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BAUGIAU PAGARBOS MOTINAI !
Pirma si ® gegužė® sekmadieni®, skiriama® motino® ’* 

dierci?7 iškelia kelis® minti“- a pi? motina. Paikieji gegužė® gamta 
derinti®! ®u motinos švelfiiais“ jausmai® ir išgyvenimai®! pavasario 
Žydrė;®- dafigu® ir gyvybė® pri®ikėlima® dar labiau išryškina, motln^® 
*kai<=eią Siela ar joje glūdinčią ateinančių kartų gyvyb?. Todėl vl- 
s&l iie nuostabu, “kad daūgeli® poetu ir menininkių bandė ®ukurti pūi- 
klauclus motino® pavek®lu® ir apdainuoti jo-® groži ir meile. “Mūsą 
liaudie® kūryba taip pat dainuoja ęple moėiute sengalvėle,’ iškelia 

, m jo® rūpestėliu®,. vargelis® ir nemiegota® naktele® dėl savo kūdi
kio. “ . ' ~ ~ - -
“ Žmogau® “gimimo įvyki® tampriai ®u®ije® ®u motino® “
skausmai®, o kartai® net ®u jo® mirtimi. Užtat nauja gyVyb’e“ per ®kau® 
mą isTvy-sta pasauli, ir pirmąjį kūdikio Verksmą motina i®gri«ta, tar
tum, džiaugsmo' ir laimė® giesmę. tirmuo®! u® “kūdikio žingsniu® ir net 
visą jo gyvenimo kelione lydi budrus mamytė® žvilgsni®, Pirmoji kūdi- 

„ dio“mokykla yra; taip pat motina; Jei Vaikai ka® bloga nutinka ar 
jo črvlesu_kelią užtsmdo tamsu® mirtie® ®e®ėli®j motina kenčia, lyg to 
ji nelaimė ją pačią slėgtų. 0 kiek ji kenčia, kada jo® flf&nus - atei
ties- ramstis- - žūna “fronte i Taigi, pirmąjį kūdikio verkimą ir paskuti 
ni mirštančio atodūsi motina’ “pergyveną'sū' . skaustau* “

' Gyvendami iš-trėmimfe, dažnai“pasiilgstame tu“nuosir-
■ dziuju, taip rupevtingu lietuvišku motinu, -ne® reta® tremtinys turi

- • laimės- i&tremime gyventi drauge su. ja. Ir tik toli nuo tėvynė® pajun
tame ir suprantame, kas- tai yra motina. Vi®i “prisimename, “kaip jauku 

—ir malonu bti<ia-ro“®ėdėtt prie Kūčių ar Velykų stalo'drauge ®n' moti na,
’ Kiek niotinisko®“Mlūmo® ir meilė® mei“paju®davcm! Tačiau niekinga gyve

1311310 tikrovė mus atskyrė nuo brangiausiu savo mamyčių ir nubloškė i.
Ibliotekį jj '

1



2 MŪSŲ ŽINIOS

svetimas šalis, kur niek* negali jų mum* atstoti. Ar rfisime ja*t 
Ja nbrs^pargrįžę tęviskėn“po ilgų klajojimų? Viero* bu« mirusios, 
Kito® ^gal but r to limo ee * se pė*e af šiaurė* tundroje, vėl k-Itos-pa- 
*ežiu*ids nuo^slT-ikaus vargo ir rūpesčiu. Tikra, kad nevietai rasime 
tumble* namus, be motino*.

Jei kada nors ne* u praartoms ar pilnai neįkerti neims 
*avo motinu, tai bent iHremime mokėkime“!vertinti- liku*ias-fflotinas. 
Me* ju turime nedaug, tat branginkime jas'ir gerbkime, Motinbs užda
viniai ir pareigos yra nepaprastai sunkios, ypač išlaikyti ištrėmime.! 
šeimos lietuviškumą^ aukšta “moralini lygi, ugdyt kūnu Ir dva *ia" ne pa
laužiama jaunę ja .kartą. Šios anksto* ir kilnios motinos pareigos mus 
Įgalina ja gerbti. Ir yra tremtiniu ateiti*.

A ~ Neklysdami galime pasakyti, kad mu*u mažytė^ tremti 
niu tauteles, likimas ypač ateitis - didelį dalimi priklausys nuo 
musu motinu,-. ’ • . •

'A.'M. .' . '

BETĄSIUSIAS KARIO LAIŠKAS

Br a i gi o j i Margy te !

Tu “nieką d'neg&lvc jai , ka Tave- sūnus klaidžios sveti- ,; 
mos-šalies keliai*, pa likęs“ tėviške. Be-to, Tu nieko nežilai apie 
Ji, nežinai net ar jis gyva*7 ar- žuvę*, "kur nor& prie Nemuno ar to
limojo Dunojaus,ar palaidota* kokio nc-r* didmiesčio griuvę šiuose.Ir 
aš nieko'.apie Tave nežinau, visiškai nieko.

~ " Ątai greit sueis- dveji,metai, kai gavau paskutini Tavo
laišku. As ji dar .“ir dabar tebetariu ir dažnai“ perskaitau. Tai vieniu.-.'- 
telis atminima* i«x~manc teVi*kė*J taip, laiškas ir Tavo dovana - rožan
čius,. kurio deka“i*llkau a* gyva s-.

As žinau, Tu dužiai galvoji Spia mano likimų, ir nieko. ■ 
da ilgiau negalėdama man padėti Tu meldies, a* irgi tuo pačiu tegaliu- 
atsilyginti. Žinoma, Tau reikalinga taip pat realesnė params, kuri šiuo . 
metu" ■neįmanomai Tačiau"reikia tikėti*, kad nudėti* pa*ikei*, ir Tavo 
sūnų* vėl šugrl* į tėvi*k-ę. Kol ka* tik maldomi* tegalime bendradarhiau 
ti ir 'vien* kita remti. “ “
~ - Turėčiau daug’kę Tau papasakoti, Kams', apie svetimas
šalis ir Spie puikinsią* Alpę*, tačiau Motino* dieno* pioga noriu Tave 
tiktai pšsveikinti, pali. kėti Tad •■’V'eikfito* ir stiprybė*, ir prisimint 
Tavė nors maldoje. 0 vi’-kę Tau i *pa*ako*iu, pargrįžęs, duok Dieve, į 
laisva Lietuva. r T :

- ~ Nežinau, ar mano laiškas panieks Tave."Jeigu jį"gaūtum
pasistenk atsakyti, ne* kiek vi e.na smulkmena iš tėviškė* padangės bus

, man brangi.' Daug linkėjimų Tėvuliui ir jau. iau*ia jam broliukui.
Iki pasimatymo, mamytį ,po mielu :tėvi*ke* dangumi!

- . •' Tavo Vytautas.
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REGĖJIMAS
. . • ’ J ■

Oi, mano sieloj džiaugsmas teka, 
Širdis man laimės gi ja*'seka. ~ 
Ir juk st ūks# Silas Žalias,“ 
Per krCumus- raitos siauras keliasi 
Žergiu - grumstai po kojom velias.

** •■* W W M

Ir pakelėj sulinkęs senis beržas^ 
Tie patys topoliai i dargų veržias.‘ 
Jau matatf ir nameli.'gimta.' 
Ir vaikystėj takelį minta'.
Skubu ~ o keistos mintys'apninka.

Tik negirdžiu miške lakstutės ? 
Nekūkuoj arei raiba gegutė. ■ “ 
Virs med'ziū kranksi juoda s“ varnas’; 
Kaip piktos dvasios siųstas tarnas. 
Skrendu - po pienių kilimą marga.

Nieks netarei "'’Šveike"- prie kiemo vartų 
Neloj nei šuo is budos paliai tvarta. 
Prie daru puoliau., kaip pakėlęs, 

, Juk jas jaunystėj tiek kartu verlau, 
Ilgesio skausme nevėriau.

Suglebo~ktina s, stingo rankos,“ 
Lyg pats- perkūnas bhtų. trenkęs-.
Skausmo raudoj mano vardą taria -
O, Dieve, šie žodžiai man sirdi tveria.
Ir atmintis manyje kelias.

- Nerinks žiedu jis man *sfai die,--tarė,-
- Toli toli piktieji ji i Ware.

Bet laimė grįžtų pas“mane’vėl, 
Jei tik žinok, ar jis gyvs tebėr. 
Be jo gyvenimo jau nebėr's

Plėčiau duris, ei, jėga baigia,
- Mamyt, - suskiau, juk as štai jau 6ia[- 
Bet ..7 ilki šešėliai ant kelio stojo, 
Kietais ginklais plieno veidan tvojo. 
Mano kbna žemėn paklojo.

+ + + +

Akis ataerkiui'Kur as“? Sudrebėjau - 
Ar tik i&vajoneg tet as vaikštinėjau?

i Matau: sna'udž kalns'su balta kepure 
po mano kojom žemė svetima.
Oi, ne ėia man laimė, oi ne!

1946.V.1.
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Vyt. Žarėnas’-

IIETUVHJ TAUTINIO ATGIMIMO KELIAI

"Idėjos, jei didžio*, nekirsta 
kai p žmonės;

Tik 'neina, kaip saulė, ramiai
" be karionė*:

" Jos mėto nekartą žaibu®! ~ 
Užtat gi, kad.- saulė nu"vl* ant 

• “ .dangau*.
Nustelbė diegai Gar •-■veikiau at- 

pigau®, 
. Ju vai*iu* palaiminta^ bu*"!

•■ M a i r o n i p "
"Jaun. Liet.", V Gie«mė0 I

•W ** <. ■
Kiek kartu likimą* suvesdavo“ mūsų tauta *u kaimynais 

germanais, ypač slavais, .tttek kartų *k atidžiai nukertėdavome. Uni
jos *u le..kai» pasakoje ffiu* ilgu* laikus valdė rusai. Lenką ir mu 

••• su"padaryto* skaudžio* istorinė* klaidoj, būtent pirma* susidėji
mas* su lenkais, ypač Liublino ulii ja 7~ pasuko mūsų tautinį gyvenimą 
pražūti n* Vergavome dviem ponams? rusams ir renkam*., Tai buvo daug 
žiauresni"Laikai,"negu dabar. Tada vergavo'visa tauta, dabar tik 
jos didesnė dalį*. Tada apie lietuvio teise* ir galvoti buvo pa
vojinga, Daliam, ačiū Dievui, yra pasaulyje kra*tu. kurie mūsų var
dą mini, mus globoja. ’ "

"'•'Arai*, baudžiava* "laikais, - pasak pro i. Antanavičiau* 
,-"mus užmiršo pasauli*. Žudžius " mus užmiršo" jau seniai galėjome 
pasakyti mes lietuviai. VI*u Ilgiausiai mų* minėjo tai geografįjo* 

pa*i*eke jiėms mu*~i* Europos vyrą sąmonė* ir "atmin- ~ 
išdildyti. Vi*i mu* užmiršo., - te*ė prof. Auta ravi Siu*, - mum* 

vj?ku pagiedojosraąuium, kafifr žmonėms}, atlikusiems savo istorliijo* 
pa-skyrįnja. ir is?tirpu«ie .svetimųjų gaivalų jūroje. lau*u retkarčiais 
bepaj.'eįdžž-ama- (Stgimimo-V.Ž.) halsą laikė einanti beveik nuo Marso 
bet ne nuo žemės" (ApvžT" 1895,Er.L5)~ ~

Tačiau ta* atgimimo bal*a* vis dažniau ir stipriau 
prade jo-skambėti. Pagaliau“pf *auli* įsitikino,"kad ne ..uo Mar*o,bet 
nu-r žeme*, i* tanemure*, i* lietuvių krūtiuių ••kaciba ryžtingas atgi
mimo trimitą*, pradėjo ?odyti* tautinio atgimimo pragiedruliai.

įdomu ir •nrarbu bent trumpai peržvelgti mu*u tautinio 
atgimimo pagrindiniu* keliu*. ■■

I. Tautini* lietuviu atgimimą* prie«au*ryje.-

' Mu*u tautinio atgimimo pSruo'-iamOji dirva jau buvo pu
renama 19-jo amžiaus pradžioje Vilniau* Uiiver*itete. Ta dirva ypač 
ruo«e‘'Vilniau* Unlver*iteto prof. Z. OnSceviciuš (L78O-I845)'. lonl 
metais ji* profesoriavo Vilniau* Universitete išskaitė *tati*tikč* ir 
diplomatijos kursą. Baigę*"ti e*iogini "kursą "dėstyti ir turėdamas "kiek 
laisvesnio Laiko . (. .dažniau šiai, vasarą* mėnesiais) , i* meilės "ir susi 
žavėjimo Lietuva ai*kino’ji* Lietuvos istoriją, nagrinėjo jo* garbin
ga praeitį. ’
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Atrodo; kad tais laikais'pasireiškusi romantinė dvasia, 
kuria prbfe šoriu s M) u.vo "pamėgęs /j padcffti no ji tyrinėti Lietuvos pra
eitį* Jis 25 setus ruošė Lietuvos '1st; -Įjos veikalą* Deia/rankray- 
ciai kažkur dingo. Tik'jo mokinio su t dent o R. Podberezokfo like už- 
rašai,'kurių'fragmentas?: "Rzut oka na dzieje W. KsoLitew«kiego" / 
atspausdintas- užrašu žuruAlt?: ’tPame.tnik naukowo“literacki’r1849 kU , 
rodo, pasak J, Jakšto, mo,sli.nl Ir rimta, Lietuvos? praeitie s'ryrinė J±m<j 
darbą. Čia randame“jAu nežymėtus LiČtuVos istorijos bruožus." i-rofe^o

- riufr Z. Onaoevibiuš '■’kirsto Lietuvos istoriją i peiki*? laikotarpius-: 
'Pirmasis laikotarpis - nuo 1009? iki 1183?'’~ tai Lietu

vą. pasakose. Pay.,Prutenlo ir Vaidevučio pasakojimuose minima Lie- 
tava. . ~ "

, . ~ Antro.y?# ~ wo II83 iki 1240, tai lietuviu žygiu pra
džia į ru*ru žemes'iki Mindaugo laikų.

' “Trečiasis - nuo 1240 iki 1386;-* tai Lietuvos laikai iki 
pirmojo ;su'sidėjimo šu“lankals<, ' - • - *

. Ketvirta ? - nuo 13 86 iki 14477 - tai Lietuvos galybės 
. ’ žydė jimo -laikai * "Vytauto Lietuva.

~ / Penktasis - nuo 1447 iki ' 15'69, - Lietuvė*? patenka Į Lenki 
jo? įtaką. Tai la kai nuo Kazimiero iki nelaimingos Liublino'unijose 
Autorius’ "pastebi^ kal bia baigiasi“Lietuvos istorija ir ji įsiterpia 
1 LeLkljos istorija, ( plg. "Ateitis-11 I943-V-80, skyrius: Raštas ir 
menas’). *- '

. Taigi, prof.“Z* Onacevičius su meile ir-moksliniu rimtumu 
ne tik tyrinėjo Lietuvės nraeitįt ber ir ki tars-nuolatos skatino ta, - . 
praeitimi domėtis, jo ekai-tir maš nebuvo ~bal sa s tyruose. Visą eilė 
jo mokinių, jų tarpe ir'Simą ra» Daukantas «U Valančiumi, jo skatini
mo pakteQŠe.. "jis. pirmasis atskleidė mūsų šviesuomenei Lietuvos pra
eities- šydą, nė Vienam’ parodė josios lobius ir paskatina taja praeiti 

’ ml-gyventi. Mums svarbu pažymėti; kad tarp jo pažadintu žmonių yra
du žemaičiu 'vaikai : K. .Valančia” ir Daukantas!' (J. “Jakštas).

Taigi 19-Jo amžiaus pradžia, “ypač Vilniaus Universiteto 
su prGf. ,Z. Onacevičium fryšekyje, yra mūsų tautinio atgimimo dirvos- 
paruosimo laikotarpis to** dirvos į kurią "’Aušra" ir kiti sėjėjai bė
re' tautinio atgimimo garstyčio grūdelį,'išaugus vėliau galingu atgimimo 
medžiu, kurio dar ir dabar didžios'audros nepajėgia išrauti.

II. Lietuva tautinio atgimimo keliai'-’.

Pirmasis kelia«- "Aušra" (18.83-1886)0 Lietuvos švie
suomene pradėjo kilti p;- baudžiavos panaikinimo. Pirmieji Lietuvos 
šviesuoliai, tai Petrapilio ir Maskvos Universiteto studentai, L87O 
metai*? Įsisteigė .Petrapilyje nedideli lietuvių studentu būreliai; 
kurių"tikslas buvo'labat kuklus: retkarčiais pa-kalbėti Lietuvos klau 
simais (plg.'M. Miškinis, Liet., literatūrą, 1939, 4'd. 304 p.) 
" ’ ’ . - Pana&iu ratelių'vėlia u Įsteigė Maskvos Universiteto
studentai,“kurie leido ranką, rašytą mažą laikrffštėli, kol pagaliau 
I883“me tais kovo mėn. Ragainė je pasirodė primasis ""n. c •.= ros" nu- 
merifrt .Pirmąjį numerĮ paruošė ir jam prakalba ■paralš Dr. Basana
vičius^. . - . .. .

. ’ . • * -*■ _..w * ’ *<v • ■ t., '■i'*/ ‘ * . • ' . •’ .

( tęsinys-■'s^kai.-oiame numeryje)
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Geografini# kampeli?

AUSTRALIJA ' •

' “Penktasis ir fflaziajl?iS? pasaulio žemyną? Aus
tralija yra nelabai šeriai atrasta? kraeta.š. Vokiečiai atradimo“ 
data laiko 1605 metu*. Jų nuomone, pirmffsi? Suropieti?, pasiekę? 
vakarini Australijos krantą, yra o landa* Jan*coon. Kadangi vakari
niame kraite žeme buvo nederlinga ir ilebūvo palankių sąlygų išsi
kelti., Australija liko nepažinta?“kra«ta? iki 1770 metu7 kai kapi 
tona? Kuka? (Cook) ,“apiplaukęš'-Au?traliją rytiniu pffkra?čiu ir *u 
radę? tinkama gamto* uo*ta, i*?ikėle į sausumą ir i?meige britų 
vėliavą. 1788 metai? AU*tralija pa*ieke pirmieji kolonizatoriai. 
Tat- buvo 1100 anglų, is kuriii 700 buvo kaliniai. Nuo to laiko Į 
Australija, pradėjo plaukti.kolonizatoriai.ir tyrinėtojai. Kadan
gi Australijoje tik pakrantėse buvp tinkamo? Įsikurti sąlygą?, o 
vidurį žemyno sudaro bevandenė aukštuma, tai kolonizatoriui liko ‘ 
pakraščiuos#, 0 nesiveržė į gilumą. Gyventojų skaičių? vi* augo; 
s-tatėsi miestu?, kūrė “naująjį gyvenimą . Siame šimtmetyje Au?trali 
jos- gyventojų skaičių? pakilo dvigubai; I9OO mėtai? buvo_ pri*kai \. 
tomą J,7“mil- gyventojų, o ?iu metų pradžioje 7?4 mill Tačiau, kad 
ir kaip smarkiai kilo gyventoju ‘’kalciu?, vi*tiek jų šiame dide į 
liame plote (7-634.000 qkm) tokiame kaip JAV, yra“labai reta ir 
1 gkm gyvena, mažiau kaip po“l žmogų. Europoje prie? karą gyventojų 
tirštuma?'buvę# maždaug tok?: Belgijoje vienam qkm gyveno 275 gyv; 
Olandijoje 254, -Anglijoje 194, Lietuvoje buvo 49 gyv; ’

Gali kilti klausiniai^ kodėl taip retai ten gy
vena žmonė?. Gal būt“ nėra didelių “miestui - Atvirkščiai! Australija 
turi ir dideliu? miestu? ir Uostu?, kaip pa v. Me Ibournė,- Sydney, 
Bri?bane~ir kt. Australijos sostinė" yra Cankerla, nors Ir ne di- ~ 
džiausiąs, bet dėl *avo geografine* ir politinė* padėtie? išrinktas 
sostine.“Taigi7 dėl ko Au?tralijojė taip“reta“gyventojų. Atsakymą? 
paprasta#. Krašto gilumoje esančiose auk*tumo?e dėl vande? trūkumo 
nėra sąlygų gyventi, ir didžiuliai nedirbami plotai, kaip'Afrikoje 
Sachara, sumažina žmonių apgyvendinimo“ tirštumą. Ir i? viso “Aus
tralija vandeningumo nepasižymi. Kelio? nakra?SiuO*e“tekančio? u-, 
peš nepatiekia kraštui" tiek v. ndens, Kiek jo ?£U*ro* metu yra ręi 
kalinga. Del to *au*ro* užtr^tikalartai? 7 metu*, ir per tą laiką 
vi?i ūkininkių Lauk#! nuo ?au*ro* išdžiūva. Dažnai pa*itaiko, kad 
"didžiūliai i*džiuvu*ių pievų plotai užsidega, ir- ?u tokiai? lyg 
stėpese kilu*iai* gSi*rai*, labai •’’unku kovčti.. Jei Australijoje 
vi?ad užtektūivanden*, ten gyvenimą? butų ne*unku?, ne* žeme gera 
Ir ypab“d”odaJ dideli kviečių derlių. Dideli derlių duoda iijcukra- 
sverdrė?, bei “ryžiai. Neseniai vyriausybė pradėjo didžiuliu* drė
kinimo žarbU* ir ten, kur ta? atlikta, gerai sirpsta pietų vai
siai, kuriuo* au*tralieciai augina eksportui. 2 “

“ Iki 1933 metų Australijoje vyravojzeffle? ūkis. - 
ITemaža ląip*rĮti- pasiekė ir gyvulininka*tėf, ypač avių“ūki*. Euro
piečiam? gerai pažįstamo* yra AustralIjo?“avių vilno*. Abi U ūki? 
turi savo Įdomia i?toriją-“1792 metale Australijoje buvo i? viso 
tik 105 ©vy?*7 o 1944 metai? jau 127 milijonai. Au*trslijoje vei
siama geriausia aviu rūšie; per metu? duoda vidutini*kai 4 kg. Vii 
nų,.. Vilnų eksportą? 1944 m. *ieke 527-OOQ tonų. Kai kurie žmprė? , 
verčiasi medžiokle ir žvejyba.
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buvo pritaikyta kai*

Žemes turtai”
Ra rdame 
vario.

• Kuo 1933 metų Australijoje pradėjo augti pramonė, 
ypač gėrikai pakilo prie & pat antroji pasaulini kuru.. Šiuo metu' 
Australijoje pramonė pirmauja varydama žemės ūkį ir gyvulininkystę; 
Australijoje šiandien veikiu 27.000 fabrikų. lieblogai sutvarkytas 
ir susisiekimas. Geležinkelių tinklai, kuriuo riedu moderniausi trau 
kiniai apima 45.000 km. ' '

“Karo metu ir AUstrulijo* pramone buvo pritaikyta kurt 
gamybai, tačiau šiuo metu ji” reformuojąs! į normalų/ taikų, ^pokarinį 
darbą. ,

u”tralija taip pat neguli i.u£!skųsti, 
to brangiųjų metalui aukso, sidabro, 

j! ~

Gyventoju dauguma sudaro"britų kolonistui. Valstybi 
Še kalba anglu. .Spalvotųjų emigrantų Australija nuu 1900 metų neį- 

-sileidžia. r ~
“ ' Austrai! j o ”~ž emyro valdymas remi a**i “Anglijos“ pąrlff-

me n tari ne sistema. Visas kraštas padalinta” į 6 valstybe-* - štatu”, 
kurio” turi ”Svo periamo rta^; tvarkančiu* vie tinto pobūdžio klausi
mu”. Vi”0 kramto problemoms spre”ti“ir įstatymam” leisti yru kas treji 
metai renkamas valstybes parlamentas i£ v&su. 6 štatų. Dabartiniame 
valstybė s “par lament e daugumą sudaro Darbo Partija. Vyriaū«-ybė .yru 

lindusi į socializmą (bet ne i komunizmą).
- - g-ų Anglija Australija nėra susirišusi jokiais įsta

tymai”-. Jas jungia tik kraujo ryši”.
. ' " Šiuo metu Australija“yra susirūpinusi padidinti 

safo gyventoju skaičių ir ruošia planus imigracijai.“Ji yr“ vieninte
lis“ kraštas, k'urtam imigrantai reikalingi. GyvenMo Sąlygos imigran
tam” limbus blogos. Kers klimato” karštas, tropiką, maždaug tok*, kaip 
šiaurės Afrikoje, tačiau kiemą naktys n»a šalto” ir kalnuose ”niiga. 
Dėl gyventojų retumo imigrantų i Australiją gali atvykti neribotas “ 
skaičius,“spalvuotąja Australija nepriima, o baltųjų taukia. Vyriaūsy- 
bės išleistoje“ knygelėje imigracijos reikalu taip pasisakoma;“’’Aus
tralija džiaugsmingai sveikins- po karu atvykstančia” imigrantu”, tiuo 
metu išdirbami planai sudaryti ku~ geresne” sąlygas imigrantų darbui 
ir taikiam, ramiam gyvenimui surasti. Jie nebū” prievarta verčiami d 
dirbti vieną ar kitą darbo, liekas ju novarp> i žemes ūki, ne® vi° “ 
auganti pramano re kaluja“iAUydarbininkų. Vaikbi; kurie atvyk” į A®?-“ 
trati ję, b U” širdingai panaikinti ir jiems bu» suteikiamos geriausios 
šulygos gyventi ir mokyti”.11

Sa 

4-

-. ~ « Viršum Vi”u dorybių“iskyla ypač ^iojit nuolatini”
siekimą”- tobulėti, kova ”U savimi; nepasotinamas troškimas dilesnio 

-tyrumo, išminties, gėrio ir meilė”.

Goe&he
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Įė mu su, k olo ni j os- gyy enimo

vaiku/ Žaidimo aikšteles . atidarimo tskttjto?

S.\ » baląždzio 20 d." Glasenčacho stovykloje 
įvyko lietuviu, kolonijos įrengtus ir kitu stovyklas tautu valkams 
perduodamos vaikiį aikštelė® atidaryma®; * '
s ~ v Atidarymo žodi tarė liet. Komitetą pirm? p.,
Skerysr, linkedamA-maz^csiems- šventiškoje-nuotaikoje leisti ak otele je 
laiką, ir tardamas gilios- padėkt)® žodžiu--’ jo® sumanytojui ir organ! 
zatOriui bei kitiem® .lietuviam®, vienaip ar kitaip prie^ to darbo 
prisidėjusioms. Po jo kalbėjo lietuvių komendantas p. Siaudikįš,- 
kuris savo kalboje taip pat pareiškė ypatilga padėką aikštele'® su 
manyto j tri ir darbu^ vykdytojut dali. fa Tamošaičiui ir visiems taup 
tieolams, kurie nepagailėjo savo laisvalaikio vlandu ir dirbo-aikš
teles įrengimo darbus. *“ . ~ “

- UNRRA-o® včrrdu tarė žodį s^ovykle® direktorius 
p. Gullion. lis padėkojo u£ aikštelė® įrengimą^ i'r palinkėjo visu 
tautvųvaikams vienodai žaisti -Hojė aikštelėje.~Po to ŲURRA-os-va
dovybė ir visu, stovyklų^, tautu ą,t«tovat pasirašė perdavimo aktą, 
kuriu po 1 egz. ir L e gavo. Baigiant estu vardu už aikštelės irau 
girna Yadėkojc o.•Taame. ' . • ■ '

J. P.

Lietuviu Bailes S'tudi jos Darbų

PARODA

' S. eu IV 29 - V. "1. Gkiserbacho® to-vykioji įvyko 
p.p. dali. Tamošaičiu vadovaujamos'lietuviu^ daile® studijos pavyz
diniu gaminių p: rodėte, kuri tiek svetimtaučių, tiek lietuvių tar
po ®ukėlo' ne paprasta susidomėjimą.

- ' "Be'nuolatiniu studi jos,narių, parodoje pa-drede
nemažas būrys už stovyklos ribų gyvenandių-tautiečiu. v

- ~ Tokiu®“okseenatus“buvo isstatą: lagaminu?- Mozei“
ką, Kavaliauskas, Gudelis, ir Liaūas; madine® klumpitffs ir medines 
dožutas dekoravimui - Ltacas, dekoruotu® kaklareikočiu® Rakienc, 
13 K&pjkaiti®; taut, ra^tu kaklaraikšti - cuti;.ysj medžio^ metalu 
ir“odo® dirbiniu - Mažeika ir Milaknis; dekoruotas lėkštesir deztt 
tas - Tamošaitio'ne; Dra'gTlyte, ^tąskbviciene, Bajelyte,, Kajakaitis 
Ir Petkuiti® Jurgi®j' žaislus ir lėle®.- Draug5lieū.e,ir/Iiluknieie; 
stilizuota taut, kostiumą. - Pu-'-koriute ir Staskevičiūte j megzti nį^-~- 
S'taskevidi'utė, Tarno?^aitie*nė, Genutiene, Pociūte, Tarinskiene, Stan 
karione', ]?olikovatte, sienini kilimą - Hatinskienu ir Vokietaity te į 
užuolaida® la .gams: - Liaciene) siuvinėtų rankįi ūkų-,Stąškevięiute, 
GorUtienė- Pociūte’,* ilcklickaite, Subatniekąite, Staskevičiene, 
Ratinskienėp Bajelytė, Šeštokiene', Siaudikierė, KasaKait^te, Vi Įeiną 
klane, Dulskiene’, Vincevičšend, Šulskyte., Pclikovaite, Vorvbjnviene, 
Vorobjovalte, Matiukienė ir GJnutytfe; Įvairiu® siuvinėjimo darbu®- 
Vincevicienė, Pulikovaitė, ^b^tokiene, Vėlyvienė, Baj^ly’re ir Pociūte
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. ■ ' n?- / ; .n.',/

Nuolatiniai studijos bendradarbiai Hepsyp, ~ ■.
Stanevibiu®, “KutkeviciCr® ir Kalgovas vi®a^ laikat range* visiems 
®iuvinė jimam® 'projekt u~\dekoravo , medžio lėkštė® ir dėžutes 
bei mediniu® ra--kinuku®. Stovyklos mažieji, Balkevičius, Ra tiurkai tė y* 
Raudikis-* ir Petraitis i^-tatb dekoru&tu® margučiu®.

Nepaprastai svečiu® Suįdomino įvairiai “ik‘Siuvinėti 
rankinukai,-praktiški lagaminai ir p-os Tlatiii®kieiie‘s austas ki
limas. ;’ . ■ '\ ~‘ ’

- . - Geguže® 1-ma parodėlė® uždarymo proga buVo su
rengta studijos nariam® ir ovėciam® arbatėle, kurio® metu ®tudi- ■ 
ja sveikino Riedo Iiet7-Raud» Kryž./at®tbva® ,p. Liutikad~ir p^>. 
prof*. K'rėv'ė-Mickeyįčiu®, dali. Imhovai ti®, dr. Vorobjovą®, kum? 
Brazauskas, inž*. ®iaudikis įr 'Skvarffnavįč-iaš./ pa ®i dali no mintis . 
mis apie menaN ±r~ ateities uždaviniu®. Budingi liko prof. Krėvės 
žodžiai: "'Geras salygcs^žmogą tvirkina/ 0 blogo® skatina kurybcn,’ 
tik vargas ir nelaimės sužadina žmogau® “sieli/ žx kiiryban. ' 
\ ~ Ir ateityje numatoma studija dar labiau pra
plėsti, Įtraukiant didesni nariu skaičii/ (UERĖA“jau sutiko).- 
Bus gaminami pagal i-Į-sta ty*t us parodoj p vyzdžiu® daiktai ir - ' 
projektuojami “nauji ‘pavyzdžiai. Taip pat studija išplės ir ta
pybos studijo® darbus.

J. Pr.

MOTBTO^ SIEROS MIlfĖjIKJiS’

Sekmadieni- gegužes men. 5 d». lietuviu koloni
ja rengia Glass nbacho stovykloje Motinos Dienos-Minėjimą' su to
kia programa:

1) 10 valoJJO min. - pamaldos
2) 14 vai. - ramovėje posėdi® ir koncertine dali®.

Koncertine dali atlieka "p.p- I. Motiekaitiene,
A. Mdtiekaltis, P.'Maciukas, A. N "kas, J. Endriukaiti^. S. Ko- 
zukauskas. Mokyklos mokirial padeklamuos keistą eilerascių.“ 

Euosird lai kviečiamos mielc®io® Motino® ir visi 
lietuviai minėjime dalyvauti.

SPORTO ŽINIOS

x . • R. m. geguzea men. I'd. 16 vai. lenku lagerio
aikštėje He 11b ur ne įvyko tarp Pabalti eolu (Glasenba c h) ir lenku ( 
(Hellbrunn) moterų ir vyru tinklinio rungtynės," kurias laimėjox 
Pabaltia'čiai rezultatu: moterys k 15 y- 15*11$ vyrai“-8:15;
15’7j 15*5”» Moterys buvo daug pranašesnis ir rungtynes laimėjo’ 
užtikrintai. Vyrai pirmąjį seta buvo pakrikę ir pralaimėjo,bet ’ 
antroji ir tretįjį «eta laimėjo'užtikrintai. 'Daf turėjo ivykti“ 
vyru Krepšįnio ir. tinklinio rungtyne®/ bet dėl markaus .lietaus 
JUGiVykC o ' ’ ’,

• • - Klto?3 ruiigtyi..0?r iiuniatoEio^ 0u Riad ^Lageriu ii1
Insbruoko’studentu trinkti ne, . -s “
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A. Skėrys i Bregenza

Komitete pl imi ri nka s - 
Ant. Skėrys t artybe s reiksią! <=• 
keliom dienom išvyko i Irsbrucka 
ir Bregenza. x

•** - «w
zi ne s Dama *; ? ry

. ' .Glaserbacho lietuviu ke
leli ja turi progos“ - 'da- . 
lyvauti lietuviškojic&e gegužine“ 
ęr& pamaldose. Pamaldos vyksta kas 
dieni 18,30 vai.

Kaliniu ir belai svln
. .šelpimas

** . ** '

Komitetas drauge su mO- 
teru Draugijs nuolat aplerko“lr 
pagal “išgales šelpia kalinius ir 
belaisvius.

+ 4-4-

I fotoną fu ° !.
' ' “ h ' V •įvairiu ^Venciu ir iš

kilniu.'proga raugių fotografai 
yra padare remaza nuo trauku. 
Kad sies nuotraukos išliktu 
busimajai emigracijos; istori
jai; Komitetas nuoširdžiai 
prašo vi^u fotografūv“pad.vano
ti arba parduoti i.cre po vi e-. n 
nuotrauka archyvui® x

Pad aka

P» p3 J. Bieliūnui ir 
J. feetraidiui u z' didele pi
nigine auka nuu-’irdžiai'dėko- ■ 
da.. x

Salzburgc Lietuviu komitetą

Padėka

P« “Vladui Merkevičiui, 
paaukojusiam Komitetui 3OO' 
šilingu kaliniams ir b e lai-’viens 
šelpti, nuoširdžiai dėkojame. ~ 

Salzburgc Liet.Komitetas.

^AVAITI'lĖ APŽVALGA

x “ Visus pasaulio Įvykius nustelbia dabar vyks
tanti užsieniu reikal^“mini‘~tru konferencija Paryžiuje. Joje turi 
būti aptarti ir i “■■sprąsti visi klausimai, “k crib reikalingi, kad ga-“ 
lo tu Įvykti taikos konferencija, po kurios grįstu normalus' gyvenimas, 
remiantis prancūzu spffudus tvirtinimais, konferencijų jo turėjo būti 
svarstomi net 32 klausimai, kuriu, tarpe ir Latvi jos E«tl jos^ir Lie
tuvos inkorporavimas i Sov. Sąjungą. Bet kaip“phtyrėme sovietai jau 
Austrijos ir ^.-Vokietijos klausimais' tartis atsisakėm neabejotinai 
iškris ir daugiau klausimu ju tarpe gal ir Baltijos valstybių liki
mas’, nes jb sprendimas kaip sąjungininkams taip“ir mum* nebūtu Visiš
kai malonus, ej. kctfercncija yra“d!džiausi.c” pasaulinės rerikšmgs ,tad 
ir jo» sėkmingi susitarimai atneš pasauliui tikra-j^.taikalaisvė ir 
ramų^ gyvenimą,.~priešingu atveju - ta pudia drama^ kurios 'žmonijai pa
darytos žaizdos dar pradėjo gyti- “ ' -

/ Svarstant pasaulio likimą ,yr& labai“sankiu
problemų. Is jU pirmoji ir jau paliesta^ tai Italijai taikos sutar
ties projekias-š Kaip patyrėme^. Triesto ir Venežia Gailia klausimu su
sitart “iš kart nepavyko; sunku taip pat tikėtis, kad susitartu ir dėl’ 
Libijos valdymo bei sovietu reikalavimu Įsistiprinti Dodekaneze ir 
Dardaneluose-. 1; V . A' - • -

Taigi j. kiek ši konferencija savo“ problemomis 
svarbi, tiek gali būti ji charakteringa ir nesusitarimais® ■

( nukelta i 12 ps-l-J
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Gramatikoa pratimas- ir. 2

pusbaltis 
balta* -

Būdvardžiu laipsniavimas 

seniūnas, ~ 
komendantas 
komitetas, 

rK. spaudos kolektyv;
vlisg juodziaū<4s«-linksmsvSkari« “

•' ' pusjuodis 
juoda* “ 
juodeoiA* " 

. ytfjūodžiausias 
ja-----------

^juodut S liausiąs- slaptasis! link 
vakario patarbj 

-.mano.draugas 
a* pats, 
a* pats 
a» p5ts, b 

■ - fiš pats, .
baisiausias t 
visu balciaasigs, 
baltuteliausiao
.ir t. t. aš pats

• a įj r& e n a y i ne a g. ...

A v
Tu'
Jis

Čirba, 
sabotuoji ;■ 
šmeižia,

•Jūs ■ 
jie ■

vieta llpksminam

STOVYKLOJE

jack lajai

Rytinio pasikalbėjimas.

- R'a, o ko tu, bambly?
- Man teikia Pono Kamindanta.
- 0 ka.- gi įSQ nutiko ? '
- Eogalicr gyvent - einu plė

šyt Stskifco kambcllo. Vi« 
tie svečiai, i;ž svečiai... 
Miegot negaliu... ■

Skelbimas

Paprastu peiliuku'' (Tinka) 
darau pavojingas kCuoD opera
cijas. Pjaustau,galvas, tepran 
du*, pirštą Ir kojų nagus Ir 
visa-kita kaft liko. Honoras - 
geras sliukasfl to jo’ano jo”dar 

prieš operaciją.Priėmimo Valan 
dos jj~ barakas kuo nakties iki 
dienos. •J •>-

Chirurgas.
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Kaq klaupia nedaug tėsuklysta ■

Klausimas. Esu 25 metų amžiaus, 170 cm ūgio, sveriu 
tik 32 kg, mčg«tQ mtfkstę ir kitokį neįvertintu darbę, daug naktų pra
leidau begrauždamas plunltsnųt Kodbl to niekas neįvertina ir jokio ■pa- 

minklo man nepastatė? Atsakymas. Apie' įvertinimą negali būti kalbos, 
saugokis, kad ne paklėti turn' ju'odibjon knygon. "

K15 s ima p ,, K Į e k komendantų musų stovykloj?"
Atsakymas. Gi irab"patš nežinau, Išrinktas ir dar 

nenuver»tas - 1; skelbimu lentoje - kita s (a t.si prašant kita-Gailutė)t 
kieme - na, zinit, nežinau!... " • ~

Klgupjma'fi,. Ar apsimoka mylbt žvaigždes?
Atsakymus, " Labai neaišku* klausimas, Jei kai- f 

bama apie dangau^ žvaigždes - nčTsęmonS, filmų - utopija, barako 
~ (nedrįstame pasakyti) , cirko -amžina - ubagystė, pportd - na ka gi, į 
pambginkit, gal ir nieko. ~ f

K ja u pjmacn- Kas daryti, kad grįžus is atostogų 
rasčiau vietos savo kambary ? “

- • Atsakymas Net ir patentuota spyna bia vapadbs.
Bandykit pakabint tokio turinio iškaba* 11 liktas įuu įėjusiems pavojus 
gyvybei" „ - - . - ■
x „ -• Klausimas Kokia -7*0L turėsime artimiausioj atei
tyj pramogą “ ~ -

At sakymas Tikriausiai skiepijamus? ar naujus 
rinkimui (vi»om trim vai d ža. om ultimatumai jau įteikti). ' 11

*»’•«** A
( atkelta i« 10 p«»la)

Pasaulyje tokia pairusi padėtis ilgai tęstis negalės, ir■'paškutinbs 
Churchilio kalbos Zodziai3 kad "Europa yra^vi siekai "ligos apimtas kinas, 
kuri$ tik operacijos budcr guli bbt pagydyta^" gali išsipildyti,

i»oanijos klausimas' ^'augumo Taryboje eina laukta
ir anglosaksams* pageidautina kryptimi. Nepanašu, kad būtų pripažinta ~ 
jog Ispanija gras-ina pt; šauti o taikai, ir tuo pačiu butų ton jėga pakeis
ta valdymo forma. - ~ ~

Fer'-ljOs klausimas greitai" bu° V-&1 vienas’ is svar- 
biausiujuj no<’ artėja gegužes 6 d. . o sovietai save pasižadėjimų atitrauk 
ti kariuomonų valgiai boivykdysi Signatarai .atrodo . si®-® klausimo vargint 
nuolaidų ar darysf 0 kap’p0 t0 .,2k<, _ oU11ku tvirkinti.

. ' "Tolimieji Rytai yra ne<’umazeju-ibme pavojų sūku
ryje. Kiru.jos"komufii...įų kariuomenė vis puola centrinės vyri->->^ės da~, 
liniuko Kad tas neibAeuktu į tikrų karų,nuneigti butų xnz.ikinga.

Laikraštį, leidžia ir redukuoja Spaudos.Darbuotojų kolektyvus, 
Redakcijos ir administraoi-jos adresao!2 barakas 15 k,

’ •.. . > . .A; . •> < • .Kaina 50 gro'ų.
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