
I .-Tiūvoi i
1 ■ ■■ C-.'LJJ® I
i ■ 'Y»a I

SPIVDIIIAI
Nr. 2. RELIGINES KULTŪROS IR VISUOMENINIS LAIKRAŠTIS 1946. ix. 28.

Amerika ir Europos reikalaiJungtinės Amerikos Valstybės, ištikimos Monroes doktrinai, griežtai laikėsi savo izoliacionizmo per ištisa paskutini šimtmeti. Tokia amerikonu politika buvo nustatyta XIX amžiaus pradžioje tikslu užkirst Europai kelia kištis i Jungtiniu Valstybių vidujinius reikalus ir pačiai Amerikai izoliuotis nuo Europos problemų. Po I pasaulinio karo Monroes doktrina buvo akceptuota ir Tautu Sąjungos, nors šiame amžiuje politinė ir ekonominė struktūra mūsų kontinente ir anapus Atlanto pasikeitė tiek, kad J. A. Valstybių dalyvavimas Europos reikaluose atrodė stačiai neišvengiamas. Kada per Versalio derybas 1919 met., nustatant naujos tarptautinės santvarkos pagrindus, paaiškėjo pilna Amerikos nesuinteresuotė Tautu Sąjungos veikla, Europos demokratiniam sluoksniam jau tuomet buvo aišku, kad be Amerikos bendradarbiavimo naujai kuriamoje pasaulinėje organizacijoje pati Europa vargu pajėgs išlaikyt taika ilgesniam laikui.Blogiausi nujautimai greitai išsipildė ir antrasis pasaulinis karas suliepsnojo anksčiau, negu buvo spėliota. Sutriuškyt diktatorių galybe buvo daug sunkiau, negu vokiečiu senaji imperializmą. Pagalios šis karas buvo . ~«kos. u tnti, vfaac?- jai: gyva j-ga, karo medžiaga ir lėšomis. Nugalėjimas aliantams apsėjo labai brangiai, bet ši karta pasaulis su džiaugsmu išgirdo gera naujiena, kad Amerika pagalios atsisako savo izoliacionizmo ir yra pasiryžusi aktyviai dalyvaut Jungtiniu Tautu Organizacijoje, kad įgyvendint taika ir teisingumą visame pasaulyje. Amerikos programa yra trumpa; ja mes pažįstame iš Atlanto Carterio, kurio paskelbimą savo laiku nuoširdžiai sveikino visos tautos. Bendrai reikia pasakyt, kad nauja kryptis Amerikos užsienio politikoje bus sutikta su didžiausiu pasitenkinimu visu žmonių, kurie trokšta laisvės sau ir kitiems,
ŠV. METAI PRASIDĖS 1949 M. BALANDŽIO

2 D., POPIEŽIAUS ŠVENTIMU SUKAKTUVĖSE
ROMA. — Vatikanas paskelbė Šven

tuosius Metus, kurie bus 1950 metais 
ir per kuriuos Sv. Sostas suteikia 
daug ekstraordinariniu visuotinu at
laidų maldininkams, kurie aplankys 
Roma ir Šventųjų Apaštalu karstus 
bei Sv. Petro sostą.

Sv. Metai prasidės 1949 m. balan
džio 2 diena, kuomet sukanka aukso 
jubiliejus Popiežiaus Pijaus XII jo 
kunigystes šventimu. Bus atmūrytos 
vadinamos Sv. Metu durys Sv. Petro 
bazilikos, Laterano, Sv. Povilo ir Sv. 
Marijos Maggiore, kurios paprastai 
visad yra užmūrytos. 

Paskutini karta, pagal sena bažny- mokyklas — visi tie jūsų darbai, visos 
čios paproti, Sv. Metai buvo 1925 m., tos jfcsu pastangos nueis niekais, jei
bet Bažnyčios 19 šimtmetyje gyvavi- jūs nesugabCsite vartoti apsigynimui
mo paminėjimui buvo ekstraordinari- ir užpuolimui to tinkamo ginklo, ko-
niai Sv. Metai 1933 m. Iš pradžios kiuo yra grynoji ir tikroji katalikiš-
Sv. Metai būdavo švenčiami kas 1001 ka spauda.”

kurie yra visu tautu lygybės šalininkai.I klausima, kodėl J. A. V. ši kart atsisakė savo tradicinės izoliacionizmo politikos galima duot keletą paaiškinimu. Mes turbūt nesuklysime, sakydami, kad svarbiausia priežastis naujosios Vašingtono politikos gludi grosiančiame Amerikai pavojuje iš Sov. Rusijos pusės Tolymuose Rytuose. Grynai ekonominis aiškinimas yra tokis, kaęl Amerika XX amžiuje, ir ypač po šito karo, pergyvena nepaprasta pramonės ekspansija kuri verčia šąli ieškot nauju pasauliniu rinku. Šios svarbiausios priežastys pakeitė senaji amerikiečiu nusistatymą, ir šiandien jie yra kuodaugiausia suinteresuoti tvarka, taika ir ekonominiu santykiu išvystimu. Bet kad turėt rimtesne itaka tarptautiniame forume, priseina netik dalyvaut pasaulinėje organizacijoje, bet ir turėt joje svarbesni baisa, kitaip tariant, turėt ir sunkesni kumšti savo argumentus paremti.A. a. Prezidentas D. Rooseveltas prieš savo mirti padėjo daug pastangų pasiekt bendradarbiavimo tarp trijų aliantu: Amerikos, D. Britanijos ir Sov. Rusijos. Deja, to idealisto pastangos pageidaujamu vaisiu nedavė. Vrabrmesais. koc.y'•ra h—r beįmanomas dėl per didelio tu ’’demokratijų” ideologijos skirtingumo. Todėl juo karas artinosi galo, tuo gilesni nuomonių skirtumai aiškėjo planuose dėl tolymesnio pasaulio sutvarkymo. Šiandien praraja tarp vakaru ir rytu yra visiems aiški. Ne- susitarimai aliantu tarpe, dažnai siekia kraštytiniu ribų, sukelia pasaulyje daug spėliojimu. Pastaruoju laiku jau dažnai galima išgirst nuomone, kad karas tarp anglo-saksu ir rusu esąs neišvengiamas. Yra ir tokiu'politiku, kurie tvirtina, kad tik III pasaulinis karas atneštu Europai tikra taika. Sitoki tvirtinimą vargu galima laikyt neklaidingu, nes kalbant apie

metu, vėliau pradėjo kas 50 metu, o 
Popiežius Povilas II, kuris popiežiavo 
nuo 1464 metu ligi 1471 m., isakė 
švęsti kas 25 metai.

Tikimasi Romoje sulaukti daug 
maldininku iš visu pasaulio kraštu ir 
jau imama ruoštis. ,

Būtu tikrai džiugu, jei i šia reta, bet 
svarbia švente susilauktu teisės ke
liauti ir Lietuvos maldininkai ir tai 
iš laisvos nepriklausomos Lietuvos.

POPIEŽIUS PIJUS X PASAKĖ: "Veltui jūs statysite bažnyčias, veltui remsite misijas, veltui statysite 

naujo ginkluoto konflikto galimumą, reikia turėt galvoje, kad ši kart karas prie dabartinės technikos, su atominėmis ir raketinėmis bombomis, kosminiais spinduliais ir kit iki šiol nevartotais ginklais, būtu didžiausia (o gal net paskutinė) žmonijos katastrofa. Tai puikiausia žino ir atsakingi asmenys tose valstybėse, kurios dalyvautu tame susirėmime.Paprastai demokratinės valstybės niekuomet karo netrokšta ir todėl jos dažniausia tampa neišprovokuoto užpuolimo aukomis. Šiuo atveju demokratiniu valstybių pozicija yra dar aiškesnė po to, kai jos savo laiku yra viešai paskelbusios, kad jos jokiu teritoriniu reikalavimu neturi ir yra suinteresuotos tik sunaikinimu jėgų, grasinančiu pasaulinei taikai. Todėl sunku Įsivaizduoti, kad Kremlius dabartinėje situacijoje pasirinktu kara, matant Vašingtono tvirtus nusistatymus remti Jungtiniu Tautu Organizacija ir prisiimt visas prievoles, išplaukiančias iš tos Organizacijos statuto.Kad visi JAV piliečiai tikrai yra nusistatė pakeist savo tradicine izoliacionizmo politika, galima spręst ir iš nuotaiku ju stambesniųjų politiniu partijų. Netaip dar seniai prieš visas svarbesnes Amerikos decizijas, pa- ^aiili-? .poli-.’--• namaętai xirepHskai pastebėdavo, kad tikras JAValstybiu tautos nusistatymas galis paaiškėt tik po sekančiu rinkimu. Šiandien demokratu ir respublikonu pažiūros i Amerikos užduotis pokariniais laikais yra aiškios — jie vieningai remia Prezidento Roosevelto gaires, nustatytas Atlanto Carteryje,P. Bymes, Amerikos užsieniu reikalu ministeris, savo reikšmingoje prakalboje Štutgarte rugsėjo 6 d. trumpai suminėjo savo programos ar- tymiausias užduotis. Jo žodžiais, Europa norima pradėt tvarkyt nuo jos centro, matomai, nepaisant, ar tam bus kitu pritarimas, ar ne. Reikia tikėtis, kad Kremlius irgi supras padėties rimtumą ir tinkamai įvertins gera Amerikos valia.Visu pažiūru spauda Amerikoje (nekalbant apie komunistu lapelius)
NAUJA POPIEŽIAUS 
DOVANA LIETUVAIJo Šventenybė Popiežius Pijus XII šiomis dienomis paskyrė nauja dovana lietuviams tremtiniams, esantiems Vokietijoje ir Austrijoje.Si karta Popiežius paaukojo lietuviams 5,000 rožančių, 15,000 šv. paveikslu ir 10,000 medalikėliu.Ankščiau Popiežius yra suteikęs lietuviams tremtiniams dovanu pinigais ir maistu.

Nuo 1938 m. Lietuvos įgaliotas Mi
nisteris Norvegijai, Švedijai ir Dani
jai Jo Ekscelencija Vytautas Gylys, 
kuris šiuo metu gyvena Švedijoj.

karštai parėmė ši savo vyriausybės žygi ir palankiai atsiliepė apie p. Byrnes’o prakalba. Iš britu laikraščiu atgarsiu galima suprast, kad anglu tauta irgi solidarizuoja su amerikiečiu politika.Mažosios Europos tautos, netekusios laisvės dėl kitu kaltės, nuošir- aliantams greičiau igyven- ’ųs Atlanto **—užsl- n .ais ir . svarstyt ’ ir apie kitu kraštu laisve irBei
Bernardas Braždžionis

Lopšine dukrelei
Jei po tėviškės dangum dabar miego

tum,
Oštų tau lopšine kalno ąžuolai, 
Po auksinėm obelėlėm, po šakotom 
Tau lovele suptu šviesūs angelai.

Ir tyliai sapnuotum Nemuną seneli, 
Ir kaimynu oželius ir kaštanus, 
O dabar, kely pavargusi dukrele, 
Ka sapnoji, ka regi tu pro sapnus?

Ar sugrįšim, kaip gimtinėn grįžta 
paukščiai,

Ar bėgiosi tu pakrantėmis Neries,
Ar girdi tu kaip gimtoji žemė šaukia, 
Mūsų žvaigždės mums ar vėl danguj 

žėrės?

Ar sapnuoji, kad mums mūsų vyšnios 
žydi,

Kad kažin kur liko vargas ir kalnai, 
Kad tėvynės vėl mums niekas nepa

vydi,
Ar sapnuoji tu, Saulele, kad tenai.

Kai po tėviškės dangum kada miegosi,
Oš lopšine žalio kalno ąžuolai, 
Po mūs sodo obelėlėm, po žaliosiom 
Sups lovele tavo šviesūs angelai? ...

Išeivijoj lietuviams lietuviškas laikraštis yra geriausias draugas. 
Jeigu norite, kad tas draugas Jus lankytu, remkite ji savo aukomis. 
Redakcija Hogbergsgatan 57, Stockholm, K. J. Tadarauskas. Atsa
komasis redaktorius Georg Lander (švedas)
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SPINDULIAI

Kultūrinis lietuviu tremtiniu 
gyvenimas vakarinėje Europoje

Nors mūsų tremtiniai Vokietijoje 
gyvena sunkiausiose sąlygose, tačiau 
jie ir ten parodo pakankamai energi
jos Ugdyti savo kultūra ir organizuo
tis. Todėl reikia tik stebėtis ju pa
siektais rezultatais svetimame krašte, 
kur jiems priseina nugalėti sunkiau
sias kliūtis. Dauguma lietuviu trem
tiniu yra apgyvendinti Vokietijoj: 
amerikonu, britu ir prancūzu zonose. 
Organizuotis ir veikti tremtiniams yra 
palyginimai lengviau stovyklose, iš
laikomuose UNRR’os. Tačiau maž
daug trečdalis išvietintu lietuviu Va
karinėje Vokietijoje gyvena šalia tu 
stovyklų kaimuose ir miesteliuose.

Jaunimo švietimo klausimas lietu
viams yra svarbiausia problema. Lie
tuviu Draugija Detmolde sutvėrė 
švietimo skyrių ir švietimo komitetą, 
kuris turi savo atstovus visose okupa
cijų zonose, kur jie padeda steigti 
pradžios ir aukštesnes mokyklas. To- Į 
kiu būdu ta Draugija palaiko ryši su 
Išvietintais lietuviais per savo 157 
skyrius Įvairiose vietose Vakarinėje 
Vokietijoje ir Austrijoje. Visur, kur 
tik susidaro galymybe, lietuviai — 
tremtiniai steigia švietimo įstaigas, 
pradedant nuo vaiku darželiu ir bai
giant aukštomis mokyklomis. Ir tokiu 
švietimu ištaigu Vakarinėje Vokieti
joje yra labai daug.

71 vaiku darželis su 2000 vaiku, 112 
pradžios mokyklų su 355 mokytojais 
ir 4500 mokiniu, 8 progimnaziios su1 
88 mokytojais ir 294

(1000 vaiku nelanko del t>un- 
iterijaliniu sąlygų) prekybos 

.ja su 7 mokytojais ir 30 moki- 
aukšstesnioji technikos mokykla 

100 mokiniu (500 mokiniu nepriim
ta dėl mažu patalpų), Hamburge uni
versitetas su 37 profesoriais ir 272 
studentais.

Juozas Lingis

Katalikas ir pasaulis
Ir kaip griausmas sudrebina 
žeme konsekracija ši — 
gieda himną bedugnės suteme 
’’mano Dievas esi!”

Bern. Brazdžionis.
Suklastotas nektaras dar tebelaiko 

sugyvulines žmogaus dvasia, netikru 
dienu išsivadėjęs midus dar vis pigia 
kaina tebegaivina troškuli. Pseudo- 
krikščioniškosios civilizacijas sistema 
baigia subankrutuoti ir žlugti. Ne
krikščioniškas elementas, įmaišytas i 
krikščioniškąjį cementą, turėjo vėliau 
ar ankščiau susprogdinti didžiuli pa
statą — pasauli. Ir štai kas — pasau
lis atsidūrė prie sudužusiu pamatu 
giiūvėsiu. Bet Didžiojo Teisėjo ranka 
dar neišrašė jam mirties sprendimo. 
Kad ir pelenuose, bet pasaulio dvasia 
dar gyva ir pradeda keltis iš griuvė
siu, nors baimė ir nežinia dar nebai
gus laidotuvių spalmės. Pasaulis ke
liasi. žmonės jaučia kitokios santvar
kos reikalą, žmonija ieško saves, 
žmogus ieško kontakxo su žmogumi. 
Visi vėl šaugiasi Bažnyčios. Naujas 
sąjūdis formuojasi visur. Bažnyčia 
vėl pačiame savo žydėjime. Ji laimi 
visur. Pažiūrėkim, kad ir i Vokietija,

Visbadene įsteigti aukštieji miški
ninkystės kursai, Oberau ir Celle ko
mercijos mokyklos, Eichstate yra ka
taliku Dvasine Seminarija, kurioje 
mokosi 79 klierikai ir Heidelberge 
teologinė mokykla. Prie Tiubingeno 
universiteto yra įsteigta lietuviu — 
slavu kalbu katedra su 3 lietuviais 
profesoriais ir 30 lietuviu student. Be 
šitų pagrindiniu mokyklų Vakarinėje 
Vokietijoje veikia įvairiu rušiu kur
sai: anglu kalbos, mechanikos, amatu 
ir 1.1. Mūsų tremtiniai puikiai supran
ta reikalą išmokyti j auna j a karta ko
kio nors amato, kuris ateityje paleng
vintu j u gyvenimą. Amatu mokyklų 
steigimas yra kiek sunkesnė užduotis, 
nes tokioms mokykloms reikalinga 
turėt dirbtuves, darbo įrankius, me
džiaga ir kitu dalyku, kurie šiais lai
kais labai sunkiai surandami Vokie
tijoje.

Bendrai, visoks švietimas tenai la
bai sutvarkomas sunkiai, tačiau lietu
viu nepalaužama energija viską nu
gali. Kultūriniam gyvenimui sąlygos 
yra sunkios todėl, kad visos tremtiniu 
stovyklos yra perpildytos ir jose ne
galima rasti pakenčiamas patalpas. 
Pav., klasės yra steigiamos garažuose, 
namu rūsyse, net kiemouse. Visur 
jaučiamas knygų trūkumas, popierio 
ir visokiu mokslo įrankiu. Mokytojai 
dažniausiai dirba be jokio atlyginimo 
ir tik palyginant visai nesenai kele
tas mokytoju pradėjo gauti kuklu at
lyginimą. Kadangi lietuviu vaikučiai 
Vokietijai- moko°i V.,ai 
sąlygose, tai ir mokytoju pareigos ir 
j u atsakomybe už auklėtiniu morale 
yra daug sunkesnės, negu jos buvo 
Lietuvoje taikos metais. Reikia pasa
kyti, kad bendrai mūsų mokytojai 
Vokietijoje pilnai pateisino savo var
dą ir irodė didžiausia pasišventimą.

BALF’as, pilnai atjausdamas esama

padėti, išvystė Amerikoje stipria ak
cija parinkti vargo mokyklai Vokie
tijoje knygų, rankvedžiu ir visokios 
rašomosios medžiagos. Lietuviškosios 
organizacijos Vokietijoje deda visas 
Įmanomas pastangas atspausdint kuo 
daugiausia rankvedžiu. Tremtiniu tar
pe atsirado jau keletas reikalingiau
siu knygų, kurios dabar yra surink
tos ir perspausdintos. Lietuviu Są
jungos švietimo skyrius kaip tik ir 
rūpinas šiuo reikalu. Knygų leidimo 
bendrovė ’’Patria”, ankščiau veikusi 
Vilniuje, dabar Įsikūrė prancūzu zo
noje. Nesenai trys rankvedžiai buvo 
atspausdinti Visbadene, du Hanau ir 
kitur. Britu okupacijos zonoje gautas 
leidimas perspausdint 15 lietuvišku 
knygų, tame skaičiuje Lietuvos isto
rija. Be to, dar daromi žygiai gauti 
Aliantu leidimą lietuviams student
ams stoti i vietos universitetus, ar i 
universitetus J. A. Valstybėse, Angli
joje, Prancūzijoje ir kitur. BALF’as 
kaip žinome, jau iš seniau suteikia 
pašalpas studentams ir kitose valsty
bėse tęsti jiems mokslus. Britu oku- 
potoje zonoje virš 400 lietuviu stu
dentu eina mokslus įvairiose aukštose 
mokyklose. Dėka britu intervencijai, 
10 % vakansiju dešimtyje aukštuju 
Vokietijos mokyklų yra rezervuota 
studentams iš Pabaltijos kraštu.

Romoje yra svarstomas projektas 
įsteigti Dvasine Seminarija būsian
tiems kataliku kunigams.

Vatikanas ši sumanymą pilnai re- 
mL i pk. Lietuviu kuni
gu yra pasiusta iš Vokietijos i Roma 
ir Insbruka tęsti mokslus. Du pensio
natai yra atidaryti lietuviu studen
tams Romoje ir Pizoje. (’’Current 
news on the Lithuanian Situation.)

Vakaru Europoje lietuviu tremtiniu 
tykibinai reikalai yra tvarkomi vieno 
arkivyskupo, dvieju vyskupu ir apie

Katalikiškoji Vokietija, apimanti treč
dali visu jos gyventoju, atsispyrė 
prieš nacistiška terorą ir propaganda 
ir individualiai ir kaip institucija. Iš 
po dvylikos metu tyronijos ji išėjo 
nepalaužta nei tikėjime, nei lojalume, 
nei moraliniame standarte. Čia noro
mis nenoromis prisimena to garsaus 
prancūzu rašytojo ir diplomato Paul 
Claudel pasakymas. Jis paklaustas, ar 
šiais laikais (dar prieš ši pasaulini 
kara) persekiojama Bažnyčia nėra 
priversta kuri laika gyventi katakom
bose, atsakė: ’Ne, tai gali būti tik 
Rusijoje, bet ne kitur. Mūsų varpinės 
yra danguje. Eikite ir sakykite, kad 
Kataliku Bažnyčia, kurios sritys yra 
visas pasaulis, o ne katakombos, mo
kės apsiginti.” Kataliku Bažnyčia, 
kaip vedanti garbinga, tiesia ir šviesia 
kova prieš patamsiu vaikus, savyje 
buvo tiek stipri, jog ir tamsiausiu 
gaivalu pučiamos sirenos negalėjo 
nustelbti jos varpu gaudėsio. Daug 
kur bažnyčia vedė defenzyvine kova, 
kaip kad, pav., Prancūzijoje, bet juk 
ir gera defenzyva priveda prie kovos 
laimėjimo. Ir ka mes šiandien mato
me Prancūzijoje: Bažnyčia ten netik

kad atsilaikė, bet ir laimėjo.
Bet Bažnyčia juk bendruomenė, o 

bendruomenė tai mes. Ji, vienintėlė 
pasilikusi dabar ivesti žmogų i nauja 
gyvenimą, labiau įpareigoja ir mus 
katalikus, ji šiuo momentu reikalauja 
iš mūsų viršvalandžiu, nes vynuogyne 
dabar pats darbymetis. Bažnyčia sta
to mums klausimus ir laukia i juos 
pozityvaus atsakymo, o pozityviai at
sakius, ji laukia ne tik tu klausimu 
sprendimo, bet ir elgesio linijų, drąsu
mo, patyrimo, intelektualumo, su
brendimo ir ir nuoširdaus solidarumo 
pavyzdžiu. Paskutinis pasaulio sukrė
timas Kataliku Bažnyčiai pavedė iki 
šiol gal ir svarbiausia visuotinės mi
sijos dali. O mums katalikams po to
kio trenksmo svarbiausia atgauti savo 
vaidmens sąmone. Tai nelengvas už
davinys, reikalaujas iš mūsų daug 
kur užsilopyti ta mums už lelijas 
gražesni duota rūbą. Katalikai turi 
formouti nauja humanizma, siekti ku
rio nors gėrio geromis priemonėmis, 
ne taip, kaip klasiniai humanistai, 
kurie ieškojo laisvės be Dievo. Naujas 
humanizmas turi būti Kryžiaus hu
manizmas.

250 kataliku kunigu. Lietuviai katali
kai Votietijoj ir Austrijoj yra padalyti 
i 13 dekanatu.

Lietuviai protestantai turi irgi ke
letą savo kunigu, kurie aptarnauja 
savo tikinčiuosius. Dvasiškai lanko 
tikinčiuosius po išmėtytas lietuviu 
kolonijas. Komisija Lietuvos Caritas, 
katalikiška šalpos organizacija, re
miama lėšomis Sv. Tėvo ir vadovau
jama Profesoriaus P. Petraičio, buv. 
Kauno Dvasinės Seminarijos Rek
toriaus parodo ypatinga aktyvumą 
Vokietijoje. Si organizacija jau yra 
suteikusi pašalpas apie 2000 studentu, 
virš 300 mokytoju ir apie 1000 lietu
viu tremtiniu.

LIETUVIŠKOS organizacijas Vaka
ru Europoje sugeba išleisti apie 30 
periodiniu laikraščiu. Mūsų rašytojai 
ir poetai ištremime išleido eilė ver
tingu kūriniu. Nesenai buvo atspaus
dintos dramos: ’’Gintaro kraštas” ir 
Naciu pragare”, ypatingai pavykusiu 
veikalu, parašytu ’’Orarienburgo na
ciu stovykloje.” Visa eilė kūriniu yra 
paruošta spausdinimui. Lietuviai trem
tiniai yra suorganizuoti i daug choru, 
orkestru, liaudies ansambliu, dramos 
grupiu, atletu grupiu, sportu gliubu 
ir t. t. Mūsų pabėgėliai dažnai pasi
rodo viešuose koncertuose, literatūros 
vakaruose, liaudies šokiuose. Pažymė
tina, kad lietuviai pirmieji iš visu 
tremtiniu pradėjo steigti savo mo
kyklas, chorus, šokėju ansamblius ir 
kitokias kultūrines organizacijas.

Naujoji susidariusi Siti ?cijaP i tū
ląją iš kataliku, kad jie tinkamai 
stovėtu reikiamoje savo uždaviniu 
aukštumoje. O kaip tai pasiekti? At
sakymo vietoje geriausiai tiktu profe
soriaus Eduard le Roy pasakymas: 
’’Kada jus traukia srovė, tai jūs turite 
eiti greičiau už ja, jei norite būti savo 
krypties viešpačiai: laivas, kuris ne
plauktu greičiau už srove, nieko ne
laimėtu.” Su skausmu širdyje tenka 
prisipažinti, kad mes katalikai neper- 
daugiausia padėjome pastangų sveikai 
pažangai, nors, tiesa, sąlygos buvo ir 
labai sunkios. Bet dabar perspekty
vos veikimui gerėja, tik reikia sėk
mingai imtis darbo, mažiau kalbėti 
apie darbo metodus, bet daugiau 
dirbti. Kas politikas teužsiima politi
ka, kas istorikas teužsiima istorija, 
kas filosofas — filosofija. Kievienas 
turi dirbti savo darba, padaryti ji 
lygiai gerai ir, jei galima, dar geriau 
už nekatalika. Katalikui reikia isigyti 
neginčijama teise kompetentingai kal
bėti apie savo dalyka.

Katalikas privalo atlikti jam pa
vesta iniciatyvos pareiga: jis turi 
spręsti ir veikti, kitaip veltui jis būtu 
vadinamas žemės druska. Katalikas 
turi pašalinti ta nekatalikiška nuolat 
kartojama formule: ak, rūpinkimės 
tik savo mažais dalykėliais ir reika
liukais, Dievas padarys savuosius ir 
be mūsų. Toji formulė atima katali
kams vadovavima laikiniems daly
kams. Katalikai turi pasitikėti Dievu, 
bet, neperžengiant Jo įstatymu, veikti 
taip, lyg nuo ju pačiu viskas priklau
sytu. Tiek ekonomijos, tiek meno, 
tiek kitose pasaulinėse srityse kata
likui nėra duota kokios specialiai 
ypatingos šviesos, kuri įgalintu ji 

(3 puslap.)
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3 SPINDULIAI
tikrai ir lengvai rasti geresni spren
dimą, nes ir jis iš to paties molio ir 
jam galioja ta pati formule: ’’savo 
kaktos prakaite valgysi duona”.

Bet bene pati svarbiausia problema 
šiuo momentu, už kuria katalikas 
neša didele atsakomybe, tai toji ne
lemta praraja tarp krikščionybės ir 
darbininkijos plačiųjų masių. Nerei
kia neigti — katalikai šioje srityje 
daug piktžolių išrovė, Lietuva čia 
turi daug kuo pasididžiuoti, abu Lie
tuvos darbininkijos apaštalai a. a. 
prof. Pranas Dielininkaitis ir Sibiran 
išvarytas prof. Pranas Dovydaitis bus 
Įamžinti krikščioniškos darbininkijos 
istorijoje. Bet ši problema iškyla da
bar vėl, nes pražūti purškias slibinas 
iš pačiu paskutiniuju spardosi, neno
rėdamas grobio iš nagu išleisti. Bet 
šiame pasaulyje nėra nieko amžino, 
ypač neilgalaikės yra netiesos. Anks
čiau ar vėliau supliukš ir tas mases 
suvedžiojas burbulas. Masės gali su
mišti, o tuo pasinaudoti gali dar ža- 
lingesni gaivalai. Katalikai turi budė
ti ir ruoštis šiam momentui. Si prole
tariato problema stato prieš mus 
veikimo dilema: arba mes turime pas
partinti kontaktą su masėmis ir eiti 
ten, kur jos yra, arba vengti liaudies 
ir atsisakyti nuo realios įtakos jai. 
Tai didelio atsargumo ir didelės di
plomatijos dilema. Laikas dirba kata
liku naudai, bet užtat katalikas turi 
kropščiai ruoštis tai misijai, turi gerai 
planuoti ir paruošti dideli ir atsa
kinga aparata tiems idėjos pabėgė
liams priimti.^ Nuo *o priklausys ir 
masių laimėjimas sau. Katalikai turi 
mėginti atskirti proletariškaji momen
ta nuo marksistiškojo, katalikas turi 
priimti visus žmoniškuosius proleta
riato reikalavimus visai nebendrau
ti'’ t su f^bsofijnmis ir partijomis, 
kuriomis pčoleariatas dar taip vis 
pasitiki. Kataliko komunistu už tai 
niekas nepavadins. Masių atkrikš- 
čionimas yra dabar bene pati svar
biausias kataliko uždavinys, nes, ar 
šiaip ar taip, masių viduje dar te- 
bespinksi nors gal ir gerokai apsmil
kus tikėjimo lempelė.

Vladas Šlaitas

AŠ AKLAS
Tu, mano Viešpatie, žinai manuosius 

klystkelius. 
Tau yra žinomas būties ramusis taškas. 
Kodėl gi aš blaškaus, lyg peteliškė, 
Iš nežinios i nežinia?

Matei: aš užvakar grįžau namo, lyg 
girtas, 

Ir mano namas buvo tuščias ir sudužęs. 
Aš aklas, Viešpatie, man niekad 

nesurasti
Keliu tylion Jeruzalėn.

Tu patepei akis aklajam elgetai — 
Pasigailėjai ir pagydei.
Pasigailėki ir manes: man dar sunkiau, 
Nes aš nič nieko nematau matydamas.

Suvilgyk smėli savo seilėmis ir akla 
Mane patepk, kad praregėčiau ir 

neklysčiau, 
Nes Tau juk gaila, mano Dieve, 

nusidėjėlio 
Ir palaidūno vėlu vakara sugrižtančio.

Tu, mano Viešpatie, žinai manuosius 
klystkelius.

Tau yra žinoma žmogaus dienu prasmė. 
Kodėl gi aš blaškaus, lyg peteliškė 
Šviesoj klaidžios ugnies?

Kartu su tais uždaviniais, kurias 
laikas katalikams stato, iškyla ir ka
taliko pasaulininko vaidmuo, nes 
dvasininkai vieni to didelio vienuo- 
gyno niekada negalės aprėpti. Pasau- 
lininkas juk nuolatos maišosi toje 
kunkuliuojančioje masėje, ir kiekvie
nas šapelis jo užkliūva. Jeigu vienuo
lyno žmogų nuo dvasios pavoju saugo 
mūras ir vienuma, tai' pasaulininka, 
kurio pagundų pasaulis nė minutės 
nepaleidžia, turi saugoti tik jo paties 
vidaus tvirtumas. Bet maža to, jis ne
tik kad privalo pats save apsiginti, 
bet neprivalo to krikščioniškojo ži
binto paslėpti po puodu, o nešti ji 
pozityvia kryptimi per nudvasėjusi 
pasauli ir tuo būdu, anot Ch. Pėguy, 
kelti ta ’’didžiuli numirusi lavona”. 
Tai pasaulininko misija. Idėjos plot
mėje tiek dvasfninkui, tiek pasauli- 
ninkui yra tas pats mastas: jie savo 
dabarties misija atlieka tik tiek, kiek 
jie abu savo asmeniu yra žėrinčios 
krikščionybės nešėjai. Tai esminis 
dalykas ir anot Rademacherio ’’juo 
daugiau žmogus atsiduoda žemiškai 
kultūrai, juo gilesnes šaknis jis turi 
turėti religijoje. Ir atvirkščiai: juo 
daugiau kas gyvena dieviškomis ir 
amžinomis vertybėmis, juo daugiau 
dėmesio jis turi kreipti i žemiškąsias 
vertybes — kurios jam yra dangiškų
jų vertybių atspindys — kad ir jas 
pašvęstu”.

Kaip matome šis pasaulio momen
tas stato katalikui ne lengvus užda
vinius" ateičiai, o toji ateitis glūdi pa
čiu kataliku vidinėje vertėje. Ne ko
munizmas, ne nacizmas, ne fašizmas 
ar kitoks dar nebūtas ’’izmas” gresia 
pasauliui, bet gresia tai, ar katalikas 
sugebės gyventi pagal katalikiška ti
kėjimą. Katalikui, hoilut turėti' atei
ti kaipo laimėjimo trofėjų, reikia su
kelti revoliucija savo viduje, o nuo 
šios vidaus revoliucijos priklausys, ir 
toji didžioji revoliucija, kada iš žmo
nijos sopulingos širdies bus ištraukti 
tie i ja susmeigti septyni skausmo 
kalavijai.

MALDA UŽ TĖVYNĖ
Dieve, kuris leidai tautas ir idegei 

joms laisvės troškimą, gražink, pra
šome Tave, ir mūsų Tėvynai laisvės 
dienas. Tegu tie bandymai kuriuos 
tu skyrei mūsų salaia, būna jos 
prisikėlimui ir didesnei jos dvasinei 
gerovei.

Laimink, Viešpatie, mus, kurie pri
versti buvome palikti savo gimtąją 
žeme. Duok mums jėgų ryžtingai pa
kelti sunkia tremtinio dalia. Pada
ryk, kad visi mes liktume ištikimi 
savo Tėvynei ir grįžtume i ja, nešda
mi nauja atgimimo ugni.

Siusk, Viešpatie, išminties ir stip
rybės dvasios tiems, kurie dirba mūsų 
tautai ir aukojasi jos labui.

Padėk savo tėviška meile ir globa 
pasilikusiems Tėvynėje mūsų bro
liams ir sesėms, stiprink dėl Tavo 
vardo ir tautos laisvės kenčiančius, 
guosk liūdinčius ir nuskriaustuosius, 
amžina šviesa suteik, Viešpatie, 
tiems, kurie jau mirė kovos lauke.

Švenčiausioji Mergele Marija, Auš
ros Vartų gailestingumo Motina, Pa
vesk savo dieviškajam Sūnui Jėzui 
Kristui mūsų Lietuva, kuri taip nuo
širdžiai Tave myli ir garbina.

Neleisk, kad Tavo Sūnaus vardas 
būtu išrautas iš lietuviu širdies.

Svertasis Kazimierai, mūsų tautos 
Globėjau, vadovauk- mūsų kovai <jėl

KONNERSREUTHE
Iš vieno amerikiečiu kunigo laiško 

savo parapijiečiams
1945 m. spalio 5 d.

Šiuo momentu mane valdo tiktai 
viena mintis — vizitas i Konnetsreu- 
tha. Terese Neumannaite pamatyti 
yra reikšmingas įvykis mano gyveni
me. Ketvirtadieni, 1945 m. rugsėjo 13 
d., aš su kitais 5 dvasininkais išvykau 
i Konnersreutha. Mes netikėtai Tere
se susitikome zakristijoje, kur ji puo
šė altorių rytojaus dienos mišioms. 
Jos rankose buvo aiškiai matyti žai
zdų žymes — maždaug amerikiečiu 

’vieno kėni dydžio. Besisveikinant 
man krito i aki, kad ji paduoda tiktai 
dali rankos — matyti, kaip spėjau, 
skauda žaizdos. Jos žvilgsnis mus tu
čtuojau patraukę. Šiaip ji atrodo ma
loni, švelni, besišypsanti bavare mer
gina.

Vieno vertėjo padedami, mes su Ja 
kalbėjomės apie 15 minučių. Su para
pijos klebonu susitarėme, kad pas Te
rese atvyksime rytojaus diena 9 vai. 
45 minutes. Aš niekuomet neužmiršiu 
to įspūdžio, kuri patyriau iejes i jos 
kambari. Tai buvo tarytum žengimas 
i kita pasauli. Terese pagauta eksta
zes — sėdėjo tiesiai lovoje. Per jos 
veidus sroveno žemyn dvi kraujo drū- 
žes. Balta skarute, kuria turėjo prisi
dengusi galva, buvo devyniose vieto
se permirkusi krauju. Ji buvo rankas 
sudėjusi maldai, o pati visa spindėjo 
nuolankumu. Kunigas mums paaiški
no, kad šiuo momentu ji regi Kristų 
žengianti i Kalvarijos kaina ir žing
snis po žingsnio lydi ji visa kelia.

Mes žiūrėjome i Terese kokia puse 
valandos laiko, kol ji vėl atgavo ra
mybe, kuri, kaip paaiškino kunigas, 
turėjo trukti iki 11 vai. 45 min. Mes 
išėjome iš kambario ir paskum vėl 
grįžome nurodytuoju laiku atgal, no
rėdami patys savo akimis įsitikinti 
ir pabūti liudininkais, kaip Terese iš
gyvens Kristaus prikalima prie kry
žiaus. Čia buvo atvykusios trys ame
rikiečiu kunigu grupes, kiekviena po 
8 žmones.

Nieks manes taip nesujaudino, kaip 
kad paskutinis epizodas tos kupinos 
pagarbos ir nužemintos dvasios sce
nos. Terese pasuko galva i kaire, no
rėdama išgirsti latro žodžius, paskum 
vėl atsisuko i Kristų, tarianti: ’’Sakau 
tau: dar šiandien būsi su manimi ro
juje. ’’Jos lūpose pasirodė šypsena,ir 
ji, matyti, tuo patenkinta, vėl nusisu
ko i gera ji latra. Beveizint jai i latra 
iš kaires, jos kaktoje pasirodė raukšle. 
Ji ištiesė i ta puse rankas, prašydama 
pasigailėti ir parodyti jam meile. Ta
čiau kadangi jis ir toliau plūldo Kri
stų, jos akys vėl nukrypo i Išganyto
ja.

Kita grupe mate, kaip Terese regė
jo Kristaus mirti. Kunigai paskum 
papasakojo, kad ji po Kristaus mir
ties pati sukniubo su visais mirties 
ženklais. Tas vaizdas taip sukrėtė ju 
sielas, jog jie sakėsi to neužmiršta, 
ko’ mirs. Kunigams buvo leista pa
liesti Tereses rankas, ir jie isitikino. 
kad tai būtu tikrai mirusiosios ran
kos. O tie kunigai buvo dažnai prate 
matyti mirštančius žmones, nes per 
paskutiniuosius menesius visi buvojo 
kautynių lauke. Nuo 11 vai. 45 min. 

laisvės, kaip kitados stebuklingu bū
du, kad vadovavai mūsų tėvams.

Per Kristų, įpūsu Viešpati, kuri ti
ki, išpažįsta ję- myli kiekvienas tau
rus lietuvis. Apien.^j

iki 12 vai. 45 min. Terese visa laika 
išsėdėjo tiesiai savo lovoje.

Aš vėl vyksiu i Konnersreutha — 
gal net netrukus, po keliu savaičių. 
Visiems tiems, kurie tarnauja kariuo
menėje, aš linkiu greitai grįžti i na
mus, o civiliams, kurie gali aplanky
ti Terese, ta proga ir pasinaudoti — 
iškalbingiausiu dangaus ženklu šioje 
žemeje.

1946 m. sausio 30 d.
Per savo tris paskutinius vizitus 

Konnersreuthe aš turėjau laime išbū
ti prie Tereses ir klebono Naberio 
kiekviena karta po 2—3 valandas. Tie
siog nuostabu stebėti Tereses veido 
pakitimus, kai j! seka Jėzaus kančias 
tam artėjant i mirti. Prieš ištariant 
Jėzui žodžius ’’Trokštu”, jos veide pa
sirodo visos troškulio kančios, kurias 
jaute ir Kristus. Kai Kristui buvo pa
duota acto, ji su pasibiaurejimu nuo 
jo nusisuko. Baigiantis kančiai, jos 
veidas pamažu pasikeičia ir Įgauna 
mirusios pavidala. Aš dažnai mačiau 
mirštant žmones, man teko būti prie 
mirties patalo jūsų gimdytoju, motinu, 
broliu ir seserų. Ir jei aš dabar jums 
sakau, kad aš mačiau mirštančia Te
rese, tai taip iš tikro ir buvo. Jos al
savimas darėsi vis greitesnis ir trum
pesnis, ir ji tikrai atrodė kaip mir
štantis žmogus. Kai Kristus nulenkia 
galva ir išleidžia dvasia, ji, sunkiai at
sidususi, taip pat, lyg numirusi, suk
rinta. Tiesiog baisu tat matyti. Ir man 
pasidarė nepaprastai lengva, kai aš 
po keliu minučių (tat iš tikro tebuvo 
tiktai kelios sekundes) vėl išvydau 
lengvai kilnojantis, alsuojant jos krū
tine. Tcr?cn taip išbūna tokios būse
nos pag-v i kokias 5 minutes. Visiš
kai ąts-’ ji. tiktai »
pietų, motina nušluosto jai krau
ją. Tačiau ji išbūna lovoje ligi sek
madienio, kurio ryta priima komuni
ja, nes nuo kentejimu ir kraujo nute
kėjimo yra labai nusilpusi. Sekma
dieni po pietų vėl stoja prie darbo ir 
jaučiasi visai normaliai.

Per mOsu viena vizitą Terese mums 
parode krūva laišku, kuriu jai atsiun
čia iš viso pasaulio. Daugelis ju buvo 
parašyti angliškai. Kadangi ji angliš
kai nemoka, tad negali i juos ne atsa
kyti. Aš kai kuriuos jai išverčiau, ir 
ji prižadėjo juos atsiminti savo mal
dose. Kad ji galėtu atsakyti i visus 
laiškus, reiktu jai pasamdyti sekreto
rių, kuris kalbėtu visomis pasaulio 
kalbomis. Terese pasirašo po šventų
jų paveikslais tiems žmonėms, kurie 
ja aplanko. Kai aš ja paskutini karta 
mačiau, ji pasirašė 8000-ji paveiksliu
ką amerikiečiu kariams.

Būdinga yra tai, kad Konnersreuthe 
iš šių ivykiu nesistengiama padaryti 
nieko, o ničnieko, kas nors iš tolo tu
rėtu koki nors ryši su bizniu. Neu- 
mannu šeima gyvena paprastame ba
varu namelyje. Apie turtą ir pinigin- 
guma negali būti nė kalbos Visai tei
singai sako kardinolas Faulhaberis, 
bylodamas: didžiausia Teresės paslap- 
tis yra ne tai, kad ji absoliučiai nieko 
nevalgo, taip pat ir ne stigmos, bet 
faktas, kad ji, nepaisant jai per dvi 
dešimtis metu rodomos pagarbos, ne
nustojo savo pirmykščio kuklumo ir 
paprastumo. Konnersreutho įvykius 
matė savo akimis visa eilė žymiu 
mokslininku, istoriku, kilmingųjų, vy
skupu ir kardinolu — ir vis dėlto Te
rese liko paprasta bavare ūkininkai
tė, nuolanki, nuoširdi, be klastos ir. 
išdidumo.
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A 1 Marija Roz., Mantis
T 2 Angelai Sargai, Erdvilis
K 3 Evaldas, Asarė, Milgydas
P 4 Serafinas, Uponė, Gailius
S 5 Placidas, Upine, Palemonas
S 6 Brunonas, Asarytė
P 7 Morkus, Mažrimas
A 8 Brigita, Lindeika, Daugis
T 9 Dionizas, Eglė, Krytis
K 10 Pranciškus, Jaunė
P 11 Zinaida, Verpė, Bamustas
S 12 Maksimilijonas, Maldeika
S 13 Eduardas, Zeminėlė, Norutis
P 14 Kalikstas, Gendrė
A 15 Teresė, Kirbaidas
T 16 Viktoras, Bitė, Geluonis
K 17 Jadvyga, Gytė, Saigūnas
P 18 Lukas evang., Liubartas
S 19 Petras, Grytė,* Rūstulis
S 20 Morta, Gedainis
P 21 Uršulė, Gilanda
A 22 Pilypas, Mynė, Narbutas
T 23 Ignotas, Ramutė
K 24 Rapolas, Daugalis
P 25 Boleslovas, Karigaila
S 26 Evaristas, Minginta
S 27 Florencijus, Hute, Ramojus
P 28 Simas ir Judas, Vikis
A 29 Euzebijus, Gelgaudas
T 30 Alfonsas, ROstulė
K 31 Liucilė, Sargė, Tyris

VAIKU 
KAMPELIS

K. Bajerčius

Trys keliai
(Apsakymėlis)

NUC 2tep2m2naiuu žiu iki 
šiandien ir nuo šiandien .k£ to
limųjų ateinančiu amžių ėjo, 
eina ir eis per žeme trys platūs 
keliai, tarp kuriu pinte išpinti 
keliu keliai, taku takeliai, jun
gia viena su kitu šiuos tris pla
čiuosius kelius — tai yra gyve
nimo keliai.

Jie yra labai apgaulingi: ku
ris geriausias ir patogiausias 
atrodė, tas dažniausiai pražūtin 
veda, o kuris nykus — tas lai
mėm.

I.
Senumo nelabai dar sena Jonelio 

motinėlė, bet ligota: kenčia ji sunku 
kosulį, kaulu diegliai iš visu pusiu ja 
ramsto, kad ir atsitiesti negali. Todėl 
ji ir Jonuko, vienintelio savo sūnelio, 
išmaitinti negali: iš pat mažu, vos tik 
beatmenamu dieneliu tarnauja Jone
lis pas svetimus šeimininkus už duona 
ir drapanas. Šiemet dar tik pirmi me
tai, kai ūkininkas Petras Murma, 
pas kuri Jonelis jau trejus iš eilės 
metus ištarnavo, sutiko jam i alga 
pasodinti ir pūrą bulviu, bet ir tai 
tik Jonelio motutei labai prašant.

Tėvo Jonelis neturėjo. Apie ji 
ir pasakojant niekumet savo motute 
negirdėjo. Veltui Jonelis galvojo, vel
tui klausė karta ir savo motutės apie 
tėte — ji jam nieko nepasakė, tik 
kažin ko gailiai apsiverkė ir nusiš
luostė skarelės kampu gausiai pasru
vusias ašaras.

Jonelis ne toli nuo savo namuku 
tarnavo — trečiame kaime. Todėl va
sara, kai jo motute prisiuogaudavo 
uogu ir nešdavo jas i miesteli par
duoti, nubėgdavo drauge ir Jonelis 
miestelio pažiūrėti, nors paskui ir

GAILA MINIOS
Apskritai, kiek daugiau apsišvietu- 

sieji, aukščiau iškilusieji asmens ne
mėgsta už save (Žemesniųjų, mažiau 
prasilavinusiųjų. Jie žiūri i juos iš 
aukšto, vengia su jais bendrauti, reiš
kia jiems tam tikros paniekos, kaip 
tamsiai liaudžiai, aklai miniai. Suvis 
ne taip elgėsi čia mūsų dieviškasis 
Mokytojas. — Gaila man minios! (Mk. 
8, 2), girdime ji sakant šio sekmadie
nio evangelijoje. Ir iš tikro, visas jo 
gyvenimas žemėje praėjo šluoju šū
kiu. Jis gailėjosi minios, atsieit, pra
stučiu, menkučiu žmonelių. Ir tai ne 
vien jausmais, bet ypač darbais.

1. Savaime aišku, jog skirtumas tarp 
V. Jėzaus ir labiausiai išsilavinusiuju, 
aukščiausiai iškilusiųjų asmenų yra 
nepalyginti daug didesnis negu tarp 
šių pastarųjų ir žemiausiosios liau
dies, tamsiausiosios minios. Todėl, jei
gu jau kas, kas, tai jis turėjo teisės 
žiūrėti i ja iš aukšto, ja niekinti, jos 
vengti. O ar jis tai darė? — Nieku 
būdu! Kaip tik atvirkščiai. Atėjės i ši 
pasauli, pasirinko jis sau vieta anaip
tol ne tarp įvairiu didžiūnu ir galiū
nu, ne tarp šviesiųjų ir gudriuju, bet 
kaip tik tos žemosios, niekinamosios 
liaudies tarpe. Visas slaptasis jo gy
venimas praėjo, kaip vieno iš jos na
riu, viešasis — tarp jos ir kone išim
tinai jai. Visi artimieji jo giminės buvo 
paprasti, menki, niekam nežinomi 
žmonės, visi rinktiniai jo mokiniai-ne 
kitokie. Ir, kai jis viešajame savo gy
venime išgarsėjo, kai visa tauta užsi
degusi šaukė: — Didis pranašas kilo 
mūsų tarpe! — (Lk. 7, 16), ir i klau
sima: — Kas yra šitasai? — atsaki
nėjo: — Tai Jėzus, pranašas iš Naza
reto Galilėjoje! — (Mt. 21, 11), jis 
anaiptol nepasielgė taip, kaip pa
prastai elgiasi visi iškilusieji asmens 
su savo artimaisiais: jie arba juos iš
kelia ne karta net i jiems neprideran
čias vietas, arba juos suvis užmiršta, 
ju išsižada, gėdisi net. Ne- Jis paliko 
juos ten ir taip, kur ir kaip jie prieš

gaudavo barti nuo savo šeimininko 
už laiko gaišinima.

Miestelyje jis nuo savo augintojėlės 
niekur neatsitraukdavo ir todėl ma
tydavo, kai pikti žmonės akimis arba 
smakru, o kartais ir pirštais rodyda
vo i jo motute ir kažin ka palengva 
šnibždėdavo; pakraipys, būdavo, pa
linguos kuone kiekvienas galva, pa- 
mostikuos kuone kiekvienas galva, 
pamostikuos dar rankomis ir vis, ka
žin ka šnibždėdami, nusijuoks ir, pa
žiūrėję i didelius mūro namus, sto
vinčius šalia pat rinkos, ties kuriais 
Jonelio motutė visumet savo uogas 
pardavinėdavo, nueis vėl kiekvienas 
savo keliu. Ko tie žmonės norėdavo 
ir ka jie manydavo, Jonelis nieko 
nesuprasdavo.

I miesteli jis su savo motute dažnai 
nubėgdavo ir vis ta pat matydavo. 
Oi, būdavo tuomet Joneliui labai 
gaila, net maža jo širdelė virpėte vir
pėdavo. Kad galėtu, rodos, tai eitu 
jis prie kiekvieno ju, i ranka pabu
čiuotu, gražiais žodžiais maldautu, 
prašytu, kad tik jie taip nežiūrėtu ir 
nerodytu pirštais i jo motute, kuri 
jam visumet taip gera, taip gera. Bet 
kietos širdies žmonės, nesupranta jie, 
ka Jonelis norėtu pasakyti. O gi jis 
taip myli savo motute, kuri dažnai 
jam pripila pilnas rieškutes išsirpusiu 
uogu, nuperka riestainėliu, kartais,

I tai buvo buvę, nes jam buvo gaila 
minios, gaila liaudies, ir jis nenorėjo 
nuo jos atsitolinti, skirtis. Ne veltui 
pažymima evangelijoje: — Matyda
mas minias, jis ju gailėjosi, nes buvo 
nuvargintos ir gulėjo kaip avys, ne
turinčios piemens — (Mt. 9, 36).

2. Apsigyvenęs tarp prastųjų, men
kųjų žmonelių, Jėzus daugiausia 
jiems pavedė ir savo jėgas. Be abejo, 
jis būtu galėles įkurti šalies sostinėje 
savo mokykla, kuri tikriausiai greit 
būtu išgarsėjusi; sutelkti aplink save 
būrius aukštos kilmės gerai išsilavinu
siu mokiniu, kurie paskui gal būtu 
sėkmingiau jo mokslą išnešioję po 
visas šalis, negu tai padarė apašta
lai. Bet ne! Jis taip nesielgė. Jam 
gaila buvo minios. Jis nenorėjo jos 
nuo saves atstumti, kas būtu ivyke, 
jei jis būtu pakrypės i aukštesniuo
sius sluoksnius. Todėl jis ėjo i josios 
tarpa. Golilejos lygumose ir kalvose, 
Genezareto pakrantėse, Judėjos smil
tynuose ir akmenynuose. Jis aplankė 
visus kaimus ir miestelius, nenorėda
mas vienoje vietoje net ilgiau užtruk
ti, nes, esą. — ir kitiems aš turiu 
skelbti Dievo karalystės evangelija — 
(Lk. 4, 43). O kaip su gebėjo pritaikyti 
jis savo mokslą liaudžiai! Nors jojo 
tiesos giliu giliausios, kokios tik be
gali būti, bet kaip be galo paprastai 
jis jas išdėstė savo nuostabiuosiuose 
prilyginimuose, kuriuos ėmė iš minios 
gerai pažistamo kasdieninio gyveni
mo. Iš tikro jis didžiausias visu laiku 
ir šalių populiarizatorius.

3. Itin rūpindamasis žmonių sielo
mis, neužmiršo Jėzus nė juju kūno 
reikalu. Kiek išgydė jis i vairiu įvai
riausiu gamtos jėgomis ir žmonių iš
mintimi hebepagydomu ligoniu! Kas 
tik jo šaukėsi, nė vienas nebuvo 
neišklausytas. Kame vargas buvo 
ypač didelis, jis niekieno neprašomas 
teikė pagalbos. Kaip šio sekmadienio 
evangelija mini, jis stebuklingai pa
valgydino didžiuli žmonių būri. Ir 

atbėgusi i Murmas, sulopo jam nuply
šusią sermėgėle, bet jie, tie nenaudė
liai žmonės, vis kažin ka apie ja 
šnibžda ir dar juokiasi! Oi, gaila Jo
neliui, labai gaila ir be galo tuomet 
širdele sopa.

II.
Vakar lijo. Bet šiandien tai jau ro

dėsi labai graži diena būsianti: vėje
lio jokio, dangus giedras, o saulutė 
ten toli toli, už devynių giriu, už de
vynių kalnu iš mėlynu gelmių kyla 
gražiai raudona, kaip ugnies kamuo
lys, o jau didelė didutėlė, kaip rėtis, 
ir kyla vis aukštyn ir aukštyn taip 
greitai, kaip riste ritasi. Todėl šian
dien ir Joneli jo šeimininkas, Petras 
Murma, pažadino labai anksti, vos tik 
išaušus, įdienosią, mat šiandien labai, 
tai karvės reikia priganyti iš anksto, 
o pietumis, kai gerai įkarštės, par
ginti namon, ir perpiete primigti ga
lėsiąs.

Bet Joneliui miegas perpietėmis nė 
sapne nesisapnuodavo. Jis ir šiandien 
parginęs tuoj nubėgs pas savo motute 
ir eis su ja uogauti, nes vakar miške 
rado dar niekeno neuogauta avietyną, 
todėl nusives ten ir ja. Oho, Jonelio 
motutė moka labai greitai uogauti: 
jis vos tik kelias saujas aviečių tesu- 
valgo, o ji, žiūtrėk, j nu pilna kašute 
priuogavusL Nusives todėl Jonelis 
savo motute pas ta pati didžiausieji 

taip padarė ne tik ta viena syki. Iš 
tikro jam buvo gaila minios, ir ta j i 
savo gailėj imasi reiškė jis ne vien 
jausmais, bet ypač darbais.

Savaime suprantama, kad Jėzaus 
mokiniai turi sekti savo dieviškojo 
Mokytojo pėdomis. Nė vienam nėra 
leista niekinti, žeminti liaudį, minia, 
atsieit, tuosiuos, kuriuos ypatingu bo
du gerbė ir mylėjo pats isikūnijusis 
Dievas. Bet tai dar ne viskas. Reikia 
taip pat juju gailėtis. Ir tai ne vien 
jausmais, bet, kaip Jėzus, itin dar
bais. Ypač tai neužmirština tiesiems, 
kurie yra iš juju tarpo išėję, iškilę. 
Ir, aišku, iškilę ne kieno kito, kaip 
tik tos pačios liaudies jėgomis, pa
stangomis. Juk jie tik dėl to dabar 
aukščiau siovi, kad ji juos rėmė ir 
kėlė. Kad jie galėtu prasilavinti, ap
sišviesti, būriai ju broliu ir seserų li
kosi tamsoje ir žemumoje. Tad reikia 
dabar stengtis bent kiek atpildyti tai, 
ko jie buvo nustoję. Tai bus tik, taip 
Sakant, skolos gražinimas, daugiau 
nieko. — Gaila man minios — kalbėjo 
ir visu savo gyvenimu bei veiksmais 
rodė Jėzus, nors nebuvo jai ničnieko 
skolingas. Kaip gi juo labiau turi būti 
tie jojo žodžiai mūsų šūkis bei prog
rama.

F. B-us.

Ujalmar Gullberg

KARALYSTE
Tu, kuris vaikščiojai mūsų pranašystėj, 
kekšės ir muitininko draugas buvai, 
kaip man patekti i Di<vv karalyste 
Ar eina žemėje kelias i tenai?

— Lydi juk tave ten paukščiai ant 
šakelių, 

ir tos lelijos Jordano pakrašty 
per dienu dienas tau Dievo rodo kelia, 
kad Jo karalystė pačiam tavy.

Iš švedu kalbos išvertė 
Juozas Lingis.

visame avietyne krūmą, kuris apie 
apdegusįjį ąžuolo kelmą sužėlęs: ot 
daug uogu pririnks, ot bus gera!

Iš džiaugsmo net pašoko Jonelis, 
suplojo rankutėmis ir apsitaisęs tuoj 
išginė banda i dobiliena.

Išginė tik vienas karves ir ta žie- 
mamite didžiąją telyčia, kuria Kerše 
vadina, o veršius paliko namie — jie 
sode paės.

Bet ta Kerše tai jau tikra nenaudė
lė buvo, tai baisiausia visoje bandoje 
smilė, tikra Jonelio nelaimė: nuo va
sarojaus su botagu neatginsi, o i dar
žus, kaip arklys, net per tvoras šokte 
įšokdavo: liuokt, būdavo, per tvora ir 
nesumatysi, kaip puse lysvės kopūstu 
arba runkeliu nuėdė! O, kad ja taip 
pavytu Jonelis, tai gerai atžarintu bo
tagu per šonus! Nereiktu jai tada nei 
vasarojaus, nei daržu! Bet greita ji, 
nevydonas, labai greita.

III.
Išginęs banda i rasota dobiliena, 

apėjo Jonelis aplinkui ir pats atsisė
do griovio krante. Taip malonu ap
linkui, taip gera. Oras toks ramus, 
toks lengvas. Mažutis rytu vėjelis 
švelniai kutena veidus, dangus mėly
nas, kaip rugiagėlė, rytai raudonai 
liepsnoja, aplinkui gurgžda karvių 
ėdama žolė.

(Bus daugiau)
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5 SPINDULIAI

Akademinis lietuviu 
tremtiniu gyvenimas

IŠ TAIKOS KONFERENCIJOS
ŠVEDIJA. Iki š. m, birželio men. 

Svedijoe esantieji studentai, kuriu 
yra apie 11 studijavo įvairiuose švedu 
universitetuose, įvairiuose fakultetuo
se. Kiti studijavo aukštesnėse mo
kyklose. Šiemet kaip atrodo dėl su
mažėjimo B ALF’o šelpimo, daugelis 
studentu negalės studijuoti. Tas bea- 
bejo sudaro studentams daug nuo — 
stoliu.

DANIJA. VEDBOEKE randasi gana 
daug studentu, kurie šiais metais stu
dijavo įvairiose mokyklose. Per ato
stogas Danu Raudonojo Kryžiaus 
įsakymu visi turėjo vykti i darbus, 
tudentai tikisi šiais metais irgi studi
juoti.

VOKIETIJA,

BALTIJOS UNIVERSITETAS 
HAMBURGE.

Baltijos universitete Hamburge 
mokslas prasidėjo š. m. kovo 14d. 
Pirmasis semestras baigėsi š. m. bir
želio 8d. Veikia visi numatytieji fa- 
kultetai-viso 8. Kiek sunkiau mokslas 
vyksta medicinos fakultete, nes čia 
reikalinga daug mokslo priemonių. 
Kol kas priimta tik 672 studentai, iš 
kuriu 272 lietuviai, 92 estai ir kiti 
latviai. Lietuviu daugiausia studi
juoja filologijos fakultete, kur jie su
daro 50% Greitu laiku numatoma 
atremontuoti nauju patalpų, tada bus 
priimta daugiau studentu, Prašymu 
buvo paduota iš viso apie 2000. Sio- 
„iis dienomis, sudaryta fakultetu 
branduoliai, kurie kvies ir daugiau 
personalo vakojančias vietas. Paskai
tos vyksta lietuviu, latviu, estu, vo
kiečiu ir anglu kalbomis. Nuotaika 
profesorių ir studentu gera ir pasiry
žimas didelis.

STUDIJŲ GALIMYBES 
PRANCŪZU ZONOJE,

Tubingeno Universitete 1945/1946 m. 
žiemos semestre buvo įregistruota 287 
lietuviai studentai. Tūbingeno un-te 
veikia šie fak-tai: medicinos, filosofi
jos ekonomijos-teisės, gamtos-mate
matikos, teologijos ir baltistikos (li
tuanistikos katedra veda prof. A. Sa
lys ir prof. Skardžius) — Vasaros se
mestre (pradžia gegužės 2 d.) manoma 
naujai isimatrikuliuoti, bent i medi
cinos fak-ta bus labai sunku. Pirmo 
semestro visai nebus.

Dauguma studentu gyvena priva
čiai mieste. Yra ir studentu bendra
butis. Visai lietuviu kolonijai yra ben
dra valgykla UNRRA’os globojama.

Freiburgo Universitete žiemos se
mestre studijavo 33 lietuviai. Veikia 
šie fak-tai: medicinos, ekonomijos, 
teisės, gamtos-matematikos (su miš
kininkystės skyriumi) ir teologijos. I 
visus fak-tus, išskiriant medicinos, 
studentais priimama be dideliu var
žymu. Norintieji studijuoti turi atidir
bti 56 valandas prie universiteto at
statymo bei tvarkymo darbu. Veikia 
UNRRA’os globojama studentu val
gykla. Maistas neblogas.

Mainco Universitete. Prancūzu val
džios organu pažadėta, kad daug lie
tuviu studentu galės patekti i Mainco 
un-ta, kuris pradės veikti tik vasaros 

semestre (apie gegužės 15.). Veikia 
šie pakultetai: filosofijos, ekonomijos, 
gamtos-matematikos, teologijos ir tei
siu. Medicinos fak-tas vasaros seme
stre nenumatomas atidaryti.

Imatrikuliacija prasidėjo balandžio 
20 d.

Maince jokios lietuviu stovyklos 
nėra. Lengvas susisiekimas su Wies- 
badeno lietuviu stovykla, bet ten ad
ministracija atsisakė priimti studijuo
jančius prancūzu zonoje. Tuo tarpu 
nenumatoma UNRRAfos išlaikomo 
studentams bendrabučio. Miestas su
naikintas, gyventoju maža.

VETERINARIJOS GYDYTOJU 
SUVAŽIAVIMAS.

S. m. gegužės 2—6 dienomis HAN- 
NOVERYJE ivyko lietuviu tremtiniu 
veterinarijos gydytoju suvažiavimas. 
Buvo aptarti esančiu ištremime vete
rinarijos gydytoju profesiniai ir orga
nizaciniai reikalai. Nutarta įsteigti 
Lietuviu Veterinarijos Gydytoju Trem
tiniu Draugija. Be to, suvažiavimo 
proga buvo suruošti pasitobulinimo 
kursai, trukę keturias dienas. Kursu 
metu pavyko susitarti su HANNO- 
VERIO Aukštosios Veterinarijos Mo
kyklos profesūra. Išklausyta keliolika 
paskaitų įvairiomis veterinarijos 
mokslo aktualijomis. įsteigta nauja 
L.V. G. T. Draugija, kuri turi tikslą 
jungti visus veterinarijos godytojus 
tremtinius, tenkinti veterinarijos gy
dytoju profesinius reikalus, teikti 
jiems paramos, rūpintis veterinarijos 
gydytoju prieaugliu ir visais veteri
narijos gydytojus liečiančiais klausi
mais. Pirmoje eilėje norima suregis
truoti visus veterinarijos gydytojus 
tremtinius, veterinarinė medicina stu
dijuojančius, o taip pat ištremime 
esančius veterinarijos technikus. Paai
škėjo, kad apie 1/3 visu Lietuvoje 
savo profesini darba dirbusiu veteri
narijos gydytoju gyvena ištremime. 
L.V.G.T. Draugijos adresas: HAN
NOVER, Herrenhausen, Burgweg 1, 
Studentenhotel.

AUKSTUJU TECHNIKOS KURSU 
STATYBOS SKYRIUS

Kemptene nuo š. m. birželio 1 d. 
pradės veikti aukštuju technikos kur
su statybos skyrius, organizuojamas 
lietuviu profesorių Kemptene. Paskai
tos bus skaitomos pagal V. D. Un-to 
statybos fakulteto statybos skyriaus 
mokslo plana ir programa. Tuo tarpu 
atidaromas vienas semestras, prijun
giant kai kuriuos III semestro daly
kus. Dėstys Kempteno, Augsburgo, 
Nūrtingeno ir kt. kolonijose gyvena 
profesoriai koncentruotais ciklais ir 
sistemingai.

BUENOS AIRES, ARGENTINA.
Laiškus giminėms Argentinon 

ir kitas Pietų Amerikos šalis ge
riausia siusti adresuojant sekan
čiai: c/o A. L. BALSAS, C AS IL
LA de CORREO 303, BUENOS 
AIRES, ARGENTINA.

Mažos tautos laimėjo
Paryžius. — Po ilgu ir karštu de

batų Taikos Konferencija priėmė 
Britu pasiūlyma, kad visi nutarimai 
būtu pravedami % balsu dauguma, 
o kelti klausimus keturiu didžiųjų 
valstybių Ministeriu Tarybai užtenka 
paprastos balsu daugumos.

Už ši istatyma balsavo 15 valstybių, 
o prieš — 6, būtent Sovietu Rusija ir 
jos vasalai.

Šiuose debatuose daugiausia ginči
josi J. V. atstovas, Byrnes, su Sovie
tu atstovu, Molotovu.

KAS DARYS TAIKOS 
KONFERENCIJOS NUTARIMUS?

Paryžius. — Paryžiaus Taikos Kon
ferencijoje daug laiko pašvęsta gin
čams, kas turi teisės daryti konferen
cijos nutarimus.

Mažųjų tautu grupė reikalavo, kad 
taikos sąlygos būtu priimtos visu 21 
valstybės atstovu balsu dauguma. 
Amerikos atstovas, Byrnes, buvo už 
tai, kad ’’Keturiukės” padaryti nuta
rimai būtu užgirti arba atmesti dviem 
trečdaliam balsu pasisakius už, ar 
prieš.

Tačiau Molotovas ir su tuo nesu
tinka ir nori, kad visus nutarimus 
darytu tik ’’Didžioji Keturiukė.” Jo 
nuomone, mažoms tautoms užtenka 
ir to, kad joms duodama teisė pasi
sakyti savo nuomone visais klausi
mais.

žodžiu, mažasias tautas jis nori pa
versti beteisėmis marijonetėmis.

Rugpiūčio 6 d. diskusijos tuo rei
kalu užsitęsė net 9 valandas ir prie 
jokiu rezultatu neprieita. Pagaliau 
Molotovas, norėdamas pagazdinti sa
vo varžovus, pagrasino ’’pražūtingo
mis pasekmėmis”, jei jie nenusileis. 
Tačiau, kokios bus tos pražūtingos 
pasekmės — jis nepasakė.

Graiku atstovas pažymėjo, kad ma
žoms tautoms nebus kas veikti Tai
kos Konferencijoje, jei jos negalės 
kelti ’’keturiukės” aptartu klausimu, 
o Australijos atstovas prasitarė, kad 
Taikos Konferencija Molotovas nori 
paversti ’’gumine štampa.” (Iš ’’Ame
rikos” laikraščio VIII mėn.).

AR TAIKOS KONFE
RENCIJA IŠIRS?

Paryžiaus Konferencija gali iširti. 
Mažosios tautos sukilo prieš didžiąsias 
už balsavimo teises. Jos reikalauja, 
kad balsu daugumos užtenka nubal
suoti sutartis, kai didžiūnai nori dvie
ju trečdaliu balsu nutarimams įgalio
ti. Galutinai priimtas anglu patiektas 
kompromisas, kad vieniems klausi
mams užteks daugumos balsu, kitiems 
reikės dvieju trečdaliu balsu. Rusai 
buvo priešingi šiam kompromisui.

Bet ne vien tik šitokiai procedūrai 
prieštaravo Molotovas. Nuo pirmo 
ministru tarybos posėdžio Londone 
pernai rugsėjo mėnesi, Molotovas už
puldinėja, primeta ’’anglosaksu” dvi
veidiškumą, suktumą ir k. Bet ir ru
sams suktumu pasisekė daug laimėti. 
Amerikiečiai ir anglai ta stebi ir iš
šaukia piktus Bevino ir Byrneso at
sakymus. Byrnes pareikalavo, kad 
rusai jo kalba paskelbtu savo spau
doj nes paragrafais ir sakiniais Įrodė 
Byrnes kaip Molotovas jo kalba iš

kraipo ir mintis klaidingai aiškina. 
Rusams ipykdinus anglus ir ameri
kiečius gali būti nenaudinga konfe
rencija tęsti, nes negaus kompromisu. 
Jie grasina išeiti, jei taika nebus to
kia pasirašyta, kokios jie nori. (Iš 
’’Amerikos” laikraščio VIII mėn.),

Sekr. Byrnes sakė, kad raudonojo 
komunizmo atsto.vai siekia diktuoti 
visoms pasaulio tautoms ir nurodinė
jo, kokie spaudos laisvės suvaržymai 
yra Sovietu Rusijoje.

SALIN RANKAS NUO BALKANŲ — 
SAKO MOLOTOVAS

Paryžius. — Australijos atstovas, 
Užsienio Reikalu ministeris Dr. 
Evatt, liepos 31 d. posėdyje smarkiai 
kritikavo ’’Didžiosios Keturiukės” nu
tarimus, kurie sovietams suteikia pri
vilegijuota išimti Italijos, Vengrijos, 
Rumunijos, Bulgarijos ir Suomijos 
ekonominiame gyvenime.

Ta kritika labai nepatiko Moloto
vui. Jis pareiškė, kad Sovietai ener
gingai priešinsis kiekvienam, kas iš 
šalies bandys kištis i minėtu kraštu 
reikalus.

Tačiau Dr. Evatt žada nenuleisti 
ranku ir ginti mažųjų tautu reikalus. 
Jis, sako, darysiąs viską, kad neteisė
tos nuolaidos, kurias Molotovas iš
spaudė iš ’’Keturiukės” Taikos Kon
ferencijoje būtu atitaisytos.

Nepatenkinta taikos sąlygomis Ita
lu vyriausybė pareiškė, ju nepriim- 
sianti, o Popiežius išleido atsišauki- 
ma, i nukariautojus, kad italu tautai 
būtu suteiktos teisingos sąlygos. (Iš 
’’Amerikos” laikraščio VIII mėn.).

’’JEIGU MAŽAI ARBA SILP-
NAf tautai nesuteikiama teisės 
nuspręsti savo politinės būklės 
forma laisvu balsavimu, visiškai 
ištraukus inkorporuojančios arba 
tiesiog stiprios valstybės kariuo
mene — tai inkorporavimas yra 
aneksija, t. y. sauvališkas sve
timo krašto pasisavinimas, smur
to veiksmas.”

(Lenino veikalu rinkinys, to
mas XXII, p. 13).

LIETUVIAI PAS ŠVENTA TĘVA
Jo Šventenybė Popiežius Pijus XII 

pirmąją Sekminių diena specialioje 
audiencijoje priėmė Romoje esančios 
lietuviu Sv. Kazimiero Kolegijos ku
nigus ir klierikus. Drauge su jais bu
vo ir kiti Romos lietuviai kunigai ir 
vienuoliai. Sv. Tėvas, priėjės prie 
kiekvieno, paklausinėjo, tarė tėviška 
žodi.

Prieš pat specijalia audiencija pri
vačiai priėmė Lietuviu Kolegijos Rek
torių, kun. Prof. Tulaba, kuris Kole
gijos vardu įteikė Sv. Tėvui meniškai, 
lietuviškomis spalvomis išrašyta ir 
papuošta adresa. Jo Šventenybė gyvai 
interesavosi Kolegijos būkle, bei gy
venimo sąlygomis. Prisiminė ir mūsų 
Tėvyne Lietuva, aukštai vertindamas 
lietuviu prisirišima prie Kataliku Baž
nyčios, drauge pareikšdamas vilti, kad 
Dievo Apvaizda neabejotinai viską iš
ves i gera.

Po to palaimino audiencijos daly
vius, taipgi Tėvynėje pasilikusius ir 
po svetimas šalis išblaškytus mūsų 
brolius ir seseris.

Lietuviu šv. Kazimiero Kolegijoje 
Romoje yra 23 kunigai ir 20 klieriku.
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Lietuviai Švedijoj ir Danijoj
LIETUVIAI ŠVEDIJOJE

Lietuviai Švedijoje gyvena visi pri
vačiai, ’ išsiskirstė darbo vietovėse po 
visa krašta. Didžiausios kolonijos yra 
ESKILSTUNA (60 liet.), BODAFORS,

HALLSTAHAMMAR ir STOCK
HOLM. Lietuviai daugiausia dirba 
fabrikouse, kur uždirba pusėtinai. In
teligentai gaudavo archyvini darba, 
bet dėl darbininku stokos, visi bus 
atleisti is archyvinio darbo. Jau dau
gelis inteligentu dirba fabrikuose. 
Lietuviai Švedijoje neatsilieka ir kul
tūriniu savo gyvenimu. STOCKHOL- 
ME yra įsisteigusi Lietuviu Draugija, 
kuriai vadovauja buv. Vilniaus uni
versiteto medicinos fakulteto dekanas 
prof. Dr. P. Kazlauskas. Prie šios 
draugijos priklausio beveik visi lietu
viai. Nežiūrint, kad ši draugija yra 
nesenai įsisteigusi, tačiau suruošė 
daug paskaitų įvairiais moksliniais ir 
kultūriniais klausimais. Draugijos na
riai lanko žymesnes Švedijos vietoves, 
vadovaujant draugijos valdybai. Lie
tuviu Draugija leidžia biuleteni, rūpi
nasi vadovėliu atspausdinimo reikalu 
ir t. t.

STOCKHOLME yra lietuviu studen
tu krepšininku komanda. Lietuviai 
krepšininkai pereitais metais nugalėjo 
švedu krepšininku komanda, amieri- 
kiečiu, estu ir tuo būdu tapo Švedijos 
krepšinio meisteriu. Lietuviai laukia 
ir šiemet mūsų studentu krepšininku 
gražaus pasirodymo. Žinomas šach- 
matistas p. P. Vaitonis keliuose tur
nyruose meisteriškai pasirodė. Ope
ros solistas p. Grantas, kuris šiuo 
metu dirba fabrike, savo gražiu 
tenoru dažnai pasoliuoja įvairiose 
Švedijos vietose ir per radijo lietu
viškas liaudies daineles. Žinoma so
listė p. Skantce įvairiomis progomis 
žavingai pasoliuoja taip pat lietuviš
kas liaudies daineles.

DANIJA. S. m. rugsėjo men. 10 
didžiausia lietuviu stovykla NYMIN- 
DEGAB persikėlė i TYSTED. Ka at
neš toji naujoji stovykla, ateitis paro
dys. Nors tiesa, lietuviu gyvenimas 
NYMINDEGAB nebuvo rožėmis klo
tas, nes ten buvo klimatas drėgnas ir 
patalpos mažos, nors gyveno keli tūk
stančiai pabėgėliu. Tokiose sąlygose 
begyvendami, lietuviai sugebėjo įnešti 
optimizmo ir kultūros. Kultūrinis gy
venimas ten klestėti klestėjo. Pirmoje 
eilėje lietuviai isteigė penkių skyrių 
pradžios mokykla, kurioje dirbo pen
kios idealistės p. p. mokytojos be jokio 
atlyginimo, ir labai sunkiose sąlygose: 
t y. mokyklos vedėja p. Cėsniene, p. 
Kaziene, p. Grinteliene, p. Cėsnaityte 
ir p. Ramanauskaite. Ta mokykla lan
kė apie 90 vaikučiu. O tos stovyklos 
lietuviu komiteto pirmininkas P. Dr. 
P. Kaminskas visas pastangas dėjo 
dėl šios vargo mokyklos išlaikymo. 
Mokykla — ’’tai mano širdis,” sakyda
vo Jis. NYMINDEGAB stovykloje lietu
viai turėjo žavinga „LIAUDIES AN
SAMBLI”, kuriam vadovavo ilgametė 
muziko p. Švedo. Vilniaus „LIAU
DIES ANSAMBLIO” Vadovo choristė 
ir šokėja p. Kirvaitytė. Sis NIMIN- 
DEGABO „LIAUDIES ANSAMBLIS” 
per ta laika padarė daug įvairiose 
Danijos vietovėse pasirodymu su di
deliais pasisekimais. Vieno pasirody 
mo pelną paskyrė Danijos Laisvės 
Kovotojams 12000 kronu. „LIAUDIES 
ANSAMBLIO” senoviškos dainos, 
kanklės ir gražūs rūbai liudyte liu- 
dyja apie sena ir kultūringa LIE
TUVA.

Be to, dar buvo didingas ir darnus 
choras, vadovaujamas p. p. Sodaičio 
ir Jokūbaičio. Choristai buvo pasi
puošė tautiniais rūbais. Taip pat tu
rėjo įvairiomis progomis pasirodymus 
su dideliais pasisekimais. Prie to 
choro buvo prijunktas ir orkestras, 
vadovaujamas p. Jokūbaičio. Si sto
vykla turėjo savo maža bibliotekėle, 
batu dirbtuve, knygų ryšykla, kope- 
ratyva, stalių dirbtuve ir t. t. Jauni
mas turėjo gan stipria fudbolo (ko
manda, kuri išliko Yutllando meiste
riu. žodžiu, pagal tokias sunkias są
lygas, kokias lietuviai ten turėjo, tai 
nuveiktieji darbai yra milžiniški. 
Linkime gražaus ir darnaus gyveni
mo naujame lageryje.

Nymindegab stovykloj gyveno 1000 Lietuviu.

TRUIV
REIKALAUJA ĮSILEISTI 

100 TUKST. ŽYDU
Palestina. — Anglo-Amerikos komi

sija Palestinos reikalams tvarkyti 
prašys prez. Trumano pritarimo, kad 
i Palestina būtu tuojaus įleista 100.000 
žydu iš Europos.

Komisija sako, kad siu emigrantu 
klausimas turėtu būti išspręstas pir
miau, negu kitus reikalus pradėti 
tvarkyti.

VOKIEČIU RINKIMAI RUSU 
ZONOJE.

Vokiečiu rinkimai atskirose ben
druomenėse Rusu zonoje ivyko rug
pjūčio 1, 8 ir 15 dienomis. Rusai su
šaukė i Karlshorst miestą distriktu 
komandantus pasitarti. Ten baigėsi 
trijų svarbiųjų partijų pasitarimai: 
Socialės Vienybės, Krikščioniu De
mokratu ir Liberalu Demokratu. Šios 
partijos ne visur turi savo sąrašus, ar 
net skyrius. Rusai visgi jiems duoda 
laisve sudaryti sąrašus, jei bendruo
menėse turės lyderiu. Krikščionys 
demokratai ir Liberalai demokratai 
ten statė bendrus sąrašus. Socialės 
Vienybės partija yra komunistu ir 
jiems simpatizuojančiu partija (su 
jais jungėsi Social demokratai).

PRAŠO INFORMACIJŲ APIE 
EMIGRACIJA

ŠVEICARIJA (LAIC). — Šiomis 
dienomis lietuviu tremtiniu spaudoje 
pasirodė Lietuviu Tautinės Bendruo
menės Vyriausiojo Komiteto atsišau
kimas, kuriame prašoma kiek galima 
tiksliau ir plačiau informuoti apie 
emigracijos ir įkurdinimo galimumus. 
Tuo pačiu prašoma kiek galima dau
giau žinių iš užsienio.

’’Bendru darbu ir pasitikėjimu su
rinkime daug vertingos medžiagos, 
kuri patarnaus mums, kai turėsime 
pasirinkti ir daryti galutinius spren
dimus mūsų pačiu apgyvendinimo 
reikalu”, sakoma pranešime.

Tačiau, tatai nieko bendro neturi 
su tremtiniu didžiuliu ir karščiausiu 
noru bei viltimi grįžti i tėvu žeme, 
kai tik ji bus išlaisvinta.

’’PASMERKĖ” BIRŽIŠKA IR KRĖVĖ
NEW YORK (LAIC). — Komisaru 

taryba ”Tarybu Lietuvos” Nr. 51 pas
kelbė nutarimą, pagal kuri Mykolas 
Biržiška ir Vincas Krėvė-Mickevi
čius skaitomi ”tėvynės išdavikais” ir 
pašalinami iš Lietuvos Mokslu Aka
demijos.

IPOS Zl
KOKS BUSIĄS UNRRA LIKIMAS?
Genevos mieste, Šveicarijoje, pas

kutini karta posėdžiauja UNRRA val
dyba. Dalyvauja ir p. La Guardia. 
Dabar turi išsiristi UNRRA likimas, 
ar ji toliau gyvuos ar perduos veikla 
Jungtinėms Tautoms. Greičiausia, vi
sa pašalpa perims Jungtinės Tautos. 
UNRRA i tris metus ir tris mėnesius 
išleido keturis milijardus doleriu. Ji 
išgelbėjo nuo bado 5 milijonus jugo
slavu, 3 milijonus čekoslovaku, 5 mi
lijonus graiku, 2 milijonus lenku, ke
liolika milijonu kiniečiu ir kelis šim
tus tūkstančius baltiečiu, Lietuviai 
už tad dėkingi. Bet būta ir skandalu 
jos veikimuose. Ja saunaudžiai pa
naudojo komunistai. Bet naudingiau
sia ji buvo tiems milijonams badau
jantiems. Pašalpos veikla negali būti 
nutraukta. (Iš ’’Amerikos” laikraščio, 
VIII mėn.).

RELIGIJOS DĖSTYMAS BERLYNE.
Berlyno savivaldybės nutarimu, ku

ri patvirtino Santarvininku komen
dantūra, visose Berlyno mokyklose 
mokiniams, kuriu tėvai to reikalauja, 
privalo būti teikiamas religijos dėsty
mas. Dėstyti gali dvasininkai, moky
tojai ir kiti kompetetingi asmens, ku
riems už tai atlyginimą moka ju baž
nytinės bendruomenės. Per savaite 
turi būti dvi tikybos pamokos. Religi
jos dėstymą galima sutrumpinti tik 
tuo atveju, jei dėl būstu stokos sut
rumpinamos ir kitos pamokos. Moki
niai, kuriu tėvai nepageidauja reli
gijos dėstymo, ta laika gali klausytis 
kitu mokykliniu dalyku.

— Bažnyčios ir valstybės santykiu 
Thuringijoje klausimas, kaip ir visose 
kitose rusu okupacinės zonos vietose, 
išspręstas ta prasme, kad jos viena 
nuo kitos visiškai atskirtos. Stengia
masi religijos dėstymą visai išmesti 
iš mokyklų, tačiau Bažnyčiai palikta 
teisė tikyba dėstyti mokyklos būstuo
se laisvu nuo pamoku metu ir val
stybei i ta dėstymą visiškai nesiki
šant.

NAUJI LIETUVIAI KUNIGAI
Pranešama iš Eichstatto, kad š. m. 

liepos 21 d. Eichstatte buvo suteikti 
kunigystės šventimai šiems lietuvi
ams: diak. Juozui Budzeikai, diak. 
Antanui Bukauskui, diak. Viktorui 
Kaleckiui, diak. Jonui Klimui, diak. 
Stasiui Lisauskui, diak. Vladui Sala- 
viejui, diak. Vaclovui Šarkai ir diak. 
Justinui Vaišvilui.

NIOS
ŠVEDIJA. Pietinėje Švedijoje jau

čiamas didelis lauku darbininku trū
kumas. Ūkininkai kas diena kreipiasi 
i vieto darbo tarpininkavimo įstaigas 
(arbetsformedling), prašydami siusti 
pagelba kiek tik jos galima surasti. 
Talkon i ūkius būsią pasiusti net ka
reiviai. Taip jaučiamas didelis trūku
mas darbininku ir įvairiuose miestu 
ir miesteliu fabrikuose. Darba surasti 
yra nesunku.

AMERIKA ĮSPĖJA LENKU 
VALDŽIA

VVashingtonas. — Jungtiniu Valsty
bių ir Anglijos vyriausybes nusiuntė 
Lenkijos valdžiai nota, kurioje kalti
nama, kad dabartiniai anos šalies val
dytojai imasi priespaudos prieš demo
kratinius elementus ir kad klastojo 
praėjusius rinkimus birželio 30 d.

PROF. K. PAKŠTAS IŠLEIDO 
SVARBIA KNYGA APIE MAŽAJA 

LIETUVA.
Veikalas yra parašytas anglu kalba 

ir vadinasi ’’The Problem of Lithua
nia Minor.”

Profesorius duoda istorine minėtos 
srities apžvalga, kalba apie prūsus ir 
lietuvius tame krašte ir prieina ligi 
paskutiniu laiku.

Gale autorius daro išvada, kad Ma
žoji Lietuva turi būti gražinta prie 
Lietuvos.

Sis prof. K. Pakšto veikalas, be 
mokslinės pusės, turi ir aktualinę ver
te.

Ankščiau ar vėliau turės iškilti ir 
būti teisingai išspręsta laisvos Lietu
vos byla.

Tada reikės susidurti ir su Mažo
sios Lietuvos ateitimi. Ryšium su tuo 
toki veikalai kaip Dr. K. Pakšto stu
dija yra labai pravartus.

Gaila tik, kad ’’Lithuania Minor” 
išėjo mažame skaičiuje ir mimeogra- 
fuota: neatsirado sąlygų jos paruošti 
spaustuvėje ir didesniam egzemplio
rių skaičiuje.

RUDUO LIETUVOJ
Baigės rugsėjis. Po orą gražiai vo- 

ratinklai draikės be vėjo. Šypsojos 
saulė, bet spinduliai, tarytum, sudie 
bekalbėjo.

Klykdamos žąsys ir gervių pulkai 
i pietus padangėmis traukė. Apdaro 
žalio nebteke, miškai tik pirmojo 
šalčio belaukė.

Lygūs, sužėlė tamsiomis vilnimis, 
rugiai, lyg kad rūtos žaliuoja: kiek 
tik apimsi aplink akimis, kaip žalio
sios jūros liūliuoja. Maironis.

Linkoln Bloms Boktryckeri, Stockholm 1946
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