
IŠRINKUS' NAUJĄ KOMITETĄ

Dirbtai.’. visuomeninį- darbą — 
reiškia aukotis jai, visuomenei, 
nesiekiant jokios asmeninės nau
dos. dirbti su meile iš pasiauko 
jimo tiems, kurių naudai dirbama. 
Tik toks darbas ir tik toks su 
pratimas apie visuomenines parei
gas pavaizduoja tikrąjį visuome
nininką arba kolektyvą, -varis su 
jungtomis-jėgomis vykdo visuome
nės jam uždėtas pareigas e Visuo
menininko darbas visais laikais 
buvo sunkusi- Sunkus jis buvo ir 
nepriklausomoj Lietuvoj.

Bet dar sunkesnis mūsų visuo 
menininko pareigos yra čia, sveti
mame krašte ir be tėvynės liku - 
siu tautiečiu•tarpe„ Sunkus karo 
meto pergyvenimai, tėvynės ilge-, 
sys. liūdna dabartis ir neaiški 
ateitis padarė, kiekvieną iš mūsų 
nervingą, jautrų, greitai išei,-. 
nanti iš takto, bei dvasinės, pu — 
siaūšvyros-įribų. Labai-' greitai, 
apkaltiname ki’t’ūš, nepažvelgę ■ Į -. 
save, ar patys negalime-būti tuo ' 
apkaltinti. Išrinkus ką nors į 
bet kurias visuomenines pareigas 
reikalaujame dažnai to,-kasiriėra 
pasiekiama, ^kritikuojame, kai'-pa
tys dažnai nė įpiršto nepridedam 
prie to darbo-kuris yra -kitų di 
barnias.-.

sus. Kas 
to, kad, 
meniškai 
komitete

Turime iš r inkę nau ją S a1z burgo 
apygardos komitetą. Senasis komite
tas, dirbęs nuo pat pirmųjų išvada
vimo dienų, lapkričio d. baigė 
savo veikimą. Ano komiteto atžvil
giu esame nusistatė. įvairiai.Vieni 
jį visą laiką peikė, antri gyrė, o 
tretieji laikėsi neutraliai. Reikie 
pripažinti, kad visi tūrėjo -Į dalį' 
tiesos. Buvo kas peiktina,buvoekaš 
girtina, buvo taip pat ir tai,apie 
ką reikėjo susilaikyti, nieko nepa
sakius. ■

Pamatuota, neturinti nei kiek 
asmeninių siekimų bei tuščios am
bicijos kritika yra sveikas ir bū 
tinas visuomeninio bendradarbiavi
mo reiškinys. Tokia kritika pamo
ko, parodo tai, kas yra šalintina. 
kur reikalinga didesnis dėmesys nu 
kreipti ir daugiau veiklos-parody 
ti. Kas senąjį komitetą kritikavo, 
visados turėjo tiesos. Kas jį kri
tikavo, neišeidamas 'iš to, Įr rkad 
vienu ar kitu atveju buvo užgauti 
jo asm-niniai’interesai, buvo tei 

ji gyrė, neišeidamas iš 
būtent, j am--komitetas as 
ka-’gero yra padaręs arba 
dirbo jo asmeniški bi—

( nukelta i 8 psl.)
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■įįį Gal niekas taip jautriai, /.gi
liai ir svajingai tremtinio šie - 
los nepaliečia, kaip ilgesio jaus
imas. Gilus. jis mūsų Širdyje, nes 
jis slepia savyje"nežįnią ir vii-’ 
t į, gailesti ir užuojautą, kažko 
brangaus praradimą ir laukimą. Pa
laimintas tas ilgesio jausmas mū
sų, krūtinėse. Jis skatina , smogu 
giliau pažvelgti i save ir į ki - 
tus,“suprasti prarastas vertybes 
ir už jas kovoti. Niekuomet .jin 
nenurimsta, kol dar plaka krūti

nėje širdis. Tik klaikaus kapo gi
lumoje, kartu su žmogumi, ilgesys 
nutyla, amžiams užgesta! ^Tikras 
ilgesys - visuomet kūrybingas; re 
senstantis, kaip ir tiler o ji žmo - 
gaus laime, yra nesenstanti. Ilge
sys - laimės ieškotojas, naujo gy
venimo Prometėjas, laimės atkūrė-1 
jas. Ir kas gi gali būti brangiau 
už laimę? Niekas! Suprantama. ko« 
dėl tas pilnai neišaiškinamas il
gesio jausmas toks paslaptingas 
ir gilus.

Bet laimų Įvairiai suprantam 
Daugumas jos ieško isĮvaizduotose 
rnėrybes: užgrobime, turtuose, tuš
čioje garbėje, aistrose, alkoholy 

- je. Esant gi klaidingam laimės su
pratimui, klaidingas ir jos ilge
sys. Todėl maža, nuostabiai mažą 
yra tikro ilgesio šių dienų žmo - 
gaus širdyje... Nenuostabu. * kad 
ir laimės visur pasigendam....

Skamba šiandiena pirmieji Ad
vento varpai! Gyvi, galingi jie 
tremtinio sielai. Nevisus juos pa 
laidojo patrankų griuvėsiai.Nevi
si jie nuskendo kraujo klanuose, 
^raudonose bedugnėse... Gyvi 'tie 
bokštų-vaidilos Rytuose ir Vakų-ų 
ruošė, gyvi jie ir pavergtos to - 
viškės ..laukuose . Tik maža, kas jų 
ten gaudesio besiklauso, permala 
mūsų tėviškėje beliko... Nemirš
tanti mums Advento varpai ir iš'/r 
trėmime^ nes jie išganingą Krisr-a. 
taus laukimą,, tikrosios laimes/il
gesį skelbia'. . Susikaupkime , aty-' 
džiai paklausykime to .tyro, ra -z. 
maus Advento - ilgas i o varpų" gan-, ą 
desio.

, Adventas - atėjimą, laukimą 
reiškia! Tuo pačiu jis' ir- ilgesį 
mumyse žadina. Tat pirmoji Adven 
to varpų prasmė: priminti mams 
aną didį, 40ūC- metų Izraelio tau 
tos ilgesį, Išganytojo belaukiant, 
pagonizmo tamsybėse tada "... klai
džiojo izraelitai.. Daug nelaimiu 
ir kančių jų tauta patyrė. Tačisu 
nenusiminė. Ryžtinga tai " • buvo 
tauta, (tik neištikima Dievui,to
dėl išsklaidyta!). 4000 metų ėLan 
gų maldavo, Teisingojo šaukėsi : 
’’Rasokite dangūs aukštybėse, ir 
debesys, teišlyja mums Teisingąjį'Į. 
Išklausė Aukščiausias . Izraelio 
tautos maldavimą: surasojo dan — 
gus virš Betliejaus, išlijo debe
sys Teisingąjį - Kristų. Deja,ne 
visi tada tikruoju ilgesiu, lieps- • 
nojo. Daugumas izraelitų kitaip 
Išganytoją sau vaizdavosi, kuris 
turėjo būti žemiškas valdovas,y- 
patingas jų tautos globėjas! To
dėl nerado Kristus vietos Izrae
lio tautoje. Ir Golgotos kančio- 
nis_atpirkęs žmonij a,sugrįšo. pas 
savo dangiškąjį Tėvą, prižadėjęs 
grįžti pasaulio pabaigoje.

T-igi antroji ir svarbiausie
ji Advento varpų prasme:sužadin
ti mumyse tikra, ilgesį, laukiant 
antro Kristaus atėjimo. Sėkmingai 
sulaukti antrą Kristaus atėjima., 
•-būtina yra suprasti ir įvertint 
pirmąjį Jo atėjimą, J v Įvertinti 
pirmąjį Adventą, reiškia grįžti 
žmogui prie Dievo, tvarkos, tei
singumo ir doros. Tik tokiu būdu 
pareikšime tikra, ilgesį, 5elau - 
kiant antro Kriš't ausį atėjimo pa-. 
šaulio pabaigoje-Grįžti prie Die- 
vo,.teisingumo ir doros -staiimū- 
su gyvenimo programa ir J/pilnas ‘ 
ądvento prasmes supratimas! Tik 
šią programą pripažindama žmpni- 
ja atkurs save ir pasaulį.- Šiuo 
didžiu ilgesiu gaudžia " ’’Advento 
varpai. Išgirskime.juos! . .
■ ■ //Taip skamba Advento.’ varpai, 
tikrąjį Ilgesį skleisdami.Tat il
gesio varpams begaudžiant,tesu - 
liepsnoja mumyse tikrųjų, vertybių 
troškimas 'p^as''zi5r,Jlitib C.r.
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.. .... SAVAITINE’; POLITINEAPŽVALGA . .ąČ/./Ėą

. Pasaulis po taip varginančiu 
■karo nekantriai ir net skeptiškai 
laukia ramaus, laimingesnio gyve- 
nimo-taikos. Laikas bėga, bet įy 
vykiai diplomatinėj dirvoje irgi 
neatsilieka. Išeinant nuo Ameri
kos prezidento ir Anglijos bei 
Kanados ministerių pirmininką kon
ferencijos, kuri neabejotinai 
sklandžiai ir sėkmingai praėjo , 
buvo neabejotinai ir kiti nepas
kelbti klausimai svarstyti. Atro
do, gen. Eisenhover_tuo metu į Wa
sh ingtoną, vykimas nebuvo pripuol- 
lamas, o po konferencijos jo pas
kyrimas Amerikos general, štabo 
viršininku pilnai vertas dėmesio. 
Lygiagrečiai su Trijų konferenci
ja Washingtone, vyko kita • ‘visą 
Sąjungininkų konferencija, Japo
nijos kontroliavimo reikalu,išku
ria Sovietų Sąjunga savo žadėto 
atstovo neatsiuntė. Mat, jinai no
rėjo Japoniją kontroliuoti Vokie
tijos pavyzdžiu, bet ne.taip,kad 
Komisija būtu tik patarėju gen. 
Mac Arthurui. Taciauvps Trijų kon
ferencijai pasibaigus.buvo Ameri
kos užs. reik, minister!o praneš
ta, kad Rusijos reikalavimai Ja
ponijos kontrolės atžvilgiu yra 
nepatenkinami. Tas negalėjo nei 

je tarpusa- 
ti. Bet To

limuose Rytuose įvykiai vystėsi 
gan charakteringai toliau. Sovie
tų Sąjunga evokavo Mandžūriją , 
atitraukdama kariuomenę į. šiau - 
rėš Korėją, o jos pietinėje daly
je yra Amerikos kariuomenė,ir į 
Vladivostoką bei Port Artūrą. Ta
čiau tuo rieū:. įvyko Mandžiūfijoj 
gerai apginkluotą ir organizuotą 
komunistų, puses mil. vyrą stip
rumo perversmas. Be buvusių Ki
nijoj kovų, ugnis dar padidėjo. 
Minėto perversmo metu buvo gink-? 
lų paliesta,ir Amerikos karinome 
nė, ką patys komunistai prisipa
žįsta. Centralinė Kiniją kaltina 
Raudonąją Arkijąį kad tai ji yra 
perversmo kaltininke, ką.ir visi 
kiti ne kitaip/galvoja. Sis Man— , 
džiūrijoj įvykis yra Amerikai ne
paprastai j'autrųs, nors ir ofici
alaus pasisakymo nepatirta. Neiną:

■ ' ui* 
ziau įdomus įvykisįyra ir Siaurės 
Persijoj-Asarabeidžane.Čionai;ko ;?4

•V įmunistai ginkluotai sukilo ir rei;' 
kalauja autonomijos. Žygiavusią. 
Persų kariuomene, perversmui nu y 
malšinti Raudonoji Armija sutūre 
jo. I Londono diplomatini demar- 
ša, Maskvą aiškinasi apie įvyki. 
:'nieko nežinojusi7'. Tas klausi 
mas dar neišspręstas ir, atrodo, 
sudarys nemažu sunkumu.

Pažvelgus i. Europos Įvykius, 
pirmiausiai L akis krinta Prancū
zijos vyriausybės sudarymas. Gen 
Be Gaulle susidūrė su nenunatyr*- 
tais sunkumais dėl komunistų, par 
tijos reikalavimu gauti-viena iš 
svarbiausiųjų ministerijų Padė- 

•tis.buvo rimta.ir Be Gaulle krei
pėsi į tautą dėl susidariusios a. 
tuacijps, būtent,dėl Prancūzijos 
reikšmės vakaru bloko sudaryme, 
kad išlaikytu jėgų, lygsvara, : ir 
norą būti politiškai nepriklauso
ma, ko reikalauja jos didingumas 
bei tradicijos. Tuo pačiuįapkal— 
tino komunistus 
politika 
svetimos

.p

kad jų užsienių 
priklauso nuo ' vienos 
jėgos, kas Prancūzijai 
Gen. Be Gaulle prieš ko- 
1aimė j o.ir Prancūz ij os 

atrodo, eina
mūnistus 
užsienių politika 
lygegrėbiai su Vakarą demokrati
ja. Jugoslavijoj maršalas r Tito 
paskutinėje iš savo labli dažną 
kalbų pasisakė, kad savo armija, 
dar didinsiąs, kad būtą, ištikimu 
šaunios Raudonosios Armijos są
jungininku ir galėtą ginti savo 
sienas. Toks perdaug aiškus užsi
angažavimas Sovietą Sąjungai se
tas! iįakis lygiai, kaip tas būsi
mas nežinomas užpuolėjas.

Prasidėjus Nūmberge karo nu 
sižengėlių teismas yra visiems 
nepaprastai įdomus,kaip formos , 
taip ir politikos atžvilgiu. Jis 
tęsis neabejotinai labai ilgai/ 
ir iš busimųjų kaltinamųjų liudi
ninkų, bei pačiu kaltinamųjų^ gal 
išgirsime nelauktai įdomią daly- 
kų. . ' ■

■ Rusų atsakymas į Anglijos no
tą dėl prekybinių, sutarčių ■ suda=- • 
rymo su Vengrija ir Rumunija .bu®. ; 
nepatenkinamas. Hin-ris Bevinoš

( nukelta į 4 psl.)
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; Žmones > apie. JjĮgiuos kalbama; ,

. MAŽOS . PASTABELES APIE
-įstojant .Amerikai į karav galė

jo gen.' Eis.enhoveris-tuo melu dar 
’pulkininkas l-e itehantas- apžvelgti 
savo 26 metų tarnybc ■amerikiečių ’ 
armijoje. Jis mokė kareivius, per
ėmė organizacijos uždavinius, tuo 
pačiu laiku ir savo r. ..mylimiausiu 
.darbuvistorijos studijavimu,užsiim- 
damas. Iki to laiko dar ' ’niekad 
frontui jis nevadovavož- Ir po vie- 
nūolįko.s mėnesių jis pravedė di - 
džiausią, sausumos ir jūros operaci
ja;-. „išlaipinimųŠiaurės Afrikoje.

Sis žygis parodė -paties Ei - 
senhoverio žodžiais- kad ai i j ant ai. 
po viena vadovybe gali.kaip viena 
tautų kovoti. Kaip vyriausias ali- 
jantų karinių pajėgų vadas 1944 m. 
jis vadovavo sąjungininkų ašruo - 
nioms atskiroms armijoms, taip pat 
ir juros ir oro laivynams. Jis su
jungė jas į stipriausia, pasaulio 
istorijoje kovos vienetą,.

Eisenhoverio pasisekimų paslap
tis glūdi jo asmenyje- Jis yra kuk
lus, tiesiasirdis ir greitos orien
tacijos- Jis gali taip .pat lygiai 
pripažinti kitų nuopelnus, kaip ir 
savo klaidas.

Po karinio amerikiečių nepasi
sekimo ties Ferd-Passes Afrikoje 
pasėkoje kilo'dideli nepasitenkini 
mai anglų ir amerikiečių tarpe _ ir 
vienų kitais skundima,sis. Kai šie 
skundai pasiekė Eisenhoverio aus - 
sis, jis išleido įsakymų,„ukuriame

... ■ • v." • . : '' ' .i

GES. EISĖNHOVERĮ.

vtarp kitko pažymi: ”As imuosi vi 
są atsakomybę,". . • ~

Eisenhoveris gali ir griež- 
tas būti. Jis labiausiai~verti- 
na savo dalinių drąsius žygius'. 
Osavo draugiškumu ir natūraliu 
paprastumu įgijo visų kareivių 
meilę.

Eisenhoverio šeima — protė
viai, jau nuo 1730 m. gyvena A- 
meriko je. Savo jaunyste, j is pra
leido gilumoje vidurio Vakarų . 

, Jo nuomonė apie karų yra visai 
priešinga tautų užkariavimui.Ir 
kai tuojau po karo užbaigimo Eu 
ropoję Eisenhoveris ir Montgome
ry buvo apdovanoti aukščiausiu 
Sovietų pasižymėjimo žsnklu-per- 
galės ordenu- Eisenhoveris savo 
Raiboje, ta proga pasakytoje,pa 
žymėjo, kad didžiausia pagarba 
turi būti reiškiama ne jam.o po 
jo vadovavimu kovojusiems dali
niams! Jis tada pasakė: 
r Aš žinau, ko mūsų kariai no
ri. Jie nori taikosi Mes -risi 
siekiame to tikslo: kad • .vi-sos 
sąjungines tautos galėtų ta lai 
me pasidžiaugti, del. kurios jos 
visos kovojo, kad visi, ■ kurie 
"šiame kare kentėjo/ sulauktu ge
re sn ių 1 aiku. N e d '• 1 mūsų, kuri® 
čia už stalo sėdimo,sieks me res 
to tikslo,o čel tų tautų masių, 
kurios mums savo likimų patikę - 
jo.Tame glūdi tikroje Jtnžkrjs 
prasmė .

(Atkelta 

paprašė sutarties teksto, bet atsa
kymas' irgi' abejingas. Taip^kad dėl 
Balkanų padėtis nė kiek nesvelnėjaz 
lygiai kaip ir Būlgarijos rinkimų ' 
is Amerikos.-ir Anglijos pusės ne-> 
pripažinimas, kų rusų spauda randa 
kaip laisviausius rinkimus, kuriem 
vadovavo demokratiškiausias;Bulga
rėj oš istorijoj režimas. Tačiau ge
rokai panašūs savo forma rinkimai 
Portugalijoj, įjaipo demokratijoms 
draugingos laike, karo valstybes bu 
vo skaitomi teisėti- Gal tektų, mum 
su pasitenkinimu sutikti Austrijos 
rinkimų rezultatus, nes nei niena

is.3 psl.)

iš partijųneb vo tiek santūri pa 
bėgėliu atžvilgiu, kaip ši.Atrodoz 
kad tik Maskva turi nepasitenkini
mo iš šių.rinkimųKo Demokratijoje. 
Austrijos'' padėtis' neabejotinai su
stiprės,

■ Suglaudus paskutiniu laiku ne- 
:buvo galima pastebėti tokių, reis-r 
.‘kiniu, - kurie stiprintų tarp sąjun
gininku pasitikę j ima,, rodytų pana
šius kelius taikai sukurti ir iš
laikyti, bei pastangų nepavykusius 
už s.- rin-rių. pasiturimų at-
ęau'jinti ir eiti prie patenkinamų 
rezultatų. £
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Nr. 1? MUS U/■'Z IX I/) S t d-v. ų

’ ? 4 ' -w "LXET^yiy^MUT‘0SĮ7ĮĘLĮAĮ < ■. • ? • -
'/ . ..' ' .1/ ...'/...-y.. . ( Pro?.'Krėvės paskaitų proga )/;■ . .
■' ■ " ■■■’ 1 «* b > i’ ". - : . . - /. . ;

*į../į:N.ędąug 'taptų, galį lygintis šu , Mūsų praeities pišakojimai .-
.' ‘mumis *.savo > praeities didybe ir žy neišgalybti. bet., brangus

■ ' giais 'į i Stebis pasaulis šenųju, lai-; ■' -Aaip dena -i. pasaka,- šiahdięnrgrįž- 
•dkų- graikų kultūros* žyde'ji’ž ų~ir :ąū-- ■ t:a-’ pas. .mus-,, ’z.adiąa mūsų jausmus >

■ kątu romėnų, karingumu," i i ■nemažiau ateities .Lietuvai. , Garbingasis
* ' kėlia nusistebėjimo ir ./.lietuvių' profesorius- Vincas Krėvė - Micke-

t auto s atsparumas pries" dvįejų. .pa- <. vįcius, stovėjęs Lietuvos mokslo 
šauliu0-*-vakaru ir. rytų - veržiu-. ' ■ iV; rašytoju, priękyjo,- kas savaį-

‘sąl į >jiį sodybas. 1 Musu? Žinynai, . . ta ‘kalba mums apie -„Lietuvos seno- 
;'^ vokiečiai; 1-lenkai; ir ru^adylietu3*„ .V^» jib.s SJVįas>. papločius.,; die .—

viu' -pfeeiciai; nušviesta 'it- įsipri t 'MsWes-dkis prašlemfa rkdip-. t
■' jos fėktamš/sužymėti yra prirašė : '.'ĖJ’yi -su sįrosena ir humoru deniai 
e'fiek .veikalu,- kad? jau 'neužtektų’; vaidilos,. įju. tosvyresnieji,nar. ■ ...

■ • žmogaus, amžiaus šiuos raštus nėr’- sus kunigaikščiai. Tai laiminga
skaityti/Tuo tarpu mūsų rašti ja} ‘ ■ retą proga turėti -savo tarpe .

’ ’• - • . ■; ' S v e t i m a. s •D' a n g u s . . • •; .

.. Kas man saulė be Mūšos vainiko ’ ?
Ir be Nemuno rialo krantu?. .
Tik svajonių širdies nepaliko, -
Tik.pasiėmiau, skausmą, kartu.' 1 ■.. ? ;

Tik.viltis, kregždute atplasnojus, .
.-- • Veš ir gundys, 0 kelias dygus.

0 žaizda - nenuplaus, jos Dunojus, 
Tik užgydys tėvynės /dangus... •

■ f’' ‘ Leonardas Žitkevičius.

Tokį uolių paskaitininko;. Tik pa- 
;žįūrekimė,. kiek iš .■nūšuįtpm pasy

' tais ,rėikalaįš';yra; tokia negausi 
kad daugelis mūsų,..iš savo’ praei„- .... , , „T. _
ties'vos vieną k'itą‘smulkmena, tė-: kaitom,.nąudo j as? •Yrą; žmonių," kūjį- 

-žino ir pora kunigaikščiu, vardu rie i paskaitas net is miesto at- 
teatmena. - ~ .............
7 Mes domimės nevertom artimojo 
žmogaus praeitie s smulkmes,om, savo

• >giminės ‘istoriją. $ų įdomumų klau- 
s ome s r ir. . gėrime s/pašakų1 apie nebal
tus karulius, '-turtus., žlibinus.Ta^ 
ciau .‘mūsų tautos’ir valstybes gra* 
žia ir ..įdomia, .kaip .pasaką, praei- 
tini mes heperdaugiausia domimės. 
Istorijos pažinimas,~ pagaliau,nėr

■ r a vien tiktai ■ smalsumu. patenkini - 
. kastai ’ yra /jau' 'kažkas, "daugiau . -■

■ Nagrinėdami, praeitį, mes nejucio- 
' mis mokomės ir -stiprejame. Neve 1-2

> pesi.i- tauta, su-istoriniais .paša-.-;. t; ų '.,/yųn.-. •/ /
kojimaįširųsąukeistiprybėssemti •' 1- .. M irorls*

-. iš -praeities. 1 ’į:... . ■ . -r - 

važinėja, o tuo tarpu stovyklos 
gyventojai koridorių pereiti ne^ 
siteikia. Pąkietėliams gauti^sto
vyklos sąrašuose yra lygiai še — 
šis. kartus daugiau, nei paskaitų 
'■klausytojų. ’Ir -tai 'ateina Ttie, ku - 
■ri'e ;tai girdi savo gyvenime " ne 
pirmą kartą. ■■■ Kpdėįųmusu .t tarpe 
.atsirado tiek daug 'mięgo' didvy - 
Tirų?. '//:.■ ? .' ' • '■.. /• ’

.. i X X -X X -X '■X; :-k
> 1“ ■ ?•« ■ ; L ■ !■'' ■ ' /' ■ V-< • ‘ * ■ ;■ ? • - • A- , '-

"Aižiais,pavergta^kelias. tėvynė;' 
ę Jos atgimimui jaučia' dvasia.' į ?.
ginkim, ką musių protėviai, gynė ! ' /

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
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/.-' Motto: 'Per kančias į prisikėlimą!
■ . ' ' • ■ ■■ ■’ ’ . , ■ 

Lengvai, tarytum svajodamos pa 
sakipkas. svajas, leidžiasi baltos ■ 
sniegulės ant' žemės,. Prašvito- pa- 

•i saulls baltu skaistumu Ir. i '^žęmę 
nusileido Žiema. . ;’<■ į '

.Ar meni, sese, kal^atėjus ta,-' 
syk namovrodei dideles „šešiakampes 
sniegules ant'tavo apsiausta,kurios 
tirpo kambario šilumoje ir -'tirto 
perlų lašeliais. Tai buvo tąsyk , 
prieš pehkerls metusdar Lietuvoje 
Juk a t d. meni?

. .. Dabar, praslinkus tiems metams, 
kur mes patekome? Kuriame tolimojo 
Sibiro kampe tu ilsiesi amžinu mie
gu, o jei dar gyva esi, kokias kan- 

■ olas kenti? Gerai suprantu ką tu 
pergyvenai tąsyk, kai tave, vos pra 
žydusią savo jaunystėje nuskynė ir 
išvežė 1 svetimą žemę. Kaip negali 
gražiausia gėlė,nusklnta ir paso . 
dlnta 1 kitą vietą^prigyti ir žydė
ti visu savo grožiu ir.skaistumu , 
taip ir tu rieprlgijal. 0 mes galvo
Jome, kad tu gali prigyti! Mes gal 
lėjomės tavęs, užJautėme tave . bet 
nesupratome pilnai to, kas tau teks 
pergyventi. Juk gerai žinai,kad so
tus alkano nesupranta. Ir tik dabar, 
kai ir mane karo.vėtra Išrovė iš tė 
vigkės ir nubloškė 1 svetimus kai - 
nūs, tik dabar aš pilnai suprantu , ■ 

’ką turi pergyventi žmogus be tėvynes 
Ir su Ad. Miekevidum aš kartoju: 
" Lietuva, mano žeme, salele gimto
ji,' tik' tas supras, kad tu Jam svel 
katą atstojlį kas jos neteko.’’-Mes 
Jos netekome. Tikiuos, neamžinai,o 
tačlau...

Begiu.kaip tyliai leidžiasi bal 
tos sniegulės, ir man vaidenasi kaž 
kur.’ir kažkada matyti vaizdai: tė - 
vlškės pirkia, Įlenktas stogas po 
sniego' sluoksniu. Pirkios langelis 
- vilko, skis, spindi, tarp sniegynų. 
Kaip jauku dabar pirkioje sėdėti , 
bęt meš^virtę klajokliais/t ik labais

ti pūga aptemdo vaizdą.ir pro ky
lančius sniego .verpetus regiu kla 
Jokllus. Kur jie eina? Kas jie? 
Naštos permestos per oečius.apiply 
šę, sustirę nuo Šalčio žengia jie 
per pusnynais padengtas lygumas 
Iš Jų.akių žvelgia bado šmėkla.Bet 
kieno ten pažįstami veidai? Ak’ , 
tai jie, tai knygnešiai rengia per 
lygumą. Noris šaukti, pulti prie 
Jų, bet mano sąnariai lyg sukausty 
tl. Sėdžių, matau praeinančią kla
jokliu.vilkstinę, kol tik širdį ve 
riančips dainos atgarsiai teatsi - 
liepia iš toli,toli, ir viesulas 
vilkstinę uždengia nuo mano aklu^

-Ir_vėl, žengdamas per'pusnynus,, 
pamačiau tolumoje žiburėli.Pavargu 
slais žingsniais prisiartinau ir p< 
žvelgiau pro langą. ■ Motulė, sukdam: 
rateli, laiko ant kelių knygą ir m 
ko valką lietuviško žedžl*.Noriu i 
slžiūrėti atidžiau 1 brožus motino 
vaiko, bet - dingo Lietuvos motina
dingo žiburys, dingo pirkia. Ir ve 
tamsa, vėl sniego pusnys. Bet ? k?.
ten? Tamsus siluetas £Lenka pakrū

mėm. Susikūprinęs, tvirtai prispau 
dęs prie krūtinės savo naštą, jis 
sėlina klausydamasis kiekvieno ša
kelės trakštelėjimo. Tik iš kažkur 
" Stok?! Suvis. Siluetas ding-.-tam
soje- ne Jums,caro šaltieji sūnus, 
užgniaužti kylančią Lietuvos švie
są. :-j

Mano žvilgsnis nuklydo toliau, 
ir užkliuvo už mirštančio daktaro 
patalo. Pageltęs džiovininko vei
das. Po daugelio tardymo ir kankl. 
nimų guli dabar daktaras lovoje , 
žvilgsniu glamonėja savo mylimąjį 
smuiką, o-lūpos kartoja: •
" Lietuva, .tėvynę,musų, tų/did.vyr!

'žeme" ■ . ' / 5. d . / 11'/ O

Nebeužtvėnksl upės .bėgimo.,
....... ; . . Norint 'sau‘eltų’-ji' pamažu;

, Iš/toli tematome ..tą . langeli .Užęinan Neb s ula'Akys i; naujo kilimo,
' ’/". ' Nors..Ji p-sveikint tau ir.baisu.

- ‘ < MalronA.s/ <
. xoxoxoxoxoxoxoxoxoxox
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: Iš MUSIL .KOLONIJOS GYVENIMO ' _

Išrinktas naujas ko- . , ' ’ ; Romanenko koncertas --
įritėtas z.-. ... ---- :--------- :-------- ——;——

■ >■ «' ■ . • . ■. • i, ■■ ■' ■■. ■ ■ ■

. .3. • m. lapkričio. 25 d. Glasenba
cho stovykloj, buvo Salzburgo apy
gardos lietuvių susirinkimas,kuria
me buv.-. komiteto pirmininkas P.Bal 
tunka padarė pr-nešimą iš komiteto 

,yeiklos»lr buvo renkamas naujas ko 
mltetas. Slaptu balsavimu l komite 
tą'buvo išrinkti! P. Baltuška, kun. 
P. Brazauskas, inž. Z. Bačelis, S,:' 
J-hkauskas ir.gyd. V, Gutauskas ., 
I. revizijos komisiją įšrinkti'.inž. 
V..Rickevičius,,A. Sapočklnas, ir 
V. Šeštokas. į garbės teismai išrin 
kti. J. Kasakaltls, L. Staškevičius ,, 
ir V. Dembrava. Susirinkimas praė
jo gyvai. Pirmininkavo prof. V.Krė
vė -Mickevičius, . sekretoriavo I- 
Landsbergyte. ,

Liaudies universiteto
.paskaitos

j '. Antradienį, gruodžio 4:d. 18 v. 
dlpl. inž. R. Žiaudikio paskaita. :

’’Kas yra atomas" 
Ketvirtadieni, gruodžio 6 d. orof. 
V. Krėvės-Mickevičiaus paskaita: 

."Lietuvių tautos keliai" V-ji 
dalis. •

Na u j s s žurn?la s 
"Tėvynėn"

Teko patirti, kad atgaivinamas 
vokiečių laikais Halleine nelega - 
llal ėjęs literatūros žurnalas "Tė 
vynėn"-. Pirmasis atgaivinto žurna
lo numeris žada išeiti Kalėdų proga 
„Medžiagą galima, siųsti' "Mūsų Žinių" 
redakcljon Iki"gruodžio 15 dienos.

K. ČapoČkinas komen- 
' danto -pavaduotojas - ;

Pagal'^komendantui rinktl/susl- 
rlnklmo nutarimą^ komendantu* pava
duotoją palikti pasikviesti pačiam 
komendantui, tokiu pavaduotoju . ir 
buvo pakviestas pi Kž Sapočkinas.

m. /lapkričio '29 d.' Glasen 
bącho kino salėje Įvyko estų; smui
kininko I. Romrnenko ir L. Mandel 
-Romanenko koncertas . '

Apie koncertą tektų tik tylė
ti, nes tokios aukštos klasės smui 
klninką jau seniai girdėjome. - Jo 
Įspūdingas D-dur Paganini koncer
tas, klnlet iškas tamburt. na s,Moros 
legenda ir kiti dalykai • praėjo 
tikrai žavingai. .

Nors -klausytoju, salė buvo .ir 
nepilna,- tačiau koncertantal bu-' , 
vo priversti daug dalykų bisuoti,

"Blėnos -Žinių11 pasisekimas'

"Mūsų Žiniiį: redakcinės kolegl 
jos leidžiamas kasdieninis biule
tenis "Dienos Žinių" vardu stovyk 
los gyventojų tarpe turi nemaža - 
pasisekimą. .Kadangi lėk kraščlų ir 
radijo žinios dar tą pačią dieną 
talpinamos biuleteny, tai jos "Mū 
sų Žiniose" nekartoje mos, o .tik 
bus duodama sa.valtinė Įvykių ap - 
žvalga. . '

Knyga apie Pabaltijį,

Latvijos mlnisteris Vašingtone 
A.. Bllmanls išleido naują knygą a- 
pie Baltijos valstybių vietą poka
riniame pasaulyje: "Baltic Statės 
and 'tforld Peace and Security Orga 
nisatlon". Autorius nupasakoja. Bal 
tljos valstybių istoriją, Jų bendra 
darblavimą Tautų Sąjungos rėmuose, 
talkai palaikyti, laisvės garanti
jas iš SSSR pusės,ūkinę ir kultūri 
nę pažangą bei prekybinius santy - 
kius. ' '

Autorius- siūlo ateityje tuos 3 
kraštus sujungti.‘1 vieną vienetą , 
panašų 1 kantoninę'ŠvelcariJąjįve- 
drnt konstituciją, pagal USA konsti 
tučijos principus ir garantuojant 
Jų amžiną neutralumą. Tarptautine 
tų-kraštų kalba siūloma anglų kal
ba.-
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člulial, tie taip pat buvo teisūs. 
Tačiau reikia -pasmerkti tuos J ku
rie komitetą koliojo ir stengėsi 

~ nuversti tik’už'tai, kad kokiu tai 
būdu komitetas,dalindamas maisto 
produktus, nedavė jam 100 g. duo - 
nes, puslitrio negriebto pieno,ar
ba nepaskyrė, būtent, jam geresnio 
kambario. Mes turime keletą liūdnu 
pavyzdžių, kai keli mūsų bendruo
menės narląį, ir netgi tokie,kurie 
nuolat primena jų aukštas pareigas,, 

eitas Lietuvoje, savo visuomeninio 
darbo nuopelnus praeityje ir t.t., 
su didžiausiu Įkarščiu organizavo 
senajam komitetui opoziciją Ir vai 
kšoiojo-pas šias eilutės • rašantį 
asmenį,kad jis panaudotų komiteto 
nuvertimui savo Įtaka lagerio gy
ventoju tarpe. Ir dėl ko?Gl dėl to, 
kad komitetas ,buktai,juos kada nū 
.skriaudęs, iš vieno nusukęs porą 
šimtų gramų duonos, kitam vėl nei
davęs tokio kambario lageryje,ko
kio jis sau norėjo.•C, be to, Ir . 
vieni ir kiti stačiai norėjo pri
eiti prie lovio, iš kurio.patys , 
gal būt, daugiau būtų srėbę, negu 
kas nors kitas.. Tokie "visuomeni
ninkai" yrą mūsų bendruomenės plkt 
šašlal. Jų kritika buvo šmeižtai, 
jų siekimai nešvarūs.

Turime pripažinti, kad senas is 
komitetas dirbo pačiose sunkiau - 
sįose sąlygose. Tai buvo pradžia 
viso organizacinio darbo,'tai bu
vo. sunkiausi medžiaginio aprūpini 
mo mėnesiai ir tai buvo neaiškiau 
slos mus liečiančios politinės pa 
dėties ir mūsų likimo savaitės. 
Dirbant tokiose sąlygose.reikėjo 
padėti daug energijos Ir pasiauko
jimo. -Ir būtų labai šališka,

nieko nepadarė. Jei paimsime ats- 
kipųę..komiteto narius, ta.i jų tar . 
pe J^&Ime'.:,lr tokių, -kuriems turė-

/ Atkelta iš 1 psl./ .. r
dalyką ir atidėsim Į šali sąyo aa 
menines sąskaitas. Didžiausia^ gi x 
padėkos dali turime skilti buvu - 
slo komiteto p’irmlninkuii .. karts j 
yra tikrai daug nusipelnęs .. mįšų 1 
lietuviškajai kolonijai; Mes vir Į 
si essme mirtingi, niekas negali 
iŠ mūsų išvengti ir klaidų.Kiek
vienas turime tiek blogų, tiek ir 
gerų palinkimų, Įpročių arba net 
ir kaprizų. Turėjo jų ir senojo 
komiteto nariai. • ; .

Paprastai iš naujai išrinkto »• 
pareigūno arba kolektyvo laukta- r ’ 
ma ko nors geresnio, daugiau dar
bo’ ir energijos. Laukiame to ir . 
iš naujo komiteto.-Jis turi iš 
vengti tų ydų, kurios reiškėsi'še 
najame' komitete, jis neturi truk' - 
dyti dirbti tiems, kas jau dirba 
ir gali savo darbiu rezultatais pa' 
sldldžluoti, jis neturi granai 
dėl ambicingo nusistatymo siekti 
to, kas buvo senojo komiteto vadi 
nama"vadovaujan-Q darbo centrallta 
vimu", siekius uždėti visur ten, 
kur buvo dirbama, savo aprobavimo » 
bei veto teise, neparodant savo ' 
darbo bei iniciatyvos. Naujasis ko i 
mitetas ras sau didelę paramą -l’r J 
pasitikėjimą tik tada, Jei _ jis 
dirbs, neskirstydamas mūsų tau - 
tiečių 1 žemesni ir aukštesni luo
mą, ir jei didžiausią ■ dėmesį ~ 
kreips 1 tuos, kurie sudaro mūsų 
kolonijos daugumą. Tada jis tikrai • 
susilies ou visa mūsų mase ir nle 
kad nesijaus atskirtu nuo lietu
viškosios kolonijos, kamieno,.

Tokiomis mintimis palydime pir 
muosius naujojo komiteto žingsnius.

• Ant/ K. •
. .. . --------  - . jei ' -v o - n- ,0.’-,o<įJ.Ž> -

tvirtintume, kad senasis komitetas Mainos rūbai margė svįętti? *"• • ’ 
Silpnas kelias;tvirtas griūva^ 
Nebijokim *.vąrgoklętoJį‘į'?'' ' 

.....  ...... Juk be Jo'galiūnai pūva} 
tųmępE- JU darbą pareikšti nuoširdi Maironis|dž£ą';’padėką, Jei. tik objektyviai - ' -r

llrį-visuodienlnlū ..maistu įvertinsime . ‘ '-i’X'o’-0 - o 2©

^ųėų -Žinias*/redaguoja'į^dkcinls/kolektyvas^ Itenk^čĮ^; 'slųs^: f 

<; ’ - barakas 2, kambarys 9.
Kaina 50 Pf’>
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