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Šv. Pauliaus Atsivertimas
(XX. ŠIMTMETIS)

Šventas Paulius vadinasi paskutiniu, 
mažiausiu, persekiotoju; tačiau dižiuo-. 
jasi esąs Apaštalas.

Ji pašaukė pats Dievo Sūnus, ir jis 
savo pašaukima apgynė prieš abejo
jančius draugus ir prieš pilnus neapy
kantos nedraugus, užsigrūdinęs kas
dieninėje kūno ir dvasios kovoje, pa
rašė keturiolika laišku, i kuriuos su
dėjo visa savo meile, degančia širdi.

Žydas kilme, fariziejų sektos, romė
nu pilietybės, patampa gyvu ir veikliu 
paveikslu dieviškos Evangelijos, Evan
gelijos sūnų rinkėjas, formuotojas, 
turis teisėjo griežtumą ir motiniška 
meilumą, švelnumą, kuris ateina su 
bausmės rykšte ir su taikos bučkiu, 
kad visi nariai būtu lyg auka, pak
lusni ir nuolanki apsukui skausmo ir 
garbės Vada.

Jis tampa Apaštalas begalinės mei
lės: Apaštalas mūsų Viešpaties Jėzaus 
Kristaus Nukryžiuotojo. ’’Mes skelbia
me Kristų, prikaltąjį ant kryžiaus” (I. 
Kor. I, 23).Sauliaus neapykanta, Tar
šo žydo ir Gamalieliaus mokinio, ne
paveikė nė pirmojo kankinio šv. Ste
pono knisas ’*■ jis pasiryžta
užgniaužti gimstančia Bažnyčia.

Kai jis įžygiuoja i Damaska su Si- 
n ėdri j aus laišku suiminėti krikščionis, 
Viešpaties mokiniams ateina sunki 
bandymu valanda, kurie sugrūsti i 
kalėjimus ar išblaškyti, bet sustiprin
ti nauju krikštu, ruošiasi malda ir 
pasiaukojimais evangelizuoti pasauli. 

KATALIKAMS!!
Nuo gruodžio mėn. 1 d. prasideda Adventas. Visi katalikai turi sušilai kyti nuo įvairiu pasilinksminimu, turi 

susikaupti, atlikti išpažinti, kad su gryna sąžine sutiktume Kristaus gimimo šventes.

LIETUVIAMS KATALIKAMS ŠVEDIJOJE!!
Lietuviams katalikams pomaldas laikysiu sekančiai:

1. Lapkričio mėn. 30 d. 11 vai. Hallstahammare.
2. Gruodžio mėn. 8 d. 12 vai. Orebro, parapijos bažnyčioje.
3. Gruodžio 15 d. 10 vai. Eskilstuna.
4. Gruodžio 22 d. 10 vai., St Eugeniakyrkan, Stockholm.

Pastaba: visur bus klausoma išpėžinčlu. Stockholm© lietuviai galės atlikti išpažinti gruodžio mėn.
21 d. 19 vai. St. Eugeniakyrkan. Bus svetimu kunigu.

KLEBONAS K. J. T

Kur jis praeina, ten girdisi aimanos 
ir aičiojimai. Tačiau Saulius atvykda
mas vakare i Damaska jau neturi 
persekiotojo išvaizdos. Jo ausyse dar 
skamba balsas ir mato sieloje šviesa,

kuri turi galia parblokšti u* apakinti. 
Žmogaus pyktis nugalėtas Dievo mei
lės, lieja atgailos ašaras ir paskęsta 
maldoje. Persekiotojas ir kryžiuotojas 
pajudintas Šventosios Dvasios malo
nės, — aklas, nebylys ir nusimarines — 
atveria širdi meilei.

Pradėtas žygis neapykanta, tęsiamas 

meilėje netik Palestinoje, bet visame 
pasaulyje. Akliems, vargšams ir turtuo
liams, išminčiams ir galiūnams, vi
siems skelbia žodžiu, raštu ir veiksmu 
paniekintaji ir papiktinanti kryžių.

Pradėjęs syki nauja žygi jau jis ne
linksta ir nelūžta, jo nesulaiko nė jo
kios kliūtys. Kantriai perneša 195 
smūgius, primušamas akmenimis, daug 
kartu kelionėse skėstas, metamas i 
kalėjimus, peinydamasis pats savo 
rankomis duona, dirba tolydžiai dėl 
savo aklu ir kietos širdies broliu at
sivertimo.

Savo kelionėse pasiekia ir Atėnus, 
poezijos, meno ir filosofijos olimpą, 
kuriam viskas yra žinoma, tik vienas 
Dievas nežinomas. Jis pastato Kry
žiaus kvailyste prieš pasaulio išminti. 
’’Nes žodis apie kryžių tiems, kurie 
žūna, tiesa, yra paikybė” ’’Nes Dievas 
išrinko kas pasauliui paika, kad sugė
dintu išmintinguosius; kas pasauliui 
silpna išrinko Dievas, kad sugėdintu 
kas stipra”. I Kor., I, 18, 27. Vis dėlto 
nors drąsus žydas ir pajuokiamas 
Atėnuose, kuriems atrodo visa tai 
paikystė, tačiau pasėtoji sėkla išdyg
sta ir atneša vaisiu.

Perėjės skersai ir išilgai po kelius 
kart plačiuosius plotus, pagaliau, žydu 
neapykanta ji įteikia i romėnu ran
kas ir pastarųjų siunčiamas, kaip pra
sikaltėlis surakintas i Roma, kuriai 
trūksta tos ramybės, apie kuria Virgi
lijus sapnavo ir giesmes giedojo, bet 

Cezaris negalėjo, neįstengė jai suteik
ti. Be to, čia ir tas neapkenčiamas 
kryžius skina sau kelia tarp vergu ir 
didžiūnu, ir kai kam drumsčia ramy
be.

Agripinos pagimdytas pabaisa, tigras 
gimdytojos tigrės sūnus, paskleidžia 
gandus, patys beidami kalti, kad 
krikščionys yra Romos gaisru prieža
stis, nuteisia be niekur nieko mirtimi, 
ir džiūgauja Neronas iš nekaltųjų 
krikščioniu ir mirties. Ir kyla, tik ne 
nauji mūrai, ne naujos sienos, ne 
naujos gatvės, bet nauji piliečiai, nauja 
dvasia, kur praėjo gaisras naikindamas 
ir degindamas, atstatydamas ir išvaly
damas Kryžiaus kvailyste...

Iš tikrųjų:
Nebeužtvenksi upės bėgimo, 
Norint sau eitu ji pamažu; 
Nebesulaikysi naujo kilimo, 
Nors ji pasveikint tau ir baisu.

(Maironis).
/

Neistrūko iš Nerono ranku nė pats 
žymaiusias naujo judėjimo suks Pau
lius. Kaip trisdešimt metu atgal kely 
i Damaska Viešpats save, •vi*1*"* ’’ 
parbloškė ant žėmės, taip dabar Osti
jos kely kareiviu ginklai ji paguldė. 
Ir kadaise buvęs didžiausias persekio
tojas Saulius, dabar žymiausias Apa
štalas Paulius savo krauju išdavė 
liudijimą ir patikrino skelbtąjį mokslą 
žodžiu, raštu ir darbu.

•
Būkime ir mes bent mažiukais Pau- 

liais. Koki plotai piktagiais ir kūka
liais apžėlė! Darbo užteks visiems. Kai 
kam gal reikėtų net pamastyti rimtai 
ir apie savo atsigrežima, padarytį 
gera sąžinės saskaita, pažiūrėt, ar ne 
pertoli nueita šunkeliais, ar nėra ko
kiu dėmiu mūsų sielose.

Be to, kaip tik dabar būtu puikiau
sia proga geriau pažinti ta pati 
didžiausia Apasštala, juoba, kad dabar 
išėjės jau naujas leidimas J. E. Ar
kivyskupo Skvirecko ’’Naujo Testa
mento”, kuriame yra sudėti ir tie ke
turiolika jo laišku. (T. K)

Musu Broliams Katalikams Iš Lietuvos
Sveikinimas ir Laiminimas Viešpatyje!

Būdamas ištikimas savo vyskupiš
kam obalsiui ’’Caritas numquam exci- 
dit”. — ’’Meile niekuomet nepaliau
ja,” nuo tos dienos, kada jūs, kaip pa
bėgėliai, atvykote i mūsų žeme, savo 
ganytojiškoje meilėje ir savo maldose 
aš nuolat prisimenu jus ir jūsų rū
pesčius bei džiaugsmus savo širdyje 
nešioju. Aš žinau, kaip dideli buvo jū
sų išgyventi bandymai ir žinau aukas, 
kurias jūs pakėlėte, kada su kupina 
skausmo širdimi palikote savo Tėvy

ne ir artimuosius, ieškodami geresnės 
dalies svetimoje jums žemėje. Nors 
kraštas, kuriame jus atradote laisve, 
parode jums labai daug prielankumo, 
bet kieta yra tremtinio duona. O kiek 
nerimo ir kančių turi sukelti jumyse 
jūsų ateities netikrumas, jūsų Tėvy
nės ir artimųjų likimas. Kaip žmogus, 
kunigas ir vyskupas visa tai aš taip 
gyvai jaučiu su jumis. Nuo pat jūsų 
atvykimo, savo bendradarbiu kunigu 
padedamas ir Sv. Tėvo aukomis re

miamas, aš stengiuosi daryti visa, kas 
galima, kad jūsų dali palengvinti ir, 
pirmiausia, kad jūsų sielos reikalus 
aprūpinti. Deja, mūsų šalis yra ne
turtingas misijų kraštas, kuriame ka
taliku skaičius yra labai mažas, ir 
mes patys reikalingi paramos kituose 
kraštuose gyvenančiu broliu

Galiu jums pranešti, kad Sv. Tėvas 
Pijus XII su giliausia simpatija ir ypa
tinga tėviška meile galvoja apie jus, 
jūsų krašta ir tauta, kuri pakėlė tiek 

daug bandymu, ir daro visa, ka tik 
jis jums ir jūsų Tėvynei gali padary
ti. Deja, kliūtys, kurios reikia nugalė
ti, yra labai didelės. Mano gaunamuo
se laiškuose ir. telegramose jis kalba 
apie jus ir siunčia jums savo ypatinga 
tėviška sveikinimą ir apaštališka pa- 
laiminima. Jo aukos padėjo man iki 
šiol išlaikyti jūsų kunigus ir apmokė
ti ju keliones sielos aprūpinimo reika
lais. Jūs tat matote, kad Kataliku 
Bažnyčia, mūsų geroji Motina, jūsų
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neužmiršta. Ji jaučia ir kenčia su ju
mis, ji meldžiasi ir aukoja su jumis 
ir už jus. Ji su savo motiniška meile 
yra visada su jumis, laimina jus ir 
jūsų kelius, kad padarytu jus laimin
gais dabar ir amžinybėje. Del to bit
kite ir pasilikite ištikimais ir gerais 
vaikais šios mūsų motinos, kuri nie
kad mūsų neapleidžia, jei tik mes jos 
ir Dievo neapleisime.

Neramus mūsų gyvenamasis laikas, 
sunki būklė, i kuria jūs patekote bū
dami toli nuo Tėvynės, ir dideli pa
vojai, kurie gresia jums svetimoje ne
katalikiškoje šalyje, verčia mane įvyk
dyti jau iš seniau glūdinti norą ir 
rimtu tėvišku žodžiu jus įspėti bei 
padrąsinti. Del to aš noriu įrašyti ju- 
6u širdyse Sv. Pauliaus žodžius krikš
čionims, kurie gyveno pagoniškame 
didmiestyje: ’’Broliai, budėkite. Tvir* 
tai stovėkite tikėjime. Elkitės kaip vy
rai ir būkite stiprūs. Visa, ka jus da
rote, tebūnie daroma meileje” (I Kor. 
16:13, 14).

Mano pirmasis žodis tenka jūsų 
šventam katalikiškam tikėjimui. ’’Bro
liai, budėkite ir tvirtai stovėkite tikė
jime.” Jus turite laimės būti tikrosios 
Kristaus Bažnyčios, Kataliku Bažny
čios, vaikais. Tai yra laime ir malone, 
už kuria jus niekad negalite užtekti
nai atsidėkoti Dievui. Kataliku tikėji
mas yra didžiausias jūsų gyvenime lo
bis, kuris bus jūsų ramybe mirties va
landoje ir jūsų laime amžinybėje. ’’Nė
ra didesnes garbės ir didesnio turto, 
kaip kataliku tikėjimas,” sako didy
sis šventasis mintytojas Augustinas. 
Sitam tikėjimui jūs iškilmingai priža
dėjote savo ištikimybe pirmosios Sv. 
Komunijos ir Sustiprinimo Sakramen
to dienomis. Ir jei jums visa gyveni
mą tektų būti visai neturtingais že- 

gėrybėmis, tačiau kol jus 
išlaikysite tikrąjį tikėjimą, jūsų kūdi
kystės ir jaunystės džiaugsma, jus bū
site turtingi savo sieloje, turtingi prieš 
Dieva ir amžinam gyvenimui. Užtat 
mylėkite šita savo šventa tikėjimą ir 
ginkite ji. ’’Budėkite!” Salyje, kuri 
yra nekatalikiška, kur kataliku skai
čius labai nedidelis ir tie patys pla
čiai išsisklaidė, o katalikiški įrengimai 
negausingi ir neužtenkami, kur stinga 
jums Tėvynės globos ir tradicijos, kur 
jus, gal bC.t, toli gyvenate nuo katali
ku kunigo ir kataliku bažnyčios, kur

aplinka kitaip galvoja ir dažnai abe
jinga religiniuose reikaluose, arba net 
netikinti, čia jūsų tikėjimui gali grė
sti dideli pavojai ir kartais gali tek
ti dideliu auku padėti, kad gyventi 
kaip geras, ištikimas katalikas. Būki
te prisirišę prie kataliku ku
nigu! Pilni pasitikėjimo kreipkitės i 
juos visuose reikaluose. Venkite viso
kiu raštu, visokiu draugysiu, visokio 
kontakto, kurie galėtu pakenkti jūsų 
tikėjimui arba sunaikinti jumyse ti
kėjimo džiaugsma. Melskitės ir ūgdy- 
kite religini gyvenimą, patys ir savo 
šeimose. Pasiješkokite vietos ir darbo 
netoliese kataliku kunigo buveinės ir 
Dievo namu. Neatsižvelkite i jokias 
aukas, kad užtikrintumėt savo vai
kams gera katalikiška auklėj ima. Ka
taliku tikėjimas yra tai saulė jūsų 
gyvenime ir jūsų keliuose. Kur šita 
saulė nusileidžia, ten buna vakaras 
ir naktis, tiek pavienio žmogaus, tiek 
ir tautu gyvenime. Neleiskite išplėšti 
iš jūsų širdžių tikėjimo, neleiskite iš
plėšti iš jūsų dangaus saulės ir žvaigž
džių! Jūs galite ir, Dievo malonei pa
dedant, išlaikysite brangiausia savo 
turtą — tikėjimą, jei jūs ištikimai pa
gal ji gyvensite ir nedarysite to, ko 
Bažnyčia negali negirti bei laiminti.

Antrasis mano nurodymas: Gyven
kit kaip geri katalikiški krikščionys, 
ištikimai ir sąžiningai laikydamiesi 
Dievo ir Bažnyčios isakymu. ’’Elkitės 
kaip vyrai!” Tiek paskiram žmogui, 
tiek ir tautoms nėra kito kelio i lai
kina ir amžina laime, kaip tik kelias 
IO Dievo isakymu, kuriuos Dievas 
nurodė žmonijai, Visi kiti keliai veda 
i pražūti. Jūs gi patys savo akimis 
esate mate, kas įvyksta, kai atsisako
ma nuo Dievo isakymu ir krikščiony
bės. Vienas Europos laimės duobkasiu 
Numberge prisipažino: ’’Mes atsisakė
me Dievo ir Jo teisės bei įstatymu vie
toje padėjome savo valia. Ir Dievas 
mus apleido. Turėjo įvykti, kas ivyko: 
mes turėjome numarmėti i pražūti.” 
Per visas audras, visus bandymus, vi
sas šio meto kančias skamba nurodas 
ir ispėjas mūsų Tėvo, Dievo balsas: 
Reikalinga tik viena: Man tarnaukite 
ir pildykite mano įsakymus. Venkite 
nuodėmės ir pagundų. Gyvenkite skai
sčiai! Santuokas darykite ir šeimas 
kurkite su Dievo ir Bažnyčios palai-

minimu. Nesudarykite jokiu ryšiu nei 
santuokų be jūsų Motinos Bažnyčios 
palaiminimo. ’’Tėvo ir motinos palai
minimas sukūria vaikams namus ir 
laimės židinius, o motinos prakeikimas 
juos sugriauna.” Pamilkite malda, 
kuri atidaro jūisu siela dangui ir dan
gų sielai. Praktikuokite savo tikėjimą 

j lankydami pamaldas ir stropiai pri
imdami šventus Sakramentus. Venki- 

I te blogos spaudos. Skaitykit tik ge- 
I ras knygas ir raštus. Gyvenkite kaip 
šimtaprocentiniai geri katalikiški kri
kščionys. JCtsu tarpe pažinau daug 
tauriu pamaldžiu sielų, kurioms tikė
jimas buvo visa, ir kurios savo religi
niu užsidegimu performavo visa ap
linka ir pripildė ja nusistebėjimo. Se
kite j u gražiu pavyzdžiu ir būkite 
kitatikiams gyvo tikėjimo, gyvenimo 
budo ir geru katalikišku papročiu 
pavyzdžiu. Šitokia praktikuojama ka
talikiška krikščionybė yra pats geriau
sias įnašas kūriant tikrąją pasaulio 
taika ir jūsų ir jūsų Tėvynės laime. 
Dabar labiau nei bet kada pasauliui 
reikalingi pilnutiniai krikščionys: mal
dai sudėtos rankos ir Dievop pakeltos 
širdys. Neseniai Sv. Tėvas taip rašė: 
’’Vien tik Kristaus mokslas; tikėjimas 
ir Jėzaus Kristaus malone gali užti
krinti tautu egzistencijai, pažangai, 
gerbūviui ir taikai tvirtus ir pastovius 
pagrindus”. Tik šimtaprocentine krikš-l 
cionybe, šimtaprocentiniu katalikišku 
krikcioniu gyvenama, gali sukurti lai
minga ir taikinga pasauli. Ir kada jūs 
įgyvendinsite tai, kas yra didžiausia: 
mylėti Dieva ir Jam iš meiles tarnau
ti, tada jus privalote pasisemti nuo 
kryžiaus jėgų, kad išpildytumėt kita 
didžiausia kūrini ir Dievo isakyma: 
mylėti vienas kita.

Ir pagaliau: Pasitikėkite! Dievas, 
mūsų dangiškasis Tėvas, kuris mus 
visus myli ir laiko savo širdyje, tebe
gyvena ir mes galime būti absoliu
čiai tikri, kad Jis ir šiuos sunkius 
bandymus palenks mūsų naudai, jei 
tik mes Jo laikysimės ir eisime Jo ke
liu. Prisiminkit istorija egiptiškojo 
Juozapo, jo skurdą ir išaukštinimą — 
tai ryški stebuklingos Dievo Apvaiz
dos iliustracija. Pagalvokit apie Izrae
lio tauta, kaip ji kentė Egipte ne
laisve, ir kaip Dievas ja išlaisvino, 
stebuklingu budu pervedes par dyku
ma ir atvedės i Pažadėtai a Žeme. Ta 

žeme buvo šiaurėje, gi kelias pradžio
je ėjo i pietus ir atrodė klaidingas 
esąs: tačiau tai buvo Dievo kelias, o 
Dievo kelias visada veda i tikslą. Pa
galvokit apie Didi j i Penktadieni ir 
Kristų ant kryžiaus. Tada Kristui bu
vo naktis. Jo byla atrodė pralošta, 
kaip nie kada. Bet po trijų dienu atė- 
jo Velykų rytas, atnešęs Kristaus Pri
sikėlimą, Pergale ir Garbe. Taip visa
da Luna pasauly. Dažnai atrodo kad 
gėris, teisė ir teisingumas žūsta, Die
vas gi laukia, nes Jis yra kantrus ir 
gailestingas; Jis bando žmones ir 
duoda jiems laiko sugrišti ir pamasty
ti. Bet kai ateina Jo išmintingos Ap
vaizdos valanda, pakila Jis visoje sa
vo galybės didybėje, kad numestu nuo 
sosto išdidžiuosius ir išaukštintu nusi
žeminusius, kurie Jam tarnauja. Per
gale visada priklauso Dievui ir Jo 
reikalui. Del to mes laikykimės Dievo 
nurodymu, visiškai Juo pasitikėdami. 
Kai ateis Jo valanda, Jis pakils, nutil
dys bangas ir audras ir bus dieviškoji 
ramybė ir taika. Dievas gali ir Jis pa
darys ”iš tamsios nakties šviesia die
na” — net kiekvienam iš mūsų. Utat 
kantrybės, drąsos ir pasitikėjimo!

Ir taip, mano mieli katalikai, šiuo 
įrašau aš i jūsų širdis apaštalo Pau
liaus žodžius: ’’Broliai, budėkite! 
Tvirtai stovėkite tikėjime, elkitės kaip 
vyrai ir būkite stiprūs. Visa, ka jūs 
darote, tebūnie daroma meilėje” (I 
Kor. 16:13, 14) ir ’’Broliai, džiaukitės 
viltyje, būkite kantrūs spaudime, 
ištvermingi maldoje” (Rom. 12:12). 
Gyvenkite, vadovaudamiesi šiais žo
džiais. Tada jtjs eisite tikruoju keliu 
ir Viešpats bus su jumis, o jums ir 
jūsų Tėvynei suteiks laiminga ateiti.

Aš pavedu jus, visus jūsų mylimuo
sius jūsų kelius, iūsu džiaugsmus ir 
rūpesčius, jūsų šąli ir tauta’feerajam 
Dievui ir globai mylimos Dievo Moti
nos, kuri yra geriausia dangiškoji Mo
tina, ir Kristaus meilėje laiminu jus 
iš visos širdies vardan Tėvo + ir Sū
naus + ir Šventosios Dvasios +. 
Amen.

Stockholm as, 1946 m. rugsėjo 24 d.
4- Johannes Erik Muller,

Vyskupas,
Apaštališkasis Vikaras Švedijai.

Pustrečio tūkstančio
Gal ne vienas lietuvis yra šios vie

tovės pavadinima skaitės laikraščiuose 
ir girdėjos, kad ten buvo baisus kon
centracijos lageris ir, kad buvusieji 
visokio plauko to lagerio tarnautojai 
yra šiandien patraukti tieson. Bet, tur 
būt, nedaug kas lietuviu težino, kad 
šioje vietoje buvo nukankinta ir kre- 
matorijaus krosnyje buvo sunaikinta 
pustrečio tūkstančio lietuviu.

Visai neseniai Weideno lietuviu ko
lonija gavo kvietimą dalyvaudi Flos- 
senburgo koncentracijos lageryje nu
žudytiems statomo paminklo kertinio 
akmens pašventinimo iškilmėse. Lie
tuviai nuvykstame. Oro koplytėlėje, 
netoli viešo kartuvių stulpo (stulpas 
yra kokiu 30 metru aukščio ir ten pa
purtieji palikdavo kabėti net keletą 
dienu) pamaldas atlaikė atvykęs iš 
gretimo miesto Regensburgo arkivy
skupas Michelis. Gerb. Ganytojas pri
minė, kad paminklas yra statomas pa
gerbti tūkstančiams įvairiu tautu kan
kiniu, kurie buvo žiauriai nukankinti 
šiame koncentracijos lageryje. Su di
dele širdgėla jis turi priminti pašau-

lietuviu žuvo Flossenburgo koncentracijas lageryje Vokietijoje
liui, kad tai yra vokiečiu tautos gėda 
ir, kad tie tūkstančiai nekaltu auku 
prisišaukė dangaus kerštą ir vokiečiu 
tauta yra Dievo baudžiama ir kenčia 
visai teisingai.

Po paminklo fundamento šventini

Prisiminkime nukankintuosius...

mo iškilmių visi vykstame apžiūrėti 
koncentracijos lagerio kankinimo vie
tų. Išlindę pro sargybinio bokštelio 
apačia, atsiduriame prie krematori- 
jaus ir labai nustembame. Mes žiūri
me ir savo akimis netikime. Visas kre

mą torij aus kaminas yra išmargintas 
raudonais užrašais: anglu ir lenku kal
bomis pažymėta, kiek ir kurios tauty
bės žmonių išleista per ši kamina. 
Skaitome ir nėra pabaigos: ’’Paskutinė 
kalinio kelionė i laisve ... pro krema- 
torijaus kamina”. Rusu — 26.430, lenku
— 7.546, vokiečiu, — 5.964, prancūzu — 
4.372, žydu — 3.132, lietuviu — 2.480, 
jugoslavu — 2.140, belgu — 1.693, olan
du — 1.162, danu — 20, ispanu — 14, 
italu — 13, anglu — 9, amerikiečiu — 
2, spėjo išeiti per kamana. Viso 54.990 
asmenų sudeginti.

Klausinėjame vienas kita, nenorime 
tikėti. ’’Taip — prabyla šalia manes 
stovis svetimtautis: — ir čia yra tik 
oficialūs daviniai jau kiek ankščiau 
paskelbti. Bet dabar šie skaičiai pagal 
rastus naujus dokumentus pašoks dvi
gubai.” Mes buvome lyg kokio siaubo 
pritrenkti.

Karas atneša staigmenas. Su pasi
baisėjimu skaitėme apie Katyno žu
dynes, kur nužudyta 12 tūkstančiu 
lenku. Čia didesnis ir skaudesnis musu

(pusi. 3)
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3 SPINDULIAI

Lietuvos vadavimo himnas
Nors vėtros teūžia, perkūnai 

tegriaudžia
Virš tėvynės galvos, mūš brangios

Lietuvos, 
Ir priešu težvanga kruvinieji ginklai, 
Bet ji niekad nežus, bus laisva amžinai.
Didvyriu dvasia iš milžinkapiu didžiu 
įkvėps pajėgos jaunakartėms lietuviu 
Kovot drąsiai už šalies laisve, lygybe, 
Tikyba, vyti garbinga ir Trispalve.
Nuo Vytauto laiko net iki siu dienu, 
Jau per penketą šimtu meteliu ilgu, 
Su Dievo pagalba daugeliui baisiu priešu 
Nenulenke ir nenulenks savo galvos.
Šiandien priešu kruvinoji ranka 
Tik sustiprins vienybe, galybe tautos, 
Ir nežiūrint kančių svetimuos kraštuos 
Lietuviu tauta išliks tauta milžinu.
Tat, Vytis garbingas ir Trispalve 

brangioji 
Teužgrūdin pasaulio visus lietuvius, 
Drąsiai ginti laisve ir garbe Tėvynės, 
Su ’’Lietuva, tėvyne mūsų” himnu 

širdyse! ! !
Padangės Aras 

Rugsėjo 25 d. 1946 . m.
Athol, Mass., U.S.A.

VAIKU 
KAMPELIS
K. Bajerčius

Trys keliai
(Apsakymėlis)

— O tai žadi bėgti pas mamyte ir 
šiandien?

— Kaip gi. Šiandien ir uogauti abu 
su mamyte eisiva i ta avietyną didžio
jo kirtimo kampe. Dar jo niekas, o 
niekas, o niekas nebuvo radęs. Mamy
tė apsidžiaugs, pamačiusi tiek uogu.

— Bet, Joneli, jau tu nerasi savo 
mamytes.

— Nerasiu? Tai kur ji dingo?
— Taip, nerasi. Ji vakar iškeliavo 

toli toli, i tikruosius savo namus, kad 
ten amžinai gyventu ir gyventu ir jau 
daugiau čia nebegris.

— Toli? Ir nebegrįš? Tai kaip aš 
ja ten rasiu? Ir avietes dar gali Balt
ru mergos nuuogauti. Jos taip dažnai 
uogauja, tai gali užeiti ir ten. Iš rai
sto pusės einant, greitai galima rasti-

— Vis tiek, Joneli, jau tavo motutė 
iš ten sugrįžti negali ir uogauti jai 
daugiau nebereikės.

— Tai ko ji ten ėjo, kad dabar ir 
sugrįžti negali? — tarė, nusiminęs, Jo
nelis.

— Kad jau čia neturėjo ka veikti. 
Paaugino tave, kiek jai buvo liepta, 
ir vėl atgal sugrįžo, iš kur atėjusi bu
vo.

— O iš kur gi ji buvo atėjusi? ... 
Ne, mano mamytė iš niekur nebuvo 
atėjusi, tik visumet čia gyveno. Aš 
tai gerai žinau.

— Ne, Joneli, tavo mamytė ne visuo
met čia gyveno. Kai dar visai visai 
mažytė tavo mamytė buvo, pasiuntė 
ja Dievulis eiti i žeme, kad užaugintu 
tave. O ir tave jai Dievulis visai ma
žyti davė, kad tu, jos prižiūrimas, ga
lėtum augti, o suaugės i metus ir savo 
laika atgyvenęs, vėl atgal pas Dievuli 
sugrįžtum, kai jis pašauks. Ir tavo 
motute Dievulis Pats pašaukė, nes ji 
jau buvo pabaigusi užduotąjį jai dar
bą. Jai buvo liepta tik tiek tave pa
auginti ir palikti.

— Visai aš nesuprantu.

(3 pusi,)
tautos Katynas, nes Čia, procentiškai 
imant, lietuviu žuvo didesnis skai
čius, negu kitu tautu. Skaudi mūsų 
tautos tragedija! Sujaudinti vėl eina
me toliau. Netoliese randame kuklia 
lenta su užrašu "Šioje vietoje ant lau
žo sudeginta 800". Toliau; "Čia buvo 
kariama .."čia sušaldoma .."čia 
supilti likusieji palaikai...” ir t. t.

Staiga iškyla svetimųjų 
mums daromi priekaištai, neva mes 
esame buvę naciu draugai. Tenu- 
vyksta tie i ana vieta ir tegul pažiūri, 
kokias aukas yra sudėjus mažoji lie
tuviu tauta. Flossenburge buvo tik 
šalutinis koncentacijos lageris, o kas 
dėjosi centriniuose lageriuose?

Jeigu dar šaindien vokietis drįstu 
mums prikaišioti naciu draugyste, tai 
galime drąsiai jam pasakyti, kad jis 
buvęs tu kankintoju eilėse ir dabar 
nori savo kruvinas rankas nusiplauti 
kitu saskaiton.
"O Viešpatie, kad Tavo žvilgsnai budi 
Dangaus žvaigždynuos ir skruzdėlės 

takuos?
Tavęs teprašom tik aguonos grūdo: 
Tėvynės žemės ir širdžių taikos” — 

(Eilėraščio ištrauka)
B. Brazdžionis.

Kataliku pareigos
1. Pažinti Bažnyčios mokslą.

’’Bažnyčios doktrina yra lygiai toli
ma ir nuo klaidingu kraštutinumu, ir 
nuo partijų ir sistemų, kurios tas klai
das gyvenime vykdo. Bažnyčia visada 
laikosi tiesos ir teisingumo lygsvaros, 
niekada neskirdama teisėta susirūpi
nimą žemišku ištekliu padalinimu nuo 
amžinojo gėrio siekimo.

"Ir ekonominėj bei visuomeninėj 
srityj Bažnyčai, nors niekada nepa
teikė apibrėžta techniška sistema, nes 
tatai išeina iš jos misijos ribų, aiškiai, 
tačiau, paskelbė dėsnius ir nustatė 
gaires, kurios, išplečiamos ir pritai
komos pagal įvairias laiko, vietos ir 
tautu sąlygas, parodo neklaidų ir tie
su kelia i laimingesne žmonijos pa
žanga”.

2. Tiesi ir gryna sąžine.
"Ir kataliku kraštuose perdaug dar 

yra tokiu žmonių, kurie kruopščiai ar 
bent įmanomai # vykdydami esminius 
religijos praktikos įsakymus, nesirū
pina giliau religija pažinti, įsigyventi,

— Tai nieko. Mažas esi, tai ir ne
supranti. Paaugsi — suprasi. Bet aš tau 
dar pasakysiu, kad visi žmonės že
mėje ne amžinai gyvena. Jie čia tiek 
tebūna, kol užaugina savo vaikučius. 
Paskui vėl turi keliauti, iš kur atėję, 
i tikruosius savo namus ir ten amži
nai gyventi, bet jau ne toki gyveni
mą, kaip žemėje. Štai ir tu. Dar visai 
neseniai čia žemėje atsiradai, o ne 
taip jau daug metu praeis — ir vėl 
turėsi grižti atgal.

— Tai kur gi aš turėsiu grižti? Kur 
tie tikrieji namai yra?

— Oi, toli, Joneli, labai toli, net už 
žemės krašto.

— Už žemės krašto? Tai, tur būt, 
toli... Bet uogu ar ten daug yra?

— Kam gi ten, Joneli, uogu... 
Tiems, kurie jau i ana gyvenimą nu
eina, nieko nereikia, nors jie galėtu, 
kad panorėtu, rasti daug gardesnių 
uogu, kaip čia.

— Ir už žemuoges?
— Taip, ir už žemuoges. Ten ir uogu 

kuo saldžiausiu, ir kitu vaisiu kuo 
gardžiausiu, ir geliu kuo puikiausiu 
akys negali apimti: visa žydi, visa

ŠV. TĖVAS PIJUS XII - NUSKRIAUSTUJU GLOBĖJAS
Anglu žurnale "The Quarterly Re- 

vieu” 1946 m. liepos mėn. laidoje yra 
paskelbta apžvalga apie žydu būkle 
Europoje pokariniais laikais. Straips
nio autorius p. William Zukurman, 
aprašydamas žydu gyvenimą Italijoje 
fašizmo laikais, pažymi italu tautos 
palankuma persekiojamiems ir kon
statuoja, kad Aliantu kariuomenei 
užimant Roma, tūkstančiai žydu gat
vėse dėkojo anglo-saksams už gyvy
bės išgelbėjimą. Apie 50.000 vietiniu 
žydu ir žydu atbėgėliu rados Italijoj 
maždaug tuo laiku, kai buvo nuver
stas Musolinio rėžimas. Tik dėka ita
lu tautai galėjo ten slapstytis tokis 
didelis žydu skaičius. Italija išlaisvi
nus iš fašizmo, žydai pirmučiausia 
suruošė viešas, iškilmingas pamaldas 
ir dėkojo krikščionims už išgelbėjimą 
nuo galutinio žydu išnaikinimo Itali
joje.

P. W. Zukerman ypatingai pažymi 
prakilniausia Vatikano vaidmenį ben
droje akcijoje žydus gelbint Italijoj ir 
kitose šalyse. Autorius sako, kad bė
gyje keliu mėnesiu prieš Aliantu 
įžengimą Romon, Vatikano teritorija 
pasidarė šventa vieta žydams, kurie 

įsisamoninti, ir dar mažiau rūpinasi 
kad viršutini religiškumo blizgėjimą 
atitiktu vidujinis tiesos ir grynos są
žinės blizgėjimas, blizgėjimas tokios 
sąžinės, kuri atlieka visas savo pa
reigas Dievo akivaizdoje".
3. Meilės ir teisingumo darbininkams!!

"Darbininkas turi gauti ne kaip iš
malda tai, kas jam teisingumu, re
miantis priklauso. Negalima išsisuki
nėti iš didžiųjų teisingumo pareigu, 
duodant mažutes gailestingumo dova
nas. Meilė ir teisingumas uždeda pa
reigu. kurios dažnai liečia tuos pačius 
dalykus, bet iš požvilgio. Darbininkai 
i tu juos liečiančiu pareigu vykdymą 
labai jautriai atsiliepia, ir labai tei
singai, nes tai ieina i pačia ju, kaip 
žmonių, vertybe".
4. Saugotis bedieviškos propagandos.

’’Valstybės turės dėti visas pastan
gas. kad bedieviška propaganda, kuri 
griauja bet kurios tvarkos pamatus, 
nedarytu žalos ju šalyse. Nebus pri
pažintas žemėje joks autorietas, jei 
nebus pripažintas Visagalio Dievo au
toritetas".

kvepi, bet niekam nė i galva neateina 
ka nors sau pasiimti; o gyventoju ten 
yra tūkstančius kartu daugiau, kaip 
žemėje.

— Taip kaip jie ten gyvena?
— O gi vien tik savo džiaugsmu ir 

laime sotūs. Taip gyvena, kaip žmo
gaus mintis: kur tik nori, akies mirk
snyje pasikelia ir nulekia. Niekas ju 
nesulaiko, niekas jiems kelio nepa- 
stoja. Jiems laikas niekumet nepasi
baigia ir kelio tolumo jie nesupranta.

— Tai ten, tur būt, labai gera gy
venti?

— Žinoma, labai gera. Kas tik, ke
liaudamas, nepaklysta ir ten, i ta lai
mingąjį gyvenimą patenka, tiems la
bai gera. Juk ten begaliniai sodu so
dai, kur aukso obuoliais medžiai ap
kibė, kur ištisas dienas auksaplunks- 
niai paukščiai kuo gražiausiai čiulba; 
plačios ir žalios lankos, kaip jūros, 
banguoja. Ten gėlių žiedai, kaip pil
natis mėnulis, — raudoni, kaip saulė
tekis, arba mėlyni, kaip vasaros dan
gus. Ir visi, kurie ten nukeliauja, kad 
ir galėtu, už milijonus iš ten atgal i 
žeme negrįžtu. 

tūkstančiais stengėsi prasiskverbt fe
nais ir tuomi išgelbėt savo gyvybe. 
Dešimtys tūkstančiu žydu išliko gyvi, 
gaudami iš Popiežiaus specialius "pro
tective pasports” (saugumo pasus). 
Juos buvo įgalioti išduot Popiežiaus 
Nuncijai. Vatikano pastangomis pir
mučiausia tokie pasai gavo pripažini
mą Vengrijoj. Vatikano ir katalikiško
sios dvasiškijos vaidmuo, gelbint žy
du tauta šiame kare yra begaliniai 
svarbus ir yra užsitarnavęs didžiausio 
dėkingumo iš daugelio žydu bendruo
menių. Kaip p. W. Zukerman savo 
straipsnyje pažymi, kataliku Bažny
čios akcija iššaukė viena labai sensa
cinga atsivertima i katalikybe; būtent, 
vyriausiasis Romos rabinas priėmė ka
taliku tikyba, tuomi pareikšdamas sa
vo dėkingumą Vatikanui už gelbėjimą 
žydu gyvybių laike nacistinės Italijos 
okupacijos.

Paliesdamas klausima apie žydu 
būkle Prancūzijoj, autorius nurodo, 
kad tuomet, kai žydai ten buvo naiki
nami be jokios atodairos, daug tūk
stančiu žydišku vaikučiu buvo patal
pinti i katalikiškus vienuolynus ir kit. 
katalikiškos labdarybės prieglaudos 
tam, kad paslėpt juos nuo nacistinio 
siautimo.

Ateikite visi pas mane ...

— Už milijonus ... Tai, tur , būt, la
bai daug pinigu. Aš tiek ir nesuskai
tyčiau. O trobos ar t ten gražios? Ar 
tokios, kaip mano motutės? Ir žiema, 
ar nešalta jose?

— Trobos? Ten trobų visai nėra, ir 
ju visai niekam nereikia. Ir kam ten 
ju reikėtų!... Juk per ištisus nesi
baigiančius metu metus ten viena va
sara ir viena diena: nei šaltu žiemų, 
nei tamsiu naktų, nei lietaus jie ten 
gyvendami niekumet nemato.

— Cha, cha, cha, cha!... Tai Kulo- 
ku Augustui ten prasta būtu gyventi.

— Kodėl?
— Kodėl? O jis neturėtu kur pasis

lėpti ir gautu nuo kitu i kaili. Jis la
bai piktas: uždavęs kam nors, nubėga 
tuoj ant savo trobos slenksčio, iškiša 
liežuvi ir sakosi nieko nebijąs. Jo tė
vas visumet ji apgina. Oho, kad taip 
pagautu ji Barščiu Antanas arba Kė
kštu Petras, tai pakurtu jo nugarai ge
ra pirti.

— Negeri todėl jie vaikai. Bet ten, 
Joneli, niekas nesimuša, nes nė vienas 
mušeika neįleidžiamas.

(Bus daugian)
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SPINDULIAI 4

Prelatą Joną Mačiuli - Maironi Prisiminus
Kun. Jon. Petrėnas

Žvyruotu Seminarijos sodo takeliu 
rimtu, lėtu žingsniu iš savo namu 
ateina kunigas. Atsargi eisena, raukš
lių išvagotas veidas, žydinčio sodo 
spalvos plaukai rodo jo amželi, o 
dažnokai i šalis judinama galva sa
ko, kad jam jau ir senatvė artima, 
miela viešnia. Pasibaigus takeliui, jis 
instinktyviai pasuka i Seminarijos 
bažnytėle, kur prie Nukryžiuotojo al
toriaus kas ryta vygdo Paskutinės 
vakarienės testamenta: ’’Tai darykite 
mano atminimui”. Ar jums dar ne
aišku, kad tai Magnificencija Rek
torius prel. Jonas Mačiulis — Mai
ronis ateina laikyti šv. Mišių- Jam 
patarnauja vyresniojo kurso klieri
kas, narys tos šeimos, kurios gerovei 
rektorius paaukojo visa savo amželi.

Po Mišių, pasimeldęs ir Dievui už 
auka padėkojęs, jis vėl susikaupęs 
ramiai žingsniuoja namo. Tik dažnai 
ta rimti pertraukia koridoriuje susto
ję klierikai: jie dabar užpuola rek
torių su savo reikalais ir bėdomis. 
Rektorius ramiai išklauso, perspėja, 
kartais sunervintas ir rūstokai išbara.

— Matai, ar aš nesakiau, kad taip 
negalima. Seminarijos regula kieta ir 
neatiaidi...

— Rektorius žodžiais nežaidžia: ka 
pasako, ta ir padaro.

Maironis, išleisdamas klierikus va
saros atostogų, dažnai primindavo 
sena romėnu išminti: ”Qui saepe 
peregrinantur, raro sanctificantur”, 
vadinas, per atostogas per daug ne- 
mandravok, jeigu rudeni nori atsi
vežti švaru klebono testimonium.

rektorius Maironis betgi supras
davo jaunuju džiaugsmo nuotaika, 
pats mėgdavo ju tarpe pabuvoti. Štai 
smagi klieriku ekskursija! Garlaivis, 
Kauno uoste pūškodamas, skrodžia 
Nemuno vaga ir išveža Seminarijos 
profesorius ir klierikus pasižmonėti. 
Per kiaurus mokslo metus klierikai 
buvo prikepė prie kietoku teologijos 
ar filosofijos knygų, nervinosi ir 
džiaugėsi praleidę asistas, ir štai, da
bar visi stovi ant garlaivio denio ir 
gerte geria Nemuno pakrančių groži. 
Zapyškio bažnytėlė, skardūs Vilkijos 
krantai, Veliuonos apylinkės perkelia

TĖVYNES AIDAI!
LIETUVA

Kaip švento Jono vabalėlis nakįi, 
Ji šviečia mums toj žvėriškoj nakty, 
Ir nebegalima pelkėse prasmegti, 
Nors trukdo eit rūkai pikti.

Kai pamatai pražydusia ramune, 
Geltona svėre, svyrančia dirvoj. 
Tava širdis, maža, kantri klajūnė, 
Staiga pabunda Lietuvoj.

Ateis diena, ir grižes pamatysi 
Didžiule saule plaukiant Nemune. 
Kai pirma vaga laukuose varysi 
Ranka galinga ir švelnia. 

i praeiti, verčia pagalvoti, susimastyti. 
Smagūs klierikai dažnai žvilgčioja i 
rektorių Maironi, kuris lyg atjaunė
jęs stovi ju tarpe, šypsosi. Juk tai 
tas pats Nemunas, kurs tarp kalnu, 
lanku banguoja jo lyrikoj, tai tas 
pats kraštas, kur močiutė raudomis ji 
užlingavo ir išmokė pamėgti — pa
mylėti vargdieniu durnas.

Vakarop garlaivis, pasinardes skai
driame Nemuno vandenėlyje, pasi
džiaugęs žuvėdrų krykštavimu, veža 
pailsėjusius ekskursantus namo. Prieš 
ju akis vėl išauga Kaunas, su dau
gybe bokštu bokšteliu, namu name
liu aprietes Nemuno ir Neries kran
tus. ’’Saulelė raudona, vakaras netoli”, i 
Atsisveikinimo spinduliai meta ilgus 
šešėlius ir slaptingai driekiasi per ly
gius laukelius. Klierikai, lyg norė
dami padėkoti rektoriui už smagia 
ekskursija, o gal nusiteike pagerbti ju 
tarpe esanti garbingąjį tautos darbi
ninką, ant laivo denio apsupa ji ratu 
ir uždainuoja:

’’Lietuva mano, brangi tėvyne, 
Šalis, kur miega kapuos didvyriai, 
Graži tu savo dangaus mėlyne, 
Brangi, nes daugel vargu patyrei.”

Siu lyrišku žodžiu autorius tylus, 
susimastęs, palenkės galva klausosi 
jaunuju dainos ir, jiems užbaigus, pra
taria:

— Aš netikiu, kad tai būčiau galėjęs 
parašyti!

Maironio lyriški žodžiai, po tiek 
gyvenimo audru ir kovu sugriže i jo 
širdies gelmes, suskambėjo jaunatvės 
įkvėpimo džiugesiu, priminė vaiskias 
kūrybos valandas ir po to sukėlė abe
jone:

— Argi aš tai galėjau parašyti?
Vardinės! Tai graži proga pažinti 

savo tikruosius draugus, artimuosius. 
Ne brangios dovanos, bet paprasta, 
mylinti širdis atskleidžia jaukia drau
gystės ir bičiuliškumo nuotaika. Ir 
Maironis švęsdavo vardines! Tik ka
žin kodėl jos būdavo ne birželio 24 d., 
per tradicines Jonines, bet rudeni, 
lapkričio 24 d. Gal todėl, kad Mairo
niui, kaip kunigui ir teologui, artimes
nis buvo šv. Jonas nuo kryžiaus, tas 

uolus apaštalas, mistinės teologijos ra
štu autorius. Bažnyčios Daktaras, o gal 
todėl, kad klierikams būtu pasidži
augti rektoriaus vardiniu nuotaika, 
ji pasveikinti.

Rektoriaus vardiniu išvakarės. Di
džiojo Seminarijos salė sukvietė vi
sus klierikus ir nuteikė juos bendru 
šeimos džiaugsmu. Visi kažin ko lau
kia, dairosi i duris. "Jau ateina”, — 
šaukia prie duru stovintieji žvalgai. 
Prasiveria durys, i sale ieina prelato 
rūbais ir insignijomis pasipuošęs Mai
ronis. Paskui ji skuba profesoriai, 
kolegos, bičiuliai. Štai tame būrely 
susikibę ateina ir Vaižgantas su Jak
štu, kažin ka vienas žiliukas an-

tram šnibžda, pasakoja. Gyvas ir ju
drus Vaižgantas, tas temperamen
tingas svedasiškis, lyg tempia už ran
kos tylu, susimasčiusi filosofą Jakšta, 
gal bekurianti naujus argumentus, 
kaip matematiškai irodyti Dievo bu
vimą. Klieriku ovacijos patinka gar
bingus svečius, smalsios akys seka 
kiekviena ju judėsi.

Magn. Raktoriu auklėtiniu vardu 
sveikina dekanas — klieriku atsto
vas dėkoja už ilgameti tėviška rū
pesti, Almos globa, linki Ilgiausiu 
Metu. Vėliau šiek tiek i rašytojus 
pretenduojąs klierikas literatas skai
to referatą apie Maironio kūryba,

Henrikas Radauskas.

Tykiai, tykiai Nemunėlis teka ...

klieriku choras galingais balsais pra
plėšia tyla ir traukia, Ad maltos an- 
nos, Jubilate. Ir po to pakyla rek
torius Maironis. Susijaudinės, grau
džiai nusiteikęs prabyla:

— Brangieji aliumnai, Jūsų nuo
širdūs sveikinimai visada mane jau
kiai nuteikia. Jūs linkite man Ilgiau
siu Metu .*.. Ka gi, dėkoju, džiau
giuosi, nors pats tikrai jaučiu, kad jau 
leidžiasi mano gyvenimo saulė...

Senelis rektorius prisimena valan
da, kada reikės palikti šia mylima 
auklėtiniu šeima, kuriai paaukojo sa
vo jėgas, reikės palikti ta Jaunaja 
Lietuva, kuria jautriais lyros garsais 
kėlė iš miego, žadino.

KAUNAS — SENAMIESTIS

Nutyla chorai, pasibaigia kalbos, 
išeina svečiai. Klierikai, pasisėmė iš 
praeities stiprybės, ištirpsta savo dar
bo ir minčių kambarėliuose.

Po džaugsmo ir poilsio valandų vėl 
pilkas, kasdieninis darbas — paskai
tos. profesoriai, vėl argumentai ir 
dificultates. Moralinė teologija. Ir vėl 
klierikai mato prof. Dr. Maironi — 
Mačiuli, kurs paskaitose sistemingai 
apvaldydavo medžiaga, sumania teo
rija surišdavo su praktika, abejonė
se ir teologu ginčiuose pateikdavo 
savo pamatuota nuomone. Per egza
minus, kai klierikas kiek blaškyda
vosi arba šlubuodavo, prof. Maironis 
nepatenkintas sakydavo:

— Arba esi negabus, arba nesimo
kai. Kunigas turi būti gabus ir darb
štus.

O kai kartais klierikas, norėdamas 
prieš draugus parodyti gabumus ir 
savarankiškuma, pradėdavo kurti savo 
’’teologija” ir rinkti savus pavyzdžius, 
ne per daug tinkamus, Maironis rū
stokai sakydavo:

— Matai, aš daviau ir gražu, tinka
ma pavyzdi, o pats dabar kažin ka 
čia paistai, sėskis.

Nubraukus titulus, insignijas, parei
gas, kiekviena protinga žemės gyven
toja galima vienodu vardu pavadinti: 
žmogus. Tai trumpiausias ir gražiau
sias vardas. Ir Maironis buvo žmo
gus, bet ydomus žmogus.

Tie, kuriems Maironis buvo lyg 
atsibodėjes, igrises, nusenęs, įvertino 
ji tik tada, kai 1932 m. vasara prie 
jo kapo Kauno Bazilikos šventoriuje 
kartojo jo graudu testamentą:

— ’’Kaip man gaila to balto senelio. 
Kurs, užstojęs ant balso varpu.
Ir, ant keliu bočius pasodines,
Nebepasakos iš šaltųjų kapu”.
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Kraštai, kurie mus domina. Apie Argentina ir lietuvius

KOLUMBIJA — BOGOTA.
Marijos Krikščioniu Pagalbos Bažnyčia 

Bogotoj
1938 metais gegužės mėn. J. E. Mons. 

Emanulis Konzalez Bogotoje, kolum- 
bijos sostinėje, atidarė viešajam kul
tui Karmelo Marijos garbei saleziečiu 
pastatyta šventove. Iš aukštumos, ku
rioje buvo seserų karmeličiu vienuo
lynas, svetingai priglaudės pirmuosius 
Kolumbijos saleziečius, didingoji Baž
nyčia su savo 36 grakščiais bokštais, 
bokšteliais dominuoja visa Begotos 
miestą. Jau vos pradėjus statyti šita 
tikrai Kolumbijos verta paminklą, 
valdžia paskelbė ji tautine šventove 
ir paskyrė 2000 pesu mėnesiui. Užtat 
ir jo pašventinimas buvo įtrauktas i 
jubiliejine 400 metu Bogotos įkūrimo 
švenčiu programa ir buvo tikras mal
dingumo ir Marijos meilės triumfas. 
Jau anksti ryta, dideli tikinčiųjų bū
riai privertė atidaryti bažnyčios duris 
prieš numatyta laika. Po bendros bu
vusiu auklėtiniu ir bendradarbiu ko

Kolumbijos sostinė — Bogota.

munijos, Ibaguis vyskupas J. E. P. M. 
Rodriguez laikė iškilmingas pontifi- 
kalines mišias

Ir dabar, stovi graži Tautinė Ma
rijos Krikščioniu Pagalbos Šventovė, 
kuri yra tikras miesto papuošalas ir 
tautos pasididžiavimas. Mums lietu
viams yra garbė, kad prie šios gražio
sios bažnyčios apaštalauja labai ener
gingas liėtuvis kunigas Dr. T. Ast-! 

rauskas, kuris suprasdamas mūsų var
gus ir nelaimes, rūpinasi broliais tau
tiečiais.

P. Amėrikos miestuose neretai pa
matysi baltosios rasės ateivi, pagal 
anekdotą sakant, mėgstanti pasikalbė
ti su inteligentišku žmbgum, atseit, 
pats sa savimi... Griaudu žiūivėti i 
jo desperatiška, toliuose paklydusi 
žvilgi...
VISUOMENINIS GYVENIMAS

Nepergeriausia didesnės mūsų išei
viu dalies P. Amerikoje ir tautinė nuo
taika. Tai nenuostabu, atsiminus tas 
priežastis, dėl kuriu lietuviai i šiuos 
kraštus atvyko. Daugeli užkerėjo ko
munistinė propoganda, kiti šiaip sau 
materializme paskendę, vispm kitam 
abejingi. Visada stokojo inteligentin
gu vadu, už tai netrūko išnaudotoju 
ir anarchistu.

Labai trūksta ir patriotinės spau
dos, o jai atsirasti sąlygos sunkios.

Yra gi ir šviesiu reiškiniu. Yra to
kiu tvirtu lietuviu patriotu, kurie ne
atsižvelgdami i nieką, sielojasi visais 
savo tautos rūpesčiais ir nelaimėmis, 
pinigu, ir darbu prisideda prie visu 
kilniu užsimojimu. Argentinos lietu
viai Avellanedoje (Buenos Aires prie
miestyje) turi nauja Tėvu Marijonu 
pastatyta bažnyčia ir vienuolyną. Da
bar ten pradedama statyti sava mo
kykla ir salė. Mokykla veda Sv. Ka
zimiero Seserys lietuvaitės. Yra šau
nus Sv. Cecilijos choras. Yra patrioti
ne veikla pasižymėjęs Lietuvai Išlai
svinti Centras Argentinoje. Yra pora 
savišalpiniu draugijų. Yra kas Lietu
vos laisvės byla gina ispanu kalba 
spaudoje.

ATVYKIMO GALIMYBES
Dabar Europos lietuviams gal pats 

svarbiausias klausimas: tai kaip i Ar
gentina atvykti? Pirmiausia tenka pa
brėžti, jog kaip visur, taip ir čia karo 
laike Įvesti imigraciniai suvaržymai 
dar nepanaikinti. Masiniu būdu, kaip 
anksčiau, ateiviai neisileidžiami. Iš 
Argentinos, Čilės ir kai kuriu kitu P. 
Amerikos valstybių spaudos matyti, 
kad tu šalių vyriausybės ir viešoji opi
nija yra palanki didesniam ateiviu 

skaičiui isileisti, bet pirmoje eilėje 
pageidaujami lotynu rasės ūkininkai, 
taip pat olandai ir skandinavai. Ar
gentina ir Čilė jais norėtu kolonizuo
ti savo dar neapgyvendintas pietines 
teritorijas. Bet šis klausimas svarsto
mas lėtai ir kol kas be konkrečiu 
sprendimu.

Pradžios mokyklos turėsiančios bū
ti tik argentiniškos, tačiau vidurinės

galėtu būti ir lietuviškos. Kolonistai 
galėtu turėti sava kalba bažnyčias, 
spauda;, su ūkininkais būtu Įsileidžia
ma koks 6% laisvųjų profesijų lietu
viu intelligentu. Tuo tarpu Argentinos 
vyriausybė sutiktu, kad speciali lietu
viu ekspertu komisija apžiūrėtu kolo
nizacijai siūlomas sritis ir pasidarytu 
savas išvadas. Nieko tačiau nežadama 
parūpinti ateiviu atgabenimui. Atro
do, tik anglosaksai ir tokios tarptau
tinės organizacijos, kaip UNRRA, ga
lėtu šiuo atžvilgiu padėti.

Tuo tarpu individualiai Argentinos 
vizas gali gauti tie, kuriuos kviečiasi 
artimi giminės;; taip pat tie, kurie jau 
anksčiau šioje šalyje yra ilgesni laika 
gyvene, kuriems Migracijos Direkci
joje kas nors garantuotu trims me
tams apmokama darba (pasirašytu 
sutari). Garantijos pirmoje eilėje skai- 
tomis užtenkamomis, turinčiu ar įmo
nes. Nors daugelis lietuviu turi nuosa
vus namelius ar vidutinio darbininko 
uždarbi bei santaupų, garantijai to 
dar neužtenka. Vizos prašytojas turi 
kreiptis i artimiausia Argentinos kon
sulatą, prašydamas instrukcijų ir an
ketos blanku, tuo pačiu metu prašy
damas savo pažįstamuosius Argenti
noje, kad ji remtu centre. Procedūra 
gali trukti gana ilgai, ir kol kas nau
jųjų mūsų ateiviu čia atvyko tik vie
nas kitas. Viza gavus, šiuo metu dar 
daug sunkumu susidaro dėl kelionės: 
sunku gauti vieta laivuose ir brangu.

KO GALIMA TIKĖTIS ATVYKUS?
Jei lietuviams pasisektu masiniu 

būdu atvykus kolonizuotis Argenti
noje, Čilėje ar kurioje kitoje P. Ame
rikos šalyje, tai reikia prieš akis turė
ti tik ūkio darbu ir amatu galimybes. 
Be mažiausio abejojimo, pioneriu li
kimas bus stmkus, ir tik ju vaikams 
gal bus sukurtos žmoniškos sąlygos. 
Savu ruožtu jauniausioji ir antroji 
karta daugiau ar mažiau turės ištau- 
tėti. Visoje P. Amerikoje imigracijos 
politika siekia kuogreičiausio ateiviu 
asimiliavimo. Kultūrinė autonomija 
galės būti tik dalinė ir tai nevisur.

Kai kurie aukštaji mokslą baigė 
diplomuoti lietuviai klausia, ar jie 
galėtu gauti savo specialybės darba 
universitet, įstaigose įr panašiai. Su
prantama, tai kiekvienam rūpi, bet 
nėra vilties, kad tokie norai iš anksto 
būtu patenkinti bei garantuoti. Dau
gelis pačiu argentiniečių ir natūrali- 
zuotu šios šalies piliečiu negauna dar
bu ir postu, kokiu norėtu. Ypač tai 
dažnas reiškinys humanitariniu mok
slu šakose. Medikams, agronomams 
ir inžinieriams sąlygos bei galimybės 
šiek tiek palankesnės. Bet ir juos var
giai kuri ištaiga stengsis pakviesti. 
Savo pastangomis lieka pasirūpinti 
viza, atvykti, pramokti kalbos, akyliai 
prisižiūrėti, kur kaip būtu galima 
prieiti, tada ir pasisekimas paaiškės. 
Laisvųjų profesijų specialistai, apskri
tai, turi legalizuoti savo diplomus, o 
tai reikalauja išlaikyti universiteti
nius egzaminus (kartais palengvinto
mis sąlygomis) ir pinigo...

Medikai lengviau galėtu įsikurti 
provincijose, kur nėra argentiniečių 
gydytoju. Inžinieriai sėkmingiau gali 
revaliduoti savo diplomus, atlikę už
duotus projektus. Juristams reikala
vimai daug sunkesni, nes ju čia daug 
turima.

Tiek3 konsulatuose, tiek Migracijos 
Departamente ypatingai žiūrima i tai, 
ka ateivis moka dirbti, iš ko pragy- i

vens, kiek kapitalo atsiveš. Mūsiški
ams, kaipo ūkininkams arba bent jau 
ūkininku vaikams, patartina regist
ruotis žemdirbiais. Amatininkai, tech
nikai, elektricistai, šoferiai taip pat 
turi šiokiu tokiu pirmenybių, bet iš 
ju reikalaujama darbo sutarčių.

Fabriku darbininkams statomos sun
kesnės sąlygos: žiūrima mažiaus, svei
katos, kartais ir pilietybės.

Jei kas turėtu kapitalo kuriai nors 
pramonės įmonėlei pradėti, ar ūkiui* 
ar prekybai, jau gana greitai, kaip sa
koma, ant tvirtesniu kojų galėtu atsi
stoti. Vienas kitas klausia, ar galima 
būtu spaustuvėse gauti darbo. Galima* 
bet reikia gerai mokėti ispanu kalba. 
Kalbos pramokimas, kaip ir visur, ga
lima sakyti, yra raktas i viską. Reikia 
pastebėti, kad ispanu kalba nėra sun
ki. Niekam nepatartina savo įsikūrimo 
apskaičiuoti šiokiu tokiu brangenybių 
pakeitimu i pinigą. Visokios rūšies 
brangenybėmis Buenos Aires karo 
metu buvo perpildyta, todėl čia ju kai
nos kartais žemesnės kaip kitur.

Argentinoje pilietybės įsigijimui nu
statyta mažiausiai dveji metai. Dau
geliu atveju pilietybės nė neatsižvel
giama. Valstybinėj tarnyboj ir valsty
bės subsidijuojamose ištaigose, tai taip.

Argentinoje gyvenimo sąlygos visai 
normalios. Užtenkamiausiai yra mai
sto, drabužiu ir kitko. Viskas perka
ma be korteliu, be suvaržymu. Pačia
me Buenos Aires kukliam vieno pra
gyvenimui reikia apie 200 — 250 pezu 
(50 — 60 doleriu) mėnesiui. Provinci
jose pig!— «4nrK|.
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LIETUVIAI SVETUR
LIETUVIAI PABĖGĖLIAI 

BELGIJOJE.

Šisai siaubingas karas išginė didele 
dali lietuviu posvečias žemes ir gal 
nėra laisvos Europoj tautos, kurioj 
nesutiktum lietuviu. Vienur jie kar
čia tremtiniu dalia lydi, kitur surado 
ramesne laikina viešnage. Štai, kad ir 
nedidutėj Belgijoj dalis mūsų tautie
čiu rado laikina prieglobsti.

Apie Belgijoj esančiu lietuviu bui
tį mums savo laiškais vienas mūiąu 
bičiulis, buvęs Lietuvos Banko tar
nautojas rašo, kad dabar tremtiniu 
lietuviu esama per 90 asmenų. Ju 
skaičiuje 4 studijuoja Belgijos univer
sitetuose, 7 kunigu seminarijoje, 1 
lanko gimnazija. Pabėgėliu tarpe 4 
asm., baigė aukštuosius mokslus, su
sirado darbo savo specialybėje. Kiti 
isikūire -fabrikuose, nekurie pabėgėliai 

< dirba pas anglus karantinuose, kele
tas kasa anglis ir pan. Visi pabėgėliai 
gyvena privačiai laisva gyvenimą. La
geriu visai nėra. Jau metu laikotar
pis, kaip lietuviams Belgijoj BALF 
siunčia reguliaria pašalpa — tik po 
300 S kas mėnesi. Iš tos BALF-o pa
šalpos šelpia studentus, sergančius ir 
vaikus. Dirbantieji fabrikuose ar pri
vačiose tarnybose nesinaudoja socia
liniu aprūpinimu, kaip kad Belgijos 
darbininkai, bet jie visi yra už socia
linės apsaugos ribų: susirgusiu net i 

.ligonines nepriima, jeigu BALF-o įga
liotinis nepasižada už susirgusius ap

mokėti. Prie BALF įgaliotinio yra lie
tuviu komitetas, kuri sudaro: pirmi
ninkas dr. K-tys, vicepirmininkas A. 
B-čius, sekretore Z. G-nė, knyginin
kas P. R-kas, kuris tvarko maža bib
lioteka, ir kasininkas, o taipgi kultū
rinės veiklos vadovas St. K-ga.

Stingant lėšų, kultūrinė veikla išvy
styti bei spauda organizuoti yra labai 
sunku. Be to stinga ir visuomenininku. 
Daug mumis rūpinasi ir šiaip pabėgė
liu- reikaluose gelbsti kun. J. Da
nauskas, kuris susigyvenęs su sąlygo
mis Belgijoje nuo ankstyvesnių laiku.

Kad ir sunkiose sąlygose, bet lietu
viškos energijos ir iniciatyvos pilni, 
visgi visuomeniniame gyvenime neat- 
siliekame. Surengta buvo pora pra
mogų, suorganizuota ekskursijų po 
Belgijos žymias vietoves. Be to, buvo 
puikiai suorganizuota vasario 16-to- 
sios ir rugsėjo 8-sios minėjimai su iš
samiomis paskaitomis, sveikinimu te
legramomis. Minėjimai, kaip pridera, 
buvo be pasilinksminimu, išjungiant 
i didi j i tautos skausmą.

Labai džiaugsminga, kad mūsų mo
terys, o tuo pačiu ir tragiška, kad 
merginos susirūpinusios tautos prie- 
augliumi. Mūsų bičiulis net pajuokuo
ja, kad ”po metu, manau, galėsiu pra
nešti bent dvigubai padidėjusi mtjsu 
bendruomenės skaičių.”

Taip pat bendradarbis praneša, kad 
ir tarp Belgijos lietuviu Vyksta ’’kla
sių kova”, tik mažesniame maštabe 
ir tyliau. Lietuviai skiriasi i dvi gru

Pamaldų tvarka kataliku parapijose, Danijoj
Miestai
Kobenhavn Adresai Valandos

St Ansgars Kirke Bredgade 64 7, 8 ir 10 vai.
St. Andreas Kirke Kollegiev. 2, Ordr. 7, 8 ir 10 vat
St. Annae Kirke Hans Bogbinders Alle 2, Amager 8‘/« ir 10 val.
St. Antoni Kirke Frederikssundsv. 225, Bronshoj 8 ir 11 vai.
Jesu Hjerte Kirke Stenosgade 4 6, 7, 7%, 8x/f, 10 vai.

7V», 8%, 10 vai.Knud Lavards Kirke Knud Lavardsv. 6, Lyngby
St. Mariae Kirke Jens Jessensv. 7 8, 10 vai.
Sakraments Kirke Nerrebrog. 27 8, 10 vai.
St. Therese Kirke Bernstorffv. 54, Hellerup 9, 11 vai.
Aabenraa Sondertorv 5,40, 9,45 vai.
Aakirkeby Gregersg. 20 1014 vai.
Aalborg Kastetvejl 6, 8, 10 vai.
Aarhus Ryesgade 26 7, 8, 10 vai.
Assens 
Esbjerg

Nerregade 3 10 vai.
7, 10 vai.

Fredericia Sjaellandsg. 50 7, 9,30 vai.
8, 10 vai.Haderslev Mariegade 8

Helsingor Nygade 8 8, 10 vai.
Holbaek Kastan ievej 17 9 vai.
Horsens Norregade 19 7,30, 10 vai.
Kolding Kralundsvej 2 7,30 (žiema 8), 9,30 vai,
Koge Bjergg. 22 8, 10 vai.
Maribo Ny 0sterg. 4 9, 10,30 vai.
Nakskov Bredgade 47 9, 10,45 vai.
Nyborg Vindingevej 8, 10 vai.
Nykobing F Bis peg a de 12 8, 9,30, 10,45 vai.
Naestved Praestovej 29 8, 10 vai-
Odense Albani Torv 8, 10 vai.
Randers Thorsgade 22 8, 10 vai.
Ringsted St. Knudsg. 19 8, 10 vai.
Roskilde Frederiksborgv. 11 8, 10 vai.
Ronne 0stergade 59 9,30 vai.

9 vai.Silkeborg Hostrupsg. 16
Slagelse Frederiksg. 7 8, 10 vai.
Svendborg Havnegade 1 8, 10 vai.
Sonderborg Ringriderv. 35 10 vai.
Taastrup Kogevej 7,30, 10,15 vai.
Vejle Fjellegade 2 7,30, 10 vai.
Viborg
Einige Kapellen

St. Kejlds Kapel 8, 10, 15 vai.

Aasebakken pr. Birkerod 8 vai.
Dalum Kloster Fruens Boge 6,30 vai.
Farum Gl. Farumsgaard 9,30 vai.
Hillerod Godthaabsv. 24 8, 10 vai.
Harsholm Marievej 9,15 vai.
Kalundborg Lundemarken 15 10 (tikai 2 it 4 sekmadienis 

mėnesyje).
Ledreborg Slotakapel 9,35 vai.
Odder Holsteinsg. 29

Ringso vei Pindstrup
10,15 (2, 4 sekmadienis mėnesyj'
10,15 (2,4 sekmadienis mėnesyje
10 vai. (tiktai 1 ir 3 sekmadienis

pes: darbininkus ir buržua (išsilavini
mo atžvilgiu), nes darbininkai mate
rialiai stovi geriau už inteligentus. 
Organizacijų jokiu oficialiai nelei
džiama, taigi, nėra organizuoti. Vie
na karta per mėnesi turi bendras lie
tuviškas pamaldas.

J- Gg.

BALF-o ŽINIOS
Kun. Dr. J. B. Končius, atlikęs savo 

misija Europoje, š. m. spaliu mėn 2 d. 
grižo i J. A. Valstybes.

Spaliu mėn. 1 d. pasibaigė BALF-o 
biudžetiniai metai. Pradedant naujuo
sius biudžetiniu metus įvedamas nau
jas pašaipu atsiskaitymo būdas, pagal 
specialiai šitm reikalui pagamintus 
formuliarus, kurie jau yra siuntinė
jami provincijos įgaliotiniams.

Demokratiniais rinkimais i Švedijos 
Balf’o komitetą iejo šie kandidatai. 
Dr. Dqc. A. Vokietaitis, Dr. St. Pe
trauskas, Dr. K. Vileišis, Teisėjas Ig. 
Kazlauskas, Inž. J. Kregždė ir Dipl. 
Žilinskas. Laukiame Amerikos BALF’o 
skubaus patvirtinimo.

VATIKANAS.
* Lietuviškoji valandėlė per Vatika

no radija nuo šio mėnesio pradžios 
bus kas antra šeštadieni. Pradžia 19 
vai. 45 min. Artimiausiu valandėlių da
tos: spaliu mėn. 26 d., lapkričio mėn. 
9 d., lapkričio mėn. 23 d. Lietuviu va
landėlės tvarkytojai laukia klausy
toju atsiliepimu ir pageidavimu.

KULTŪRINES NAUJIENOS
— ■ Rašyt. Vytautas Jakševičius- 

Alantas parašė trijų veiksmu drama 
’’Aukštadvaris”, kurioje piešiamas 
mOsu, bajoru gyvenimas. Išleido ir 
novelių rinkini.

■ — Rašyt. Stasius Būdavas parašė 
scenai veikalą ir romana iš siu dienu 
gyvenimo ’’Žmones be namu”.

— Poetas Jonas Kuosa Aleksan
dr iškis, anksčiau paruošta eilėraščiu 
rinkini spaudai ”Be tėvynės brangios’’, 
papildė naujais eilėraščiais. Turi ir 
poemų parašęs.

— Rašyt. Nele Mazalaitė-Krūminie- 
nė išleido novelių rinkini ir apysaka' 
iš netolimos praeities.

— Poetas Petras Babickas išleido 
eilėraščiu rinkini. Tai patys naujausi, 
sukurti ištrėmime.

’’Tėviškėlės aido” irkit. Išleistos 
skaitymo knygelės ’’Lietuvos Balsai”.

— Rašyt. Liudas Dovydėnas išleido 
naujausiu novelių rinkini.

* Rugsėjo mėn. 10 diena suėjo dveji 
metai, kai Vienoje, lėktuvu antpuolio 
metu, žuvo rašytojas Petras Rimkū- 
nas. Jo dvi knygos: apysaka Našlaitė
le ir novelių rinkinys Kiemenu Kai
mas išleistos jau vokiečiu okupacijos 
metais. Anksčiau velionis labai inten
syviai reiškėsi žurnalistikoje, ypač 
akademinėjo spaudoje. Vėliau gi dau
giau atsidėjo literatūriniam darbui.

•Iš spaudos išėjo Jouzo Kėkšto tre
čioji lirikos knyga Staigus Horizontas. 
Išleista Romoje, 56 psl. Tiražas 500 
egz., iš kuriu 25 numeruoti. Viršelis 
dail. V. Aleksandravičiaus.

ŠVEDIJA.
* įvairiose Švedijos bibliotekose 

(Upsalos U-te to, Geteborgo, Nobelio ir 
kt.) yra palyginti nemažas skaičius 
lietuvišku knygų. Iš grožinės literatū
ros randame Donelaičio, Vaižganto, 
Krėvės, Vydūno, Lazdinu Pelėdos ir 
kt. raštus. Yra taip pat tautosakas ir 
kalbos dalyku. Švedijos lietuviams 
šios knygos yra prieinamos, nes 
kiekviena valstybinė biblioteka tarpi
ninkauja norintiems jomis pasinau
doti.

* Uppsalos Universiteto stud, atsto
vybės pirmininko doc. H. Forstman 
iniciatyva pereita semestrą buvo pra
vesta 1 kronos rinkliava čia studijuo
jantiems baltu studentams sušelpti. 
Rezultatai, pagal studentu laikrašti 
’’Ergostorartade” — 5.197,44 kr.

f ISPANIJA
* Neseniai Salamankoje buvo susi

rinkę iš ivairiu kraštu Pax Romanos 
tarybos atstovai, o nuo rugpjūčio m. 
24 iki rugsėjo m. 5 d. Freiburge (Švei
carijoje) buvo susirinkę apie 800 ka
taliku akademiku i 20—ja Pax Roma
nos kongresą. Tuo būdu dabar Pax 
Romana vėl grižo i senąją vieta, iš 
kurios ji prieš 25 metus buvo pradė
jusi savo veikimą.

I SKAITYTOJUS
„Spinduliu” mėnesinis mokestis:
Danijoj dirbantiems 2 kr., 
nedirbantiems 50 ore, 
Švedijoj 2 kr. Anglijoj 2 
Šilingai, Amerikoj 50 cent.
Redakcija: GOTGATAN 58 V

Kun. Juozas Tadarauskas.
Atsakomasis redaktorius

GEORG LANDER.

Linkoln Bloms Boktryckeri, Stockholm 1946
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