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SVEIKI SULAUKĖ S V. KALĖDŲM

Atpirkimas
Skubinkit piemenys pas prakartėle...

Visas krikščioniškasis pasaulis kiek
vienais metais mini Kristaus Gimimo 
sukakti, savo turiniu ir nuotaika labai 
džiaugsminga. Šventos Kalėdos ženkli
na santaikos tarp žmogaus ir Dievo, 
tarp žemės ir dangaus pasirašymo ju
biliejų, tarpininkaujant pačiam Dievo 
Sūnui, kurio skausmais ir krauju mes 
likome sutaikinti ir pagydyti.

žmogus per pirmuosius savo tėvus 
nutraukė draugiškumo ryšius su savo 
Tvėrėju, atsisakydamas jo klausyti ir 
jam tarnauti. Dievas nekuriam laikui 
paliko žmogų jo puikybės sūkuryje, 
bet neatėmė išsigelbėjimo vilties, pa
žadėdamas jam pasiusti Mesiją, kurs 
išlaisvintu nelaiminga žmonija. Pri
brendo laikai, ir atėjo tautu laukiama
sis Išgelbėtojas. Vienintelis Dievo Sū
nus tapo žmogumi ir gyveno tarp mū
sų, mus atpirkdamas savo kančia ir 
mirtimi ant kryžiaus, jokius turtus 
Jis paliko savo įsteigtoje Bažnyčioje? 
Amžinųjų tiesu lobyną, malonės neiš-

*č*D\aslos dova
nas, Altoriaus Sakramenta, dieviška 
galia nuodėmes atleisti, savo palaimin
ta Motina, savo paties atverta ir mei
le liepsnojančia Sirdi. Mes nebuvome 
verti nei užsipelnė tokio meilingumo. 
Dievas tai padarė iš begalinio savo ge
rumo ir dosnumo. Jis ’’taip numylėjo 
pasauli, jog nepasigailėjo savo viena
tinio Sūnaus.”

Dievas, sutverdamas mus i savo pa
veikslą ir panašuma ir Įkvėpdamas 
mums nemirtinga siela, pasilenkė ligi 
mūsų. Dar daugiau nusižemino ir pa
silenkė įsikūnijimo ir Atpirkimo pas
laptyje, panaikindamas gimtąją nuodė
me ir gražindamas mums Dievo įsū
nystės teises. Bet daugiausiai pasilen
kė ligi mūsų šv. Altoriaus Sakramen
te, tapdamas mūsų dvasios maistu, iš
aukštindamas mus i antgamtini malo
nės pasauli.

Tikėjimas.
Kristus atnešė žmonėms tikėjimo 

šviesa. O jeigu pasaulis pažintu ta 
dangaus dovana, jeigu žmonės tikrai 
galėtu suprasti, kas žmogaus gyveni
me yra tikėjimas, parpuolė ant keliu 
nesilautu dėkoje Aukščiausiajam už 
tokia begaline gėrybe. Jeigu žmonės 
gyventu aukštomis ir giliomis tikėji
mo mintimis ir tvarkytu savo gyveni
mą pagal jo nurodymus, tuoj atsimai
nytu žemės veidas. Gaila, kad žmogus 
dažnai gyvena visiškame tu tiesu už
miršime, paskendęs kasdieniuos šio 
laikinio gyvenimo rūpesčiuos, tartum 
jo laimė būtu medžiaginėje gerovėje. 
Tik tikėjimo šviesoje gyvenimas lieka 
įprasmintas, tik tikėjime žmogaus pro
tas randa pilna ir patenkinama atšaka 
i visas ji kankinančias problemas. Ti
kėjimas gyvenimui duoda vieningumo, 
pastovumo, kelia ryžtingumą, idealiz-

Amžinoji Sielos Jaunyste
ma ir veiklumą, jeigu jis yra gyvas 
žmoguje, žmogus gyvena ir žino, kam 
gyvena, nes tikėjime randama šviesa 
ir tiesa, netikėjime — tamsybė ir be
prasmybė. Suprantamas dalykas, kad 
tikėjimas neišlaisvina žmogų iš šios 
ašarų pakalnės kovu ir sielvartu. Bei

Evangelija Pagal Sv. Luką 2,1-10
Anomis dienomis atsiltiko, kad išė

jo ciesoriaus Augusto paliepimas sura
šyti visa pasauli. Tas pirmas surašy
mas buvo padarytas Sirijos valdovo 
Kirino. Ir visi ėjo įsirašydinti, kiek
vienas i savo miestą. Tai ir Juozapas, 
kadangi jis buvo iš Dovido namu ir 
giminės, ėjo iš Galilėjos, iš Nazareto 
miesto, i Judėja, i Dovido miestą, kurs 
vadinamas Betliejus, kad įsirašydintu 
drauge su sau pažadėta moterimi Ma
rija, kuri buvo nėščia. Atsitiko, kad 
juodviem tenai esant, atėjo jai metas 
gimdyti; ir ji pagimdė pirmagimi savo 
sūnų, suvystė ji vystyklais ir paguldė 
ji prakaite, nes jiems nebuvo vietos 
užeigoje.

Toje pačioje šalyje buvo piemenų, 
kurie budėjo ir sergėjo per nakti savo 
banda. Štai, Viešpaties angęlas atsisto
jo prie ju, ir Dievo skaistumas apšvie
tė juos. Jie labai nusigando; bet an
gelas jiems tarė: Nebijokite! Nes štai 
aš skelbiu jums dideli džiaugsma, 
kurs bus visai tautai, kad šiandien 
jums gimė Dovido mieste Išganytojas, 
kur yra Kristus, Viešpats. Ir tai bus 
jums ženklas: rasite kūdiki suvystyta 
vystyklais ir paguldyta prakaite. Urnai 

tikėjimo ir amžinybės šviesoje visa tai 
įgauna prasmės ir slepia savyje am
žinosios laimės diegus. Gyvenimas 
mums persistato ne kaipo pokylio ir 
linksmybės vieta, bet kaipo kova, pa
reiga ir pasiaukojimas. Koks surami
nimas kenčiančiam žmogui, kai žino, 

atsirado prie angelo daugybė dangiš
kos kariuomenės, kuri garbino Dieva 
ir sakė: Garbė Dievui aukštybėje ir 
žemėje ramybė geros valios žmonėms! 
Angelams pasišalinus nuo piemenų i 
dangų, jie sakė vienas kitam: Nueiki
me lig Betliejui ir pažiūrėkime to, kas 
ivyko, ka Viešpats yra mums apskel
bęs. Jie atėjo skubindamiesi ir rado 
Marija, Juozapa ir kūdiki paguldyta 
prakaite. Pamate gi, jie skelbė tai, kas 
jiems buvo pasakyta apie ta kūdiki. 
Visi, kurie tai girdėjo, stebėjosi tais 
dalykais, kurie buvo jiems piemenų 
papasakoti. Marija gi dėmėjosi sau vi
sus šiuos dalykus ir svarstė juos savo 
širdyje. Piemens sugrįžo atgal, gar
bindami ir šlovindami Dieva dėl viso, 
ka buvo girdėję ir mate, taip jiems 
buvo pasakyta.

’’SPINDULIU”
Redakcija karštai sveikina ge
ruosius bendradarbius, gerada
rius, skaitytojus šventu Kalėdų 
ir Naujuju Metu proga ir linki ko 
gausiausiu Kūdikėlio Jėzaus ma
loniu. 

kad jis — tik šios žemės pakeleivis, 
kad šis pasaulis — tik laikinė jo bū
stinė, kad čia laikini skausmai, o 
amžina būstinė, kad čia laikiniai skau
smai, o amžini dangaus džiaugsmai, 
kad kas kenčia su Kristumi, su Kristu
mi bus ir apvainikuotas, kad, prieš pa
tenkant i Pažadėtąja žeme reikia pe
reiti per dykumas ir Raudonąja Jūra.

Malonė.
O kas yra malonė žmogaus gyveni

me? Malonė — tai dangaus nužengi
mas i siela, tai Dievo bičiulystė ir įsū
nystė. Per malone mes tampam die
viškos prigimties dalyviais, Kristaus 
broliais. Malonė — tai sielos šviesa, 
nušviečianti kelia i Dievo karalyste, 
pakelianti mus i šventųjų pasauli prie 
amžinojo Visagalio sosto. Malonė mu
myse gimdo neišpasakyta džiaugsma 
ir amžina jaunyste. Malonės dėka mes 
pakeliami i visai nauja antgamtini pa
sauli; Dievas apgyvendinamas mūsų 
sielose. Kur malonė, ten meilė; kur 
meilė, ten Dievas; kur Dievas, ten dan
gus; kur dangus, *en laimė, nors ir 
mūsų gyvenimo laivelis būtu audru 
ir pavoju blaškomas. Kur didesni pa
vojai, ten didesnė ir dangiška pagalba. 
Kur karštesnė kova su piktu, ten gau
sesnis atpildas ir garbingesnis vaini
kavimas. Koks taurus gyvenimas tikė
jimo šviesoje, malonės spinduliuos! 
Kaip jauki katalikiška šeima, kurioje 
viešpatauja Kristaus mokslo dvasia! 
Koks nuostabiai gražus visokeriopos
meilės audinys: tėvu tarpusavio meilė, 
tėvu i vaikus, vaiku i tėvus, vaiku su
tikimas tarp saves, visos šeimos meilė 
i Dieva, Dievo palaima i visa šeima!
Kaip patraukliai graži, žydinti, kovo
janti, i gėrio ir grožio aukštumas be
sistiepianti jaunystė! Koks žavingas 
vaizdas jauna siela kas ryta aukojanti 
visatos Kūrėjui savo jaunatve, sveika
ta ir groži ir prašanti jėgos ir stipry-
bės to amžiaus audringoms kovoms, 
o vakarais lenkianti kelius ir kelianti
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rankas i dangų vakarinei maldai! Ko
kia žavi jaunystė, praleista bičiulystė
je su Kristumi! Tūkstanti kartu 
laimingas jaunuolis, kurs Kristų pasi
renka savo draugu, savo idealu ir per 
kanąias ir kovas išlieka Jam ištikimas!

Gyvybes liepsna.
Jau daug metu nutekėjo amžinybės 

okeanan, kai žmonija ieško gyvybės 
vaistu ir amžinosios jaunystės lieps
nos. Viena legenda pasakoja, kad tūlas 
jaunuolis tikėjęsis ta gyvybės ugni ra
sti kažkur šiaurės poliuje. Žmogus, 
perėjės per tos ugnies liepsnas, amži- • 
nai butu gyvenęs ir niekad nesenes.' 
Daug keliavęs, daug vargęs, ir niekur 
tos amžinos ugnies neradęs. Grižo pa
siryžęs nulenkti savo galva senatvės 
ir mirties įstatymui.

Bet ar iš tikrųjų tokia amžinos jau
natvės liepsna šioje žemėje nesuran
dama? Toji amžinos gyvatos liepsna 
randama beveik kiekvienoj kukliausioj 
bažnytėlėj, kur tik blykčioja amžino
ji lempelė. Toji gyvybės ugnis — tai 
Kristus, tikras Dievas ir tikras žmo
gus, pasislėpęs po duonos ir vyno pa
vidalais, ”Aš esu gyvoji duona, kurs 
iš dangaus nužengiau. Kas valgys tos 
duonos, bus gyvas per amžius.” ”Kas 
valgo mano kūną ir geria mano krau
ją, tas turi amžinaji gyvenimą, ir aš 
prikelsiu ji paskutine diena.” ’’Atne
šiau ugnies ant žemės, ir ko noriu, jei 
ne kad kūrentųsi.” Toji ugnis — tai ne. 
kas kita, kaip dieviškoji malonė ir die
viškoji meilė, visad liepsnojanti ir nie
kad negęstanti, mūsų protą apšvieči
anti ir širdi apvalanti, skaistinanti. 
Amžinosios jaunatvės liepsna negali 
būti niekas kitas, kaip pats Dievas. 
Dievas — amžinai liepsnojąs meilės 
ugniakuras, amžinai žaliuojanti ir žy
dinti jaunystė, nuolatinis spinduliavi
mas ir tvaskėjimas, nepaliaujamas ak
tyvumas, naujumas ir gaivalingumas, 
neišsibaigiamas tiesos, gėrio ir grožio 
žėrėjimas. Tik pats Amžinasis amži

nosios gyvybės liepsnomis gali atnau
jinti ir palinksminti mūsų sielos jau
nyste, Ne veltui ir žilagalvis senelis 
Kunigas, pradedamas misiąs, nusiže
minęs kalba: ’’Žengsiu prie Dievo al
toriaus, prie Dievo, kurs linksmina ma
no jaunyste.” Kiekvienas, kurs keliau
damas per šia purvais aplipusia žeme, 
pereina per Dievo meilės liepsnų ugni, 
užtikrina sau amžina sielos jauhyste. 
Kas, jei ne gyvybės duonoje pasislė
pęs Dievas, išlaiko skaisčia mūsų širdi 
ir nesutepta kūną? O sielos skaistu
mas ir gyvenimo šventumas, kuriam 
visi esame pasaukti, mums laiduoja 
nemirtingumą ir tuo pačiu amžinu
mą. Angeliškoji Duona kaip tik yra 
malonės nešėja ir gaivintoja. O mūsų 
sielos gyvybė palaikoma dieviškąją 
malone. Kūnas, žinoma, gali vysti ir 
nykti, kaip lauko gėlė. Bet sielos gy
venimas nė per mirti nenutraukiamas, 
o tik pakeičiamas. Neužmirškime taip 
pat, kad paskutine teismo diena ir mi
rusiųjų kūnai prisikels garbingi, su
dvasinti ir permainyti, turi savyje am
žinojo buvimo pradus. Tokiu būdu 
mūsų būtybė per pati Dieva, amžino
sios liepsnos skleidėja, bus vėl suvie
nyta ir įamžinta. Dvasios ir sielos jau
nystė, pradėta jau čia žemėje, dangu
je ras savo atbaigima, pilna išsisklei
dimą ir pavasariška sužydėjimą, ir 
jos žydėjimui nebus galo. Ten regėsi
me Dieva, visos gyvybės ir energijos 
šaltini. Ji matydami, mylėsime; mylė
dami, džiaugsimės; džiaugdamies jau
simės laimingi. Mūsų laimė glūdi Die
vo pažinime, meilėje, džiugesyje ir 
garbinime. Ir juo labiau atsipalaiduo- 
sim nuo šio gyvenimo laikinumo, juo 
pūkščiau pakilsim i šventumo viršū
nes, juo tampresnius ir dažnesnius san
tykius palaikysim su Dievybe, juo ar
čiau prisiartinsim prie dieviškos mei
lės plazdančiu liepsnų, tuo jaunesni 
išliksim savo dvasia, tuo gražiau išsis
kleis mūsų asmenybės žiedas.

Kas gi pagaliau, jei ne pikta, jei ne

vergavimas nuodėmei, pasauliui ir vel
niui sendina mūsų siela ir pakerta jos 
klestėjimą? Ar pasaulis padarė kada 
laiminga žmogų, ar piktoji dvasia, ku
ri nieko kito netrokšta, kaip musu pra
žūties, davė žadėta j a laime? Pasaulis 
perdaug mažas, kad galėtu patenkinti 
mūsų siela, besiilginčia begalybės ir 
amžinybės. ’’Luciferis* atiduoda savie
siems laikina groži ir visus šio pasau
lio turtus, bet užtai pasiima ju siela. 
Jis, rodos, juos veda triumfaliniu ke
liu, bet žygiavimas pirmyn baigiasi 
bedugne.” (Guenter Gruender).

Trys Karaliai atkeliauja su dovanomis 
Atgimimas.

Nepraleiskime geros mūsų sielai at
gimimo progos. Atgimdykim save at
gailos ir šv. komunijos sakramentuo
se, kur pats Kristus mums atleidžia 
nuodėmes ir kaitria savo meilės liep
sna gydo sielos žaizdas. Nuodėmėmis 
sutepta siela vėl atsinaujina Išganyto
jo versmėse. Kristus juk nė vieno ne
atstumia ir nė vieno nepaniekina. Jis 
niekuomet neapleidžia žmogaus, nors 
ir kažin kaip skurdi būtu jo sielos bū
klė. Kristus pats sakosi atėjės gelbėti 
ne teisiųjų, bet nusidėjėliu, ne sveiku, 
bet ligotu ir paklydusiu Izraelio aviu; 
neatėjęs mūsų teisti, smerkti, bet gel
bėti. O kas iš mūsų nėra nusidėjėlis, 
kas nereikalingas atleidimo ir gaile
stingumo? Dievas niekuomet nepanie
kina sutrintos ir nužemintos širdies, 
niekuomet neatstumia žmogaus, pasi
ryžusio sutraukyti nuodėmių grandi
nes. Nuoširdus ir tikras gailestis už 
padarytas klaidas ir iš Dievo tarno 
gautas išrišimas vėl gražina širdžiai 
prarasta jos groži ir pirmykšti spindė
jimą. Sunku pasakyti, kuris gražesnis 
vaizdas: ašara sublizgėjusi atgailojan
čio nusidėjėlio akyse, ar jauna siela 
savo jaunystės žydėjime susiliejusi šv. 
Komunijoje su amžinosios jaunystės 
nešėju — Kristumi.

Grįžkime tad i atgimimo šaltinius,

i tikėjimo gaivinančias versmes. Kri
staus Gimimas kaip tik mus kviečia 
i sielos atgimimą. Iš nuodėmės gimkim 
malonei, atsinaujindami dvasia, kil
niais troškimais ir gerais darbais. Pa
likim klaidžius tamsybių ir nedorybių 
kelius. Tada jau čia žemėje patirsime 
Dievo sūnų laisvės, laimės ir taikos 
jausmus, tada tikrai galėsime ragauti 
kalėdiniu džiaugsmu saldumą. Mūsų 
kalėdinis džiugesys bus pilnas ir pras
mingas, trykštąs iš tyrios širdies ir 
grynos sąžinės gelmių. Džiaugsimės ir 
linksminsimės, Dievui garbe duodami 
už begalines tikėjimo ir malonės ge
radarybes, atneštas mums iš dangaus 
paties Dievo Sūnaus per Jo įsikūniji
mą, Gimimą, Mirti ir Atsikėlimą. Ty
liąją Kalėdų nakti dangus ir žemė, — 
angelai, šventųjų pulkai ir žmonės — 
džiaugiasi ir vienijasi i didinga chorą 
ir gieda padėkos ir garbinimo himną: 
’’Šiandien užgimė Kristus, šiandien 
pasirodė pasaulio Išgelbėtojas, šian
dien angelai ir archangelai gieda ir 
džiaugiasi, šiandien teisieji kupinomis 
linksmybės širdimis kartoja: Garbė 
Dievui aukštybėse ir ramybė geros va
lios žmonėms.

Trys karaliai.

VAIKU 
KAMPELIS

K. Bajercius

Trys keliai
(Apsakymėlis)

Bet ar mamyte iš ten parsivesti ne
galima?

—• Negalima, Joneli. Bet aš dar kar
ta tau sakau, kad ir ji pati iš ten jau 
nebeeitu.

— Tai aš tuomet verksiu.
— Ir verksmas nieko nepadės. Bet 

dar kažin ar tu galėsi nueiti pas savo 
motute?

— Oho — negalėčiau! Aš i Jurbarką 
ir i Eržvilką vienas nueinu ir dar per 
miškus nebijau eiti!

— O vis dėlto kartais ir daug už 
tave drąsesni ten nepatenka.

— Kodėl? Ar tai ne visus gal ten 
įsileidžia?

— įsileistu visus, bet patys ne visi 
ten nueina. Daugumas, beeidami, pa
meta tikra j i kelia ir paklysta. Tada 
jie ne tik ten nenueina, bet patenka i 
didele nelaime: nemato jokio džiaug
smo, jokios linksmesnės valandėlės. 
Visumet pikti, susiraukė, dejuoja, vai
toja, kenčia dideles kančias ir išeiti 
iš ten niekumet nebegali. Gaila tuo
met būva, juos pamačius.

Tai, tur būt, labai klaidus kelias i 
ten, kur mano motutė neėjo?

— Visai ne klaidus. I ten aiškiau
sias kelias: tiesus, lygus, platus ir 
sviesus. Tik einant reikia nesukinėti 
po visokius šunkelius. Bet labai daug 
žmonių neiškenčia ir pasuka iš tikrojo 
kelio 1 kuri nors kita keleli; tuomet 
jiems tuoj apsvaigsta galva, patys ne
bejaučia, kur eina, ka dara — eina by 
tik eitu ... Na, ir nueina tuomet i 
amžina pražūti.

— Tai ko jie, kvailiai, eina iš tie
siojo kelio i šunkelius? Aš, kai einu i 
Eržvilką arba i Jurbarką, visumet einu 
pačiu vieškelio viduriu. O viena karta 
Pakabarzdžiu Vincas ėjo i Vadžgirį ir 
pasuko iš kelio tiesiai per miškus šun
keliais — sakė arčiau eiti — ir pakly
do. Taip Jam paskui galva apsvaigo, 
kad išėjo i Džiugus ir nežino, kur 
esąs. Visos vietos jam buvo nepažįsta
mos. O jis Džiuguose pas Remeika se
niau buvo trejus metus ištarnavęs.

— Taip, Joneli, tai — tikra tiesa. 
Kai žmogus paklysta, tai, kad ir ran
da tikraji kelia, jau nepažįsta jo, nes 
jam galva apsvaigusi būva. O ir pa
tarimo tuomet nenori klausyti. Sako 
vis ir mano, kad geriau už visus kitus 
žinąs.

— Oho, kaip Bliūdžiu Baltrus praė
jusi sekmadieni. Jis vedė, nes sakės 
visa mišką taip gerai žinąs, kaip savo 
delną — ir bevesdamas paklydo. O 
giriasi dar vis ir giriasi, kad žinąs, 
kur einame. Priėjome Mašinkeli, tai 

aš ir sakau: ”Cia, Baltrau, Mašinkelis”. 
O jis: ”Ne. Čia visai kitas kelias. As 
pažįstu”. Ir taip išėjova net i Drebu
lyne.

— Taigi. Paklydę mandragalviai vi
sumet neklauso. Todėl juos ir sunku 
atvesti i tikraji kelia. įsivaizduoja, 
mat, kad ju visumet teisybė yra.

— O kodėl jie, ponuli, neina tuo tie
siuoju keliu, bet suka i visokius šun
kelius?

— Oi, ilga būltu pasaka, Joneli. Daug 
laiko reiktu pasakoti, o tu tik maža 
tesuprastum. Bet, jei labai norėtum, 
tai aš tau galėčiau parodyti, ir tu pa
matytum savo akimis. Ar nori?

— Noriu, ponuli, labai noriu!
— Na, tai eikime, Jonuk, parodysiu.
Jonukas nespėjo daugiau nė žodžio 

pratarti, tuoj nepažįstamasis ponas 
paėmė ji už rankos ir nusivedė.

V.
Aplinkui pasidarė taip tamsu, kaip 

tamsiausia rudens nakti. Jonelis nieko 
nematė. Nematė, nei i kuria šąli, nei 
kuriuo keliu eina. Tik jautė, kad ji 
tas ponas lyg nešte neša vis aukštyn 
ir aukštyn, i labai statu kaina siauru
čiu takeliu, nes Joneliui tai veidą pa
liesdavo truputi rasoti krūmokšniu 
lapai, tai užkliūdavo už rankos šakutė. 
Ir jautė, kad tas ponas lyg pasilenkia, 
tai vėl išsitiesia, tai kažin ka pakelia, 
palaiko ir vėl paleidžia. O taip buvo 
tamsu, kad Joneli siaubas pradėjo 
imti. Ketino kažin ko klausti savo va

dovą, bet negalėjo ištarti nė vieną 
žodžio, ir todėl dar didesnė baime Jo
neli paėmė. Jo kojos slidinėjo, pats 
vos tik galėjo išsilaikyti nevirtęs. Bet 
nepažįstamasis jo vadovas ji vis vedė 
aukštyn ir aukštyn. Pakėlė Jonelis 
akis i Dangų ir nustebo be galo: nieko 
daugiau nematyti juodoje tamsumoje, 
tik sėte prisėta skaisčiai raudonu, di
deliu, kaip rėtis, žvaigždžių. Žėrėjo jos 
aukštybėse, lyg žarijos krosnyje, bet 
kelio Joneliui jos nė kiek neapšvietė, 
j r vis nieko, p nieko jis aplinkui ne
matė.

Staiga Jonelio vadovas sustojo, kažin 
ka rankomis padarė ir vėl visa praš
vito. Pasidarė taip gražiai ir maloniai 
šviesu, kad tokios šviesos Jonelis per 
visa savo gyvenimą nebuvo mates.

(Bus daugiau) .

MALDA
Kad širdi tau skausmas, kaip peiliais, 

suspaus,
Kad žmonės pabėgs ir tavęs neužstos. 
Pakelk tada širdi nuo žemės aukščiaus, 
O bus tau be žodžiu kentėti lengviaus- 
Ei, bėk prie galingos maldos: 
Ramiau tau krūtinė vaitos!

Kaip balsimas sopuli kūne ramina, 
Ir ugni gesina, ir gydo žaizdas, 
Taip alpstančia širdi malda atgaivina 
Ir gydo kančias paslapčiausias visas!.. 
Bet tas josios galia tiktai tesupras, 
Kas kruvina širdi marina

Maironis

2
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Kraštai, kurie mus domina LIETUVIAI SVETUR

KOLUMBIJA.

Pietų Amerikos kontinento šiaurės 
vakaru dalyje apie 1,2 milijono kva
dratiniu kilometru plotas priklauso 
Kolumbijos respublikai. Daugiau pu
ses viso krašto arba labai kalnuota 
arba sudaro iškelta plokščiakalni, ku
ris tęsiasi nuo Ekvadoro sienų pietuo
se iki Karaibu jūros šiaurėje. Tarp šio 
plokščiakalnio krašto viduryje ir Ra
miojo vandenyno vakaruose, tęsiasi 
aukštas Kordilieru kalnynas, kuris 
užima su savo išsišakojimais kiek ma
žiau trečdalio visos valstybės ploto. 
Nuo krašto vidurio i rytus, plokščia
kalnis palaipsniui leidžiasi žemyn ir 
krašto pietų rytu pakraštyje pereina 1 
žemumas, kurios tęsiasi iki Peru ir 
Ęrazilijos sienų.
f Priklausomai nuo atskiru krašto 
sričių aukštumos skirtingumo, klima
tinės sąlygos irgi labai Įvairios. Vėsus 
ir palyginamai sausas kalnu sričių 
klimatas labai skiriasi nuo vidutiniš
kai šiltu plotu krašto vidury ir tuo 
labiau nuo atogrąžų karščiu krašto 
rytu žemumose.

Gyventojai, kuriu priskaitoma apie 
10 milijonu dirba žemės ūkyje ir pra
monėje, kuri, ypač paskutinio dešimt
mečio bėgyje, liko labai išplėsta.

Kolumbijos žemės turtus sudaro 
nafta (metinė gamyba 3 mil. to), auk
sas, kurio iškasama kasmet apie 12.000 
kilogramu, platina, 1.200 kg., ir daug 
įvairiu metalu rūdos. Kolumbijos mi
škai turtingi kaučuko ir chinos me
džiais, o plantacijose auginama kava, 
bananai ir tabakas.

Pagal 1936 m. davinius krašto ūki
ninkai bei gyvuliu augintojai turėjo 
1,8 mil. arkliu, mulu ir asilu, 8 mil. 
Stambiu raguočiu 1,4 mil. aviu bei ožkų 
ir apie 1,6 mil. kiaulių.

Gyventoju dauguma pasiskirstė va
karinėje ir centrinėje Kolumbijoje. 
Rytinės sritus, dėl blogu susisiekimo 
sąlygų ir karšto klimato, yra visai 
silpnai apgyventos ir daugiausia pa
dengtos atogrąžų miškais. Kolumbijos 
gyventoju skaičius labai greitai auga 
ir šis, palyginti didelis, gyventoju 
skaičiaus augimas duoda pagrindo 
manyti, kad krašto klimatinės, darbo 
bei pragyvenimo sąlygos turi gana 
geros.

PERU.
Pietų AmerikoŠ kontinento vakari

nėje dalyje apie I*/* mil. kv. kilomet
ru priklauso Peru respublikai.

Sis kraštas yra labai kalnuotas ir 
aukštai iškilęs virš jūros paviršiaus, 
kas daro ji palyginus su kitomis kai
myninėmis valstybėmis visai tinkamu 
Europos tautu išeiviams.

Dabartinis gyventoju skaičius siekia 
8‘/t milijono ir tame skaičiuje apie 
1 mil. europiečiu. Pažymėtina, kad 
šiame krašte greta civilizuotu žmonių

KARTI LIETUVIU PABĖGĖLIU 
DUONELE NUNIOKOTOJE 

AUSTRIJOJE.
Šiuo kartu paduodame ištraukas iš 

mūsų tautiečiu laišku, kurie laikina 
tremtinio prieglobsti turi kadaise vai
šingoje ir žavingoje kalnagūbriu, nu
žertu tyruolieciu virpančiomis daino
mis Austrijoje. Lietuvio pabėgėlio be 
savo tėvynės likimo amžinu klausimu 
ir rūpesčiu, antrasis niekad iš pilku 
minčių nepagenamas nenuoramos skil
vio klausimas. Štai, mūtu tautietis 
kaip aimanuoja: ’’Šiaip būtu pusė bė
dos, bet pjauna virtuvė. Ne prie širdies 
ir baigta. Austrai viską gamina kep
tuvėje: koše, sriuba ir kitką, tik ne 
blynus — nes j u nepažįsta. Daržovių 
nesbdina ir nevalgo. Silkių dabar, ži
noma, nėra, bet ju nėra jie niekad 
valgė. Grybu nevalgo ir nerealizuoja, 
o ju čia daug. Pagrindinis valgis yra 
centrffuguotas pienas ir miltai. Nenu
griebto pieno nevalgo, nes sako ’’ne
sveikas”. Sušildo keptuvėje pieną, 

! primaišo sauja miltu — tai ju pietus. 
I Maslionka atskiedžia vandeniu, pri
maišo kelias bulves — tai vakarienė. 
Duona kepa namuose su mielėmis. 
Užminkyta tešla palaiko pusvalandi 
keptuvėje — tai laiko duona.

Pastaruoju laiku austru užsienio 
reikalu ministeris varo akcija prieš 
pabėgėlius. Nemalonu ir mums, ir 
jam. Maisto klausimas čia labąi ak
tualus. Kortelės labai mizemos. Ke- 
turiu savaičių laikotarpiui gauname: 
duonos 6 kg, sviesto 300 g, mėsos 400 
g, sūrio 200 g, kruopu iki 500 g, cuk
raus 300 g. Ūkininkai čia beveik nie
ko neturi, nes kultivuojamas pieno 
ūkis. Daugelis ūkininku sulindo tie
siog i lagerius. Valdžia iš užsieniečio 
tiesiog norėtu paskutini daikta atim
ti.” Šiaip visu net būtiniausiu dalyku 
trūkumas. Jau nekalbant apie maista, 
(tremtiniai Austrijoje tiesiog šaukiasi 
bent skutamu peiliuku, rūkalų, bent 
viena nosine.

Austrijoje centrinio lietuviu komi
teto nėra. Kiekvienoje zonoje yra ko
mitetas, [kuris skaito save centriniu. 
Aplamai bendrumo bei sugyvenimo 
nėra. Jeigu kas pritampa prie BALF 
arba prie komiteto, išpuikėja ir žiūri 
savo asmeninės naudos. Visuomeni
niai reikalai tik trečioje vietoje.

Tai vis yra skaudus išsipasakojimai 
bei veiksniai, kurie tremtiniu skaus
mingos buities nepalengvina.

J. Gg.

VOKIETIJA
Vienas svarbiausiųjų, kuri turi lie

tuviai tremtiniai Vokietijoje, yra dai
na ir tautiniai šokiai, liaudies menas 
ir stipri dvasia, kuri leidžia net sun
kiausiais momentais gražiai pasirodyti 
svetimtaučiu akyse.

Svabijos gyventojai niekad nematė 
tokio kryžiaus, koki užsimanė pasta
tyti mažosios Gūnzburg-Kleinklotz 
stovyklos lietuviai. Jo šventinimo 
iškilmės bus neužmirštama diena tiek 
vietos gyventojams vokiečiams, tiek 
patiems tremtiniams. Lietuviškąjį kry
žių, dail. Kulviečio suprojektuota, 
pašventino J. E. Vyskupas Padolskis, 
dalyvaujant UNRRA atstovams ir įvai
riu tautybių svečiams. Ta proga vietos 
parapijos bažnyčioje buvo surengtas 
religinės muzikos koncertas, kurio 
programa atliko Z. Nomeika (vargo
nai), M. Saulis (violončelė), VI. Saba
liauskienė (sopranas), Bakūnas (bosas) 
ir "Aušros” ansamblio choras. |

galima dar užtikti beveik laukiniu 
giminiu, kurios gyvena krašto gilumos 
kalnu slėniuose, miškuose ir bendrai 
nuošaliau nuo baltu žmonių. Šie žmo
nės gyvena iš medžioklės, žvejybos 
bei gyvuliu auginimo.

Tirščiau apgyventas Ramiojo van
denyno pakraštys ir krašto vidurio 
vakarinės kalnu sritys, tuo tarpu kai 
kalnu rytinė dalis, dėl blogo susisie
kimo su kitomis krašto dalimis, tuo 
tarpu dar beveik negyvenama ir nau- 
domaja tik kaipo ganykla gausioms 
bandoms. Kalnu sritys labai turtin
gos įvairiais metalais ir augant gy
ventoju skaičiui, krašte smarkiai ple
čiasi kalnu pramonė.

Čia iškasama daug sidabro, žymus 
kiekis aukso, vario, švino, gyvojo si
dabro bei specialiu metalu kaip va- 
nadiumas ir dismutas.

Be to, čia kas met gaunama apie 3 
mil. to naftos produktu ir ju gamyba 
nuolat didėja.

Peru kalnai labai turtingi vertingo
mis trąšomis kaip guano bei salietra 
ir ju eksportas duoda kraštui daug 
pajamų.

Žemės Ciklo gamyba ilga laika buvo 
apleista, nes šios rūšies gaminiams 
nebuvo tinkamos rinkos, o taip pat 
trūko imoniu perdirbančiu tuos pro
duktus krašto reikalams.

Paskutiniu laiku valstybė susirūpi
no šios rūšies pramonės imoniu stei
gimu ir jau 1936 mt. krašte veikė: 10 
medvilnės perdirbimo fabriku, 5 vilnų 
perdirbimo fabrikai, daug odos bei 
avalynės fabriku, bravorai, cukraus 
fabrikai, malūnai ir t t. Ta linkme 
dirbama ir toliau, o todėl dabartiniu 
laiku žemės ūkio gamyba pradėjo 
smarkiai stiprėti. Gyvuliu augintojai 
turėjo 0,6 mil, arkliu, mulu bei asilu, 
1,9 mil. stambiu raguočiu, 6,7 mil. 
aviu bei ožkų ir apie 0,8 mil. kiaulių.

Plantacijose auginama medvilnė, cu
krinės nendrės ir koko lapai.

Dideli nuošimti čia gyvenančiu eu
ropiečiu sudaro vokiečiai, kurie vieto
mis sudaro net dominuojančia gyven
toju dali. Be vokiečiu, čia yra portu
galu, ispanu, italu, prancūzu ir kitu 
tautybių imigrantu.

Valstybės sostinė Lima 330.000 gy
ventoju, o be to, yra kitu dideliu ir 
greit auganččiu miestu. Peru respubli
ka (po Brazilijos bei Argentinos) skai
toma P. Amerikoje pažengiausia val
stybe, o dėl savo palyginamai švel
naus klimato ir neblogu pragyvenimo 
sąlygų pritraukia dideli skaičių Eu
ropos darbininku bei ūkininku.

Kaip Svabijos gyventojai turėjo pro
gos susipažinti su lietuvišku kryžiumi, 
taip anglu kariai susipažino su lietu
viškomis dainomis ir šokiais, I Britu 
korpo tradicinės šventės, vadinamos 
”tatoo’’, metu. Čia lietuviu šokėju grupė 
iš Brombergo ir Detmoldo, vadovau
jama p. Silingienės ir ir p. Heningo, 
atstovavo lietuvius tremtinius. Šventė 
tr."<ko visa mėnesi ir kasdien vis nauji 
tūkstančiai britu kariu ir vokiečiu 
žiūrovu grožėjosi ’’Ragučiu” ir ’’Malū
nu”. Šventės metu Lietuvos vėliava 
plevėsavo iškilmių scenoje kartu su 
kitu tautu vėliavomis.

Paminėtinas taip pat Tautos Šventės 
minėjimas Kudzburg’e, kuriame daly
vavo virš 400 dainininku, 20 tautiniu 
šokiu šokėju ir didelis orkestras. Sion 
šventėn dalyviai buvo suvažiavę net 
ir iš tolimesniu stovyklų. Iškeltina taip 
pat gera šventės organizacija ir iškil
mių vietos skoningi papuošimai.

B. G.

ANGLIJA
S. m. rugsėjo mėn. 15 d, Anglijoj 

atvažiavo apie 200 lietuviu kariu, ku
rie laikinai apsistojo pietinėje Ang
lijoje. Ju likimas tuo tarpu neaiškus. 
Atrodo, jog jiems nebus leista apsigy
venti Anglijoje kaip emigrantams, jie 
greičiausiai turės 2 metu tarpe atlikti 
pusiau kariška tarnyba, vėliau gi bus 
siunčiami i britu dominijas. Tiksles
nio nieko tačiau nežinoma, viskas tik
tai spėliojimai. Jūsų korespondentas 
turėjo progos neseniai atvykusius ka
rius aplankyti. Jie gražiai apsitvarkė 
savo stovykloje, disciplinuoti ir sve
timšaliu tarpe turi gera varda. Turi 
gera chorą ir net nedideli orkestrėli. 
Tikimės, kad neužilgo ir Londono lie
tuviai juos pamatys. Londone lietuviu 
veikimas gyvėja. Spaliu mėn. 19 d. 
buvo pastatytas scenos veikalas ’’Tė
vu Žemė” dramos mėgėju pastango
mis. Bažnytinis choras, J. Pumerio va
dovaujamas, įdainavo i plokšteles ke
lias tautines dainas, tuo būdu sudary
damas galimumą kiekvienam Anglijos 
lietuviui išgirsti tėviškės dainas savo 
namuose. Vietos lietuviai taip pat 
smarkiai sujudo savo salės-klubo rei
kalu. Lėšų klausima tikimasi išsprę
sti paskola. Sava būstinė įgalintu su
kaupti vienon vieton jaunimą ir pa
laikyti jo tautini susipratimą, Šiuo 
metu p-le R. Ėulaitytė surenka ne
maža būreli jaunesnio amžiaus vaiku 
lietuviškos bažnyčios zakristijon, ki
tos vietos mat nėra, ir moko juos lie
tuviu kalbos. J. S.

J. A. VALSTYBES.
Spaliu mėn. 29 d. JAV Prezidentas 

Harry S. Truman Baltuosiuose Rū
muose Vašingtone priėmė Amerikos 
Lietuviu Tarybos delegacija. Delega
cija sudarė: ALT pirm. Leonardas Si
mutis, vicepirm. adv. William Laukai
tis, sekr. dr. Pijus Grigaitis, iždin. Mi
kas Vaidyla, teisėjas Jonas Zuris, 
Aleksandras Kumskis, William Kvet- 
kas, adv. Jonas Grigalius, Stasys Mi- 
chelsonas, Marijona Kižytė ir adv. 
Kostas Jurgėla.

ALT pirm, Simutis supažindino de
legacijos narius su Prezidentu, kuri 
lydėjo sekretorius Matthew Connelly.

Pasikalbėjimo metu buvo paliesta 
eilė klausimu liečiančiu lietuvius pa
bėgėlius. Prezidentas Truman pareiš
kė, kad savo atsilankymo Europoje 
metu turėjęs progos aplankyti išvie- 
tintus asmenis, ju tarpe ir lietuvius.
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Prezidentas pažymėjo, kad stengsis 
parūpinti ivaziavima išvietintiems as
menims ir kad tuo reikalu prašysiąs 
Kongreso papildyti emigracijos įstaty
mą. Išklausęs Amerikos Lietuviu Ta
rybos atsišaukimo Lietuvos ir Balti
jos Valstybių reikalu, Harry S. Tru
man joms išreiškė savo simpatija. 
Audiencijos metu, kuri trūko apie 
pusvalandi, Prezidentui buvo įteiktas 
ALT raštas.

ALT delegacija Prezidento suteiktą
ją audiencija liko labai patenkinta.

Iš Amerikos pranešama, kad gen. 
McNarney pasiuntė i Vašingtoną buv. 
ambasadorių pulk. Anthony Drexel 
su pasiūlymu atidaryti Baltijos Val
stybių pabėgėliams emigracija i Alas
ka. Tuo reikalu buvo sudarytas spe
cialus komitetas, susidedantis iš Val
stybės Karo ir Vidaus Departamentu 
atstovu. Šio komiteto uždavinys bus 
apsvarstyti patiekta pasiūlyma. Pulk. 
A. Drexel nuomone amerikiečiu zonoj 
Vokietijoj šiuo metu randasi apie 
170.000 lietuviu latviu ir estu tremti
niu. Apie 30.000 esą Švedijoj. Šia pro
ga laikraščiai pažymi, kad baltieciai 
liko ištremti (exiled) iš savo kraštu 
po to, kai šie buvo prijungti prie Sov. 
Sąjungos. Toliau pastebima, kad pa
siūlymas buvo sutiktas palankiai. 
JAV vyriausybė tačiau abejoja, ar bū
sią galima priimti daugiau kaip 50% 
aukščiau minėto tremtiniu skaičiaus.

1634 METU
EILĖRAŠTIS

Kun. Petras Tarvainis, Žemaičiu de
kanas, pasveikinti vysk. Jurgiui Tiš
kevičiui, atvykusiam šventinti Siauliu 
bažnyčios 1634 m., parašė eilėrašti, ku
ris buvo skaitomas žemaičiu kataliku 
vardu. Vyskupą sveikino ir bažnyčios 
statybos rėmėjai, Žemaičiu Storastos: 
Valavičius, Pacas ir Kiška. Visi svei
kinimai buvo pasakyti lenkiškai, ir 
tik vienas, nuo žmonių, kun. P. Tar- 
vainio eilėraštis — žemaitiškai. Eilė
raščio tekstas, su lenkiška ižanga, bu
vo įteiktas vysk. J. Tiškevičiui, ku
riam Vilniaus jėzuitai rankrašti at
spausdinę. Vienintelis šios retenybės 
egzempliorius yra Krokuvos Akademi
jos Bibliotekoje. Eilėraščio tekstas:

Brangus Pheniksas pauxtis, pauxtis 
didžio Poną

Swiesey žybančio links may spindini-1 
čio Titona

Saule paszwestas, raetas phoenixas 
ant svietą.

Ne kožna szalis gimda, bet Arabu 
wieta.

Sies i šimtai šiesdešimts io pagive- 
nima.

ūda eg is isz pelenu turi vzgimima. 
O Pheniksas brangusis, Biskupe žie- 

mayčiu
Essi tewas širatu ir wissu Ponayčiu 
Didžio Diewo Biskupas yr Sauley Tey- 

sibes
Paswestas pauxtis, pilnas mealies yr 

gražibes
Siasis šimtus šiasdesimts meatu pa- 

giwanki
Zidek Diew Wincioy yr sweykas pa- 

sanki
Kwapancios cnatos lieda ant senatvės 

sukrauk
Sparnais auxtay lakioki irgi dangų 

sulauk.
Pagal A. Bruckner’i.

IS LUNDO.
Čia buvo nedidelė, bet labai sando

ri lietuviu kolonija. Keli jos nariai tu
rėjo darbus vietos universitete, kaip 
valdžios šelpiami archyvininkai - asi
stentai, kiti įvairiuose kituose dar
buose turėjo tarnybas. Dabar, valdžiai 
pertvarkant archyvinio darbo tvarka, 
iš universiteto veik visiems teko išei
ti ir ieškotis darbo laisvoje rinkoje. 
Progų davė Malmb miestas, ir keletas 
lundiškiu, jau dirba ten įmonėse ar 
fabrikuose ir jau yra išsikėlė ten gy
venti. Malmo lietuviu skaičius auga 
Lundo saskaitūon. Persvara bus įvy
kusi, kada pasijudys pietų Švedijos 
lietuviu centrinis branduolys — pro
kuroro dipl. jur. Igno Kazlausko šei
ma: neseniai iškilmingai pakrikštyta
sis Vytautas, jau pradedąs kalbėti vi
soj kolonijoj popopuliarurf Juozas, pra
džios mokyklos mokinė simpatiškoji 
Nijolė, ju mamytė ponia mokytoja 
Bronė Kazlauskienė ir ju tėtė ponas 
Ignas Kazlauskas. Si visu mėgiama ir 
gerbiama šeima jungia visus apylin
kės lietuvius, ir jai persikėlus i Mal
mo, pietų Švedijos lietuviu kolonija 
priklausys Malmo miestui.

I Lundo universitetą ši semestrą yra 
atvykęs baigiamųjų teologijos studijų 
atlikti upsalietis teologijos kandidatas 
A. Skimutis, kuris Švedijoje lietu
viams yra žinomas dėl jo parašyto 
švedu kalbos vadovėlio. Tas jo darbas 
yra labai gera pagalba lietuviams, no
rintiems švedu kalbos geriau pra
mokti. M-čius.

MI SI KRONIKA
(IS ŠVEDIJOS)

Sv. Mišios ir lietuviu pobūvis 
Bodafors’e.

S. m. lapkričio 10 d- Bodafors — 
Sandsjofors lietuviu pabėgėliu koloni
ja aplankė mūsų Romos-kataliku dva
sinis vadovas kun. J. Tadarauskas ir 
ta proga kolonijoj atlaikytos iškilmin
gos pamaldos. I šv. Mišias suvažiavo 
iš apylinkių ir vietos visi lietuviai, net 
seimos su mažais kūdikiais. Sv. Misios 
buvo atnašaujamos už lietuvius ir ju 
artimuosius bei namiškius, palikusius 
Tėvynėj Lietuvoj. Kun. J. T. pasakė 
jausminga pamokslą, pritaikyta trem
tiniu benamiu skausmingam momentui 
ir pagodoj o kaupti savy vilti, nepa
lūžti ir tikėti, kad Viešpats pagailės 
jau daug kentėjusia tauta ir sugražins 
i brangia tėvu žeme.

Sv. Mišių metu, kolonijos lietuviai 
tradicingai beveik visi, prieš tai atlikę 
išpažinti, priėmė šv. Komunija. Pamal
dos buvo baigtos viltingai darniai su- 
giedant Tautos Himną.

Pažymėtina, kad be visu vieningu 
kataliku, pamaldose dalyvavo ir lietu
viai evengelikai, ir net švedai švečiai. 
Tenka suminėti, kad kaip šioje kolo
nijoje suruošiamos katalikines pamal
dos, kiekviena karta prisirenka švedu 
evangeliku švečiu, kurie išklauso šv. 
Mišias rimtyje ir buna sužavėti kata
likiškomis apeigomis, bei iškilmingais 
kunigo rubais.

Po pamaldų, ponai Stonkai suruošė 
visiems pamaldų dalyviams lietuviš
kus vaišingus pietus. Čia kūdikiai 
krykštavo savam gausiam būrely o

suaugusieji, turėdami savo tarpe visa
da mielai laukiama sveti savo kunigą, 
ilgokam pobūvy išsišnekėjo apie išei
viu bėdas bei rūpesčius, pasidalino sa
vo benamiu pergyvenimais, bei pasisie- 
lojo del savo ateities. J. Gg.

STOCKHOLM.
S. m. gruodžio men. 15 d. 14 vai. 

Stockholme ivyko pirmas naujo BALF’o 
komiteto posėdis, kuriame Dr. Doc. 
A. Vokietaitis buvo išrinktas pirminin
ku.

S. m. gruodžio mėn, 18 d. 19 vai. 
Stockholme, Tėvu Domininkonu salė
je ivyko labai gausus "Lietuviu drau
gijos” susirinkimas. P. Dėksnys skaitė 
labai įdomiai, turiningai paskaita apie 
Lietuva. Po paskaitos buvo atstovu 
rinkimai i centrini lietuviu suvažiavi- 
ma (įvairiu dr-gijos skyrių). Po labai 
karštu diskusijų atstovai buvo išrink
ti.

(Stockholm© korespondentas).

t
UŽUOJAUTA

Skausmo valandoje, mirus myli
mai žmonai, p. Kruglovui reiškia 
muoširdžia užuojauta

"Spinduliu” redakcija.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Lietuvos miestai ir provincija. Tarpe 

daugiausiai nukentėjusiu laike karo 
miestu ir miesteliu reikia atžymėti, 
sekančius —: Vilkaviškis, Sakiai, Ra
seiniai apie 95%; Klaipėda — 70%; 
Šiauliai — 80%; Vilnius — 30% ir 
t t. Tuo laiku, pavyzdžiui Vilnius ne
teko — : gelžkelio stoties, pašto rtaiu, 
karininku ramovės, elektro stoties ir 
sekančiu viešbučiu: Sv. Jurgio, Euro
pos ir Grand Hotel; Be to, liko sunai
kinti taip gi visi tiltai ir net nekurie 
miesto rajonai arba ju dalis. Sū maža 
išimtimi, Vilniaus miesto namai dar 
iki šiolei be stiklu, nes stiklas, pasi
darė dabar Lietuvoj liuksusu.

Panašiai dalykai stovi ir Kaune, 
kur taip-gi visi tiltai susprogdinti ir 
daugelis dideliu pastatu sudeginta, 
kaip tai: gelžkelio stotis, elektros sto
tis, J. Vailokaičio rūmai, Teisingumo 
Ministerijos rūmai, Technologijos Fa
kulteto pastatai ir t. p. Be . to, dalynai 
sunaikinti ir Drobės, Maisto ir Metalo 
fabrikai.

Apiplėšimai miestuose ir miesteliuo
se vyksta kas-dien. Viena iš tokiu 
auku buvo net gerai žinomas Lietuvos 
operos solistas — Kipras Petrauskas.

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

Kum. Juozas Tadarauska.
Atsakomais redaktorius

GEORG LANDER.

Linkoln Bloms Boktryckeri, Stockholm 1946
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