardas 
geras; ypač lietuvaitės virėjos ir na
mu apyvokos tarnaitės giriamos ir ieš
komos.

Deja, reikia priimti, jog tam tikras 
skaičius mūsų išeiviu, kaip Argenti
noje, taip Urugvajuje ir Brazilijoje, 
gyvenimo kovos neatlaikė ir žuvo. 
Kartais perdidelis įtempimas dėl ma
terialinio būvio, koks nors išnaudoji
mas (gana dažnas reiškinys P. Ameri
koje), apsivylimai, tėvynės nostalgija, 
klimatas palaužia sveikata, suardo 
nervus. Buenos Aires, pavyzdžiui, psi
chiatrinėse ligoninėse ir prieglaudose 
vis pasitaiko po keletą net keliolika 
lietuviu ir lietuvaičiu.

Dar daugiau nervu pusiausvyra pra
radusiu slankioja gatvėmis ar - prisig
laudė prie pažisamu. Iš dalies šios ne
laimės plitimui prisideda perdidelis 
prasto stipraus vyno vartojimas, ypač 
kenksmingas tvankiame Buenos Aires 
didmiesty. Panašiai yra ir su kitu tau
tu ateiviais. (Bus daugiau)

5



SPINDULIAI

ALp(LKA)3597
1946, Nr. 3

6

TĖVYNĖS
* Lietuvos laivynas sunaikintas. Iš 

patikimu, šaltiniu pranešama, kad 
1940 metais Lietuva savo upyne jau 
turėjo 21 garlaivi, 9 motorlaivius ir 
47 baidokus. Šios flotilijos pajėgumui 
Įvertinti reikia turėti galvoje, kad 
vienas 600 tonu talpos baidokas gali 
paimti net 40 vagonu krovini. Visi tie 
laivai buvo daugiausia privačiu savi
ninku nuosavybė.

1936 m. Klaipėdoje, susikūręs "Lie
tuvos Baltijos Loydas", turėjo 8 jūros 
laivus. Ta bendrovė stengėsi perimti 
ir vidaus laivininkyste, buvo išnuoma
vusi arba nupirkusi visa eile garlai
viu ir baidoku. Šiuos visus laivus ru
sai 1940 metais konfiskavo, pavesda
mi juos sovietu upiu komisaro žiny
bai. Kai kurie Lietuvos laivai buvo 
pasiusti i Pripetės baseiną.

'• Vokiečiai nusavino likusius lai
vus. Atėję 1941 m. vokiečiai laivu sa
vininkams negražino. Jie sudarė ’’Ne
muno laivininkystės bendrove, kuri 
tarnavo Vokietijos interesams.

"Planeta”, viena geriausiu Lietuvos 
laivu, pasisavino Tilžės laivininky
stės firmos savininkas Preugschat.

Jis perkrikštijo ja i ’’Preussen" ir 
paleido vežioti keleivius Tilžes-Sam- 
lininku ir Tilžes-Rusnės linijomis.

"Nemuno” Bendrove perkėlė Kara-

SENIEJI CARO METODAI 
"PERKRIKŠTYTI" LIETUVA.

Inter-Catholic Press Agenty iš Pa
ryžiaus praneša, kad po Lietuva, Lat
vija ir Estija važinėja Maskvos pat
riarchato emisarai, versdami žmones 
pereiti i Rusijos ortodoksu bažnyčia. 
Šitie Maskvos agentai reikalauja, kad 
gyventojai prašytu atidaryti ortodok
su cerkves. Toliau ta pati agentūra ra
šo: ’Kadangi gyventojai atsisako pil
dyti Maskvos reikalavimus — atsiža
dėti katalikybes, tai ištisos bendruo
menės išvežamos i tolimus Rusijos 
kampus.”

TRAKAI.
Pelėsiais ir kerpe apaugus aukštai 
Traku, štai garbinga pilis!
Garsius jos valdovus užmigdė kapai, 
O ji tebestovi dar vis!
Bet amžiai bėga, ir griūvančios sienos 
Kasdiena nyksta apleistos ir vienos!
Kad vėjas pakyla ir drumzdžias 

vanduo, 
Ir ežeras veržias platyn, — 
Vilnis gena vilni, ir mūro akmuo 
Paplautas nuvirsta žemyn!
Ir griūva sienos, liūdnesnės kasdiena, 
Ir virkdo jautru lietuvi kiekviena!
Pilis, ka tiek amžių praleidai garsiai! 
Išauklinai tiek milžinu!
Ka Vytauto didžio galybe matei, 
Kad klausė Jo žemės gudu!
Kur tavo gale garsi padavimais? 
Ir kur senovė, brangi atminimais?
Nutilusios sienos, apleistos visu, 
Bet balso ginklu ir žmogaus!
Kiek primenat man jūs brangiųjų

laiku 
Ant vieškelio amžių plataus!
Laikai brangiausi! ar mums dar 

užklyste?
Ar gal pradingot kaip mūsų jaunystė? 
Kada tik važiuodamas regėjau Trakus, 
Man plyšo iš skausmo širdis: 
Skruostus ašarėlė mazgojo gilius, 
Ir temo diena lyg naktis!
Ir veltui dvasia pakelti norėjau, 
Aplink vien nakti juoda regėjau!

Maironis.

PADANGE
liaučiun. Sovietams artėjant 1944 m. 
pradz, Lietuvos vokiečiai "Nemuno” 
bendrove perkėlė i Karaliauciu, iša
kydami ten rinktis ir visiems laivams.

Vieno Karaliaučiaus bombardavimo 
metu uoste buvo užmuštas "Palangos” 
kapitonas Virakas, o 1944 m. rugp. 30 
d. per didi j i Karaliaučiaus bombarda
vimą buvo sudegintas motorlaivis 
’’Nėris”.

1945 m. sovietu žiemos puolimas 
lietuviška laivyną užklupo įšalusi Ryt
prūsiuose ir tik mažai laivyno daliai 
pavyko pasiekti vakaru zona.

* Septyni laivai liko Karaliaučiuje. 
Du nedideli garlaiviukai liko Vilniuje. 
Remonto reikalavęs garlaivis "Matil
da”, liko Jurbarke.

’’Liūtas”, ’’Venera”, ’’Aksena”, "Ne
munas”, ’’Švyturys” ir ’’Kestutis” liko 
Karaliaučiuje. "Palanga” ir "Vilkija” 
buvo artilerijos ugnies sužaloti pake
liui iš Karaliaučiaus i Piluva ir, be
rods, abu kanale nuskendo.

’’Lietuva”, "Rambynas” ir "Vytis” 
atplaukė i Piluva ir ten liko. ’’Ekspre
sas”, "Vaidyia” ir valdiškasis "Vil
nius” paskandinti prie Dancigo.

* Daugelis Motorlaiviu liko Kara
liaučiuj. ’’Karys” liko Kiunstrii^e, o 
’’Jėga" — kažkur tarp Berlyno ir Byt- 
gošcio. Tiktai ’’Balanda” ir "Lithua
nia” laimingai pasiekė vakarus.

Motorlaiviai "Birštonas”, "Vilkas", 
’’Bebras”, "Linksmutė” ir ’’Merkys li
ko Karaliaučiuje. "Žemaitis” per le
dus prasimušė i Piluva ir pasileido i 
vakarus, bet jo likimas nežinomas. Iš 
motorlaiviu tik "Ūdra” ir ’’Lapė” pa
siekė vakarus.

28 baidokai pasil:ko Karaliaučiuje, 
o kiti išsimėtė po visus Rytprūsius. 
Iš baidoku tik vienas ’’Rimgaila” pa
siekė vakarus.

Tuo būdu, gražioji dalis lietuviško
jo laivyno ir žuvo.

VILNIAUS IR KAUNO GATVĖSE 
TAMSU.

Vilniaus ir Kauno gatvės vakarais ir 
naktimis labai menkai apšviečiamos. 
Taip pat ne visi gyventojai turi namuo
se šviesa ir tenkinasi savo darbo ži
balinėmis F’kaptilkomis”. Teikiamoji 
elektros srovė labai silpna.

Vaikščioti dabar leidžiama visa nak
tų Bet kadangi labai dažnai pasitaiko 
užpuolimu ir nužudymu, tai žmonės 
yra priversti sėdėti namie. Jei kas 
eina i teatra ar kiną, tai stengiasi eiti 
būriais, tada saugiau.

Sakysim, Kaune, po spektaklio nak
ti, išėjus iš teatro, prie duru girdėti 
šauksmai: ponai, kas einat i Šančius? 
Draugai, kas su manim i Žaliakalni, 
kas i Aleksotą? Mat, grįžti vienam, i 
tuos tolesnius Kauno priemiesčius, bū
tu labai pavojinga.
KAUNAS — MIESTAS BE GYVUMO. 
Šiandien Kaune jokio judėjimo. Bu
vusioji Laisvės alėja atrodo apmirusi 
ir tik retai kada joje praeivis pasiro
do. Jokiu susisiekimo priemonių. Jei 
nebūtu vežiku, tai tektų pačiam ne
šioti čemodanus iš viešbučio i stoti. 
Vežikai, matyt, paliks tradiciniu Kau
no vaizdu.

MIRE BUV. LIETUVOS 
PREZIDENTAS.

Amerikos lietuviu laikraštis ’’Dar
bininkas” š. m. rugpiučio mėn. 31 d. 
Nr. rašo:

"Šiomis dienomis gauta žinia, kad 
Sibire, bedamas ištrėmime, mirė buv. 
Lietuvos prezidentas Aleksandras Stul
ginskis. A. a. Aleks. Stulginskis gimė 
1885 metais Kaltinėnų parapijoje, Ra
seinių aps. Mokėsi Austrijoje ir Vo- 
kietijoie, ten baigdamas žemės ūkio 
mokslus.

Pirmojo pasaulinio karo metu daug 
dirbo Aleks. Stulginskis šalpos srityje. 
Vedant kovas dėl Lietuvos Nepriklau
somybės, jis buvo išrinktas Lietuvos 
Tarybos neriu ir pasirašė Lietuvos Ne
priklausomybės akta.

Lietuvai atgavus nepriklausomybe, 
Aleks. Stulginskis buvo keliuose mi- 
nisteriu kabinetuose ir, susirinkus Stei
giamajam Seimui, jis buvo išrinktas 
respublikos prezidentu. Lietuvos pre
zidentu išbuvo jis iki 1926 metu vasa
ros.

Kai Rusija užėmė Lietuva, tai Aleks. 
Stulginskis, drauge su kitais patrijotais 
lietuviais, buvo išvežtas i Sibirą. Ten 
turėjo gyventi labai žiauriose sąlygose.

Buv. Lietuvos prezidentas Aleks.
I Stulginskis mirė svetur išvežtas, nesu-1 
laukes Lietuvos nepriklausomybės.

LIETUVOJE DAINUOJA 
’’Palinko liepa šalia kelio, 
Pravirko motina sena.,. 
Sūneli Tėvynė tave šaukia, — 
Ir vėl laisva bus Lietuva. 
O jeigu mirsiu už Tėvyne, 
Už brangu varda mūs šalies, 
Mergaite, papuoški man kapa 
Baltais akacijų žiedais."

REIKŠMINGAS PSICHOLOGINIS 
ATRADIMAS

Amerikiečiu mokslinė ištaiga, vado
vaujama prof. Watson Daviso, išskai
čiuoja dešimt svarbiausiu moksliniu 
rtaadimu, padarytu 1945 metais. Pir
moje vietoje, žinoma, eina atominė 
bomba, antroje vietoje eina padaryta 
didelė pažanga chemijos moksle, iš
skiriant kai kuriuos uranijaus grupės 
elementus ir t. t. Šeštoje vietoje yra 
minimas gana keistas atradimas iš 
psichologijos srities. Kare prieš Japo
nus buvo panaudoti kai kurie psicho
loginiai metodai, kurie daug prisidėjo 
pagreitinti Japonijos kapituliacija.

SOVIETU ZONA VOKIETIJOJE 
SUBEDIEVINAMA.

Danu laikraščio ’’Kristligt Dagblad” 
Londono korespondento pranešimu ti
kybos dėstymas rusu okupuotoje zo
noje Vokietijoje atskiru rusu dekretu 
uždraudžiamas nuo rugsėjo 9 d. Be to 
ir pamokslai bažnyčiose bus rusu po
licijos kontroliuojami. Greičiausia ku
nigai turės pamokslu turini raštu pri
statyti rusu cenzūrai. Pačiam Berly
nui, vakaru sąjungininkams protestuo
jant, padaryta išimtis. Sąryšy su tuo 
visos "vakarietiškos tradicijos” bus 
ignoruojamos. Rusu kalba bus priva
loma mokyklose. Tėvai turės tik la
bai labai ribota sprendimo teise mo
kyklų klausimuose.
NUMATOMA DIDELIAME MAŠTABE 
imigracija Brazilijon. S. m. liepos mėn. 
16 d. Sao Paulyje lankėsi p. ministras 
Joao Alberto bei užklaustas apie atsi
lankymo tikslą pareiškė, kad atvyko 
susitarti su Sao Paulo Estado valdžia 
apie, atvykstančiu S. Amerikos ir 
Anglijos techniku Brazilijon, prieėmi- 
mo programa.

TĖVYNE NETEKO DVIEJU SŪNŲ
MIRĖ JONAS VENAGAITIS.

Po ilgesnės ligos š. m. rugsėjo mėn. 
9 d. Kaselyje, Matenbergo lietuviu sto
vykloje mirė Jonas Vanagaitis.

Velionis buvo gimęs Mažojoje Lietu
voje, Ragainės apskrityje 1869 met. 
rugsėjo mėn. 23 d. ir priklausė nedide
liam Mažosios Lietuvos didžiųjų visuo- 
meninku rateliui, kuris tautos žadinimo 
darba pradėjo dar senaisiais prieška
riniais. Jo netekimas skaudžiai palie
čio visa lietuviu tauta ir ypač jos sū
nūs, pasilikusius Mažojoje Lietuvoje.

STUDENTAI VAKARINĖJE 
VOKIETIJOJE.

Skaičius lietuviu studentu, lankan
čiu universitetus vakarinėje Vokieti
joje, prašoko 1300. Tuo būdu lietuviu 
studentu Vokietijoje dabar yra dau
giau, negu kurios kitos tautybės. 
Hamburgo Pabaltijo universitete esa
ma 400 lietuviu; kituose Vokietijos 
universitetuose 928.

LIETUVOS ARTISTAI.
Lietuvos artistai suorganizavo savo 

suvažiavima Kaselyje. Jame dalyvavo 
apie 50 scenos darbuotoju, kurie iš
rinko savo atstovybe su pirmininku 
p. I. Nauragiu, Kauno operos solistu, 
prišakyje.

V

įvairios Žinios
Minimi technikai atvyksta šiomis 

dienomis ir j u tikslas yra ištirti imi
grantu apgyvendinimo sąlygas.

Prie to p. Joao Alberto pažymėjo, 
kad tarpe imigrantu, kurie atvyks iš 
Europos bus taip-gi ir lietuviai, len
kai, čekai bei estai, kuriu pervežimas 
bus amerikonu ir anglu finansuoja
mas. O kai dėl italu ir ispanu perve
žimo, tai jie vyks Brazilijos saskaiton.

IŠĖJO NAUJASIS TESTAMENTAS 
LIETUVIU KALBA.

Amerikoje Bostono mieste išėjo iš 
spaudos naujasis testamentas, kuri 
lietuviu kalbon išvertė Kauno arki
vyskupas ir metropolitas Jouzas Skvi
reckas, esantis šiuo metu lietuviu 
tremtiniu tarpe. Leidinys turi 765 pus
lapius.

I SKAITYTOJUS.
Nuoširdžiai dėkoju už aukas: Dani

jos lietuviams, Švedijos, Amerikos ir 
Anglijos. Nuo trečio numerio "Spin
duliu” mėnesinis mokestis bus toks: 
Danijoj dirbantiems 3 kr., nedirban
tiems 1,50 ore. Švedijoj 2 kr. Užsieny
je pusė dolerio. Redakcija Hogbergs- 
gatan 57, Stockholm, Sweden. Atsako
masis redaktorius: Georg Lander.

J. E. VYSKUPAS KAROSAS GYVAS
— Vilkaviškio Vyskaupas yra gyvas. 

Vyskupas Antanas Karosas 91 metu 
senelis gyvena Šunskuose, nes vilka- 
viškas yra visiškai sugriautas.

VIDŪNAS DAR RAŠO.
— Vidūnas šiuo metu tiek buvo nu

silpęs, kad vos galėjo pavaikščioti. Sis 
per 80 metu senelis ir dabar dar rašo.

Linkoln Bloms Boktryckeri, Stockholm 1946
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