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'JZRBKIME ■ -VISNI-

Kiekvienas žmogaus .santykiavi
mas bei bendravimas su kitais ,ra 
pagristas vieno kitą deramu gerbi
mu, pasitikėjimu bei ivėrt-lnlšu-. 
Kaip šeimyniniame , taip dar.la 
biau visuomeniniame bei organlzaci 
nlame darbe be šių dvasinių savy1 1 . 
blų negali būti-darbas harmoningas, 
sėkmingas. Jeigu mes šiandien,atsi 
žvelgdami į mūsų pavieni, .grupini 
ar bendrą tautos gyvenimą, panagri 
nėsime, ar šios-dvasinės ypatybės- 
pilnai yra kasdieniniame gyvenime, 
praktikuojam o s, tai atsakymą nesun 
kiai rasime, mesdami žvilgsni 1 s? 
vo. kolonijos, kaipo. kolektyvo, gyve
nimo raidą. Ir kiekvienas patvlr - 
tinsime,, kad 'darome gal. net ir ne
sunkiai išvengiamas klaidas. Tiesa, 
kolonija savo sudėtimi yra labai 
įvairi, nes sutinkame kaip buvu 
sius nepriklausomybės laikais mo
kslo vyrus 
nūs
mesniuosius tarnautojus, taip ir 
amatininkus bei paprastus darbįpin 
kus , kurie savo skaičiumi sudaro 
mūsų koloni jos brand uoli »t>abar mes 
esame socialiu atžvilgiu bemaž vi- - 
si lygus, nes lygiai einame priė. .

1
 virtuvės, .kad gautumėm iŠ svetlm-jy1' 
malonės teikiama maistą, tvarkome 
savo kambarįifHyįdėvlnje t>an5i4i.us

aukštuosius pareigu - 
akademikus, pedagogus, ar že

SITUS *

drabužius, ir lygiai laukiame, ži
noma* ne iš prabangos, pakietėlių . 
Tačiau mūsų gyvenimo būdas dvasi - 
niu bei etiniu atžvilgiu yra labai 

. skirtingas* vieni gyvename ramiai, 
kukliai, praverčiame savo * jėgas 

nkultūriniam bei fiziniam pagal ^pa
jėgumą darbui, gi kitiems šie pri- ■ 
valumai yra visai arba dalinai sve 
timi. Tačiau nežiūrint X šiuos mū
sų gyvenimo būdo sk’rtįngumus bei 
buvusią pirmesniąją padėti, neturi 
būti ne vieno iš mūsų pamiršta ar 
apsilenkta, kad kiekvienas padorus 
žmogus turi būti pagal savo dvasi
nes vertybes ir atitinkamai Įverti 
namas, gerbiamas, užjaučiamas.Jei 
mes šiandien nerd. kšime pagarbos 
ir pasitikėjime savo mokslininkams., 
aukštiesiems pareigūnams ar kitiem 
intelektualams, kurie mokslus bei 
patyrimą rinko dešimtimis metų,ne 
respektuosime kuklių, padorių'že - 
mesniųjų tarnautojų, ar nesuprasi
me, neužtarsime savo amatininkų , 
darbininkų, kurie dabartine Sunkia 
padėtimi ir neretu atsidėjimu dar-.’

. ,bui,.. kultūrinimui si -bei ■•vianoui«=«ni s 
kumui, tai mes patys būsime never-/ .
Ii kitų pagarbos';' respakto, si pra
timo. Pažvelgę į savoj palyginamai, 
norėtais blogus pasielgimus su da - 
b antiniais v Įsu omai Įninka!s,komite 
tu,- stovyklos komendantu bei kitais

/tąsa^ psl./_ -. .. -č' ' . .
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Ištisi Istorijos šimtmečiai per 
gyveno tamsia^ naktį, laukdami naujo 
žodžio, kurs sugriautų senas gyveni 
mo tradicijas.ir 1 gyvenimo sutemas 
Įneštų saulės spindulių. Antikos gy 
venimas išteka, žmogus, tas _ dievo 
atvaizdas, sukūrė sau daugeli stabų 
ir dievų. Jis pats sau Dievas ir no 
rėjo. kad kiti jį garbi: tų. Jis ta
po dangui svetimas ir pamilo žemę , 
Jis suprato tik tai, kas žemiška,ir 
žemiškų smagumų taurę laikė.gyveni
mo laime.. Jis pavergė savo brolį ir 
gėrėjosi,'kaip kovos arenoj miršta 
nugalėtas gladijatorius. -Metalinės 
monetos blizgesys jam buvo daug ver 
tesnis, kaip Žmogaus sielos- spindė
jimas., Net ir išrinktoji Izraėlio 
tauta suklydo, užmiršdama' tikrąjį 
Dievą, garbindama stabus ir .aukso 
verš. .

Ir;, štai iš amžių glūdumos atel*3 
na Tas, Kurį skelbė pranašai. Ą-nlo 
JĮ taip kalbėjo šventas Jonas Krikš 
tytojas: "Aš .tyruose šaukiančiojo 
balsas. Taisykite Viešpaties Kelią, 
kaip yra pa š? kęs pranašas Ižai jas... 
Jis yra tas, kurs po manęs ateis 
kurs pirm manęs buvo; jam aš nes.ų " 
vertas atrišti kurpių diržello’.'Bet 
r ra na š'o“ žodžiai nepasiekė parlzė - 
jau s „širdies; pranašo’ žodž/is i-tyruo 
ee žpūkiančiojo balsas. Net begalės 
stebuklų, pati Kristaus mirtis . ir 
prisikėlimas neįtikino ė?ie va žodžių ■ - 
tautos,’.lr Didžiojp P.ranago žodžiai 
ir da-rbal-tyruoše šeukia.nčlo j d balt- .
sas. •••

-Tie sa,.. kad pranašai savoje že
mėje neprlgy ja, pasitvirtino Izra
elio tautoj. Taip atsitiko- ir su' 
Kristumi, tačiau Jo mokslas,lyg žai 
bas -naktį’,; .nušvietė plačius- hori ■-< 
žentus 'ir Įaugo svetimoj..,šalySu. 
Juo žmonijos istorijoj pį 'prAšideda . 
naujoji-krikščionybės era, Įnešusi J.’.

-į tamsįanaktį, saulės • spindulių; Ja 
■mokslas-meilės .’1: '.•■r.;4-ešt’inį .Įą-p ■ re
ligija,’ revoliudijos pi^uas gustin' ......
•gųsioSę .ąptlkos gvv^nlmo formose’ir .- tuš-Jsmones Ir nuo kurios jis pats. 

-pasaulč^lurpj. Jo paprastas./tiesos j ■ • .. .... -
.žodis, dėiykUrlo mirė kankinio mlr " 
timi tūkstančiai pirmųjų krikščio-’ 
nybės amžių krikščionių, yra aiš -

klausias dieviškojo mokslo liu
dininkas. ' ' . '.

Šimtmečių bėgyje apsiniauk
davo dangus, ir net tikintieji 
suabejodavo, ar virš debesų yra 
skaisčioji sai lė ir žvaigždės . 
Trumpalaikės laimės prošvaistės 
apakindavo jų akis, kad jie ne
galėdavo pažvelgti Į Šviesą . ir 
pasirinkdavo artimiausį matymo 
tašką- žemę. Ir žemė vėl atstojo 
Krisiu.

Pranašai vėl būdavo išstumti 
Į tyrus, kur jų balsą daugiau su 
prasdavo dykumų smiltys ir vieni
ša oazė, -kaip žmogiškoj i-širdis. 
Argi mūsų gyvenamasis lai kotarpis 
taip ricpssiblgė su krikščionybės 
apaštalais? Tačiau ar juos nutil 
dė? Galėjo tik nutildyti varpus^ 
Jų. varį ’sunaudojant patrankų’svie; 
ainiams, nutildyti vargonus,i už
spausti lūpas gyviesiems nru jųjų 
ldLdcų'krikščionybės' apaštalams ; ‘ • 
juos išmesti iš bažnyčių ir sukis- 
tl kalėjimuos; atimti net’gyvybę . ■ 
Bot j id -gyvi .. prieš mus ateina' iš 
'kalėjimų ir kapinių: ’AŠ tyruose 
šaukiančiojo.balsasItt

Mūsų lakštarpio žmogus šaukia: 
’’Rnligija-oplumas liaudžiai; siela 
-kvailiems mulkinu. įrankis; Die- 
vas-senųjų amžių legenda, juk mes 
turime m?kslą,' mes t..nripa.šĮsteme 
tik protą ir žmogų, kurs sukūrė to 
bullausias mašinas-naujųjų amžių- 
stebuklus. Jis-DievasI''

Tyruose šauki melo j o balsas'- 
šaukia sugrįžti ir apsispręsti.Jis 
buvo tylus,bot galingas,tik nevisi ■ 
jį išgirdo? • ; '■ : -,,

Pasaulyj nuskambęj.o karo“ mar- 
: šai,daug stipresni už- tyruose Sau 
kiančio balsą. Ir kas Iš to išėjo? 
Ant Europos griuvėsių .k~pinyho.stv 
vi žm'~>gus-dievas, tačiau: koks Jis .

• suvargęs, išalkęs, ir orai lai; pa 
-- lūžęs Stovi jis su savo tobuliau .

s iakmašlna, su. Įkuria j i s žudė nekal. r

pražuvo. Žemė atstojo Kristų.. -
<ynĄš tyruose šaukiančio balsas,- 

Taisykite Viešpaties kelią,kalpyra 
pasakęs pranašas Ižai jas”.
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Chur^hĮUuij septyniasdešimt vlenerl metai

Tęsinys

Laiminga karjera ' ■ '.
Nieką s’..-geriau už Churchill, ne

suprato paslapties, ‘kuri žmogui iš 
aiškina'j o'likimo knygą. Jis pats

- va'rtą pasakė, kad būdai Ir rūšys, 
pagal kurias žmogus kuria savo'gy 
venįmą, yra nuolatos valdomos vie 
nos jėgos,kuri randasi išorėj jo 
asmeniškojo Aš. Jis taip pat pripa 
žino,kad sunkiausia kova’ yra' ta , 
kurią, žmogus turi su savim pačiu. 
Nežiūrint jo Iškilimo audringų ir 
apakinančių pasisekimų, jis,tetu
rėdamas tik dvidešimtketuris metus 
įsiveržė į politinio gyvenimo pas 
laptis, ir jam liko d$.r daug moly 
tls, kaip laimėti kovą, su . savim 
pačiu. Likimas ai teikė jam tur tin 
gų dovanų; gilų n?tūralumą,nepap
rastą, patvarumą, mažiausių detalių 
įžvelgimą. ' gabumą, valdyti plunksną 
ir kalbėtojo talentą. Nereikia už 
miršti ir jo asmeninę drąsą bei su 
gebėjimą suvokti dalykų esmę...Jis 
turėjo p» gos šias gamtos dovanas 
Išdirbti ir išnaudoti savo aštu-'.- . 
niose svarbiausiose tarnybose.ku
riose jis buvo vadovaujamose vie
tose.

Vos įžengė jis į ministeriją, 
tuoj pasirodė jo gabumai, Ir t-rum 
pu laiku va-Įdymo šefui buvo patiek 
tl melsterlška-i apdirbti praneši
mai. kurie jau vien tik dėl jų stL 
liaus buvo pažymėtini ir kurluts.e" 
nebuvo vietos jokiems abejojimams 
Tačiau ši laimingą ir pilna pasl' . 
keitimų karjera buvo ’ nutraukta, 
kai Churchills paskutiniojo karo 
metu apleido admiralitetą ir-tapo 
minlsteriu be portfelio. ■■ .

1906 m. Churchills tuvo, kaip 
liberalų kai didatas, išrinktas 1 
Žemuosius Rūmus, ir Iki.1922 m. 
priklausė liberal?, ms; .1916-m.ap - 
leido Asklrtą Ir’perėjo pas Loyd 
George.- 1924m. ■ prisi jungė . prie 
Baldvino ir 1929 m- stovėjo me - . 
Šimt metų politiniam •..stebėjimo .. 
poste.
Vien ątx«*g Jėrca . . V-. • • ■

—Čia nėra vietos nurodyti prie 
žąastls, kodėl nepaprastų 

valstybės vyras tokį ilgą laiką - 
laikėsi atokiai nuo - politinės 
scehos. Asklrtas' ieško jų karš
tame Churchill^ temperamente;Llo 
yd George kartą jį paklausė, ar 
jis neįdėtų savo •gyvatą sujungti 
su n tamsumu. Churchiliui niekuo 
met nebuvo gyvenimas monotonlšku- 
piligd. mo žygiavimu, bet visa ei 
le mūšių. Jis visuomet rado pro
gų įsitraukti į kautynes net tai_, 
kur iš viso jokių nebuvo. Laikė • 
jo deŠimtmetinio politinio neveik 
lum^, svarbiausias jo užsiėmimas 
buvo tapyba. Ir tik to ks, kaip jis, 
žmogus galėjo pasakyti:"Paveikslo 
■kūryba prilygsta kcval". ' Vienas
is Šių'laikų likęs Churchlllo’die
nyno lapas tai patvirtina.

Sis ilgas dešimtmėtis tarnavo 
nuošalyje stovinčiam tam,.-kad su 
valdytų ugnį, kuri anksčiau, gal 
būt,, ir nėr smarkiai liepsnojo. Jo 
metu, tupėsi jo atsargumas,k?h - 
trybė ir žvilgsnio aštrumas-savy 
bės. kurios tuvo ska itomos vienos 
iš svarbiausių '

Ir kai jis. buvo pakviestas į^ 
admiraliteto viršūnes ir vėliau \ 
piirnią ministerijų kabineto, vieta., 

■ Jis pasirodė pribrendęs ir šviesi 
žlas naujame politiko drabužyje. 
’Iz-bar, pagal iau; jo gali: sus idū 
rė su pasaulio konfliktu, kuriame 
pikto jėg-s buvo tokl'-s stiprios, 
kad tik nežmoniškas < U'aurė&ilio 
darbštumas ir energija jas įveikė 

Kai Anglija buvo j-*- reikr-lln-' 
ga, jis užėmė savo vietą, suprato 
valandos kritiškumą ir reikalavi
mus. ir pašventė■ savo energi ją, ir 
temperamentą didžiajam tikslui.

1940' m r kalbose neištarė jo 
-lūpos' nei vieno'neapgalvoto žo - ' 
džio ar sakini^/kuris per toli nu 
eitų. Kai palūžo -rancūzij-s past 

’ priešinimas ir -&ngli ja . pas iryžo 
viena kovoti,buvo suvaržyti 'visi 

- ginčai ir politiniai nesutarimai. . 
Pavojaus vai;' nda^-sutapp karys, pn- 
■litika-s ir m'oksllnlnkas su anglu.
tau tos dvasia, jos norais ir baL su >
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. ' Nemaž'O žmonijos'dėmesio 'bei 
spėliojimų susilaukė žinia apie 
įvyksląjnčią šio mėnesio viduryje 
Užsieniu Reikalu Klnl-stęrlu Konfe 
renclją Haskvo.le. Jį įvyksta nepa 
prastai pepalankiomis ._ .poli tintu i 
atžvilgiu apystovomls, ątslžvel - 
giant į politinius įvykius,kurie 
.pasireiškė po pirmosios be junta- 
mesnių rezultatų nutrukusios kon 
ferencijos Londone- *icje- konfe
rencijoje, pagal pranešimus, bus 
pradžioje tari?m°si .be Prancūzi - 

, .. jos ’ir linijos užs.reik. minlste 
. rių, -k-s minėtoms valstybėms su - 

/ daro blogą įspūdį. Pagal neofici- 
. alias žinias .turėtų konferencijos ~ 

pradžioje būtį svarstomi atomines 
energijos, Japonijos kontrolės Ir 
Persijos klausimai, o vėliau,daly 
v?ująnt--Prancūzijos ir -linijos mi 
nisteriams, kiti bendri-klausimai 
Ju tarpe gal ir Vokietijai Kontro 
1-lnės komisijos nuostatų keitimas 
bei Austrijoj Įgulu si mažinimas , 
paliekant po lygiai stiprias igu 
las. kas sudarys neabejotinų 

-kūmų, nes dar sovietai laiko - 
trljoje apie 60c-;0oc ,n visi 
vakarų sąjungininkai drauge 
550,000 karių. Kaip žinome, p 
moji konferencija nutrūko dėl 
galėjimo svarbiausiais klausimais 
susitarti.0 po jos vietoje suar - 
tėjimo pasipylė visa .eilė vienų k 
kitiems- protestu.bei memorandumu, 
nekalbant jau apie spaudoje reis 
kiemus ’’nepasit-nkinlmus /prlekaį 3 
tus. Iš jų paminėtini Vakarų Są
jungininku protestai dėl-Sovietu 
Sąjungos su Vengrija., Rumunija, 
ūkinių-su t" rčių sudarymo j į tai

■ sovietai, atsakė nepatenkinamai ; 
'memorandumai dėl' įvykių Persijoj 
i rg 1 bųV o s oy lė tų -a t me s t i-.Pa ski a u 
Sovietų protestas 'Anglįjai''del. 
Vokietijoj esamu Vokiečių kariu, 
kurie buvo internuoti, bet taria
mai nedemobilizuo jami ,„„r’eto, ivy-

. ki'. 1 liandžūrl'jdj Aini jos bei -»me 
rikoš santykius sii sovietais dar 
daugiau a ps unkinalyg i ai kai p .

- sovtetai j's iekdami Tolimuose ly
tuose sav o t ikslų,' - į < konf ejęenci - 
j p Japonijos kontrolės reikalais'-

Aus 
trys

savo atstovu nesiuntė- teaišku dar, 
ar šioje Ką s kv os konf e re ne 1J o j e bus 
tariamasi tais klausimais., dėl ku - 
rių.pirmoji konferenc. ja nutrūko ? 
Taip atrodo įv’yks iąhclos' konfereh. - 
cijos situaciją 
sėkmingesnė už pirmąją, 
tvirtinti.- TikJ atrodo

„trumpesnė, nes sausio viduryje 
siunčioję "Suvienytų 
ties konferencijoje kaip oirnės su 
■Devinu taip ir Molotovas nori daly
vauti ,. '■ '

Iš įdomesnių įvykių yra paminė
tina. Amerikos. prezidentui, nepapras
ti' .taikos, metu .įgaliojimai kariniais 

■.—r^L’u-.lais. Toks įgaliojimas yra'pir
ma kprta.Amerikos istorijoje, . Kegl - 
yra reikalas susijęs su nesenai pas 
sakytoje prezidento k' Ibo'je žodžiais 
kad "laikas- yra labai neramus ir ne 
tikras /talkos at-vllglu/".

g. Paminint, artimuosius ^ytus.-įdr-- ■ 
mus yra Palestinos klausimas, kur 
anglija išvengė tiesioginio atsakin 
g.nm'' prieš žydus ir arabus, sud: ry 

imdama beidr?. su Amerika Pales u^nos 
klausimų komisiją, 0 ■ -'kcnpromls^s. 
tam klausimui, kad ir sunkiai,bet 
bus surastas. Persi joj sunkumai dar 
didėja-ir,-.atrodo, .vers sovietus te n 
drom jėgom būti nuol? idesnials ir 
mažiau kištis į svetimus reikalus,, 
galbūt, sąryšyje su tuo ir -urkljc 
je didžiules prieš komunizmą studen 
tų demonstracijos įvyko. T->.s s ant y 
klus su soviet-is dar p?blogino , 
nors jau netolm^j ■'teityj g-li de
rybos dėl Uardf'nėlų pi- s Įdėti, kur 
sovietai stenosis prieš juos dnr di 
dėsnį spaudimą išvystyti,

. Ifiįjos vyri'usybės sudarymas, 
kuriai vadovauja dešinioji frakcija 

■ yra. vakaru -Demokrtį Ju šiltai sutik 
tęs ir;-.kaipo ženklas apsĮrėminimui 
dėl monarchijos pašalinimo bei arte 

• jimo prie tų jėgų, kurios taiką . ar 
■-..'kuria bet nekardo* . ;

’Ji bus žymiai 
būtų sunku 
kad Ji bus

- ivFk 
a utų" pilna -

X-X-X-X-X-X-X-X-
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Praslinko visos audras,ir re - 
giu s-vo tėvynę laisvą ir šviesią; 
Tačiau ko niaukiau1 rytų padangė , 
kokie viešniai atslenka Su tekan - • 
ola kaulei Ir vieną skaiščią diena, 
audros debesys užįjulė žemę* -Atėjū
nai skelbia, kad tai Šviesa,kad Jie 
ne audrą, bet skaisčią, raudoną, sau
lę atsinešė kartu, bet .Su sau
lę s rau d onumu .ma no t ėv iš kė pa ra ud o 
krauju.; Kieko aiškaus neišskirda - 
mas-j. girdžiu prispaustųjų ai manas 
ir verksmus , pertrau kiemus atskirų, 
šūvių,, nesančių skausmų ir mirtjU ,* 
iŠ raudono debesies, užslinkusio ' 
ant Lietuvos, matau vilkstines į 
rytus, kurios sekė viena paskui ki 
tą, išgabendamos geriausius Tavo> 
Lietuva, sūnus ir dukras, kurie ir 
nuo atneštosios saulės -neparaudo » 
Jie tik krauju tegalėjo savo spalvą, 
pakeisti.....

Staiga)... Lyg griaustinis nu
dundėjo po visus Lietuvos kalnelius. 
Kurti žiniai Karas 1 žmonijos neląl . 
mė-, kuri tiek daug pareikalauja ąu 
kų, nušvietė prispaustųjų veidus , 
ir vėl pasigirdo mirusiojo daktaro 
žodžiai: "Lietuva, tėvyne mūsų!" 

ret ko jie taip staiga nutili, kn . 
neišsiplėtė -i džiaugsmo ir šviesų 
triumfo bimnaį? - Vieną tiranlją , .. 
pakeitė kita,ir vėl Lietuvos padan 
gėje aimanos . .Vokiečių-.zai daras uz 
dėjo savo sunkią leteną ant gimti
nės. . .

-------x--------
Palengva skleidžiasi rūkas,ryš 

kėja siluetai, ir vėl pamėtau sve
timos šalies kalnus, -padengtus snie 
go kilimu. Klaikus sapnas dingo. 
Liko tik atsiminimai ir žiauri tik 
rovė: esame benamiai kl?. jokllai, ku 
Tiems yra uždrausta -grįžti namo. y.

Taip, sesei -^same Įęartu augę , 
per tą patį slenksti.ropojom į pa 
šaulį, d'bar abu be tėviškės liko 
me. -°et juk d?r leis.~ūms Klevas 
pamatyti savo tėviškę. Netiki’?
- y aš tikiu. "Tikiu, kad Tu,oLi.e 
ve-, kuris iš karo ir žudynių lau
ko tautų tautas vedi, kaip kūdiki, 
pro prarają, ir mana ją tėvynę, išve' 
dęs, tarsi: auk,žydėk!" - 0 tada . 
mes ir vėl susitiksime..--

K-s.l būt,ir tada, vėl leisis snle 
gulės į, žemę,tad fines būsime gintoje 
pirkioje Ir tik prisiminimais su~rį 
slifie į kabčios laikus, ū;i būt'!-.-.

MUSU KONCERTAS

S.^ri* .rupdzio 8 d. lietuviai 
įstengė suruošti didesnį, ir pirmų 
jį s-vo noncertų naū j o je stovyklo 
je. Erdvi salė, gražiai ,kukliai, 
dekoruoti daili;.i --ko A. Tanosuičio 
scena Jiukiui žiūrovus nuteikė .Ta
čiau tai, kis darėsi scenoje, ne bu 
vo jau perdaug jauku ir'akiai ma - 
lonu. įvykdavo tokių dalykų,kibiuos 
menini’ikai buvo ’’pamiršę”» Prade - 
dant akompon .atorium (A.Nakas),ne
maloniai krito į akis nusilenkimai 
kartu su solistais, bei bėgiojimas 
nuo pianino į užkulisį ar tai gai
dų pamiršimas, ar tai. į. solistams 
scenoj vietų nurodinėjimas* - Pats 
■akomponavimas labai šiurkštus ir 
(sena mūsų yda!) ant greitųjų pa 
darytas .

?i-.raiste A. Dulskytė scenoj 
..-sirodė skoningai ir grakščiai, 
bet šiek tiek trūko vidines nuo 
taikos. '

Anu dainininkai (J.Endriu - 
k ait is ir. J, Akstinas, pirmasis 
neabejotinąi-gražios ir kiek ap 
valdytos medžingos)_buvo tiek 
nepasiruošė, nuobodūs,.kad sun
ku buvo ir'klausytų, kr nebūtų 
geriau vietoj virinių ne įkanda
mų įmantrybių pasįięškoti liau
dies dainų ? Juk Guikovskio”Ba- 
liųj". (J* Endriukaitis)žemosios 
gaidrų visai nejaukiai skambėjo-

Čelistodl, DapAi^abu daly
kai irgi ūesuskambęjo.taip, kaip 
tikėjomės ‘

įTėsinyso 7^-psl*)
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JUNGTINES AMERIKOS’ VALSTYBĖS .

/JĄV, -kitaip trumpai vadinama A-, 
męrrika, -yra valstybė, su kuria j-u 

įuo se/5ai mums ’.tenka tupėti-.daųgiau- 
fla: reikalų. Dar caro la . kais' daug 
•ūksiančių lietu—ų/Čia pąu,-rado pEip 
llobsti j vėliau^ ąt-sištatapt’Lietu-- 
ai,- vėl. iš. čia esame' patyrę,daugiau 
i a tiek materialinės tiek moralines 
©raibos. Dabar vėl esame Amerikos 
lob.oje ir iš jos turime dąi gia’usia ” 
ilčių ateičiai. Tad pravarįir nors' . 
rąbėgom su ja susipažinti i . — '

JAV-’ a pigia • didesnę 3 iau'rinesįAmę-' 
Įkas dalį, maždaug 7,7 milų km ir. 
pie 130x mil- gyventojų. ■ .
?' didžiausi žemyno kalnynai užtln 
ami vakarinėj .dalyje. Krašto vidury 
iū-eli’pievų.plotai.—Žęmyną iš šiau 
ės .į’ pietūs -.rėžia ilgiausia pašau . ' 
y NississipėKųupė; vlauriirės vals- • 
ybėę ’dalies? klimatas ’’panašus i Lis,-s 
ivėš . k’lima’tą^,- . pietuos ;-Šiltesnis ’■ 
ąksikos’ įlankos-pakraščiuose iv y- 

Floridos .pusiasaly esti-labai ■/ 
ciprių Vėtrų — • — — / ” —
. lėmė s;‘turtai labai .d Įdėli: ak - 
-nė-a-n-Tiiš-,■-•geležies ruda, nafį—s .. 
iltiniai,- 'cinas, -varis., auksas 'Ir '. 
.t,-Turtai Ir "aukšta civilizacija 
s'įd'č ’sukurti’ didžiausią, pramonę ♦ 
ilruly.

Gyventojai ’sa v b ki Ime mi š rus .. 
Lrmykč-člų gyventojų - -raudonodžių 
idėnų dar ori s kai tomą '317 tūkst.ah - 
Lų„ Bsi-tleji, kuriu 89/,. atkelia- - 
i iš’Surcpos, Bet o/, iki 10% prit'-.

tom iš -Afrikos atkeliavusių ne ■ 
rTų, Tikybos atžvilgiu 25* katali 
ii, kiti-’daugiausia protestantais 
imtybės. atžvilgiu amerikf'ečia-i' 
tip pat mišrūs, tačiau dominuoja’ 
iglai ir islandiečiai- Žydų pns- 
iltoma 4,5-mile Idetuvlskal- kalban 
.uju yra. apie 1/2 mil,, o, lietuviš - 
>b kilmės, bet IŠtautėjusiu -.’dar' •- 
'p mil. 30% visų JAV gyventr.ju^gy2 - 
ma 93 didmiesčiuose -virš 10.j,0.CC ;• 
ventojuv F’ė'nki miestai turi -virė 
.11 jono gyventojui New Yri-k; 9ml l . ■ 
didžiausias pasauly/įChicagojPbi 
delpbia , ’ Detroitir Los /-ugej/ės- 
įį7Pirmieji S„ Amerl^d'VkolcMžūc- 
.s ėmė anglai dar.—17. amžiaus pra-,.

I

ėdžioje. Seniausioji jų kolonija - 
‘ Virginija. Vėliau^anglai koloni - 

zavo didelę dalį Š. Amerikos ir 
. įsįęjgė daug..savarankiškų necent 

■■ trąli.zuo’lu, be u nuo Anglijos pri- 
■.’. klausančių kolonijų.-. .1776 m.lie - 

pos ./i\d.' 1-5 atskirų kolonijų-vals 
tybėliu atstovai paskelbė neprlkl 
klaus? mybe ’.ię atsiskyrimą nuo »n

’■ g 1 i j'bs. . A ngla i su t uo ne no r ė j o su. 
tikti, į—iki 1783 m, tęsėsi an - 

..’ glųi-' amerikiečiu karas;’ baigęsis
■ -amerikiečiu, laimėjimu-.- Buvęs • ame-, 
’ .ri kiečiu’ sukilėliu vadas Jurgis,-.
/ -Wa’saipgtonas . 1779’.-m. buvo išrink 
——tas pirmuoju JAV: prezidentu.

Pradžioj ė JAV--, sudarė .13-...&ųt.p 
kopiniu vąistybeliu, Vę-liau'-dvai 

. rtoin prog-'ūi 'buvo -pri’jungtę.-'dar vi 
•■sa . eile kitu autonominiu .kolonijų 
■ ir’tokiu.-"būdu susidarė, sąjunga,is .- 
Ac yals tybių.. 8 tą skaičių neįeik 
na iŠ. Rusijos nupirkta didžiulė

.Aliaską’ir-salos Ramiajame Vandeny .

: Aukščiausia JAV v’--ldžia yra- tie 
slogjniu balsavimu visos tautos A-m. 
renkėmo, prezident o rankose, ’ kuris 
kartu yra ir mlnisteris pirmininkas 
Vyraujančios-politines partijos t’e 
’ra ’-dvi; ’ I’espubllkonal. ir demokratai 
kuriu’ programa tesiskirla tik eko
nominėj ’ .plotmėj »■

Af rika’yra kitiems ■’sunkiai pa 
siekiamas nuolatines paramos.min - 
ties ir -žodžlo laisves, kraštas,Baž
nyčia ir valstybe visiškai t.v*«'ki
ša į viena kitos relk'lus ir nekl-ią 
do veikti’, - - . . ■ -

JAV. sostine “ashing t oras „ 
Amerikos^ karo la i vyną ą

Amerikos karo laivynas ■ pabygi- 
—nūs ŠU 19-jČ- nuyra 4 sykius didės' - 

. niš«. I9AG—į.; laivynas turėjo 383 
ka.ro lai'tuš su 7'312 pi-gelbiniu dali 

’•vų,-, o -ic.bar .karo laivu skaičius yra
i. —č-5;- ’c— pagelbiniu lsivu net 98.113 :
j. 940- m-‘ kero la5.vų tonažas buvo 
1.373-380 tonu, pagalbiniu - 554,308

1945—— fcaro/laivų tonažas' jau 
siekia 4.-433v^L^ -tonu, page’lbinlų 
9;CGOoOčo tonu-i šį skaičių dar ne 
įeina, nebaigti statyti laivai..
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•2 iviuou . ainius

apžvalga .. . .-

;Ar buvai musu koncerte?
Kas, ar as? •
•Segi US. ' . ’ 

, _ .-—Nu žinoma-, buvau 'p../-.i
-Oka jame girdėjai?' “y .'. ....
-Ar as k? girdėjau? Nu 'žinoma kad 

girdėjau. Koncertas tai buvo : labai
geras sumanymas. 0 tai,kas pašise ke 
girdėti,buvo štai .kas-pirmiausia'ise 
jo vienas jaunuolis ir eme kalbėti .

.Kalbėjo kaip reikiant,bet kiti nesi- 
teike klausyti/tai jis . atsivedė dar -.; 
kita,didesni uz save/jaunuoli. Tada, 
enie įr -kalbėti, ir'giedbti, ir pc. vie- ' 
na/ir po du,su muzika,ir be' jos kai

■ muzikantas nespėdavo ju prisivyti •; 
Kad jie norėjo syki blogai giedoti 
Tai muzikantas juos pasisaukė ar - 

‘ciau,-liete abiem rankom laikyti po 
3ieJtedkkst^8ite§?°garijieGiao2- 

ao išvijimą is. rojaus, ar apie~pek-- 
los kančias, ,. gerai negale jau-žino-■. 
ti,- bet buvo graudu, kai per nabas- 
niko'pakasynas. Po to buvo kiti vi-' 
si Įdomus dalykai. Po. kiekvieno ju - 
vieni plojo, kiti ne, bet tas nes - 
vaj-iitu Svarbu tik tas atsiminti, kad 
jei kas is programininku ir butu uz 

,-mirses publikai padėkoti, tai ta ne 
malonia pareiga nusilenkti~vis tek 
davo atlikti tam vienom., muzikantui.

- '■ x x x x x x x

Daugiau nieko pažymėtino nOatsime 
nu. .. . . ’
— ■ — Tai tik tiek? • • • ■ • ■

■ . -Onėj Visa linksmoji dalis, • 
iv'yko .tik vėliau. Turėk kantrybes 
. Kur ■ ivyko ? "

.'. - Kitoj scenoj 5 Ten buvo ir
šio ir to. Po to, kai visi buvo pi 
sėtinai pilni, atsirado ir daugiau 
giedorių, netik du. 0 vienas dai - 
n.ininkas e'me' jau giedoti net vis- 
sais registrais. Paskui viskas bai
gėsi taip, kaip ir buvo numatyta.

: - Kaip tai, numatyta ? •/
- Nugi taip: vienas svarbus 

asmuo besėdėdamas'bent kiek pavar 
gęs ir siek tiek numigo.; . Jis, ziap 
ma,. bandė galva pakelti aukštyn , 
bet niekas jam. is to;neisejo.

- Ar jau baigei? •
- Pala, pala I Turėk kantry - 

bes. Paskui buvo, ii* .taip, kaip ne 
buvo numatyta. Koncerto finala te

,.,ko'matyti .-ir girdėti 6 vai. ryto 
'"St.barako.gale, is kur sklido dvi© 
■'.ju žmogystų garsai, /•. "■ - ■=» t*1; - .*

Vienas sake: ’Si xtarta gerai kon- 
certas išėjo/' Antras,, matyt, blo 
gai nugirdės, "visa naktį, 
ir taip greit išėjo.
... 0 koncertas buvo labai geras.

. .sumanymas. _____ ---=-=====«=

( Atkelta is 5psl.)'

Goresnis koncerte -buvo P. Matiu 
kaš (smuikas), tačiau ir čia vieto
mis pianistas vėlavo. I Motiekaitiė 
ne (smuikas), Alg. Motiekaitis(cel
lo) trio buvo visai geras.

Tautiniai šokiai gal buvo ge — 
ir.tonšia. dalis.- įspūdingi., -k-oetnumąj^ 

do.il.ini.rilęd Tam.osiie 
jiu dape'jauku.-dspūdi. Norėtume pri 
kinti p/ J. Akstinui, .kad.'reiktų . 

‘"Jaugiau-derintis prie >-.■/" i‘. ■ •
j-.uir jis-, "uvo solistas ten išlaikė 
’ jttotaika ir vaidyba,- tacįau ansam- 
.^yje. šoko v ištiek- kaip solistas 
Į?av. Sustas).-..j ■ “ 
flud/Dnr galima- pt- «. 
C / p ... / ■ ' ‘

tuo.ro kl.auair.ta ii* kitus įnašus netiko 
Juliais, • ~

' Tačiau mums dzin.f-n, kad istenge 
me surengti koncertą,, kuris vis del 
to s v-'* bendru meniniu lygiu, nebu
vo daug ka/žemesnis r.z. kitus konce-v--. 
rus. ■ ■ ■ -. >. ’ ‘ «.-•

"Mes sveikiname musu menininkus ' 
ir linkime sėkmės. . ' ■ ; d .- . u..- g.y. y - ■'•-•

■ - : p A,Alę k a f

•Salzburgo .Aukštosios Muzikos M o . 
kyklos į (^ozartodm) ĮĄet ..i Studentu . 
Atstovybė reiųkiapadėka'- 
Kų^.^urbp Drrj ai, }>adk/PiųsiaĮ vakaro 
•• kAucėi'-to .-.pb^a^as ?paš;;lpu -jreik 

,.gie-rjnT-pragramdje. dtlyv.'student ams. •'
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pareigūnais/ turime atvirai prisi
pažinti, kad. mes juos per mažai ger
biame, įvertiname jų* aukojimąsi , 
vargą. iTet neturime pamiršti," kad 
mes hienai tik laikinai gyvenama ir 
gal neužilgo turėsime kitas mintis, 
viltis, kitus kelius. ;Betp, kiekvie 
na iš mūsųjcas ir kokie bebūtume , 
riša., viena ir ta. pati mintis,tros 
kimas-tai bendra tėvynė, neprikišu 
soma Lietuva." Tad/.turėdami bendra* 
tikslą, viltis, turime prie jųįgy . 
vendinjjno visi ' savo dvasinėmis,bei 
fizinėmis jėgomis prisidėti. “..Bet 
jeigu mes' nemokėsime--vieni į 'įkilus 
atitinkamai gerbti,- pasitikėti,tai - 
neabe jotinai bus mums sunkų ne vien

čionai darniai, kultūringai bendra
■ darbiauti, švelninti savo kasdieni 

nius vargus, 'bei sudaryti vieningų 
bendruomene, kas yra, kaipo būtinu 
salyga~lietuvi° vardo kėlimui, bet 
Ir grižus tėvynėje nelengva organi 
zuotijs, tvarkytis, ,kad sukurtumem , 
visų, trokštamą, moraliai stipria*Ie
vyne. Tad neatidėliodami ryžkimės 
pakelti savo davasinį lygįį. o pasek

■ mes bus juntamos nė vien rausią dar—i 
niame "bendravime, bet ir kitu, kaip 
mūsų, globėju, taipnir-nnuns'savo Ii—

,.kimu..lygiip akyse.
A. S.

NAUJAUSIOS ŽINIOS

~S ovietų karines jėgos į Japonija •
.. Londonas, .Pagal Cunkingo. 'radi 

• jo pranešimą naujųjų metų pradžioje 
išsikels, dalis besimųjų sovietų'oku 
picinių jėgų į Japonija,

jĮĄjlįrties sprendimų Dachau byloje
\Duchau, ■ . Amerikiečių kariuo 

menes teismas visus 40~kaltinamųjų 
dėl Dachau 'KZ kalinių žudynių. ir 
kankinimų nuteisė mirti pakariant.

Sovietų protesto_nota Ankaroje
Ankara. Proteste, kurį sovįe 

tų pasiuntinys įteikė Turkijos už
sienių reikalų ministerlui dėl stu 
dentų demonstracijų, pažymima, kad 
jos turėjo antisovietinį charakte
rį. Tai jau galima spręsti vien* iš 
to, kad tik sovietų .pasiuntinybė 
buvo policijos saugoma, kai tuo pa 
.Šių laiku kitos užsienio atstovy -■ 
bes buvo be aps'augoš. -

Tokia pat protesto notą. įteike 
ir sovietų generalinis konsulas mie 
st o gubernatoriui Istambule. ■
Olandų nacionalsocialistų V šia dienotvarke: _ .
W r. mirti ' ■---- \ 1. Organizacijos statuto prieini

’ a •; .>.'■■-1 •:... mas.' .: \ į- : U - ■
Haagą. .Buvęs olandą nacių va- P.. Komiteto perrinkimas ir kt.

d '.s/. 19JI .m> įkūręs olandų/racionai , reik-aiai./? ■ įk-' . ? ių
socialistu partiją, ’.nuo' črlandi j oš į; ii - J i - : & '• įi: ‘ : -: į
lįžėmimo dirbąs ' kartu su ;yokieciais . . x-x-x-rx-x-k-x-x
ir ;1942.m/i 'gives iš Hxt-lerip-titų \ . 5,; vį.. į-; 1 ■ j,,:/!:! 'xi . į
i^is^^^--A^ū:^p&.;VądaŠ',^'įšpeciai^^iį? '■y/.kj-' į". ; h/iu/.į-, ■ į?.- --.
bą'ištno buvo 'pasrnrlrtas;i~irti « -;įjoU’kįAl iv'yi ■' S ■.-•A ii >■ '1 i .-i-^ ? \ ., i i 
~2;4yV '.—A -■ vy, v- ■ ■ -■ • 'V u 1 į-.»—'V'-Jv i —■ 
?Mjįšų Redakcinė kolegija j, Piiikrašėiuš
kši'ušti. ’bąrakaš',.2,i kambl' 9- ' A ' ' ..-■■■■

■Horthy kaip liudininkas'-
Nūrnberg. Suvės vengrų regen 

tas .Nikolaus von Horthy su apsauga 
buvo atvežtas į Niirnbergą, ' kur bis 
liudininku nacių byloje.

x—x—x—x—x—x—x ,, . -

Dėmesio-.’
Sekmadienį, gruodžio 16 d.,14val 

Gl-tsenbacho salėje saukiamas visuo
tinas Salzburgo apygardos lietuvių 

susirinkimas

Kaina 50 pf <.
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