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mūsų keliai
Jau baigiami dveji metai, kai keliolika dešimčių, 

tūkstančiu lietuviu blaškomi po Vokieti jos—Austrijos nuniokota'krau
ta neranda ramaus, padoresniam gyvenimui tinkamo kampelio. Nors kiek- .

. . v iena-s- iš* mūsų jautėme ir nOmateCe, kad traukiame irgi ne pas drau
gas*, pade-tis gali būti ""dar sUngesije, kaip kad buvo ar tebėra, •■"tačiau 
išlikę karta gyvi nuo siautusio pirmosios okupacijos metu baisaus- pa- 

’vojaus*, traukėme~jam vėl i.mūsų tėvyne.’artėjant su viltimi išsaugoti 
gyvybe- ir praėjus karo aultrom grįžti i laisva tėvyne.“ “ “

Toji i*-'’ tėvynės kelionė buvo ne visiem* sekmiiiga,
■ nes* daugelis pakelyj - net jau Vokietijos žemėse buvo besiveržiančio 

priešo pavyti ir neikam nežinomam likimai pasiirti}. nemaža buvo pa
laidota ir Vokietijos miestu griuvėsiuose bei“kcEcentracijos stovyk
loje. Bet“ jau“pilni me tai “praėjo, kai tos baisios karo kančios bai
gai Ir išblaškyti Europos žmonės- daugumoje grižo be baimės į tarnus, 

. _ _ iš-leisvintaš- tėvyb^s-. Dejff mums, kaip ir daugeliui Rytų Europos žmo-“
[j■ niu tokibs sąlygos dar nesusidSrė, kad galėtumėm^ grįžti“! taip trokš 

tarną lai svSĮ tėvynę. Ten dar vis teberia uola priespaudos šmėkla ir “
1 naikina mūšų turtą,“kultūrą ir žmones, kas mums yra užvis brangiausia.

Tačiau tbkiū padėtis yra nevten mūsų tėvynėje, bet vi-sttr, kur tik rąn-' 
dasl tamsios galybės kareivis ar policijos agentas. Pasauliui nešanti 
taika,“laisvę ir gerove Demokratija kariavo re už tai,“kad dabar ne
kaltoms ar Het ir karb kaltininkėms tautoms būtų neteisingai ir gru
biai' daromos sjrri&udos,. N ė nu o *t abū, “kad DemokrStijai“su Ryto galybe 
nepavyko per ištisus metu® jokiais svarbesniais klausimais susitarti,

_____-j kas duotu progos galvoti, kad jau yra ar bus lauktoji taika. Jau at- * 
letuvus j siredo tokia“tarp buvusiu sąjungininkų praraja, per kuria vargiai bebu* 
C-Tžvydo! g'-lima taikos *Jittą pastatyti ir teisybei susijungti vu'jai ir vi-1-./ 
f'tjotekaj *^1 žmonijai grasinančia piktybe.
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Tu nuotaiku ir eventualių žmonijos likimą sprendžiau, 
airi Įvykių atveju negalima Likti ir mes nepaliesti. Kckiu“keliu e j ome, 
tebeelname'ir turime eiti, - visi žinome; jis yra teisybes pusėje, ir 
veda i laisvą, ne priklau®omy ievyną. O“kad dabar mu-u globėjai, kurie 
pirmiau mus mažai te pažinojo,n pilnai isitikintį“ kad tikrai esame gare 
bingfcs? ir laisvam gyvenimui pribrendusioj tauto®, žmones, turime ®avo 
dvasines vertybes dar daugiau pakelti. Todėl pirmiausiai turime nuo 
visti to,“kaė> paMus mus silpnina“ žemina, kaip nepakankama® vi e ui ngnmas, 
troškimas garbės, kito, zmedikimas girtavimai, nepadoru® elgesy®^ dafbo 
vengimai ir kt. grižtai atsisakyti. Ne pamirškime, kao~ kiekvienas mftsu 
blogas darbas yra “irgi registruojamas. Negalime reikalauti, kad Sus tie 
nuo“kuriu priklausome,‘"gerai tvirtintu ir skaitytą-s^vo draugiais, jei- 
-gu ®avo blogais- darbais žymiai “persvertumėm geruoliu-, Taigi, 3±xgix 
turime vienas kitam padėti ir saugoti, kad blogieji darbui, jęigfir ne
visai, tai galimai rečiau pasikartotu- Tėvynė gi yra mum® visiems ly-

• giai brangi,- Jos .lygiai ilgine®, tad ir jos garbei bei gerovei turime 
lygiai aukotis, nors 1 j* keliai gali būti ir kiek skirtingi: viSnl gali 
me žygiuoti naikinančiai® lydint *a.vo erge ja, o “kiti su galimais ®ukaūp 
tom j&gffln skubėti atstatyti“ prie-o nuniokota, išvarginta, -bet jau lais
va,, krauta, kitu tėvynės garbe kultūra ir žmbniu“gerove!

Tebūna č lotai- mums trSmtinaima paskutines išeivijoj“ 
savaites, menesiai, o per juos teauga mūsų dva®ine® vertybes ir pranyks
ta blogi darbai, tad būdami tei®ybe®“ne®eju šalininkai® ir“su jai® ran 
ka i ranka galėtumėm žygiuoti prie«“®avo skriaudėjus i karštai trokštu 
ma brangia.“ tėvynėj bet nereiketti ieškoti kelių i .svetimus kontinentu® , 
nenumatytu®- vargus bei rūpesčius.

• . ’ . MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
Solzburgo lietuviu kolonija, pagal lietuviškos tradi- 

cijtis, š’.'m.. gegužės* 5 d. 'iškilmingai švente Motino® diena! 10,J Ovai.“ 
&lase.nbacno (Elšbethen) bažnyčioje “buvo .atlaikytos pamaldos už motina®, 
kuria®*“ laikė ir jautru pamoksle pasakė kolonijos kleboną® kur- P. jlre- 
zau^kes'. pamaldų matu celo grojo p. Alg. Motiekuiti®, giedojb bažny
čios choras" vedamas- p. j. pėtkaicio ir vargonavo p. A. liekas ir j. 
Endriukaiti®*.

“ : “ “14 Vai. Glaserbacho lietuviu ramovėje ivykb minėjimo
aktas'’ - posėdis. ?o®edi atidarė Kbmiteto pirm, p; A. ckery, pakvies- 
damas’ prezidtuman motinu atstove®* p.p. J» Staskevičiene, A. Pulskie 
re, A'. Hatiiiskiene, C. Siaud.ikiene. ir Genu tie ne.'Posėdžiui pirmi nin
kamo vyriausia amžiumit.J, Staskevičiene. “Motinoms sveikinimo ir .pade-“ ■ 
ko®' žodi tarė komiteto vardi pr Skėrys, stovyklos .lietuviu komendantas 
p. <iaaūdikis, Moterų'Ratelio'pirm. p. Siaudikiere ir vaikučiu vardu 
D. Ratinskaite’ir K. Backevicixi-,.~ “

TTo'toJ. 5enkus ®ka i te paskaita apie motinos reikšme 
šeimoj ir' tauto V- ' .

- ' ■ . Antroji .Minėjimo dali® .buvo koncertas! programa-atli
ko mušu‘"mužikai . p. p. I-.'Motiekai tiene, Alg. Motielaiti®, p. ,Ma tinkas, 
A- -Nakašy; šėlo dainavo- p^vj. Endriukaitis,-duetą--' -~J. Endriukaitis ip 
Š'.. KožukausMaš; Programa paįvairino aktoiPiušpJ. Akstino® deklamacijos. 
Deklamavo dar ir mok- mokiniui:''R- Rattnskaltė ir K j '^iaudiki®. i../

< ■ ( nukelta i '7 . p«l.) '.. - ■- '
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M&StT MOTINOMS PAGERBTI ■ '

Irena Makšt utie nė. ' . . '

Klajūnai sveikina Tave!

. “ Ir Vėl karkta pavasario saule ištirpdė žiemos ledus,
sušildė sustingusia keleivio širdį, Marguojaroioš pievos, balti sodai 
irot. urleuantis upokšnis kažkur pasamonėn nustūmė “sunkia minti. Smagus 

pavasario vėjas niūniuoja skraidančiam drugeliui savo daina. '~ _te. te. te. te. te. te.
P keleivis- pavargęs, “ir ko jos “sunkios, švinines;

širdyje kandančiai Šalta. Kiek dar • pavasariu teks klajoti? - kiek kartu 
dar“re i kės“džiaugtis svetimu pievų žiedais ir kaip ilgai mindyti dulkė
tą svetimos žemės taka ? - Kaip ilgai“dar neteks- sulaukti pavasario sa 
varne krašte ?“- 0 ten žiedu juk marios ir Nemuno čiurlenimas tylus - 
ten nenustelbi tavo džiugesio niekas.tej *— te. te.
— •' " Keleivis tiesia ranka pavasariui, tiesia jS nemato
mai savo Motinai? Rodos., štai čia pat ją matai“ pavargusia, išblyšku
sią', bet besišypsančia ir gera. Ir Mbtinos“akysg matai pilką tėviškės 
šilaine, regi gilu o’ebgu ir balzganus debesėlius, Motinos akyse išskai 
tai milžiniška “džiaugsmą' dėl sūnaus žingsnio tvirtumo kiekviename kely 
fe Ir matai jose graužianti nerimą, deginanti sielvSrta del jo klai - “ 
ąauš kelio. 0 Motule,! Kelias klaidus, bet Tavo akys lydi keleivio žin§« 
rius, Tavo iškankinta ir tvirta granito širdį® duoda jam jėgą? Likimas 
Sau buvts kietas. Metu alėtus ejSi tvirtai savo keliu, metu metus kai
triai savo rdnkomis rišal auk sine s“i-ugi u Varpas ir rovei geltona Ii 
ta,“metu mėtus savo akimis-buriniai sekei mus nuo pirmųjų žingsniu'‘iki 
šios dienos. Ir Tu nepavargs!, Motin ! Tiek TSvo“rankos kietos, del
nai pūslėti, tik Tavo Veidas vargo raidėmis išrašytas, tik Tavo plau
ku liną pakeite“balto šilko gijš. Tačiau Tu tikai“tvirta Ir nepalūžu-

kai žiemos speigai “ir budros Iaužė“namo sienas, d tikros ir sūnūs, 
‘Kapelomis braukdami ašaras, kaip vagys buvo vedami is namu.“Tu ne-i 
Teverkei matydama sniege jtt pėdas ... Tu veverkei, Motin, nes Tavo 
ši?di® i granitą ir ašaros i ledą pavirto.

Ir taip Tu lauki kas vakarą grižtancio sūnaus ir 
dukros, lauki,“ parimus“prie girgždančią, kiemo vartelių.. Tr *is6k, 
Motin, mes grįšim“! Grisia nešini savC sielv8rtu“ir klajūno nedalios.“ 
Ii? kaip gera bus šavo darželio gėlėmis papuošti seklyčioj visu Motinos 
-Marijos paveikslą, kaip gera bus“savo delne jausti, Motin, 'Tavo ’ 
ki$ta ranką ir klausytis Tavo tylaus, glamonėjančio balso.

Leisk mums,“bedaliams klajūnams, šioj Tav0 ■ pavasa
rio šventėj sveikinti Tave, musu Žilagalve. Motute; priimk mūsų sveiki 
niaus iš svieguotu Ry.tu ir nerami n Vakaru. Kaip dovana priimk mūsų 
tvirta “tikė j imą tekančią laisvės-s&ulą ir mūšą nepailstama darbar prį- * 
imk mūšą šventa wrą“ir nepalaužiama pasiryžimą grįžti savo žemėn i®“ 
dulkinos ir verging oš kelionės. Lydek ir toliau'-budriai klekVieąa muss 
žingsni, būk su mumis, Motut,. nepalik musu vienu klaidziuose šunkeliuo
se.
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Vyt, Zarenasr

LIETUVIU TAUTINIO ATGIJIMO KELIAI 
(Pradžia "M. Z.” Nr.27)

nz

ingei

" Atrrros“” tikslas/ 1. Pažinti Lietuvos praeiti: 
ZmOnew, nepažinta“! stori jos, ‘visuomet yra vaikai" (Dr, J. Basanavičius) .

tautiniam »cmoilngumqi ir atgimimui plačiai ir pakistai- naudoja 
■£ ja. Lietuvos praeitiT a“ie kuria jau 1'uVotenksffiati kalbama £9 -jo 
■adzioje Viliiau» Universitete. Ž.“Antrasis "Aušros" >3' k°nys tautii 
atgimimui - gimtoji kalbaf kurios sgj-'uma ir groži atvriiinkai yp5- 
pabrezb. Ju 'nikiai: "KalbA — musu Istorija ! Lietuva pamažu nyksta, 
:sta jo« kalpa" (Dr. J. Basanavičius) • ' * “

“ Gimtosios kalbO''~meile“ir idealizavimas at^ispin^ 
Mokslo, “ptfblicistiiituose "Aūoroctt‘’ctralpsniuo^, ber ir poezijoje, 
otelis eavo eilėraštyje "Lietuvi'-k o ji kalba sako:

"0 brangi lietuviškoji
• - / Šventa kalba prigimtoji £

Uz žemčiūgus tu brangesne- 
ir uz viską meilingas ne.

J. “"Aušrai" rūpėjo ir lietuviu švietimas:
erai numanome, jog mokyklos kuriose dėstoma svetimomis-kalbomis daugiau- 
iū lietuvius . paverčia svetimais, vaikelius a t skiria*-nuo tu gimdytoju... 
e^tigdami maiste kūnai, pirmaeile “-i u rupinkimbs dvasios šviesa"- (Dr. j. 
ssar.aviciysU. Tokiais ir oanasiais argumentais aiškino "Aušra" lietuviu 
rietimo būtinumą. ” - -~ ■
! . 4. "Aušra“ Sublet primine tautines vienybes nei
sią* vengs- politikcs-įr tautinio su «i skaldymo T bet lenku atžvilgiu nebu- 
0. galima politikos* išvengti. ~ ~ ‘ -

5* Kiekvienam naujam sąjūdžiui, taip ir "Aušros" 
Įdėtam tautinio: atgimimo, budingas buvo idealizansas, entuziazmas ir. 
įguliaunet mistika. Au*tri įlinkai dirbo del idėjos ir is- pasiaukojimo, 
Kaipaušrai austanti nyksta ant žemes rakti5s“tumsybe. o kad taip r£t 
Įasvlstu ir Lietuvos dvasia"?“- baigė“pranašiškai dėstyti Dr. J. Ease 1.„misi 
ioiu-* ''UiUsros.^ programa ir jos tifesius.

Lr. J. BasanaviciaBs linkėjimas įvyko. Nutautėju 
lems’ lie tu viom^ LAusra" buvo galingi pirmieji tautinio atgimimo spiiju-

"Aūsros pradėtasis! lietuviu to.utinio“ atgimime 
arbhs- kite lietuviu laikraščiu buvo toliau i»esiejas, nleoiamas ir ^gili- 
Imas-’..

Antra sj oj ą t gimimą ke lia <• - "V a r pa s" (I889-I9O5

“ "Varpas" tiek daug ne garbino-Li.etūvos senoVes,
et jos, Mišku- ir “ne Siek i no. . Prisiminkime 3r. V. Kudirkos Lietuvos m Ai- 
o“zodzlusį "Varpas" skatino “daugiau dabartį pažibti, gilintis i visus 
osr reiškinius. Kritikavo rusu valdžia ir jo?*-priespauda. Čiupdavo ir “ 
ietuvius inteligenttls, garbin arčius svetimu--' dienus. "Varpas" “daug prisi 
dėjo ir prie spaudos' draudimo “panaikinimbo ’’Va r pas"“mokydamas lietuvi 
tįani’ngadr dirbti, ,ugdydamas .pasitikę jima savimi ir paslryzima kovoti del na 
avo teigiu,....'--.tainilna suyai.*ir£J ..dideli vaidmenį,

: -3įeyįsw ta u tiri o. be t“ir religinio atgimimo kelias
;."A p z va 1 g“a " (1890 - I896J~Tr>"Tėvynės esrgfif,« (1896' - I9O4). 
Aušra", ir Varpas-" dive grynai tautinio t.-b'sit,-^Co pagrindą’, tautine ideolo-
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logija. Tačiau pilnutiniam gyvenimui vien tik tautiškumo neužtenka. ~ 
Vien tautiskūma pabreZdamaik'dazusiAisiai -tampame tautiniai"® šovinistai®. 
Vien tik religiniu'mastu viską matuoti irgi nevisai tikslu. S3!® ke - 
lia^ gali mus nuvelti -ir religini kraštutinumo. Taigi "Aušrai” baigus i 
ir "Varpui” garbingai baigiant '-'ūvo tautinio- atgimimo misija, gimė ” 
.Apžvalga” 7 kuri ėmėsi vykdyti pilnesne gyvenime programa, t. y. reli
giškai - tautine-. S*i laikrašti Redagavo ir'leido Kauno kunigu seminari
jos auklėtiniai. "Tai nebuvo kosmopolitini® katalikiska»''laikraštlą,‘"ku
riam butu rūpėję tiktai tikybini® kaimo'žmūniu auklejimū®. jo tik®la® 
buvo derinti tautiniu® lietuviu siekimu® su tikybiniais.

~ Tokiu būdu buvo galima varžyti® ®u įtaka, kuria da
re žmonėm® "VArpa®”_ laike® kataliku tikėjimą antraeiliu dalyku. Var
žytines buvo sėkmingo®“: "Apžvalga” “"netrūku® žyniui pralenk e "Varpo” 
prenumerata: 2000 prie® 500 (M. Miškini®> Lietuviu literatūra; 1939, 
Id. 338 p®l.).

Suprantame, kad "Varpas” ir "Apžvalga” dažnokai 
pasiginčydavo. Kartais "Apžvalga” ir psrdaūg "Varpa” užpuldavo, tai : 
buvo paties redaktoriau® klaida. Vėliau ji®~ pasitraukė. Jo vieta užėmė p 
plataus ma®to~zmogil® kun. Tuma® - Vaižgantas. Praeju® kiek laiko, vie 
toj "Apžvalgos15 pasirodė "Tėvynės Margas”, kuri® plačiai vare tautiš
kai religinio, t. y. pilno gyvenimo atgimimo Serbą. Gia mielai prisi
dėjo ir pa®aulieičiai: V. Pi e tari s ,'H. Peftkau«kaite (^atrijo® Ragana) 
J- Jablonskis, Kaz; Būga “ir kiti. Iš žymesniu kunigu bendra darbi ture 
su kan.~Pakalni®kis ("garsusis Ūėde Atanazas), kul. Aleksandra® Uam -' 
brau®ka®‘"(Adoma® Jakštas), kun. Tuma® (Vaižgantas), kun.. J. Mačiuli® 
(Maironis) ir kiti. ~ .

~ BTeTryn&s SbrgS” bendradarbiaį'rodo, kad lietuvių 
tautinis atgimimas tiesiog pranašų keliai® verže'®i i gyvenimą.

' ~ Ketvirtgoi® ir paskutini® tautinio atgimimo kelias t
tai knygnešiai .ir Ee'priki j£j®cmybė® kovu savanoriui.

• ~ Knygnešiaitai tautinio atgimimo taiki,inkai, ~ 
venos’, kuriom!® cirkuliavo "Au-to®”, "Varpo”, "Apžvalgos” ir Tėvyne® 

Sargo” dvasia lietuviu tautinio atgimimo organizme. Knygnešiai ®evo' 
platinimą_ spaudą pažadino ®avai>Criu®, o ®ie - garbingai vainikavo mūsų 
tautinio, atgimimo ne pa parastai ®unkų darbą. _ .

Taigi ”AQ®ra, "Varpa®", "Apžvalga” ir "Tėvynė® 
Sargas”.“ kunigija, Nepriklausomybe® kovu savanoriai ir knygnešiai, - 
štai musų tautinio atgimimo i ■'•gailingi teliei.'<?apra»kime juo® {'Nieko 
daugi e£f neis ūkimą: kartu ®ū atbundančia pavasario gamta, nubu®kime ir me> 
ir ruoškime® naujam Tėvynė® rytai. Tpao dabar ištrėmime niekuomet ne
pamirškime mūsų Dainiau® žodžiu®:

"Gražu, kad pavasari*, griaudama® ledą, 
Bežydina gamta ®kai®ėlai® spinduliai®; 
Gražiau, kad didvyriai mylėdami veda 
Tėvynė naujai® atgimimo keliais! 
Pateisinti ju®, atgimimo laikai!
Ir .ju® išrinktieji tėvynė® valkai!” • •

M a ix.r o n i~® » ,
, "Jaun.Liet. ,VI Giesmė, I

~ ' . .Duok, Dieve, kad mu®ų pirmtakų atgimimo keliai
ve»tu mus tremtiniu keliu i na ją, niekad negęstantį atgimimo rytojų! 
Mes tuo~nauju Tėvyne® rytoju tikime ir šventei nepalaužiama viltimi?' 
jam ruošiamės, ne® žinome; kad didžio® idėja®, nemiršta kaip žmones^.. 
Ju vaisiu® palaimintas bus!
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Dienog aktualijom; • f

NERAMDMS CEIOTRAS. . VIDURINIUOSE RYTUOSE - PERSIJOJE : ' .
' ■ ■; ■ . -

Viduriniuose 'Rytuose konfliktai-nei Išvengiami . Tas 
sudaro tenai gyvenantiems anglams, arabams- ir žydams gana daug rūpes
čiu. . '

• " Neramumai siaurės- Persijoji tai buvo ženklas, kad atėjo 
Vidurinėse. Rytuose krizei" Persijos gyventoja skaičius siekia maždaug 
12 mil. persu vyriausybes tvirtinimu net visa 16 mil. Kai kurte Užsie
niečiai mano, kad gyventoju yra nedaugiau kaip"8 tail. Kaip viskas, kSd 
Persija liečia, .taip ir tas klausimas yra neaiškus. Ta" pfits yra ir su- 
Azerbaidžano provincija, del"kurtos kili tiek ginču. Vienas persu vy
riausybe!? valdiTa.nkss~yra pasakęs, kad kai reikia mokesčius mokėti,tai 
Azerbeidzano. uzsiregistnjDo ja 1 mil. gyventoju, .0 cukrui gauti 4 mil.

■. Jei I2- mil. gyventoju skaičius butu priimtinas, tai
ts ju 10 milijonu yra nedavalge®, o ir analfabetai, ir 8 mil. serga 
sifiliu, js keturiu“ vaiku-miršta trys ne sulaukės vi eneriu metu, amžiaus. 
Si t a s* kraštas, didesnis kaip Ispanija, Prancūzija ir Vokietija kurtu 
valdomas išimtinai Teherano."Vietiniu ištaigi nėra. Totorijoj, Persija 
yra konstitucine monarchija su dvidešimt s sesgriu metu šachu Mohammed u 
Riza, kabinetu ir mohametonu parlamentu, aries kirlį'. kabinetas yra "at- 
sckingas. Praktiškai krašte valdo maždaug du tūkstančiai turtingu seimu. 
Jiems" priklauso žeme, jie sudaro kabinėta,Mejisa (taip vadina si parla
mentas-) jfie žinioje'yra finansai ir armija.-Savaime suprantama, kad 
ju vedama politika yra tik jiems patiems naudinga ir kad gyventoju'mase, 
iki Tudeh - partijos iškilimo, politikoj nieko nenusimanė ir ja nesidomėjo 
Net ir šiandien Persijoj yra tik dvi politines partijos Tudeh ir pries 
Tudeh judėjimas-.

Opiumo rūkymas yra viešai pripažinta tautine pramoga. 
Apie trečdali "Me jliso delegatu regutiariai~ruko opiumo pypke ir tikras 
dalykas,"kad susirinkimo pirmi linkus atides po--edi, kai tik užeis neauga 
iimas tepsi svaigi mimo noras.

Kaip ir "daugume j ekonominiai atsilikusiu kraštu valsty 
bes-biudžeto "didžiausia išlaidu dalis, skiriama armijos~islaikymul^ku
riai, kartu su policija ir žandarmerija, « iriame 5©%vi su "vol styles "pa 
J amu, Kareivio atlyginimas sudaro vieno'i^ brangiausiu pasaulio kraštu. 
Šveicarijos valiuta"skaitant - astuoni frankai mėnesiui. Jei kareinie 
nori išvengti sunkesniu tarnybos pareigi!, tai jis turi reguliariai mo
kėti karininkui tam tikra duokle- "Baksi-s* vadinama.

I943 m. sovietu vyriausybe pasiryžo sugriauti "anglu 
Įtaka Persijoji įsiteigė Tudeh -partija. Ji sudarė ■profesines sajuigas 
Is’pahane, Tabrise ir Teherane. Ji priverto darbdavius- padvigubinti at
lyginimą ir daryti lengvatas drabužiu, anglių ir apavo Įsigyti, ji kalbėjo 
taip pat“ir ffnie žemes reformas-. Bet Tudeh padare klaidu; ji turėjo dvi 
silpnybes^; T s pa ha fe "ji pradeo pulti religija ir nustojo daug salininku; - 
bet didžiausia jos silpnybe, kad ji pasidarė "rutfu partija”. Maskvos 
nurodymai buvo pildomi pažodžiui, gulima beveik sakyti naiviai. Kita 
Tudeh" silpnybe buvo, kad jos vadai buvo kilę is turiinguju"ir dVarinin 
ku"grupes ir todėl reikvepdave. solidarumo jausmo, kuršio mage*• is parti-: 
jos lauke. " " ~ .-~

" " " 1944"metu~pabaigo jb r u ^i veda slaptus derybas del
'.naftos koncesijų siaurės Persijoj virs I5.OOO kvadratiniu miliu teri-
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tori joje. Derybos? jau ėjo prie galo, kai staiga parlameLtas išleido Įs
tatymą, kuriuo draudžiama grįžti bet koki naciją naftos šaltinį Ir per
davinėti Koncesija*^ kol-Persu žemej busią svetimos kariuomenės dali
niai. Tai buvo smūgis Tudeh. “ “ .

Kffro'pabaigoje rusams pasidarė aiški!, kad Tudeh 
reiįia_ stiprinti kitomis priemonėmis. jie tai if padarė, skatindami są
jūdi del Azerbeidzano AutOnomijo--. rAzerbeidžanac yra turtingiausia Persi
jos- provincija. Keletas Ifcakibgiau'-iu politiku turi tenai savo'dvarus. 
Fžefbęiffzffnes“ jungia Turkija su Iraku ir turi didumo atžvilgiu .antra 
perėjos .ę^Eesta Tebris. Tirma--' zingsris buvo slaptai . nusiusti pa tiki- 
mus-komunistų eiles is“rUsu“Azerbeidžaw į persų ązerbeidžana., jie ,at~“ 
rode-panašus i savo prwi«kų» brolius ir kalbėjo t£ • pačia. kalbaBuyo is- • 
teigta nauja demokratų, partija, i “kurią perėjo Visi.Tudeh noriai. Iremo- ■ 
kratai surengė su kitimą. Rusai paskelbė miestuose ir kaimuose, kad de
mokratai perima.krašto administravimą ir nepakelia žandarmerijos arba 
.kitą*? ištaigos* kišimosi. ' ' " . ' . ■“

"'Pradžioje sąjūdis turėjo pa si sekim o. Jis issipie- 
‘hą i pietus* ir užėmė miestus pakely i Teheraną, paskutinėmis lapkričio 

■■■savaitėmis; jis-grefi’e jau Teheranu!* Set tuo laiku“tais Įvykiais susidome 
jo pasaulis" ir pasidarė nebepatogu ta autonomijo** ša judi pertempti. 
Tekiu būdu sukilėliai nuo Teherano fftsitrbukėi. “ “ . - “'

. “ . “ AzerbeidzSuo sąjūdis isgasčiho šiaure* stambiųjų
ūkio š viniiikus ir ’ sugriovė“ re rsu vyriausybes priešinimosi norą* “Tudeh 
partija pritraukė prie saves Ghaveh S'ultaneh, viea is turtingi ausi u ir 
galingiausiu lersijos vyru, būsima “minister! pirmininką ir didėliu dva- 
rusiaurej sayininka. Ghayah stengėsi nuteikti Mejliso delegtrtQsf neutra
liai politikai^ tai yra politikai, norinčiai vienodai elgtis «u visomis 
svetimomis valstybėmis. Tuo“rat metu“buvo daromas nuolat didėjantis ^oau 
dimes- 72 metu tuo metu buvusiam ministefiui pirmininkui Hakimi, kuris tu 
roję garbinga Sora ir“i.eperdaug stipraus vyro varde. Norima buvo ji pri 
versti,’kad jis atleistu tam tikru* kabineto narius. - “ “

Viėna visiems ai&ku, kad nėra jokios jėgos krašto 
viduje, kuri galėtu ąt-*ispirti .ru«u“itakai ^iaureje ir Teherane.
“ . Ar kreipimasis 1 UNO gales ta riedančia lavina .
sulaikyti?

(Atkelta i s 2 psl.)
Miysejimo'metu motinoms (siazburgo apygardoję“yra mo

ti no-r) cGvo- Įteiktos Komiteto gautos* is- Tarp. Raud- K ryži nas’k ūk Ii o s 
dovanėles'. “ . “ '

Minėjimas ypač koncertine dalis praėjo pakiliai ir «u deram/ 
rimtimi.

PADĖKA

“ Visiems- tautiečiams prisėdėjusiems prie Motinos
Dienos minėjime surengimo, o ypačiai p. “p. I. Motiekaitienei,■ A. Mo 
Šlekaičiui, Matiukui, A. Nakui, J. Akstinai, J- Endriukaičiui, 5. 
Kozukauskui, S. Kavaliauskui ir V. Stanevičiui nuoširdžiai dėkojame.

Salzburgo Lietuviu
Komitetas
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NUOTAIKOS IS RIEDO

Graži pava-yario diena. Pirmasis gegužei? sekmadienis. Zno- 
i.es būriažfr iš? stovyklos traukia i bažnyčia. Visu veiduose rimtis ir 
įskelta nuotaika. ’ ’• “ “

Bažnyčia didele,erdvi. žmonių daug: Veiduose laukimas,
> akyse atsiminimai,“tėviške® vaizdai - Riedo lietuvių kolonija ^iab - “ 
įtek. Tvenkia mažųjų švente: pirmąja komuniją. Dešimt Vaikų išblyškusiais 
.T sušijaudinimo veidai®/.- * >„ artinasi pile altoriaus, kur piima karta 
priims-Švenčiausiąjį. “.■“““ “

Žvelgiu į suaugusius. Visi rimti, vi®i prisimena ^avo 
pirmąją komuniją. Šiuo metu ju akyse gimtinės bažnyčia, užpakaly stovį 
tėvai ir jie, - jie turėję laimė® toki pat gražu sekmadienį pergyventi.

Užgroja vargonai. “ “ ~ x
“K Grigas T. Žiūraitist išeita iškilmingu mišių laikyti, 

fįs-a bažnyčia suskamba lietuviuko® giesmės-garsai®. Si' kai po pakyleji- 
no valkai artinasi prie komunijos, balsai sudreba, kaikuriu akyse pa®i- 
rodb ašaros. - ~ - -

Po pamaldų, vaikams suruošto®“kavute® Setu“pasiliejo 
sveikinimai, linkėjimai vaikučiam® ir padėkos sudariusiems ®alyga® vai
tams šia švente švęsti. “ “ “ “

Ta šventė ®ig ®ekmadienis“neuž®ibaige.
To pietų įvyko i'-kilmingas motinos dienos minėjimą®, ku- 

„ •«* Darbe Draugija. Minėjimą atidarė draugijos pirm. Br.
Vitkų paskaityti paskaitą apie motina, 
kurią atliko vaikai deklamacijomis bb-
Br. Mari josi us, akomponavo Prapuoteay- 

persikėlusi i® binzO ,“yra graži

ris er-f'uo&e Ku’iit.. " ~
Hari jCJšlns- ir“ paprašė prof. Bl~ 
f?o paskaito® seka meninė dalis, 
kleis* ir dainomis. Tolo dainavo 
te .

Riedo stovyklaf persikėlusi is IjinzO,“yra graži, tvarkin 
nors ne tokioj gražioj gamtos aplinkoj; kaip mūsiškė. Gyventoju dau 

sudarė lis tuviai,“tačiau prieš Velykas dideli! daliai lietuvių “ 
“stovykloje lietuvių skaičius jau ne-lekia 200 as-

„ „ -----  — — “tačiau prieš Velykaš
persikėlus“! Eraunau,“ ' j 1______  ...
nenų. Jiems*, kartu visaiTir stovyklai vadovauja p. Meiliūnas.

Kultūriniam darbui Riedo stovykloje'vadcveuja Kulti 
Darbo Draugija, kurios pirm, yra Br. Marijošiusb 1_ 
pajėgom!s, žieme® m * 
ir aiferikiebiams 
kari?? po 2 Kr. vėl ? 
pasirodyti. S“iDo metu Reido 
dažnai išeina su pergale. Si 
tininkal pasirungti.

K uit ariniam du
kurios pirm. ;

metu jie pajėgė suruošti kelt
■. BCfvO isleidą ir neperiodinį savo leidinį "Musu 

sustojo ir del sunkiu išleidimo ®niygu nerodo 
*?toyykla labiau sujudo sportui,, kur 
•’ekmadienį pas? juos vyksta ir musu

Nors ir nedidelėmis 
koncerutus stovyklai 

'• ‘ Aidai”“
vilties 
labai 
ppor-

S,

4

; Pesliai štai yra blogesni už suliniu užnuodytojusi
H.Pi>£cter

8



Nr . 28 ,' ; M Ū S U ŽINIOS , . ' 9

SPAUDOS . APŽVALGA
. ■ ' . ■ ■ • ■ . i. ‘

Dar ir šiandiena’ yra Užsienių .Reikalu Ministru konferen
cija. Paryžiuje skvarbiausiuoju spaudos, politikes ir"šimtain milijonh 
žmonių komentavimų-.objektui Jau Ip dienu posėdžiavo, bet kaip.ir tikėtasi 
buvo, prie jokiu svarbiu ’»ū*»i tarimu nepriėjo! Ir kai p spauda jau ats?i-• 
rai rašo, tari šiomis dienomis' konferenaija Užsibaigti, teisingiau kal
bant, nutrukti* O. vi^i tie principiniai’ klausimai, kurie turėjo-būti 
išspręsti,, ka *5 "red el-slant butu. galima sušaukti Taikos Konferenciją1; kuri 
Vainikuotų teisinga pergale ir aten?ta"tautom<’ laisve bei-teisingus klau 
*-’imu"sprendTmu*s, liko vėl atviri, reiš-spre-ty Nei su viena-karą pralai •• 
ms ju'-ia valstybe "re pavyk c parsegti taiko?' -u tarčių" Sovietu Sąjungą 
s-tsnge si r e vien sau-išgauti, sulyginant'•-u kitais są j urgiufnkais'; nirme 
nybe-s ir daugiau‘.-naudos,. bėt"ib-savo, idėjų drattgįtm*’jugoslavams. Ja- ~ 
vieniui yardirait, Italijos sąskaitom nėrė j c."i įgauti aukštas reparSoija*’ 
tik, savų ir Jugoalavijai7 priskirti prie Jugoslavijos Triestą **u vi«o3. 
apylinkėm^- perimti patys Tripolitąrijc •' suverenumą ir gauti'Dodėkaiiese. 
atramos bazes. Jeigu sfl tekiomis sąly. .'-mi -.- butų 'Ūefcokfati ja *-utiku*-, tai" 
b’itų"ItaIi jai"mg talko*- -'Utsroi”. "be't taiko*-* diktantai ir drauge ateities 
.nesęoipnatimasmš bei ginčų. prieža*-*ti-«.,BoAigarijoš atžvilgiu irgi neprieita 
prie *'*usttavimąi nes"sovietai ka tegeri ■’’kai a t ■■•i-ak e-i-- ten at inti pav0 
s-tlprteas Įgulas, kas turi Įvykti pagal ank gyvesni u s sų-i tarimu?, todėl 
prie -utarties projekte negalėje-ret'ir prieiti ir atidėjo •■-'var ?tyiną 
kitai progai. “Rūmui! ja irgi neturėjo laimės pamatyti, savo taiko*? su tarti ee 
projekto, nors "lėnų klausima su Vėmgri^a pavyko nustatyt} <.'tačiau te.r? 
kur lietė pačius sovietu teritoriGliiiUs”gln*3u?,, liko be pasekmių. Dėl 
Vengrijos irgi prime i pigiai s klau-imai*-*, kaip •■iena, ūkio, o0vijet"ų Įgulų 
atitraukinaz nepavyko susitarti. mažiau žinoma, ar dėl'S’uc-mi jo? buvo" 
prieita vieningumo. 0 del nustrijos ir "Vokieti Jos klausimu buvo dar sunk 
kiauz nes sovietai nerone jokio interesu tartis, esą tam re tureje laiko p 
pasirengti. - -

Bendrai pbama^ k^nferenbi ja laikoma vi«iskai ne pa vyk ilsia. 
Ir "veltui "Byrne .«<• pasižadėjo t.l iw jos negrįžti .name, iki Burcpaj. *-uūa 
rys? taikopų pro jekta«*, kad lengviau at«-tatytu? normalu gyvenimą,"arba »c. 
vietai sovietai atsiuntė jOč'j asmebu delegacija, kad lengviau issideretu 
pirmenybes’. Iš konferenoijos ^ig.s'buvo matoma, kad Vakaru aliantų jlini' - 
ja b’Jvo laba i gimininga ir prie <-u ši tarimu "neprleeidavo vien dėl tc\ kad 
tik ševiotu interesai buvo “kantra šti«kai skirtingi. Nežiūrint i. • ,kitiems 
aBaaUtamM* pritarus, siūlo -<n**'.-aukti birželio 15 d."Taikos"korTsreacija. 
j}ct"sc-vietSi ir čionai priė-t.araūja ir nori pratęsti, nors tas gali nė t ir 
są: siųo nustatytu terminų sutikus-, at--Ištikti. Taigi'1 matome, kad ■ pasau
lio l_kima lemianti kcnfebencija nepavyk, ir laukiamai tikrajait..Įkai 
vilčių Eo padidėjo. Bet vis.dblto tarnavo" tu o, kad“galutinai Įšsiaiskij
ka” ko sįekia "ir kokiai*-.* argumentai ė1 numato «avc planus paneigti. "Kiek tia
rų atveju si"s kcT-ferenci jo- f-davas tnres ųac-ni ja "neužilgo" pa ju-ti, res- 
tokia padėtis tikrai Uepsilik*- ir furė*--"ivykti per*-ilau2imas." - '

Persijos klausimas yel atstojo j'augūmo Tarybos sprendimų 
eigoje. Sovietu atstovas vėl ignoravo ir i Tarybos posėdi neatvyko. Del 
’’stokos” daviCiu"DOsedis atidėtas, iki 20 geguže?. Tačiau išrišu feiekifiit 
atrodo, kad i s"A-erbeidzanG, sovietai daliniu neatitrauki ir te n"'sudarys“ 
vietine koBiuiiistine vyriau*ybe. kuri praktiškai nriklau?ytu. tik sovietam?', 
bet iie Persijai, Jeigu taip Įvyktu, tai pdotĮs nėnuramins, bot priešingai' 
dar ęaatrintš. '

9
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Mandziurijos Įvykiai sudaro irgi nėlengva»'«prSsti'uždavi
nį, ners to buvo'" jau senai tikėtasi. Komuništ±nes vyriausybės paši skelbimas 
yra lygini kaip sovietams- t3 veikalo autoriams, taip ir amerikiečiams 
to paties veikalo kritikams, neeilinio reikalas. Tačiau Amerikos ofi
cialus tuo reikalu pa*isfikyfiic dar iki >1 oi nebuvo. Kiekvienu atveju ten 
Įvykiai Įgauna vis ryOkesrj.es ir galutina“sprendimą nešančias formas.

Pažvelgus.! paminėtus šio's savaitės pcLitnes eigos rezulta 
tus, aiškiai matytis- kad Demokratija jau beviltiškai siekia bendradar
biavimo ir problemų sprendimo «u "bolševistinė kryptimi. Susitarimu ne
prieina, pa «a uli ui'a tima paskutines viltis sulaukti tikrąja taika’įr 
neabejotinai didina ginklu arsenalus. ' ' ' “

O kuo viskam baigsis, atrodo, išvados peršasi pačios.

a.

SKELBIMAS

Lietuvon Raud. Kryžiaus Salzburgc skyriaus-■laikinoji 
valdyba“praneša, kao gorintieji būti L. H. Lr. nariais, prašomi nžpil- 
ūyti nustatytos formos žinių lapus. Žinių la’pai gaunami Komitete, Gla- 
senbacho stovyklos 2 barake, 15 kamb.

LATVIU PARODA •

Gegužes J-6 d* Salzburge buvo Glaseubach. stovykloje' 
gyvenančiu latviu surengta tautinio latviu meno paroda. Susidomėjimas 
paroda buVo gana didelis.

S PORT O GTVELIMA S *

Gegužėm 12 d, i Rieda išfyksta Glasenbacho lietuviu 
ir estu jyportinii-kai. ^svykwta lietuviu vyru krepšinio, tinklinio ir 
s-talu teniso ir estu vyru ir moterų tinklinio ekipos.

■ .. _ ~ ■ ' Birželio 1 - 2 <3. Riede vyksta didele sporto švente,
i kuria pa kviestu ir musm sportininku komandos.

• ' ERIK PARR2I KOIlCEBTAo

Žinomas estu tenoras Erik F a r r u gegužės 14 d. 
Mozarteume re-ngla . dideli ari-jn’ir dalim k ano ar-tu. (

---0O0---
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■ ■■■.: J ĮSI S MA.V AKAR I S . .
. stovykloje , :j I. —===—===========:—====:==SK=i=:js=l

■ ; ' • RUTiį . irsi tikėtina > • •
** jai^ti prieš 8 baraką’ atsirastų tjažad.«itldji .. 

tautinio stiliau® vartai, dainavimo staliuką®, tvorelė, gėlynai j 
o tautu^ medeliai gautu'po kuolelio " "į

j eigų "va naga’-', 'skraidydama® masina ir" galvoda
ma'* apie erdviu platybe«"nenutuptų "kaip viščiukas* ant ®tulpoi

jeigu šoferių kufsflntal po baigiamųjų egSaminų 
atpažintu pro bandažu® ir raikščiu® savo buvusiu® lektorių®.

" - jeigu Komiteto ruošiamą kultūriniu pramogų 
motu* neat®ira ®tų. nei vieno® tuo pabiu metu labiau gundanbio® pra 
mogos. K. . ■ " ~ "

~ jeigu Gavėnios pamok® Ii Linka n pasiųstu padėka®
rakta komendantui ir direkcijai už pagerintu® pistu®. ' " 

jeigu viena organizacija praneštu, kuri® ik 
keturlą yra jo** vioe • pirmininką®. % '

. . jeigu Baud,. Kryžių® iškeltu i® ruku savo vė
liava.

. ’ - jeigu komiteto pirmininką® neturėtu nuolatinio
*1 peraugu®!o, ®u amerikonišku surdotu sąžines vado,

" " " jeigu 8 barake bitu nor® karta> įvykdyta® dlrek 
oi jo® Įsakymą® sustabdyti gerklyte® po 22,JO val;‘ ' “ " ’ "

jeigu perorganizuota® universitetą® suruošta 
virsią pritaikoma paskaitą. ~ "

, ' ~ ' 'jeigu HMa®u"Žinių” Iiumery nera®tun kieno nor®,
už ka nor®. kam nor® pareikšto® padeko®.

JEI NORI UŽSITRAUKTI NEMALONE, TAI

paklausk komendante ka® gero stovykloj, 
pranešk Vienybė® apaštalui apie baigiama 

®pau®dinti link®TEavakario pu®lapĮ7
" m " ga®akyk profė®oriul, kad radio ®ugedė iv po*

11 tiko® žinių nebus; - •
. . patark prokuratūrai pSreiti į gynyba;

: . . patark "Dieno® Žiniom®" nusiplauti ranka®;
‘pęt.itiyk studentu at®toybei koncertų rengi

mą Kult, d-jai i® pu®e®; * .
" "suabejok komitetui, pa®irbmę® autoritetai®,

kad karo ®imet nebu®; ~ " i
bandyk įrodinėti slaptajam liii^mavakaflo 

nari,ui,kad dideli instrumentai turi malontl ir taktiška balsų; 
~ ~ pasiūlyk opozicijai, ęaruokti valdžiai vai
ste®-; " - . .

pa®161yk inžinieriui paskolinti vanagėliui 
magina paskraidyti. . . .

11
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POLITIKOS NAUJIENOS*
(8kQi ty 11, Ąarwlai)

M tino he no radijas praneša i 9 PvdLaAį savaite TV Xin»l- 
rko jauti. Vokiečiu pbliaija .susekė, pakvietė UP ir nuvažiavo pas 
kratoj“ daryti-; Po i^šmau^ ieškojimo 'MP jaučio pas ĖP nesurado.

' kreipėsi pa<? stovyklos komendantąs-( taip pat D?) prarydama grasino 
parodyti ?? jautį, Qz tai žadėdama nieko-EP nedaryti ♦ MP

kcal įdomu, kur galėjo Ep'jautl taip paslėpti, T P nuvedė“!!? ixT? 
mo ko tvirtujįj .aukšta ir parode“!!? virtuvėje., E P besišveeiuo 
ntį, Jzoię bbg'r.au kianti ~£įvįaukš.ti pP jauti.. MP?“nOrs ir kaip nu»- 
■buei, išdribo lietuviams? E?, pripažinti ge'nijaus sugebėjimus.

’ Viėnad* 
-du “ 
try«r - 
ke turi 
penki

t GRAMATIKA? . PRATIMAS Nr. 'J ' ' • 
•-. '* skaitvardžiai. ■.

- • reikalas* ©esi ~ šoferiai,
- norai, * • sgptynl - policininkai,
~ projektai,- -.. aštuani bandažai,
~ . pažįstami, ; . deVyni •- kenkėjai,
- .gimines-, • .. dešimt . - etatu.

U 2D AV S

: ■. - • ■ “Pirkau X-00 kg karve. Mokėjau 600 šilingu. Ragai 
reria JO kgj nagos -“20 kg5 uodega kg. o^A ir kaulai - ‘200 kg, 
iLtyit, absvs. ir akys ~ 37 kg. Kiek ‘ uždirbsiu pardavės fflesQ ? 
^prprend^cr Ai^ uždavinį, kaipo turįs gera galva bus pakviestas sekan 
L karta drabužiam^ paskirstyti. .

8 barako spekuliantas

MI7L3

' ' ~ -^q:i lięoiė^lz--*-. bet stambus^ juoku nemėgstu bet
uokoują, priedu nemegrftu, bet sU jais, skaitą u*!, esu galingas, bet 
piju, iij.rui!4 pasenpsJ-j bet-plaukai nebala, rašyt mėgstu,bet 

oizio neištariu. Zas gi ąs toks- ? ‘

. ■ . S K E L B-I.M A S

•• ’ • ■ “ ' “ 7j - Žvejojimo
e naŠpilka *t,T.*jegut;sr*£, grafk 
am sėrį, «*enu^ batuš^f tuzino 
o. ■ ' t.. . ■ • ;

: *!.-> . Mokyklos vedėjas.

_ -Hęž.ęnpi-- praeidžja,s. superku iv £ urenk n 
ate:.-:.; seoeoius, špagato galiukus, atlie- 
vx'prie Galzaono kai polioĮninkaa nema~

Laikrašti leidžia ir redaguoja Spaudos? larbuotoju Kolektyvas. Rėdais 
ii jos ir administracijos adresas“ 2 bar. 15 kamb.‘, Glasenbaohas.
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