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Daug prikalbėta, daug prira- -nature j imu,kasdien prageriamos nil 
syta ir dar daugiau prisvarstyta žiniškos sumos ir po to daromos 
apie tai,kad'esant svetimam krašte< kv " J" " 
kad būnant nuolatos stebimiems ki- 
.tu tautu turime ypatingai gerai ei- 'Įįįpr 
.gtis ir savo darbais parodyti lie’ 
viu kultūrą ir.’civilizaciją. Tačią 
vis’ dar dažnai hūsą gyvenime-pas i 
taiko . tolriu .reiškiniu, kurie pra
šyte prašoki labai griežtu', pasabr

via kultu.

agąlvoti ir tuojau griebtis prie 
įmonių šias blogybes pašalinti iš 
amūšu tarpo.Bė-abejo šis straipsne- 
4lis bepasieks ir nepaveiks tikru j'

.oral®, .ir su nurvu sumaišė •
kimo. Mūsų tarpe- dar yra tokiu,ku
rie savo elgesiu purviną lietuvio 
v.-.rda,gadina mūsų prestižą ir drum 
•s čia ir taip jau varginga išeiviu

blogybių ic 
noriu iekc-1

:ur oteli

rusu stovy.

tik jėga ir fizines 
okiu yra nedaug.
e j su šiais reisk?.-. 

kovoti kolonijos gyve— 
.uja asmens.Gaila,kad . 

musu komitetas nutolęs nuo stovyklų 
gyvenimo^ir apie panašius reiškinius 
susini iš pasakojimų.Komitetui ten
ka didžiausia atsakomybė už tai,kad

■ k.
b.
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Inai ju motu būna labai gera ir 
iiri programa,o po to bendri šn 
'i.Gražu ir malonu,kad mūsų trr 
atsiranda geros valios žmonių, 

..avo pasisuku j imu ir stropu 
alpniomis_valandųle- 
a pilka^ išeiviu kas
to sudaroma proga -ku

ir nūsty 
Asmens f k 
na lietuvio vardą turi

'iš stovyklų pašlija t i
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lietuviai.Girtautojaus ir tvarkos ar
dytojams reikalingas visu boikotus. 
Chronišku netvarkos kalėju yra vos k^» 
Ii, tačiau kai daugumą-i jobs, žiūri 
pasyviai,jie tampa" “didvyriais“.Juk 
pahašiu.dvasios skurdžiu bukaprotiš
kumas -nepažįsta ■ tylios, paniekos, jiems 
reikalingas 'demonstratyvus visu i '.pe- 
jimas.Todėl visi turi stengtįs/bend.ro- 

•'■'mis 'jogomis su šaknimis-išrauti šias ’ .
lietuvio tr-.r

Štai ir paskitinis Estu va
ras,kuriame pirmu kert dalyvavo : . 
UiTRR-os- atstovai,buvo dar “paivąi- 
rintas“austinėmis ir vagyste.jei 

s',.dar .prie to paminėti -.girtu vyrų • 
.blioviiįūs,nuolatinius kčiksnus ?ir'

. Šlykščius issireiskinus,tai ir.gb.u pūliuojančia __ .
Fįnąsi .visa, antroji-medalio rpusd^kiu- i po ąr neleisti,kad girtuokliai 
tetfrk;lni4kū. bųdu.nedaro'Tgarb'esK.Q liūd- - džiotu lietuvio varda.^aąia,,kau ši^visu įyg^ ū^y^- v.i3i turinė atminti,kad• mūsų 

dazniausici -o -.^li^uviai<» elgėsi seka tie, kuri e neužilgo spr^a
;-.nsu siu. bąrbąriskuuįę s lyk- -° ,..»...

J - šeivų įvykiu priežąsty'^^lūdi girta
vime .Alkoholio vartojime daugelis . 
pamėtė bet koki saiką. Nežiūrint,

-’.-kad -daugelis -skundžiaai .pinigu-..-..^

mūsų tautos’ likimą.Juk del ] 
šekeliu gali nukemteti musu PListgvoš

,K , -Na'cfoKrinė 
ir iroaikime ka< MŠą^ydo
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Jau pačioj karo pradžioj 
- kada jausio audru viesulai per 

blosJte musų sali ir sunaikino 
tai ^kąs. mums yra ^brangiausia, 
ir švenčiausia,mūsųgvisų akys 
nukrypo i demokratiškuosius, 
kraštus iš kur mes tikėjdmes 
demokratiško teisingumo ir su 
guldėme visas savo viltis ir 
svajones siu kraštu lemčiai ir 
ju teisingam* sprendimui.Tos 
našu viltys nebuvo tuščios.De 
sokratiški kraštai šatrini ki* 
no daug ašaęų ir kraujo parei 
kalavusi faši'zma^ ir nauji lai 

,kai sušvito pasaulyje ir tuo 
pačiu mūsų gyvenime. Vi s i džinu 
giamčs, kad'-žūtbūtine jo kovoje 
laimej o demokratija-laimėj o 
teisybė.

Nūdieniam gyvenime,kas 
dien susidurdami su šauniau; 
siais- Amerikos kariais,naudo
damiesi jų valdžios globa, me s 
džiaugiamės ju dideliu rūpes
čiu mumis ir dažnai stebeiaes 
jų simpatišku elgesiu bei jiems 
charėkteiingu laikimosi. Ame
rikiečio kiekviename žingsny
je,kiekvienu atveju ryškiai i 
akis metasi tikras humanišku
mas, ju dvasios aristokrat.i ja- 
demokratiškurnąs.Tuo jie yra _ 
ypatingi,tuo jie išsiskiria is- 
kitu, katę Įvairiausiu šalių ■ 
ir kraštu kariuomenes ir karius 
patyrų jų tuščia. išdidumą,iš
pustas karines manieras ir šiur 
ketuma,mes negalime atsistebėti 
amerikiečiu karių paprastumu ir 
nuoširdumų,' ypač prisimenant, 
kad'jie yra Šio karo laimėtojai 
:ir.e nugalimų jų”nūgale to j ai ir 
turi.pilną'teise didžiuotis sa
vo žyginis ’ir savimi.Sis jų pa
prastas laikymasis yra paseka 
tam tikro visos tautos auklėji
mo pagristu žmogaus dvasine lai 
s ve' ir žmogiškos asmenybes ver
tinimu.

•lunku čia trumpom strai 
panelyje išnagrinėti, demokrati
jos sąvoką ir jos,kaip tautų 
vaidymos i ‘sistemos i s t or i ja, t a - 
čiau tenka tik pažymėti,kad de
mokratijos idealai yra šie: •

1)kiekviena tauta turį pati save 
valdyti. 2)kiekvi.enas .žmogus ruri- 
sašines laisve gyventi pagal ęa- ‘ 
vo' įsitikinimus,nekenkdamas kitiem^ . 
bendruomenė s nariams, 3) vąls ty be fu į . 
pinasi'gyvento jų gerove ir bendre, 
žmonijos pažanga ..Šiems principams 
išlaikyti"turi būti auklėjamos ūsą 
toje humaniškomis,mokoj imas gerbti^ ._ 
ir neįžeisti kito žmogaus_įsiaiiinj- 
mo ar suoacnss branginti ir -.arbvi 
laisve, ir teisingumo,būnant visaaa 
pasirengus pasiaukoti ar atsisakyti 
savo asmeniškų interesų kitulasui 
ar tautos i:..: ‘žmonijos g crovei.oivų 
principų taip pat turi nuoširdžiai 
su įsitikinimu laikytis ir^kiekv?e- • 
nas asmuo,kuris nori papuošti šeiva 
acmc-ktato vai’du.Siaj tobuliausioj 
vuldymosi sistemoj nėra vietos ne-, 
apykantai, p..- vyčiui ,šmeiš tams iruzur 
pačijai,o viešpatauja nuoširdumas, 
atvirumas ir* tarpusavio pagarba.

lietuviai,būdomi maža tauta, ' 
be abejo,galime turėti ateities vii 
čiu tik- demokratijoj .Niekam ismūnų^. 
nekyla abejonių,kad ateities Lietu- . 
va tvarkusis demokratiškai ir tam 
turime jau dabar visi ruoštis.kas
dien suaiaurdami su omeri ieciais»_ 
turimo užsikrėsti j tų laisvumu ir iš 
mokti savo kuodieniniu olgosiu ro
dyti savo demokratiškumą ir meile* 
sąžines ir gyvenimo laisvei.

Savo kasdieninį gyvenimą, nes 
turime taip tvarkyti/kad rodytu mū 
su tarpusavio ’susipratimą ir gera 
visų valių, ha bar esame išsimetė per 
daugelį vi., tų mažomis -.rupčmis su— 
darančiomis kasdieniniu gyvenimo ben 
drūomenės,kurių ribose vykdomi visi 
bendri tautos u’daviniai.Šios ben
druomenės turi tvarkytis tikrais da 
mekratiškais principais. Jjaųgelis 
mūsų įsivaizduoja,kad nuolatinis 
kritikavimas tų, kurie dirba ir jų . 
autoiiteto nepripažinimas įra dide- ’ 
lio mūsų visuomeniškumo .pazimyš,

'Žinoma,pirmoj eilėj tenka 41 
žiūrėti,kad organai ir asmeny s,Imi- 
ria vadovauja mūsų bendruomenes gy~ 
•Hgninųi būtu tikrai ir teisingai vi^ 
su bendruomenes neriu laisvu sprendėja, 
mu* sudaryti. 1 ■■■':

■ ■ '■ ■

(teąįnys 3 puslapy) . ...'x
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'ii-- .tuo pačiu. turėtų tvirta pa 
-nrinda ats tovau-t-^ .vii-Ut. t.-sin— • 
■'druom.ones narius bę jokipskir 
tumė. Bondruonąnę s vadoyy oc uu- 
ri’turąti visu. jos .-:.itilt pynė ją*“ 
mu nariu pasitiko j-tiflcų ir ne si
joti ji laikas nuo, l-.iko p?ti
krinti.' ; •. ; . .• . '
• .Račiau. iš kitos puses j.-ų . 

nyki taip, sudarytas. vaiovaaja- 
nas organas- turi rureti visu 
pagarbą ir aut ori t u tą-, Naujoj 
iAOdorniSkos demokratijos san
tvarkoj' .tauta reiškia aukse ią.u

- ZBIIOS . •• . Mr.3

-puslapio)' ■ .. . - '' '
šia pagarba .n.sncnĮ’ūSj'lrtric tos pačios 
tautos ar bdndrųoaen^s valia ir*jos 

•laisvu sprenčirdupasiin;? i rankas .aūks
• -cianai' vnldaia.Ta mes nato.~3.ir Ame— 

riko, j ar Anglijoj»is kuriu. ries iriazie. 
pavyzdį nao jo ’.gyveni.- o.< kari. iui. •.

. . Tad gerai ■įsisoiaonininkine čo* 
nokratijes principus ir .pilnii įgyven 
din.Lile .-juos savo koloni. os kasdieną- 
bs j fe’, o. tada bus-nesunku juos .pritaiyy 
ti ir bendranfe tautos gyvenime. '

KūlTŪhJN’G DaPGO pjfevp^t
+1.R,K.Salzburgo sk*• 
patvirtinimo reikalu 
į kregensa išvyko. L, 
K. pirii.P t Baltuška ir 
vi c e p. Vyt. PelčLavi c i us 
Kelionėj' žada užtruk
ti apie ęuvaits.lake
le j •-.plaukys ir inns- 
bruko Ii ė tuvi u koloni- • 
j-v

. =+ Atimančią savai 
tą Liaudies • Universi
tetus-rengia Šias pas-, 
kaitas:nntradicni,rug. 
£5 d.15,30 vai._Ant. 
Skėrio "Pokarinė kuro 
po s pado tis11 .ketvirta- 
-dieni, rūgs. 2 7- G. 15 va 
J.Trūkio"Mažoji Lietu-.; 
va istorijos Šviesoje.

• paskaitos bus i?au 
aiienbioiilęrio I stovy
klos salelė. •

Studentų atųtoyybe.Ivairieas studijų rei 
kaliuns~¥pTarti)'*šį'ų-’mė-*tų rugsėjo nęn. 18 čT.įvy’ 
ko iZ-iizburgo^li&tuviu studentu susirinkimas. . 
Dalyvavo virs . trysdešimt studentų, j . studentu, 
atstovybę išrinkti;A.Kučj’s,O.Stiklinto irA-. 
Repays. Atstovybei pavesta pirnoj viloj išįir- 
ti*visas -galimybes tęsti studijas.

" --^ti č '^ry tąjį Liaudį u s U na y e r sj t etas. Draugi 
joso’organizuotas Lieudies LnivoršTtotc’"atida* 
ryn'-.s ivyko šių netu rugsėjo .acn.18 d.Tjnivcr- ■ 
'siteto 'atidarė draugijos J?iryinini..ns p.j.Pnu 
gėla,p*ažynedamas rk'-.d universitetas yra vi-nas 
svarbiausią draugijos darbu.nc-s jis turi apim
ti visus lietuvius.Universiteto vadovas p.Q. ■ 
ųrineevičius apie da'.bo tvarką ir. planu.Pir- 
na paskaita, skaitė dr.V.Pusncriua apie‘vita— 
linus.Paskaitos -universitete vyl^ V?1S -javai
ty c.u S tus.Paskaitos _ bus skelbiau s 15 
anksti, •-k okvi^nai savaitėj.

KLAUSO?: RADIJA -13. ' T^ibĖS -«* • •—. -W * . .• » —Į - • ••• •—W •

Daslutiniu laiku pavyko 
p-.gauti ir Vilniaus radi jaus 
b: .ilgas.Laja,Vilniaus radijas 
girdimas tik..vakarais-rytiiš'. 
ir dienos kietu iš Tėvynes'.nie- , 
ko nepavyksta, išgirsti’.Vilniaus 
.r ac.i j ..fe ve iki ?. ’ vidutinėmis bon- 
goriia,-inriždaug '5'50.. ■

Vakarine j ą pr o.aranąe. 'daly
je, kuria |i?ąio Jkraeto girdir-.ė- 
kasdien būna' literatūrine va
landėlė ,koncertas,paskaita ir 
ryt dienos radijuos prograiioe ' 
prancsir.as.Iiįtcratūroe .’ orinius 
yra skaitą Vilniaus valstybinio 
teatro aktoriai;Radzevičius, 
VI,Jurkūnas ir Petras’ Zulonas,

Rugsėjo; 1'5; d.kone-^rtr.vt:, Ginzaus- 
ko.' vėd aiaas ; vyrų-, chorus, kuri s ' padai 
nvyo: J .Svečio. t’Iygioj .•įęjąkele j" ,Dan 
brausko"Pakilk jc-li",Si.*lx'.usHKaia 

’Šorai žirgeli",J.Snujūli0^i3ką.s'-u- 
' (sia,! Gruodžio "Oi. eglute» j v uo.nb.raus 
." ko"Vsžū jimC iš ų-'uriu", ' • . ■

Rugsėjo-i3 d» grojo Vilniaus-
Valo tybinėb Cyilharnoni jos si..ri oni-. s
ris'orkestras, doriguoįunąų B.Dva-.

' riono. ■< _ ■■• . ■. • ■' •
Vilniaus radijas voįvįr jjaskyos 

laiku Kuo .V.j^Oyal^. iki 22val, Maskvos 
laikas ė-iuo natų skiriasi nuo Vaka--; .. 
ru.kuropoš laiko tuo,kad dina 2 vai. 
priekin. ^ ' . .. .

Skaitytojai V-'-i bus informuoti
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- . Kazys Inčiūra

EVANGELININKAS VILNIAUS KATEDROS PORTIKE

Vargonai užgaudė griausmingai Aleliuja, 
Visu rimti veidai: ir nepažįstamu ir( ąrtimąju. 
Visom šviesom sietynai katedros puošnieji žėri. 
Sakykloj - vyskupas: pratilo apie geri 
ir groži, tiesą, meile ir šventąjį Prisikėlimą, • 
Staiga_jo balsas kaip'voratinklis'drebėti ima,’ 
sugaudžia navos, portikai, šulai,' koplyčios: 
-— Kada pasauly liausis klaikiosios patyčios? • • •
-— Kada gi kraujo upės liausis šniokšti skalsios?
— Kada gi Viešpaties baisau griuvėsiuos tautos kelsis?
■Graudena vyskupas, o katedros ramiajam frontone 
saulėtekio srove užlieja vieniša mane 
prie milžiniškos statulos, prie evangelininko kojų, 
Žvirblaitis purptelia, jo gipsines rankas lęšioja/ 
Ant knygos nutupia. Vėl straksi, čirškia, džiaugiąs, 
o evangelininkas skaito portike ramiai iauges.

Kiek metu praplaukė -pro katedros ta.aikšte!
Visu saliu kareiviai čia žygiavo, vaikėte,’ 

-lėktuvai ūžė, griaudėjo šulai įkaite, 
o evangelininkas savo knyga skaitė, skaitė. 
Smuikavo elgetos, žygiavo savanoriai, 
žirgai lediniai leke, spekuliantai korė, 
•išniekinta raudojo čia parklupusi mergaite, 
o evangelininkas skaitė, skaitė, skaitė. 
Čia Šventaragio jaukiame slėny • • ,
kaip perla^ praeitį su nuostaba mini. 
Čia Gedimino kalno tylioje papėdėj 
lakštingalos nuo amžiu^ meile gieda, -

I Vilnių zygin čia dundėjo mūsų raiteliai, 
os evangelininkas skaitė, skaitė', skaitė. 
Savisaugos būriai į tolima ji 'frontą traukė 
pro Stuokos katedra — didinga, puošnią, jaukia. - 
prie Ilmenio, prie Smolensko'prie Lūki prie Ve’likije ~ 
ar gris gyvi ? Ar džiaugsis čia Velykomis?
— Kada gi sąžinės atbus šėtoniškame siautime?
ir žemė išciose nešios vėl vaisiu su viltim ramiai? — 
Graudena Vyskupas, 0 pilna spinduliu pašlaitėj 
ir evangelininkas senav knygą^ skaito,' skaito.

Staiga vargonai truktelia, sugaudžia -ir suspigo'! 
Kodėl nutruko? Ko sustojo nelaiku?. ' , . >■
Gal griūna miestai? Tiltai sprogsta? Pragaras! Klaiku! 
Užvmžki, evangelininke, savo apdulkėjusiąja knyga 
ir eik sudraust paklydusį:: vaiku, ‘ ’

Vilnius, 1943.-9^ 4—
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UN3RA .(United. Nations„Re.luf
■ and. Rc-covory _4dninie.trąfion^yrr.: .. 

<ĮAV iniciatyva įsteigtu ,194.5. a. ' 
Si penkių anglu kiūtos žodžiu pir ■ 
"iv. ju r aidžių suaetis’ lietuviškai

. r c-i škiar: rk; junginiu Tautų Pagalbos 
ir .Atstatyhoxlstaigm*11

Są jųginčs. tautos,susikūru
sios. apie JAV ir.Anglija kovoj 
už tautu laisvo ir -demokratija . 
jautuos'et ,kada kar-'.b liepsnojo- . 
didžiausiu smarkumu, suprato ,k-pd 
rciknling .yra ne tik pavergtose 

/tautoms ginklu laisve- gražinti,.
bet taip pat sujungtomis.visu

- tautu j, kovo jaučiu už grąžiusius 
žmonijos idealus', jėgomis padėti 
prisikelti kare nusiubtons- tautoms 
p-avalgdinti badaujančius j apreng 
ta ruplysusius ir pagydyti ligo
nius. Ir nuo to 1.tiko,kai UITFJ A 
pradėjo -gavo’’darbe, ji tiesio, sa 
vo pagalbos ranka'visur ten,kur . 
t-?. u t u—už pu’olikiu nusiaubt uo s e 
kraštuose yr.a badas, skurdas,ligos 
n-: dateklius .UNR’i-os. vardas-su •

nes abiejuose dėmes• pusrutuliud 
sc. .

. UNItU-os -šelpimo orga.ni -.ei 
ja suc.c.ro 44 so. jungines tautos— ., 
valstybeo.kiekvienas ' aids orga
nizacijos narys inesa- i bar- .r:- 

’UNtLi-os fondo. 1$ metinio _V.ali.ity- 
bos biudžeto. Iš Siu inasu sūsi- 
do.ųo., palyginus ,nilžimsl'os suuos •. 
Iki diol Uįįi; -os ino.su suma jau 
pasiekė "1 milijardu SCO milijonų 
doleriu. '

3’ia rutu UNRJ.-os Įnašai su 
d-rya 1 - milijardo. 200.OOOnili jo
nu ūoįeriu,Be t- , prisiminus antro- . 
jc- pel’.’■ulinio- k:'ro s/naikinimus . 

■ ei:- išvardintos su-ioa'yra tik la 
-. sus juro-jo. ’ ’ •

■. UNR'.-.uob centro biuras yru 
Non Yorko. jos generaliniu direk .. 
toriuij yra amerikietis- Herbert .. ■ 
Trėhiiųn.UNRR-os Europos skyriaus 

."centrus yru Londone. Sies organi 
'z.a.aijps administracinė ’’personale. 

. sudaru >ivij.rįa-sąjunginių tautu * 
.- žmones _ amor iki c c lai./ ^ngls. i, pr ak 

Cinzai,belgei, olandai ir tt«Admi— 
nistracinis pcrsonė.ls.s dovi tas 
tikrų uniforma,kuri ym bėveik 
tokia .pat,kaip' vakarų ali juntu .

kariuomenė s. Danė ra ŪĖ?RR-dš’Skalbę. ■ 
yra- anglų. . .. ■ - ,■ ’.

DIJRRA' savo pagc-lba teikia tik 
luiro palies toms sąjunginėms t-.-u- . 
t ozas. Buvus ions .priešo valstyL-..^m- 
peram.:.: ne’toijiaiia.'i'ačiau kc.ro - n;.-’ 
bcgelinms ir iš buvusių priešo.. -

■ - ’’valstybių paraea’ teikiama ,1-Jių’ nv 
tų rugpiuei.o menesi UNRl’-os k-.:n>- 
fcrecija'..bondone 21 balsu prie’ 
4 nutarė- šelpti ir išl.iikyti -.i-.'

■’. sus tuos žmonos, kur i ę karo ne.-u--- 
atsiduria svetimuose kraštuos .c’ir

’■ dėl politiniu ar religinių pe?ie 
’kio j imu dabr negali gristi i tavo 

tėvynes. ■ ■ i
•“UNHRA’už’ savo nariu įneštus 

pinigus perka maisto pro aule tus, 
drabužius,avalyne ir kitas reik- 
.uenūs ir visa tai' siunčia šepi--;-\ 

. .aiems kro.*-teeis.Esant visai; pas-?u 
liui. prekių ir tonažo trukumui 
UNRRA „negali kaip reikiant tinka 
nei isvyštyti savo darbo.Bet dien 
na po dienos scjlygos- gere ja, page' 
rėš taip pat ir aalpianųjų žmonių 
apruoinimas. ■"

jau ir raitijos tautų lager 
risis Salžbur.-.e pradėjo rūpintis . 
Ui;RU-os organizacija.Abie;• lag.- . 
risis rūpintis yru ^udarytas at-, 
•nibisIrCicinis personals is deniui

' žmonių, is Icurlu^ vi c-hn.S( liuks.cn- 
bur-’.ietis)yxa jasvienas jo 
n.:’dc jo jas ir dar 3 justa rys, kuries 
savo darbu dirba pasiskirsčius: -v 
atskiromis' sritinis.Visi p.rsoc.-.
lo 
su 
si i p t i'

¥/+ A’/+/+

K I a d c k a.
Nuoširdžiai ’dėkoj one tiems 

mūsų.-skaitytojams,kurie pirkdami 
•ųius'u Žinias- yrą. paaukavo,dau
giau ar mažiau virs nustatytos 
laikraščio kainos >I< viso uz 1 
ir2 n-rius_tokių aukų surinkt-. ' 
43,60’ Ra. Šie- -pinigai"'bus. pabkir 
tį kul\tur.ini o, .Darbo, lira. ugi jos. . 
vvklbnicias kulturiniens tikslaus.

Draugijos Valdyba.
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uo dirvos .pUidro ir prad

nupurtė nuo
x inkis į vii

buvo lojo

ję

p<,įva b

įdėjo

ir
OS1

JG 
p.-rn 'j j

ko b O Ik 
sti j nu 

cr.i-r

taip 
išebks, šu

ycius ant vejos pr 
s įiand
kava savo

iE; ut tai

ilki tu
kalio,ro

ninku.rodo

ir lab

lapu per n 
j0:1- j 0-

UI O TU

O šu 
o ši
p . .■ cuaio'ccj;
Pi Iki uk;.

o j

vis]

j?l

Vilkiukui'

:U<0 1
's pas
;lius ly 

c neiris į

os , suki' 
blynu: 

gu.

Žyci'iu Puota_._ 
skos,kiskini ir šarkeles, 
hitarų puota kelia.

Ppkvieto visusfvipus 
didelius ir mažučius.

skas butu tiek-bėdos, 
; nebuvo' ton tvarkos.

Gandrus valo morkas, 
vilkas kape torius.'

kos' darė piratai c i us , 
i os virė degtinaite.-.

Plastakeles tvarkdarįai 
varles buvo juokdariai.

rnas snuiku gr o j o,

Indž iri t oj ni„ir. kiškiaj.^

'jana dideliu ratu,vidury,ibkrc 
tau rate stovi ziedziotojas su kamuoliu. 
Visi vaikai eina ratu i defeno puse ir čąi 
nuo ja;

■ liedzioklolis blogai sauna, 
. nūs kiškučiu nenušauna.

Po antro kartojino medžiotojas neta karūę 
Ii i kuri nors “kiški“. Kiškis gali vis.'/ip 
lankstytis,kad i ji nepataikytu.r kaspatr. 
ko,tas eina medžiotojo vieton.

TrĮj.p pat buna ir šunos,kurie pranešt 
ta pro sali' kanuoli medžiotojui atneša.

L

as bosu-turave jo.
Arklys s oi o . padainavo 
Karve jan ako-aponavo.
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Mūsų ' ŽINIOS ■/ ■ Nr.3

UŽSIENIN REIKALU . MINISTERIJJ 
=======mĘERĘNQĮJQ§==§ĮGĄ=;===:=:

Užsienin Reikalų Ministe- 
rių’Tarybos konferencija Lon
done, prasidėjusi rugsėjo 11 d. 
jau tąsiais ante.a savaitė,Pir 
mosiomis konferencijos dieno- ' 
mis būvoĮ svarstom i technikinio 
pobūdžio'klausymai.Svarstant 

'apie spręstinų klausimu eiles 
tvarka,Molotovas siūle pirmon 
eilėn svarstyti .Bulgari jos, Ru 
mumijos ir Vengrijos nekalus 
gi tik po to Italijos.Tačiau 
kiti Tarybos nariai su tuo pa 
siūlimu nesutiko,aiškindami, 
kad tiek JAV tiek ir Anglija 
nepripažįsta nei vienos is tu 
trijų Dunojaus valstybių vy
riausybių, t odei, esant tokiai 
padėčiai,negalima esą šiuo me 
tu svarstyti apie taikos su
tarčių sudarymą, su tomis buv. 
priešo" valstybėmis.

Pirmoje eilėje pradėta 
svarstyti taikos sutarties 
su Italija projekto sudarymos 
Svarstant apie taikos sutar
ties projekto sudarymą iškyla 
trdfs pagrindiniai klausimai: 
zl)vidaus režimo politikos 2) 
sienų ir reparaciju(karo mo
kesčiu) .Pirmasis -vidaus re
žimo klausimas Taryboje dis
kus! jų nesukėlė ,nes reiškia
ma visų vienoda nuomone,kad 
Italijos vidaus politika yra 
politika yra pagrista tikrai
siais demokratijos principais 
Antrasis-teritorijos klausi
mas yra komplikuotas, ir todėl 
jis iki šiol dar tebėra svar
stomas .Buvo iškviestas Itali
jos ir Jugoslavijos delegaci
jos pareikšti konferencijoje 
savo vyriausybių nusistaty
mus wbei pretenzijas,buvo pa
prašyta valstybių, kurios ka-. 
riavo prieš Italija(Abisini-U 
ja,Kanada,Australįją,N.Zelan • 
dija ,Pietų Afrika)ir Lenki- i 
ja,Tarybų Ukraina ir Tarybiu 
Gudija(Molotovo reikalavimu)" 
kad jos rasti pareikštų savo 
nuomones del Italijos. " • - 

Pirmiausiai svarstomas 
daug ginču sukėlęs Triesto 
klausimas/Molotovas palaiko * 
Jugoslavijos pretenzijas,gi 
Vakarų alijantų spauda ir 
radijas siūlo Triestą paves- ■_

ti Italijai , o Triesto uosta pada
ryti tarptautiniu.JAV ir Anglijos 
spauda iš viso_tvirtai yra Itali-. 
jos puseje.Prašoma uždėti Italija' 
kuo palankiausios taikos sutarties 
sajlygas:1New York Times'-’ ir Londono 

l.„. 'Economist'-'reikalauja neužkrauti I 
talijai jokių reparacijų.

Rugsėjo 18 d.Molotovas LOndcie • 
pareiškė spaudos atstovams,kad Eul 
garija,Rumunija ir Vengrija turi ti 
ktai demokratines vyriausybes,atitin 
kančias gyventoju daugumos valią. 
Gi apie Graikija^ Molotovas išsireiš 
ke,kąd jei ji turėtų demokratine 
valdžiatai tas būtų geriau,tiek pa. 
čiai Graikijai tiek ‘ir sąjunginin
kams. ■ ‘.

Yra manoma,kad Užsienių Reikalu • 
Ministeriu Tarybos konferencoja šio * 
je sesijoje galės apsvarstyti tik 
Italijos klausimus.Kitu klausimų nu 
matytu darbotvarkeje,šioje sesijoje 
esą,del laiko stokos nebus galima '■ 
apsvarstyti.

Ant.K,
SALZBURGO LIETUVIU STATISTIKA

Kuo amerikiečiu atėjimo i Salzbur 
ga,buvo pradėta vesti lietuviu Komi 
teto musu tautiečiu gyvenančiu Sals 
burge ir jo apylinkėse- statistika. 
Iki s,m.rugsėjo G d.buvo uzregistruo 
ta 742 lietuviai arba lietuves pū
čiai .Profrsi jom uzsire-gistrave pa- 
siskirsto sekanciai:agronomai 2,ak 
toriai 4,batsiuviai 5,bibliografus 
1,buhalteriu 11,dailininku 3,dai-ii- 
ku 2,darbininku 14,ekonomistu 3, gal 
Testinguju seserų 5,gydytoju 5,in
žinierių 16,kalviu ir šaltkalviu 16 
kepėjai- 2,keramikus 1,kunigai 2,kir
pėjai 2,laikrodininkas 1,matininkai 
3,mechanikąi 4,miškininkai 3,mokyto 

. ju 29,mūrininkai 2,mušikai instrum.n 
talistai 8,prekybininku ll,pįenih- 
kai 2,profesoriai 5,rašytojai 2,siu 

. vejai 9,stalių 10,studentu ir abi- 
turientu'50,šoferiu 34,tarnautojai 
47,technikai 2,teisininku 13,ukinin 
Iru 45,vaistininkai 3, veterinarijos

. gydtojai 3,žurnalistai 3,įvairiu pro ' 
'• fesiju čia nosusymetu 24.Kiti del 

profesijos nenurodė arba jos dar ne 
turi.Tikybos atžvilgiu 584'katali- f'y 
kai,30 stačiatikiu,9 evang.liuteronys 
ir 5 izraelitai.
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London ,jųugse jo 15. 
ends iš dinziausiuju 
Ai jos laikraščiu, aš' 
iai iškritikavo sovie

vietų užimtoje Vokia 
jos daliję,taip vadi 
mą,Vokietijos vyriau

ones 
ki ė t

sudaro,kaip 
laikraštis -

nio kad ;ird.

šia Veizi

krypo Potsdamo konfe- 
ncijos nutarimu.Laik
ytis pareiškia nepasi 
akinimu ir tuo,kad so? 
etai n et ne- r r Ii kd
painformuoti'įsavč va 

irų sąjungininkus apie 
jkieti'jos vyriausybės 
įduryna.

London rugsėjį o J3. 
iglu “spaudo s*" d t s t ova s 
ilgurijoje pruneše,kad 
ilgarijos vyriausybe 
tsizvelgdamc. i JAV ir

saugos ministerija 
pranešė,.<ač 25O.OOO 
lenku kariu,kurie va 
karų alijantų puseje 
kovojo Europos išlai 
svinimo kare, ir tol 
liau lieka Anglijos 
vyriausybes žinioje.

Salzburg ,rugsėjo 16 
Vakar "Bulgarijos vy 
fiausybe nuėmė cen
zūra JAV ir Anglijos 
spaudos atstovų raš
tams siunčiamiems i 
paminėtus kraštus. 
Vadinasi,užsienio 
korespondencijai da 
bar gales laisvai ra 
syti apie Bulgarijos 
įvykius.

Maskva,rugsėjo 17 
Maskvos radijas smar 
kiai puolė visa eiles

1 r . į, 
išvadindami juos fa >' 

___ v šistines propogandoš 
rihč^va’idžia sa įrankiais.Keli .švedu 

laikraščiai buvo sta 
ciai pavadinti dė.

jlbė kelis naujus per
imo nto rinkimų straips 
tu pakeitimus.Rinkimuos 
3 leista dalyvauti ir 
pozicijos p'.rtijai.Ta- 
Lau Anglų s p.?, ūdos at
stovas nusiskundžia,kad 
pozicines grupes neturi

.litu dalyvauti rinkt
ino j c- kaųpani joje. N or s 
š 'kalėjimo jau yra pa
kisti keli žymesnieji 
pozicijos veika jai, bet 
Lems yra atimtos pilic- 
Lnes teises,be kurių j?e _---- --------- —
Lc negali dalyvauti per Švedijos laikraščių 
?.mcnto rinkimuose

London rugsėjo

o užimtose Vokietijos 
ir Austrijos zonose,lei 
o veikti politinėms par, Goebelso propogandi 

- ' nio darbo Įpėdiniais
London, rųgsę. j o 18. 
Vengrijos seimo r iii 
kimai paskirti lap- 
kričioB d.?’Reutęrio” 
telegramų agentūros 
korespondentas pra- 
neše,kad iš ?nksto ■

London_rugsėjo 14. 
iand’ien aTf'janįų kuri
es valdžios taryba, lei 
.0 Austrijoj veikti Vie
nneses politinėms . organi 
ccijoms,bei partijoms, 
ocialdenokratų, komu- _

1 - •-■r-g

nistu ir l'iiudies par ž : jau galima numatyti
*ij '' ■ - - - -

vcLLCizios tar, 
cialų lėidim 

London ru

*»!

pe

: j ungu kongr e s e,įvy .

te., JAV delegatas pa 
reiškė,kad profesines 
sąjungos sovietų są
jungoje yra partijos 
ir valstybes įrankis. 
Sovietų sąjungos dele 
gntas pridfi tokį JAV 
pr o f e s iniik jfea j angų 

. d e legato . pdf'e išk_ no. 
• <į0dj^pie. sovietų pro 
fosiftes sąjungos' pa

Si

jog rinkimai nebus jai 
svi bent laisvi taja 
prasme,kaip tai supranta 
anglai .'Policija, anot 
korespondento,turės di 
dele^ įtaka. rinkimams. 
Be to'ištisa eilė pi
liečiu kategorijų nebus 
prie rinkimu prileisti 
kaip'‘buve po policijos 
kontrole1’ 

■ N evy York ? rūgs e j o 18 d. 
Sąjunginiu tautu“Ta“- ” 
saulines Taikos Orga
nizacijos (San Francis- 
ko) visuotinis kongre
sas susirinks siu me
tu gruodžio menesio ’ 
pradžioje, Londone,.,

Neyų York f rugs e j o 18 d. 
Ša junginiu tautu Pašau? 
lines taikos organiza
cijos vykdomojo Komite
to posėdyje Londone So
vietu Sąjungą, Jugosla
vija ir Čekoslovakija 
■balsavo pries nauju na
riu priėmimą i Sajuni- 
niu Tautu tarpa.

London, rugsėjo 18 d. 
Suomijos' teisingumo mi
nis teris išvyko i Mas
kva pasitarti del suo
miu karo nusikaltėliu 
nubaudimo, 
London, _ rugsėjo 18 d. 
Geni’Eis"enhoverio s’to- 
bas pranese, kad vokie
čiu administracijos 
įstaigoms yra pavesto 
paruosti Vokietijos e 3- 
vivaldos rinkimu Įsta
tymo projektą. Rinkimai 
Įvyks dar siais metais.
Salzburg, rugsėjo 19 d. 

■Karinės valdžios pa- ’j 
vesta' Salzburgo apy
gardos valdžia paskel- 
be, kad Reicho pilie* A 

iciai vokiečiai turį l i
ti lygiomis teisėmis 
traktuojami, kaip iųų'ų 
austrai, taikant jiems 
tuos pačius socialines 
globos Įstatymus 
, ■ ' —o 0vo
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