
't:. M. Vorobjovas

Nūdienio lietuvių mono likimas fteatelkiniams! sųsyja ’’O 
’5e norais europinio mero keliais ir tegali būti svarstomas tik pctačiausno 

IJe perspektyvoje. ~ ~ ~ _ - -
,''' Abot marksistine e doktrinos t kaip-dvasios kultūra apla

mai, taip ir"meras yra tik ‘’antstatas15 ent"medžiagi rbs būties, t.y. a£t 
ekonoMi-Ss*'santvarkos*. Tokiu požvilgiu visa meno ksViuVa atrodo lyg jQr- 

vos rūšies stogo restoranas, įsitaisęs "art civilizacijos'dffngof*- i^io._ 
Prie^lngSs-pažiūros ąt-totai“teigia, kad is visų kultus- 

ro^ pEsirėl^kimn mSnas- esą-.- yeftingiausias, salia..religijos. su"kuria 
jis iš eembs iiSperskiriamai •••asijęo. GSnijų kūryboje menas apre^ikia“ . 
žmoniJ3s- Gietįlškff pradą ir atidengdamas vidiniopasaulio paslaptingas •' 
gilumas. betarpiškai santykiauja su Dievu. " '

Kadangi teisybė Įjaprastfii yra vidtlry, tai tenka prileis 
tir jog kiekviena is~tų"dviejų pažiurn",-*avaip tetsixgf.- ~

Me?3as’“iš "tikrųjų aot-esikia mumyse dietiška rrada., -■ 
bet tiktai geni JaliauMoose kūriniuose.- tokiu genijų.kaip Dante ii' 
Shakespearean, &okolas». Angeles ir Rcmbrandtasj BSchSs ir BeSthoveras, • 
žmonija laukis re tik ds«imtmeoiai-ą bet“ir ištisais amžiais. Tarp jų 
pa-"Įrodymu" ne su akai t cmo< menininkų kartcs" atlieka garbingą amatininkų 
darbą- ruošdamos kelia negausiems’'geni jams t ^at,. m£no formos-bei »jo tech 

"1 tai “savi ta "k a t b a ~ ir"geniju atsiradimas-. neimaAomaš. be ne.nb- -■ 
,11-tamo toš kalbos, atseit išraišku5* criemoriij, to^uldrimo- Didieji me- 
HJ-ninkai iškyla kaip tu i temptu" jieško jįmų ir bandymų .«inte tint o j ai ir • 
wiuo a.t^vilgitl yra giliautai įsišakniję meno t r"a d i e i J o j e. 
Tikras’ genijus niekuomet, sąmoningai ijerunetgia tos tradicijos ir dėl jam 
įgimt-■ kuklbmo neatskiria savęs įno savb ’šventojo• amato” draugų. Bet 
artra y&rtu'v, ji»“yra vieninteli---, kuris savo, gausiu kolegų pffstangomis 

į. IįT ištisos- epooho”- meno raidai tegali suteikti prasimėir gilesni patei- 
<7% j pįp r. ’ ”■ ;

t ~. s x Stebint merą “kaip "eilini ęivila.izao.ljo^rei skini ir neat-
v, ietuvcs^įsvelMant į“ jo aukšciaa^ias"vir>ūres7'į retus, dievinu žaibti stulbi-" 

ws'-f;anc-las apreiškimo akimrksntus, jis nustoja savo gilesni-
’iMlžvydoJ ' . ’•
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■ u
kalę pramoga ir prabangautai p. kasdieninio gyve ni m o "e st e ti mis" a pdail.. 
lirima® e^ti gal ir malonui, bet ne I&baI reikalinga®"rei'’kii.y«, •■'nę/, 
lyginant graži plunksnele piae moteriško®"s?krybelS.ite«. - -

Prie fiiūeų. laikotarpio Iiūdnesnių~rei®kinių kaip ®ykis 
peikiau •’O'^tą paprasčiausiu teisybių ne paisymą Meniniai tiara linkę 
vertinti savo'darbą Kaip tr&simu. kūrybihių ' laimėjimų partrb*iflKĮ. Jie 
mėgsta "absoliutinti ®avo siaurų® $ro.fe®ibrnliniu® uždaviniu® ir nare .-, i 
tai atsisako nub bet kuri ų "ankstesnių užsirao jimų. «rba, ka® dar liūd
niau, kiekvienas yra linkęs įžiūrėti genijų pačiame t’&vyje ir, kouku 
rencijo®"baimė® b'ei mggalomari jb’.’“ap£kinta®?"GSžMar®iai pfaranda pier 
teto jausmą. Deja,, mūsų"laikai- " "1® dvasiais su®mulkfejima« priimta 
laikyti nonnSliu ir teisėtu, vi •••uomenb®' ®ankci jenuotu dalykui 0 antra 
vertus, didesnės nūdienes meno parodos paprastai rengiam.*® tautine® 
reprezentacijos arba tarptautinė® diploi'latiko® sumetimai®. .Berods, 
kiekviena parbds rengiSma"ti'k del Jo® iškilmingo atidarymo, kurih pro 
ga, "aukštiem® svečiam®" susirinku®, tariama ke Ižo s tu®čiavianrbs? bet 
patetiškom fra z e ®-y gi po to® oficiali o--* dalie® pati įaroda dažninu
siai lankytoją nesusilaukia. Mat7 M. u dieną žiūrovei, vadovaujami, 
gal but, gan sveiko instinkto, atiduoda pirmenybę kuklesnėm*. bet gy~ 
veLimi®kesnėm& pramogom, "visų pirma - kinui? Gi tariama® aukštas"me- 
naš' tyliai diskreditubta®7v nepaisant pinamos aplink ji oficialios rėkia 
mos bei sentimentalaus tuščiažodžiavimo.

" Jeigu lie tuvių menas išeivijoje eis tuo pnbiu keliu ji®, “ 
kaip~ir visas menas Europoje, prieis prie galutinio rup minimu ir- neis 
tengs?"sukurti nieko reikšmingu. Geriausiu"atveju-. bu® pagaminta dar ' 
keli šimtai portretų, natiurmortu^ Šile ra šėlų ir muzikos kūrinėliu;" ■-> 
gi blogesniu atveju meSinkai paeis sunkeliai®, texkindami"nereikli6® 
klientūros reikalavimus, prieidami amerikiecią"portretuku® ar bara-" 
lies gamtovaizdžiu®’ greitam pardavimui, tuo nesulaikomai gadindami ®uvo ~ 
irsavo užsakovu «konĮ. " "

Jeigu lietuvių me: inkai pasišovė kurti-amžinybei, o ne ati 
duoti duoklę--i®vir«ines divilizaoijo®, mado® ir"tam tikro komforto rel 
kalavijam - s, jie tūri vi®ų pinffa tapti kukliai®, bet fanatiškai® tobu 
lumo siekėjai®,"nedalo jawiai® net apie garbę, nei-apie bizni,, Tuomet 
ilgainiui Die^s, gaiš būt, pfabil® vieno i® jų-lūpbml®, -

0 genijaus me® pasiilgom ne dšl tautinė® rėkiamo--, bet'la 
blausia dėl to, kad laukiam i* jo gilesnio Įprasminimo vi- o no, ka® 
vyksta dabartiniam pasaulyje. JŪk gyvename ne" tik ei liftų e uro pilių «• 
krizių" laikotarpyje, bet Kritiškiausioj vijo--- žmopijc-- gadynėje, aob- 
kallStirnių sukrėtimu, "bei katastrofų: gadynėje.. G-r&iu.narčiom jėgom i®i 
galejū®, gyvenimą® £a®idarb"tok® bai"-u® ir dėmeli--kai chėocingas’. jog 
rimtesni žmorė®"jaučiasi at®idh?e-tie®"b£protybė®"br*dugne,"i kūria re
gbi ž t amai nukris, jei galingo® IcBrybb® ®iiSboliuo®e ne-'ura® užsakymo Į. 
iįsprendžiančio kankirSnciu® juo® košmarus, pakeioiaf&io siaubinga ■ 
chaosu svytinbiu ko->mo®Q. -. Bejaj dėl tam tikro ciniško abejingumo^ 
daugeli® člerinirkų ®iai* laikai® tebeelgiast taipjlyg nieko rypeting?’5 
nebūtų atsitikę., nei pasaulinio karo, nei maginiu skerdynių- bei 3epbų- 
taoiju, kuriu akivaizdoms jau nubluki dargi ® rup pu tingiau® i c-pyc® vaiz 
deii " '. . y \ • ’ " " " v
" ~ " Jeigu menininkai Ueferymo® akt savo "avytusių laurų, pavir *
sutikiskoS* estetikos bei profe®iynal±nė® rutinos uZburtEŽie rate, jei 
nesistengs- atsiliepti \ nebylio® tuo siaubo"žmbnijo® troškime®, jei “ 
nėjie^ko® naujojo z o djž i o^ a-tsSit,'naujo®io® valzdži.--®"meąo"kolbos' 
Įvykių metafizinei reikšmei išreikšti, - jie ga utinai. paskelbs., euro
pinio meno bankrotą. .. 1 . :

( pabaiga 9 p®i«.)
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angiti/'x&rx ”" ' 
veik visor, emigracijoj atidarys 77/ duris? i horsna/rt“$i*u>tt?sLni darKą^ 
Norintieji vykti Pietri Amerikon tepagalvoja apie ispanu ir pcrtuga'^ 
kalbas- “ j ■ • " •

Kuria kraštai - sunku“ pasakyti, neš dai
nėra tiksliai žinotta* įokėsA v-T*'t,-bey '(be~Ka rados T ftuotrali jAr
gentinoj Bolivi jOj^cilt iV .-dn >c"ii.ugo) isvi.e'Hnt uolius priima Kas 

. oien laukiama tiksle«»n£o i.'-uju J.vtcį’O&ciju. “ "j k
' '“ ' “ “Vienas dabar tižiu direkcijos uždbvįniū - suruošti 51" 

dėsnius- visiem®- stovyklos gyventojam" anglo,. kalbos kursus vokiečiu dės
tomąją kalba_ “ “’■ >' ' . • “

" ■ j?a®ižadfc spaudoje tara ginti lietuviu® atkreipti tinka
ma Uemesi 1 anglu kalba • mokymosi svarba, Čia p, Porges atkreipia mano 
dėmesį: . / ’. w '' . -

- Tik nevarykit pronSgondo®, ffik peš naciu® propaganda
buvo teisybė, Afrikoj ji - rieks j -^sąmoninkite. ne® arglu kalba i* - 
tikrųjų yra būtina- Z ’ .

.■' ‘ - S’u anglą kalba net ir Europoje .. pa v,, Olandijoj ar
Belgijoj galėsite dirbti**“? ; , “' ’ j •

-“Keletą? spaud.*:. liečiančiu. klausimą, A tr-i prašau“ (vėl 
.nekuklus klausima--;')? ar žinote, pone Mrektoriau,. 'kokius laikraščius 
lietuviai leidžia stovykloj?“ " ' ■ ~ .

Ui rėk t ori-y--- sapa«l kėdė-j e ir, atrodo.- nori prisiminti, 
P, Chuffart atraportuoja X“ “ ' “

1 B ie ui? ii j t.i elny, savaitinis,. zt?el ir - šyptelėjęs 
kultūros,, meno ir politiko^ "žur.. ninj nalp ji. 'Tee-’y/nen-- tai drei,

- Z?olitikos2 Turbūt" ti tėra turo j monsieur ie directeur?
“ v- Ja., ja’ litera foro*, -.juokias]. ._ .^io tik pagalvojau 

apie ta paveikslu „ ' “ .' ' . •
- nr pate-kina jus musu spauda^
- Tik??ai., ^'ic Labini!, kad joje dirba žmones inteligen

tei - akademikaic., Bet kad me---“jc-» ne”ūprantSm,“Ar leguldma vertimą?
Mes tik galime konstattloti? e-stetl^kr.j. l’isr.s- inleid'iiEtrv ir tt.“daugiau 
gi lieko, Ct pti EiohO'ls pavSlk^lu*-’ buvo mum*?-visiems '’iurprlzSsj

KlGusisai ?sc4-->exe, *e nepk-’i;ebiu; kad veik visi karinin
kai susirinkę k'Laus^wi, Įėjo ir r, b.iohoLs: ' •

-- B7-■‘ilo-s,’bos are yoi?,.. ■ ..
- Veny weli,7, . “
Kviečiu vi•■’u“y ?er-c 'y t.i “pt-udon,
— Aveo photo'-'-? — puikiausia,

“ - Žinomaypačiai r, I'ūto'r., musu maitintoja P kuri čeu-
giausla kolčnija“bara už žirnin-?, &>! jis taip zcdi3 para-'ytū3; numerin 
tu mūsų troškimus?“ “ '

“ ' Pasižada, Vi-i pa-’Įžade.. Ir p. Luton, Pra^o a-iu--ti
jiea^ fotografę, padaryti grupilių nuotraukų, Ir š'o aplaikyti - jie 'no 
ri s»u muml« palaikyti ry«l, kartu nuo karto peinformcotl.“

. "At<1 sveikinai Vėl matau punetė” Alioe šypsnį i*1 pasiten 
kildiną* ^ano paskutinieji žodžiai pilklau^o jai., kukliam^, padėti pa«l-y 
ryžusiam., kantrybės ir nervu žmogui, ' ’ ' j

. .. . <. .,- Adieu, Frau Griėchei Landa.., ■■ . ■;•• ,

VwAavDambrsva. . .

'‘ Kiek žydu Lenkijoj. ' ’ . - <

..'■ \ SBinLatyu Info?maoyj£y»' Nr. I55 viso?? kad niuo metu
Lenkijoj tėra tik 7^76^ žycai- Pries karu Lėliu.j_o.j_ 
jenai*
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■ 1 ■ ■■ ' ' . • . N T Y- B V T E W
to Glasenbaoho štovykos ŲITRRA ^rektoriumi p. Pa . G u 1 1 i o n

. z ' . * . -'■•■■.•

“Išmuša keturias, kada malonioji Direkcijos sekretorė 
panelė Alicė, *tiprijaioiai“šypterėju*. palydi mane ir poną vertėja i 
direktoriau is kabinetu* Pora* Gullion kiek ra amtelėjęs, paduoda rafikaj 
KviesdamSė sėsti*, smailiai žvilgteri Į klausimai* užpildyta užrašu kn^ 
gėlėm puslapi. Ola ir daugiau FIBRA karininku. "Interview"; - tyliai“ 
kartoja vlnš kitam, "interview" - girdžiu Alice balsą, - "Direktorių!? 
užimta?? ,., Vėliau..," -

~ Pone ®±rektoriau; - nedrąsiai pradedu. - §i m''vėlyva m 
interview turi' savo tikslą. Prie® pletuš korespondentai ožastal' atei
na komplimentu. į “vakarą,“ kad visi išvargę, korespondentai’lanko*!, no 
rėdami pilkom teisybė** A* špeoiatial atėjau po pietų...

direktorių* Juokiasi. “ “ - - - ■
Ponam Chuff ar t linksi ir šypsodama*!* pako:. "Ja, ja, 

v6rlt6, ioh verstehe... “ “ “ . “ - -
“ Perspėdama*,“ kad m’ano pirma*!* klausimas bus šiek tiek 

nekuklu*?, teisybėm vardaK“i*tariuJ ' ’ ’ . “
- Kokia Juto nuomonė, p. Direktoriau, apie stovykloje

gyvenančius lietuvius? — ■ ~ ~ ■
- ?avo“nuomonę apie lietuvius griže* iš Ameriko*“po atom 

togu pakeikiau. I* vi*o dėl lietuviu, lygiai, kaip ir‘dėl kita stovyk
loj gyvenančiu i*vietintu ju, turėčiau *it da* pa sakyti: man *unku juos 
matyti stovklčje. Daug yra kitu tautybių asmenų. labiau vertu vargo ir 
šiom stovyklom, kaip ju*...

-“Kaip ziufi BURRA iir patys amerikiečiai į DP ir kokią 
vietą lietuviai savo elge*iu užima kitu ?P tarpe?

- DF yra karo i’-dava, Lietuviai taip “pat. Ducmoflė* yra 
įvairios, tačiau Pabaltijo pabėgėliam*, kaip kultūros tautom*, skiriama 
daug simpatijų ir tižuojauto* dėl *io* padėtie*.

- A?“ UlfflRA žino, kad lietuvius ir ju kultūrini lygi at* 
tovauja ne Lietuve* intellgbntija, bet (bent 80}%) pilkieji žmone*?

- 'Žinoma. “I* «iu asmenų laiky*ei.o* me* ir darome išvada*
apie to* ar kito* tauto* kultūra ir civilizaciją. “ “ •

- Kokia*“žinia* direkcija gavo dėl tolimesnio mu*ų 1 i kimo
ir ar tikrai netrukti* stovykla bu* i*fbrmuota? “ ~-

- For* raštaž būvo gauta*, tačiau, atrodo, jū* stovykloje 
5ar kiek ilgesnį laika pa*ilik*ltet Be abejo, gyve Et o jai turi skaitytis 
<u ta galimybe.' UlffiRA nežino, koks pa tvarkymą* bu* gauta* rytojau* die-

- 0 emigracija? Kokla*“per*pektyvo* vykti užjūrin?“
j “Emigracija tikruif Ju*ų laukia. Emigracijų* plana*“ruo-
šiamas“ne menesiai.*. bet dešimtimi metu. Stengiama.*! sudaryti vi*a*“ga
limas sąlyga* įsikurti, atsižvelgiant ir i “kiekvieno“ paskiro žmogau* 
TOgebėjimuš ir kvalifikacija*, ^kirštant dsmeni* ar sudarant grupę* bus 
laikomasi“šių pMnoipu: škirti žmones pągfil jų profesiją. Jei tai pasi
rodytu at*kiraiš atsitikimai ^“neįmanoma,-skirti žmones pagal jo sugebė
jimus?. arba jo šalutine* profesijas? ir paskutiniu atveji! - tenkinti* Ir 
skaitytis emigrantus Įs-lleidžismib* ’paskiro* valstybės, reikalavimai*. “

“ “ I emigrficija pe?-imi*tiskGi“ietei±a žiūrėti.Taromo* viso* 
sąlygos jum* įsikurti, *Ud-ryti galimybe*“* t ud i juo ti aprūpinti inteli
gentija darbu pagalėjo špebialybe*. Ta aš noriu pabrėžti. Net ir taip 
vadinamom* tie praktiškoms išeivijos gyvenime "br-efe *i j cm* (hSmanitaram*, 
teisininkaij* ir tt.) Yra numatyto* galimybė*.“dirbti“profesini darbą. 
#avir direkcijai yra ^ifioma, kao-kbi kilrie kramtai ,“įsileidžiamišvietin-. 
tuosius reikalais j a teisininku (ta* ju* gali intęre*ū'oti). Bėt^ėia neuž 
mirštama viena sąlyga, pri<iQti*anti nuo pačiu i*vietintuj'Ą *u«ipratlmo
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Tnr.TMffffi •R’l-ZT . ?3TNK£A!j - KINIJA _•. '

{ 114 -Wocho i;r» 7)
‘ . - - •

■ Kinieoiai yra'di džiausią ir seniausia balls ifc ku Lt fi
ring ų tautu pasaulyje. Kai kitos- tautos tik pradėjo organizuotis. kinieti 
olai jau turėjo sravimą kultūra,. B^t ji7!* yra tai p pat vienintelė tauta , 
iSwilaikiUsi su «avo kultūra kelis tukstanoius'metų. Senieji romėnai, 
graikai, egiptiečiai, triviečiai i* persai «u sflvo kultūra yra jatt nebe 
tie. Vien tik kinu tauta užsiliko kaip praeities patamsių vienišas kolo f • c

Kinija#- seniausia demokratija.

Šito nenugalimo- pastovumo paslaptis atrddo, glūdi tame, 
kad Kinija buvo ir yra visuomet dėmck'ratinė. Nereikiacleisti savęs'suv* 
klaidinti kintĮ valdovu tariamu desųbtizmu. Nežiūrint savo vadinamosndie 
vybės-1,' jie visuoffiėt pildydavo tautos valią. Kiniečiai niekuomet nėra bu 
ve užkariautojaiš, jie vh,;,u ome t'buvo taikingi žemdirbiai, linija niekuo 
met nėra užpuolusi ne vieno kramto užgfobiftio tikslais, bet pati buvo ke 
Leta kartų svetimųjų užkariauta„Keliams dešimblams praėjus, užkariauto- M 
jal'vioada pradingdavo milž iii “k c j i’ulebių raa«ėj, priimdavo ju pa^ceito- 
cius ir ipat^s taudavo'kinieoiais6 K:-etis yrfi begalo konservatyvus ir 

; neprieinama*- technikos naujieirybėms, ’? mg anksčiau, negu visa kita Etilo 
ui ja kiniečiai pažinojo paraką, po.;-*--.iena ir'silko gamyba. Zefiidirltys- 
tes„ metalu a įdirbimo. knygų spausdi .mo bei astro romijo« srityse jie 
padavė daug' išradimu. ' . ■ . . “ .
' Kai vienam -e ur S piečiui palseke išrasti paraku, Euro

pos arijai Jadarė ih t' vienų iš'laisiaubiu žudymo priemonių. Remian
tis parako išradimu ir šimtmečiu bėgyje "itc išradimo tobulinimu, in
kilo moderni karo teehbika,- kuri taip vadinamos aukočiau olos civilisėoij 
jos' amžių j 5" privedė phsadlj, prie bedugnės krašto, Kinieblai jau. keli s 
ųuks’tandiu'?’metu ptieš- tai', tux03o paraką, bet'niekad į galvų Ji one ne
buvo atbjusi mintis- išradimą panaudoti žudynėms. '-ie naudodavosi juo 
Vien tik pramogai, '

Kraštas-, yiezjac jęs vergijos

Kinijoj lire .‘-.p ome u nebuvo vergijos. Visa' grai fcq,. some.tj 
m?, egiptiečiu,_ perini ir'ąsirie-ciu antikinė kbltūrh nefnbsl baisia, žiau 
?ia vergija, Uzterka prisiminti piramides. Jos drauge su'kitq puikiu, 
pastatu, liekanomis yra -nežmoniško vergų darbo liudininkės. Tie pastatai 4 
pastatyti minijoLu, vergų frakaižuvir krauju/ Jie yra liudininkais nea ' 
žmoni'-jc.^ kultūroj bet jos žiaurumo. , '

? 'Kinu sjena ..-' • ' m K.
• TSciau..ir Kinijoj mės.randame.-kitu pastattt, skiriu • 

kilk oš reikalams,-c»tb tylų- prieš kėti” 'tūkstančius metu. Visu pirma 'tai 
”inuj siena -.vienas l^ jahtuoniu pasaulio stebuklu), pastatyta'krašto nuo 
svetimu užkariaut -..jų,.a paaugai, r.-. ■ ' ' ' '

' . • KaiiEur.op-.oje ktiltūra -tik buvo pradėjusi vystytis .kinai -
‘au turėjo puiku keliu, tink La«tątė didelius tiltus., ir Kanalizacija.
■ • . ' Jau 571 m, prieš K r !•-tų'didieji kinu, mokslini nk ai, 1
kaip MSngtse. priklausantieji Konruc-’ljaus mokyklai-, mokė, kad tauta tu
ri teiy^ sukilti prieš blogų, vyriausybe, pateisindama'hgt Slkonb nųžu 
pynių. Sitam mokslininkui pagerbti buVo kėliau .ptStomošventovės,'Lt* 
dabar dar kinu^tauta jam teikia dieviškos pagarbos* Marko Polo^garsifs
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Vidurlnii^amzlu, keliautoja* . A*ri*"j Ątisals metAls gyveno Oingis-iha- 
no karališka Jažie dvare, teliko mum* f iliu, arie puikia Kinijos sočiu*,Ine 
ir politine sistema. • • : ■ ' <

Kinijos turtingumai . 
v ■■

. Siu laikų ka pltallzaas vis smalkiau ir smalkiau Ver
žiasi i, Kinija. Daf"inėi^tįrtaw- kra*ta* turi neapskaiotuo jamv* žeme* bar 
tu*. Ypatingai i.ei^*iainiami yra anglis ir geležie*), ištekliai; Yra “dar 
ir kitu retų ir vertingo žaliavo. Kinijai vi* sunkiau darėsi spirtis" 
svetima’jai'itakal." Prie* 100 metų ivykę*" anglų-kiniečių oyiumC kana < 
buvo pirmasis- tos svetimos itako* ženklą*. Kinija grimzdavo vis giliau 
į moderninio kapitalizmo imperializmą ir vi* giliau *le^ė kinu, visuo
menes pakrikimai." Sūnys tseno pravesta, kinu, revolitfoiją pabando pagaliau 
W pagrindu atitaisyti socialiniu* bei pelitinius santykius.

į- ■ • ^Arbatos pardavėjas, tapo dinastijos Įkūrėju
; i; ’ ' ’~'n" \ -

" Ge;erali**lmu* 0augkal«ekas yra"Sunyatseno betSrpl*
Įpėdinis. Situ abiejų vyru, tėkilima* yra kiniečiam* charakteringas. 
•Iruo 'lę 11 metu 'revoliūoiJos rAilia be|bgib monarcho Kinija valdė Scofig 
seimą. Maždaug prig* *lmtų metu, to* «eimd*~prabočiai buvo paprasti 
kuli t vežikai, paty* traukiantieji savo vežimu*); 19 *imtmerio gale vie 
i'>as 1*’ Soong-b"emigravo 1 .Ameriką ir "a p* Įgyvens** New-Yprke prekiavo 
arbata. Ji* i**ikl'ietė 1^ Afierlka llku*i Kinijoj save brolio ^unų. Jo " 
vos devynerlų fnetų bbolėna* netarė jc"jokio"pa traukimo' arba to*" prekybai. 
Ildelio tėvynė* ilgesio pagauta*, ji* pa*i*fėpė laive, tupėjusiam iš
plaukti i"Kini ją," Ji •surado , bet laivo kapttora*, pamilę s tą kinieoių 
Valka, paviGmb pa* *avė ir krlk*olonl*kal išauklėjo. Te*imoiai melj pza’v 
e.jtls, jauna*!* Soong-a* buvo tiki* protestantai ir ,amerikiete* mb gal
vos'iki k.djų. Amerikiečiai davė jaffi keletą, tūk*tanoių dolerių ir sUtei- 
k e" vieninteliam Kinijoj biblijo*. #pau*dibimo ir pardavinėjimo tei"’ą. 
Ji* pardavįndjo"*avo biblija*, tuk*tanblū* kiniečių.,atvertė i k^ik*dio-- 

. nybę ir rūpino*! Įkurti Kini joj" Ame riko* pramonę^ ^arėll*-Jo;.a* Soong 
vis turtėjo ir darėsi galingesni*JI* turėjo tri* dukterį*“ Ailing. 
Oinglfcng ir Veiling, Jo* vi*o« try* buvo Amerikoj išauklėto*.

Trys duktery* - trę jo* vedybos.

Jauna*!* Sunyatsen. dažnai lanke*! pa* Soong-us ir b.-’i 
buvo ją politiniai ir materialiai remiamas. ^a,i pc lęil m. revoliūoijo 
Sunyat*en perėmė valdžiy Kinijoj, Soong-u duktė Oingling tapo jo *ekre^ 
tore, Sunyatsen buvo jau vedę*, bet ji* per*l*kyrė *u savo žmona ir vd 
dė Gingllng. lėl tų vedybų Soong-u“seimą tapo pirma Kinijoj.., " \

Tuo pat metu pa* Soong lankėsi nežymu* ir nežinoma* 
leitenantas Cangkai^ekas, Sitų leitenanto pamilo kita Soong "duktė1 ? Kei- 
kubg. Oangkaisekas buvo vedęs ir turėjo vaiku,. Tadu ji persiskyrė su" 
žmona ir vedė Meiling. Treo'iojl Soong duktė’ Ailing i^ekėje už vieno 1* 
turtingiausiu Kini jo* bankininku H.H. Kung. Tvų trijų, vedybų Seka ...Jo og 
seimą, kuriu, protėvi* buvo dar Kuli, tapo galingiau*ia"Kintjo* seimą 
Sunyatsen-ul’1924 m. mirus, jd įpėdiniu’ tapo Oai.gkai^eka*, " " j

žymėtinai yra Soong BaltaisiM* rūmai*-Washing
tone .niekuomet nepertraukiama* bendradarbiavimai. Soong turi savo priva 
tų~lektuvų ir, reikalui esant, ji* skrenda i Washingtons,"kabai retSi 
atsitinka, kad Soong toras Baltųjų, Rūmų butų'1 nepateikinta*. 'Amerlkęs. 
pagalbu*; Ėska Soong-as pravedė Kinijoj geležinkeliu, telegrafo ir te-lų 
fono tinklą,' '. vi \
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ateiti®-< . I
- - - Antrojo pa®eu ii Z aro didžioji šeaneaol ja yra re-

papras-ta# Kinijos vidau® supramoninima®. Vi® dede®niu Eia®tu buvo kaba
mi Vidaus-Kini jo® žeme® turtai, ^alp grybai pb lietaus augo fabrikai. 
Pradžią tam"padare japonai vienoj barikados pu®ė"j. Kitoj barikados pa
inėj Uangkai®ekas, karo reikalu veržiama®, ėmė' taip pat kurti Bižzinui 
hAaiįpramone^ kad galėtu ‘pasigaminti ginklą, kadangi amerikioią ir ax*l 
glu ginklu 'tiekimas vis sunkėjo.- ~ “ ■ "

'• “ x Tabar projektuojama statyti stipriausi, ą<? jėgainių,
pravesti naują keliu. 7wII a u jai sukurta kiną" pramonė tur būt tuo tarpti 
negalės konkuruoti pa®auline'®e rinkose, ne® pramones dirbiniu pakak® 
tik savo rinkai. ' ~ ~ '

" Pbl šito turtingo kramto kovoja"®tiprio® ir galingoj
jego®. Japonija jau sumuota ir“ka pituliavo. Ka® b U® toliau ? Ka* laime s-'S. 
Kiniją; laimė® Azija. Ka® ture® Azija, valdy® visą pasauli. Ka® gi 
laime®'Kini jo j? x .

TRUPUTIS STATISTIKOS

Pažiurėjus i rasentai pravesto Giasenbaohb stovyklos 
lietuvių ūgio ir svorio matavimo duomenis, matome štai ką: t® 250 tan- 
tiežiu, neskaitant“veikąP 1J žmonių. (1& vyru ir 3 motery®) svorls-ati- • 
tinka-ją Ūgi, Įminus viena~metrą) ,“J6 a^-men®'t28~vyrai ir 8 motery®)“®a 
vo ®voriu~ virsi j a ūgį, vi®u“kitų svori® mažesni® bž ūgl.“S*nxkiauslas 
lietuvio sveria 100 kg“(ūgi® 175 cm), lengviausia.??;. (meteri®) 44“kg (ū- 
gis 159 cm). Palyginus- ®u ūgiu, didžiau-’ia® svorio trūkumą® pasitaikė 
21 kg - 182 cm ir 61 kg (vyra®) ir 167 cm ir 5® kg (moterį®). “

~ Stovyklos- aukstJiaut-ia® lietuvi® turi 186 cm, (svori® ° 
77 kg) žemiausia®* 154_.cm (4 amen®: Įvyra® - ®vor}® 49 kg ir. 3 moterys 
49,55 ir 59 kg). “ --... * ■

^Suimtieji Lietuvos rašyto j ąV- '<

"PraugSs" ra4oi " 7 A
Praėjusia vakarą buvo~®uimti irišovų tu, Srjungo® gilu 

ma ištremti rašytojai Joną* Vytautą®. NSrbutą®, J; z>aby‘-'-Ženge, o~ 
Juozą® Keliuoti®“buvo*'nubau®ta® 3 metai® kalėjimo ir to išvežta®.

“ I® mok«lo''zmčid.u, ®uimtl ir, nuteisti ar 54 tel®mb 
prof. ZvlrSna®, doo-“Jbr®kl®^ doc- Vyt. Jurguti®, ^oa. ®dv.
TJ. Tolia®!*, prokurore® Jo2u®kax aa7 tunaiti® (tardant r^Ves) ,prof. 
Petkevisiu®' Bleliuka®, lastiene ir oile kitų teka rcv^cvx , Žiežmariu ir ^zno
ir isveže vi®u® mokytąją®.
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; ■: *-*•- •- >-VW ■ * •

"■ AMERIKOS ATSTOVAS KUN. DR. KODOIUS . /
APIANKI! GLASBIBAQHO LIETUVIU KOLONIJA

1 y .'•...

Gegužes- 23 d« musą-stovykla aplankė Bendrojo Amerikos 
lietuvių Fold o (Bąlf) Pirmiiiihkąs ir keleto? kitu amerikabi?ku orga 
nlzaci jų atstovas kuC« dr. K Č r č i u s, ’ • ’

Lydima? vietinė? UERRA direkt. p. Gallion, |x’ Heynde- 
rixir liet* komendanto p. Raudikio aplankė“keleta kambariu'" lie tu
vių, -latvių“ir estų barakuose“pa ?i t eit būdamas apie "gyvenamo “sąlyga?.. 
Taip pat apsilankė mų?ų meno studijoje; kur ypatingai buvo ?veciaš 
nustebinta? ir net pažadėjo is Amerikon atsiusti darbui oriecicriu, 
vyrų choro repeticijoje ir vaikų daržely. • ’

Sausakimšai prisirinkusioje lietuviu ramovėje svečia? 
padare trumpa prffie ?±ms;. ■ “ “ 7 .. ' “

Vi?u? susirinkusiu? pasveikino Ameriko?“ lie tuviu vardu 
ir pareiškė, kad jie mu? užjaučia ir ?u pranta.' ką i»aUki* gyvenimo e 
be tėvynė?- . “ / “ - ‘ .

Svečias* 1 bai džiaugėsi mu?u pastangom! •- ir darbu^vuac- 
k uit uri Limos! srity. “

Amerikon“lietuviai,‘■nežiūrint Įsitikinimu, organizuoja 
gulimų pagalbų Nelaime? ištik tleffl«ieKJw.“ Let ir ne lietuvi oi- mu? re
mia savo aukomi?T Amerikos vyriausybe.mus globoja, ?kirflrjna ’.Tantiliz- 
Karo Fondo (jiationEl Ford oi* V«arn) lėšas- Tuo atveju me? laimingesni 
už latviu? ir estus-

, “ Me? amerikiečių tarpe, turime daug sim'tatijų- Amerikai
lietuviai vi?ų laikų informuoja Amerikos tauta, apie lietuviu kančia? 
ir vargu?. Amerikos Darbininkų Sąjungos nSriai“padedu mum«. ;J.u vado 
vybes-; pareiškimu lietuviai yri geri žmones ir sąžiningai atlieka- sa
vo“ pareigas1: . Lietuviai ne pasižymi Amėrikoje“turtingumu“arba aukšto - 
mis vietomis vyriausybėje, bet ja elgesy? juo? gerai atestuoja. Ypač 
Amerikos kata likai ir jų organized jo? nepaprastai rupina?i“mumi? 
ir “teikia pagalba. Jie pirmie ji , dar tik organizuojant šaipo? darbe, 
atsiuntė 5.000 dolerių auka. Ju« taip pat padėjo, kad vyriausybe pri
imtumu? Karo Fondai.“ “ ’ ■ “ ~ ■

“Bet~#i?ke? priklauso nuo mu?ų pačiu. cavo elgesiu ir d 
darbai? parun^im squ ir “Lietuviu, tautai ate'iti. \

Tiesa, pasitaiko ir blogų reiškiniu Ciu?u tautiečiu tar
pe kaip pav.j,kaikur Vokietijoj, bėt tai tik išimtas. ' “ “ 1

“ Gerb. .'Svečia? p .rei?kė, k-kd ji? dabar atvykę* iš Itr.ll- 
jo*"’.“Romoje privat. audiencijoje r>rigme« ji šv. Tėvae rijos jjt 1? - 
klausydama? lietuviu vSrgu? ir pareiškė^ kad ir maldomis >’4 Saterla- 
liie pagalba mum? padės. ĮSv. Tėvas •-'•iuncia visiem? lietuviam? apašta 
liška palaiminima. . ; ■ “ “ “ • “ “

Romoje dr- Končius Sušaukė šąlyo? orgfinlzaoijų stt'iriil 
kimakima? kurSme dalyvavo Amerika? amba^adoMu?. Vi?i pritarė šalpos 
darbui: Angliški ir italu laikraščiai apie ?ia konferencija atiliepe 
labai ?lltai. “ ' ų “ ' “ “ ' • ’ / “

f “ Baigdama? pareiškė Amerika? vyriausybėš pęžada t.”NiCkas
nebus prievarta grąžitama? Tėvynėn”, nfe7venkit,-liiik"mi., be ..rūpesčiu 
.'y kaip tie DieVo paukšteliai, kurie nei ?feja, nei plauna, o tik nau-n- 
Čoja?,n baigė svečia?., “ “ “

VNRRA direktorius svečiui padėkojo už a p. lankymą’ir 
prbnež’ima. "Iki pasimatymo laisvoj Lietuvoj!” - tardama? mū’-u .tuutie 
tis? aplei'do sale. .. ”
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7" pažymėtina/kad kur, KčTčiu? a-to mnėJ- .AW Ac ’ vp-uda ireiškė: "Taip gražiai i^?Afo la±kr‘o »'
vynen”, jokioj lietuviu kolegijoje mate?-”" ~ £

/ Kita diena“mūrtiXolonijęra vadovybė vėl t*t?dr. Konbium ir turėjo platesni pa/Įkalbsima mū*ū rū^ifia'£<eio*latf«i - 
mabr. Ta proga taip pat Wo Įteikta, tie
tuvio apffuą<w_ir Kffilltėty parengta,r' praįeSina.^ntj/„į korijo. ■ 
rupe^oiu? ar darbu?, kurie tuoj oiy) pe«tu/buvo pa *1x^1 i/e rikę. ;

’ ’ '7 t/ • . • ‘ ‘ {

Atkelta i?r 2 pąT.)

r TikeXiš5^z jog kalstyki? '«?iu dienu audringuose bSrdymnb’
?? jr-ų-nkiame ištremtųjų gyvenime lietuviu msūinink ai padiek* galim 
$- rtu.^aupimo bei religinio į-igiliiimo ir i«“ju tarpo i»kir? Dievo 
Wpth*’’ genijui. Ne*verbu. ar jų pa’--tango* bu* apvali! k uote/-- dar 
Rėmime'; ar jau ii-laikvintoje tėvynėje. Dfada ai*uojaz kui* ji no 
h. Įr n&šu tėvynė nė tik kiaura geografinė *avoka: ji yra mū*ų pa- 
F-0 širdyje ir «ielo*eo i : .

J Įroli bines Baidos Santrauka '

Gegužes 15 diena. buvo baigta Užsienio įsikalu Linisterių 
KoUferenci ja. Po trijų savaičių ginčų nei vienu į/ 32 klausimų, 
■įrašytų į konferencijos programą, neprieita toteio" vieningo sutarimo, 
gaip paskutiniuoju, neįrašytu punktu: konferencija, pęrtraukti ir 
pasilsėti iki birželio 15 d. Per ta laika, begalima prisirinkti 
ta uju argumentų savo reikalavimams Saremtų<Lr. 7 gal but, patarėja 
Ąr ekspertų eiles dar daugiau papildyti. Jau'ši paskutinioji konfe
rencija palidovu, skaičiumi buvo rekordinė: l'olotoves i Paryžių atvy
ko su JOG- žmonių delegacija. Svarbiausiu buvusios konferencijoj klau
simu, atrodo, reikia laikyti Italijos reikalus, kaip tik čia ir buvo • 
didžiausias nuomonių skirtumas tarp Vakaru invSotniecu dėl Italijos 
sienų su Joguslavija, reparacijų, ir kolonijų- kaip žinome, .Sovietai 
reikalauja is’ Italių stambių reparacijų, nuo'kd vakarai atsisako įr 
tdigstosi į jų kolonijas, kurias anglu-saksai nori padaryti nepriklau
somomis, po konferencijos B£rnes pasakė taut oi didele kalba., kurioje 
pažade to saukti JTO (U IT 0 ) susirinkimą, jei šia vasara, nebus’ 
pasirašyta laikos sutartis ė x • ' . I

Persijos reikalai savo prieštaraujančiais pranešimais ir 
svetimųjų jagu veikimu yra ..clcsiski* le^ris praneša karo Įu-skt .•.j —. 
Teb.eranui, Teheranas tai paneigia, Tas pats Teheranas preso Goviitu. 
pasiuntinį - Persu, žemėj, t.y. savo, leidimo įvažiuoti persų utsto-. 
vans patikrinti, ar Sovietui idtikrųjų iki gegužes S d. įssikraustą. 
Leidimu, žinoma, negauna, be r Saugumo Tarybai praneša taip, lyg is- 
tikrųjų butu savokrašto viešpačiai. Teisingiausiai, atrodo, apie 
Teb'-rtenS bus’išsitarus jų pačiu, pasiuntinys Vašingtone, sakydamas 
kod jo vyriausybė neturi galimybių žinoti tikrosois savo.krašto pa- 
d^ižies# , • ■Pčzlmetina. gegužes 5 d^JErancuzijoj tautos balsavimo re- .u- 
zultatni. Ikr ši tautos apsisprendimų kairiųjų pasiūlytas konstįtu-/ 
ei jo? nrojelatas,' duodas diktatoriškas teise 
partijai, buvo-atmestas.^ ■ ' ' • -

G
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JAV 'kata1]:

Kata;
jmerijtos li.o.tuviq laiksąeti,-\ nUraugasA rašo, kad Romos 

■tx^-JAV'išrleicic a t si sabkima pavadinta: ?Tarp karo lp tai 
mas priimtas mėtiriame vykupu 'susirinkime, kuriame uju 
'O “ ~ ~ ~ ’•, ■ 1 ■ “ .

/ / Atsipaukrmas pradedamas sials žodžiai*? : '’’karas baigtas
^t ra&aulyja norą taiko®. Atlanto Santeri®‘nustatę taikos pagrindus. 
Vz j.?09- kovojame- ir laimėjom© nepaprastai aukšta kSina sumoksje. Tai.

p- taikos Idealas*. kuriuo gyvenama kardinėtu. Jis^verte mu®“kovbti 
iz“ laistė milijonu, kurie buvo pavergti oilejš kraštu? Ar mes atsisa, 
lytims slo taikos' idealo?. Jei mes tai padarysime, prie® musu akis 
X<*kilw atominio karo katastro.fn. “

( “ fcai’-f Vakaru jSermoki'ati ju 11’ Re*x4o® esamu didelio nuo
monia skirtumo. Rusija siekia savistoviai "'spręsti "d augeli ’politiniu 
klausimu *=?au palankia praseme. Ji“bando sukurt3 saVo Įtakos Zonas Ry- 
yu Ir Pietryti ne j e Europoje. Ji1“ nesiremia sutartimi®‘.5 ’'kurį omlš 'gerbiu“- 
y aisty b Ih suversnuma? ju tg.iyes*’ bet primeta yal’dala, ir savo tikslams 
panaudoja be jeges Lėliu valst^tw. ~ "

Atsišaukime «ct-5?kia Lietuve® ,..>atvi jo*?,’ Estijos uzgro- 
'bima, ęjpgavyste Lenkijoje, abejingumą Italijai ir ker -ta. Vokietijai.

„ Apie tikybų per sekle>jime-ra«o ”S1 stėnos Rytu ir Pi e try c 1 _
ciu ZStaopoje rbdo, kad didiejl-idealall yi-a paipze«. 0 jie mus lydėjo 
kovose, kad pasauli i^gslbe-jns nuo tota.’llsko jo režimo i®igale jimoj*-

“ ’ “ “ I - 'T x ■

■Plačiai pasklejsta® Lietuvos yykupu laišką®.'

: Amerikos lietuviu savSitrastis »Garsas”' i>Q.,0: ^Lietuvos
vyskupu“ lalska apie LiatuvBi pa daiytas“e<kriauda® i? jos L& grikis u® omy- 
'bes- atstatyme, senatoriaus 0 ^on®kio siūlymu, persi® pa u® ai no ’Conere®- 
rional Record", kurio tiražas 15^.000, .. t*

ištisai IdOjo-ir »The 'Tablet” kurio'leidžiama1- 
110.000 liCWG lews S^rvicė evai?besnes laiško ištraukas pranešu sesiasde 
»dm.t~keturlera JAV laikrasoiam«.'’’Chicago“Tribūne” miltlonifiio tiražo Įaiska plačiai pamtnejol Tuo badu, balsas uz lietuvo<Aal«ve si ka?ta 
rado atgarsio laikraščiuose maždaug trijų mill join egz. laidoje”.

~Crotentaj£_dėl-_Pabaltijo ^oknngcl įqš

“ReuteMo žiniomis, Lietuvai išlaisvinti «d<.n£,n 
bitines Buenos Aires, padare-si pa reiškimą,:“ •° ’

NUrnbergo bylos metu, kai teisiami karo nusikaltai 1 «1 
Sovietu Sąjungą pažeidžia Atlanto ūherta ir'VTO nuostatus.n-‘? __
LatvijojepiBvtijoje, jas atskyrus nub kultūringo pasaulio^ isai<VĮfi mnw ’ 

(diegtu57, ztido tautiečius ir žymius skalpic^ lietuviu išveža’L 4 .
gilumon. -•<; ; .■ < “ t “ ( >

Lietuviu tauta visokis, isgalęmis'/kovojo per ištisusĄpe“ 
jis- metus Vokiečiu okupacijos pries nabiu nlaims. u tauta“ prosX0
tuoja pries jo©’ nariu naiki,nimfl ir prašo JTO pagalbos, pac 
laisva, demokratine, nepriklausoma Lietuvos valstybė. r. ,

" W • *•* į Z,

L1 e t krrd.u me toru a t yjs a.ukima_S-^_
\ - “ neturiu motSru črganlzaoi’jbs kreipiasi i lai*vu kraštu
moteris prašydamos pagalbos“ V-keidintlfias.lietuviams ir Ken-il-anolal 
lietuviu tautai. Ilgame atsišaukime isde. ;cius lietuviu ’cantos kryzli*-.
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liet.rt'iu tauta 
a:Vj?a Santar _

atsilikta, 
La siusti

L nB1&.

nc-^cl'keli lavonai

neleido 'pa-'alie&iatt“ ieĮti a 
krenta, liaikra^ti*--’ reiškia 
•plauke i* Švedijos i „latvi j o’

Hor** diegeli u L
.je paslaptyje. kad -.aujo*’ an 

X** pu Ji 7 Ker*

^Mnn,n'-Hn^n^?<0T^D1''*cW’ •r"-'“ 1/^.v^u7~aaldau^fi’ paramos? ISišypjsr 
C<nSi° 061S;Qcl^ V-0-’ &ve^TnotejAfc/'šaukiame*- jt&b
Jainiuge^niuju. maloau^^- <r ^u wPlau«ybiu: ? Y~
'/oje aelyvatrtl’. Uetar'’ ^,^S «' Jiff xarXu ir leipfi telionkorfere^- 

J>ijovlr poUolja!aV91nl /i*6 J1 ssltrauxttf'iarluae^, asm^stoa 

. . V Priversti STE^ vyriausybe- kad jėga iėvfelttnoąta*' lie
tuvi tor gražinti Į lietuva. • ,i , . ■ rV .

jfs Iki ~$ovie tu kari Dotieng bu>a 
neliktu galutinai išnaikinta, kuo erei di*u 
vininku misija, - *

Lletuvluy karius* Švedija i^daye 
i. „ '• '' ’ \.• ė, sausio“23 ČL Švedijos? i/y r tautybė

saa.^l^'u'.iOtž. rusams-buvusi us?*“vękij5diJi karius — pabėgę 
GaTTtoEv ii? Rinkaby autobusais jie buvo“nugabenti 
i kur atplaukė ru«ux laivas »3 i e 1 b o « t r o v» tik .’au-i 
prievarta, .švedu poliai jai padedant, nabagėliai i«ddintt i laivj 
sauylo t‘- g-, vakare išplaukė rytu kryptimi, Tuo. laivu'1«M&ta j/v šabai 
titulai ir 234 vokieiblaii Švedijoje Liko pabaltieeluš T' 
gauni u ir .3 pavojingai susižeidė. -‘ '

. SVedu, dienrašti s“ BAfteXbIa3et«i vakario' m&a. 
be,“kad latviu radijo «rtotie-'> ’Vle^'turs * . pranešim u „■ ••■.n 
laas^i:rov3,' atplaukė i Vents'poLio uoyba,,. Iš- 6ia pabėgėliai 
\ Maskva, prekiniu trankiais,, kurio vagonai~bivo grotomis .. . _____

its SK.GB, susti print cmi« jėgomis, apstt- 
ut Ventspilyje ? rusu ktrriuonSaee voros 
1L tiro Įgulai uzdraH'"ta le^eiti 1 
.stebėjimąP kad minėtas laivas 4 dienas 
•s ta 7 \ 1 '
1E&.VT Švedijoje buvo laikomas ^idziaueio 
nesukėlus3 taMsu ivykic' kraite padare* 

r&t^e a-meau reiškiančiu re pa1 d į e ik i Lima 
s*iuo'gyriausybas--* 5ve2ijc« Liuteronu ry«knp3, suvažiavime“pareiškė '
fte-pe šit enki nlSa“ zLHo pabaltieci^ tragiškos būtie*-. Teis-etumas,“
fciuo žygiu, esąs tes7 Vykupal pare^kia užuojauta“ n Maltiečiam*».
ir pageidauja^ k w nu.'i«tatyta.€ėl prieglaudos teisių ir taikymo, 

Viennaštiy ~ ’SVen&ka Itegbladet51 paskelbė vyskupo Jt VtaLlberg 
. kariame dė^tc s’5'7.946-1-23 5* yra viena vam.siau.siu «iu diem 
gyve rime -:Oji die iii daro dideli gėda švedu tautai- SVe'dfims ’- 
žvelgti i’š --273 akis, nes dėl trukumo el-gnentcri^kiunsiow tie®o- 
rdystės. 'naeitt? per toli, įvairiems kilniems tikslams įVedu“ 
rkLl-lcrdai,negali pridengti 'ju dvasinio supuvimo, Tei•■ilgumas 
irdy^ti uzleido"vietą jėgai, ,

. Tisu, kas> vyksta Švedijoje, galima Užtikti Et:ropo« pasauli- 
mes Įvykiu raid^je= Tat rydku karo, batikaLteiiu bylojeM Joks 
žmogui .negalėtvĮ dv^jotix del bausmės naciu. kurie'yra padare 

•didžiausius nusikaltimus, Taulau nusikaltėliai parlėkti remianti*-'- nė “ 
tei«s->._ bet jėga- Ar tokl^ nusikaltėliu nerasime Valstybėje, laimėjusiose 
4*1 kara? Ulvlli’biu gyventoju i'L-^tma'L ir žudymas okupuo’'os!3f kradtubqė 
mokslia'.Sidžiaugi pąslpiktinime» K.odvi nutylime apie Įvykius Pabaltijo. 
?a?.^tybė*»e ir ’ Rytu Europoje, kai“ va kLaAiu~ ok’u'paci ja pa keista kiton jo-, 
po*?? ^’abaHijo krantu, klausimo l^irendimaL“išsaukia ^arąJj<.
^Lpra«»ti, kad atsakomybė. Į^-yklu. .̂ yi^a tauta. Jėgos pavdlniclas . 
^elšė^vra' žmogau«*“kapitrl.iavines priSK'^Kini • met8.atkaklios ko ,
40<^'i|^ava{ Vionoo’ gelbetĮ i«r mirtie-’’.na^uy-1 <sdog<.uR-ž?veries tr-iunu 
žul•* * /■ ' ■". ,\ • ■ . (
. * ' Hfto-bladSf* kTi tlkucja vyriaasybėr- -^virna pabfiltiSoiu
yJ tr...A vii o7 ka-? rusai neveiku La u” . 30-000 pSba.47164" «<-..4e.0v,ro nc.i įtinę*’ veiklos, 1 >'

ir ger
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■ iicHZ'teria žiniomis* Jau kuris metas, kaip ^(ję^atal veda 
derybas su ^aąo.iz ai s de*X pabalti eolą gilinimo.. Bcl*v4Jr.ai ręikalavo, 
kad" .vj^si n^baĮ.tiediai, gyvenanti Austrijos prai.cuau zpjxje bi'i'tv gražiA 
ti 1 S^TESa Tuo klausimu be susi tarta} o Prancūzija recede jokio-er&nzl- 

•asano' priimti boiėėviką.siulijimusB “ , u
•’ ’ : ~ “ Afrikiečiu zonoje gyvent tūkstančiai ?s iškeldintųjų;*-' 
kuriuos- s'iahdJ.e.oa' guboja JA?' Valstybes de pax-tame r. t o policijos žitrioialS, 
toje $?#Xty je “gyvenanti . pabalti eolai z-ebsrcv. jėga grąžlikl ękkLcie's k?a&.

..•ta*?- iArkyrus kai “koriuos- Š'TRS piliečius^ Is -prar.ęa/.n zonos I amerikleoi 
sritį žymesnio sk&iala uv“perbėgėliu nėra~buve, Tik pž-aj^oii’ab sovietu de

'.« judė jimas- is pra'ncazą 1 ..įerikiečių užimtas 
^'paily MailR\rai-o ► 3 JAV' karinį u 
’ “ ’ pabąltieoiai, kurio- tardymo

3 jėga grąžinti i ki:

' ,rybu metu prasidėjo didesni

pareigia žinią,, kąd pabąltieoiai,. kurio t 
e&ą Lojaliais?, buAą jėga grąžinti i kita 
iškeldintieji negali būti jėga,grąžinti“! tėvyninį i^ffey^u-* ^ržymUj škai-

rityje yrą

gėlU HaTLejt 
'* jodyti 
ikrinoą kad

«>■ f j, JU.-- į J.- ' .-. iA- .y. -J*—', —  “* 
ka Įtinus* būnant JA1/ globoje®

’ iėėl-v srityje’ yrą 
,c«ea 'i. juo* reikia 
. GelierOla*’ nurodo

is

-- - - — — u'-'o o—
olų karo makalu e XI u ar ^ryk^zię^Ą įsv

įer.» Uao Baraay pranešt,, — _
7_5yOOO pabsltiedią, gyf i.an<5itt .^iiriausiose .-.t
žiūrėti , kaip 1 ie'ga, Įvežtuosius’ dirbti Vckist,^ .„. _____ .
kas?"naoiu bendTad^.rb'iaj2is» J50 neiti links*! leisti įja'adotis iškeldintųjų 
teišeini si,? 1

.%Ktąs_Jią_

s’c.tlrtap kad Lietuvos reikalu kreiptasi ra*td i JTO 
(UITC^ Pilnatie’* •ęrezidijuua^ Restę išdėstomi iVykiai-j .turi sasiėji feu 
Lietuva ir kaimyii.riu jegu. luolatirėmis imperialistinėmis užgaidomis.

S’io karo metu trys okupacijos nuolat slėgė lietuviu 
tauta.p bet'jcs ne palaižė. Lietuviai“ jėga veržėti &",Ir<ą ar Vakarus. 
Gyvenamas sunkus laiko ta# pi s <. Tautos nepalaužiamas i c*i tiki liftas; kad“’ 
priespauda nes?iderinama sg žftoi'ijos pažiuro i tarptautiniu^ santykius^ d 
drą -iaa ją tverti sunkiausiose sąlygos®.-. Lietuviai patrljotai nelygioje, 
bet' garbingoje kovoje tikisi atgarsio oi^llituotos žmonijos sąžineje.

Šiuo raėtu prašo JTO Į?ilnati- “ , ’ “ _
1- Rasti kelius ir priemones sulaužytai Lietuvos 

teigei a t statyki. Sovietą Sąjungos akyvai EdžiOs* agresijos, kuriai Lt Otų 
va nesudaro mažiau*!o pagrindo pašfcriniams pūslinti“, patikrinti teise 
ir ramybe^ Tai bu!ux nagrindu Lietuva atkarti laisvais, demokratiniais 
rinkimais, kuriais butu leidžiama pareikšti“politini kelia» ~

2- > Turint galvoje vi*'uJ“kas dabar dedasi Rusijos oku 
puotoje Lietuvoje, neatidėliotinai nusiuati JTO komisija i Lietuvą, 
kad Lie tuvi uK tauta apsaugo jasTp pereinamuoju metua nuo vykstančio be
sto dairinio naikinimo.>

"■ ■ Plačiam pasauliui - Lietuves draugams

' v'j - “ Turimomis- žinlomi*, įteiktas rasta s“ valstybėms,, ijeppl-
1 pažinusiam®- LietuvoA Įjungimo.SIRS*~3uh1 ja^susitarusl »u Trečiuoju.
Reichu ir pasinaudodama Vokletįjo* sudaryta politine krize, darė žygi 
I9W.VI.I5 čo Lietimą Įjungti Svietą Sb j U!go n® “Tam“ žygi ui, Lietuva “ 
nesudai’ė" menkiau-viory‘priežasties Ji« ■iriėšiugas visoms sutartim,*?su 

'darytom^ tarp Lietuvą^ ir STRS, 192OA7II^1^ d. Maskvoje pasirašytoją 
Lietuvon -• STBS Sutartyje, ll>tr.*>. Rusija iškilmingai posizkda pripažinti 
Lietuvon ne rriklau^omy5>ę,' jo* suverenumą., laisvi ir galutinai at«i- 
<«kvti «3vereiiniu teksiu i lietavią taut^ ir jos žemes. *. .. ''
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Sovietu Sąjungom a^rerdjos-, paneigusio^ Lie tu ve j e “teisę ir 
morfflĄy jie pripažino didžiosios' Vakarą Demokratijos ir vėl -sl^o pasaulio 
valstybė®. Jo® brangina“nt.vlė.n ®ay’Or bet ir kitu, tautu. laisve, todėl 
rega Ii “i, teisinti žiaurios jėgų*-* vaikomo tą valstybių, k ūbi orus laisvai 
•pasirašyto® sutartys- yra tik popiergaliu.“

“ “ Lietuvių, tautoj nėpalauze bolševiku. Ir Vokietija® okupacijos
ne® ji pa®iryžu«i“būti laisva• Lietuvių Tauto*?- Ištikimybė Dldžiosiom® Va 
karu? Demokratijoms pareikalavo i® jo*’ daugelio auku žmonėmis ir turtu.

Kenoisnolo® lletavlu tentu*’ ^auk *mas

patirta; kad J AV,;D.“Britanijai., Svertajam sotu! ir“eilei kl 
tą valstybių yba nusiustas rastas, kuriame .iurOdoma. kad kauja santvarka 
■•lekia žmogu^i^vaduoti'is prievartos,-. laimė®, skurdo.., o asmenybei ••lekiamą 
^pažinti Laisve ir pagarbu. ’ ", ~ ■

v Sie^ iškilmingi pa reiškimą i, “ras to dėstoma, duęda drS®os [.ta
ne "ti demokratinio pasaulio vairuotojams ir didžiasiosm® žmogau®_ beisiu 
gynėjams, kad Lietuvos- gyventojai niekados tebuvo mova Ii Ii ų. požiūriu taip 
pazemintl“ir fiziškai persekiojami r na iki narni, kaip“ sials mnoni^kumo de- 
kliaraoijos laikais. Per pirmąja okupaciją 40,000 ii~Lietuvos išvežtųjų, 
puse jau yra žuvę. Antrojoje okupacijoje gyventojai“suimami, gyvena nuo- 
1: tint, netikrumą, apiplėšiami ir išvežami. Tokiu išvežtu^ e«ama daugiau 
40 o 000 . -

“Evakuotieji lietuviai Rytprūsiuose pateko i Raudcnc®iOs ahmi-“ 
jos rankas-. Vyru didžiuma, paimti kariuomenėn at> išvežti i delbus Rusijos 
gilumėn. Darbas- labai sunkus, o g^v'erimo sąlygų® ne pakenkiamos. Daugelis 
■patenka neviltim; Kai kurio ju rašo: r‘PrunSskite ^imSrlkai, kad ant mu®ų 
numestu atomine bbmba, kurt sutrumpintu mūsų kanoiasp”

Raitas baigiams msldqvtmu “’U®tabdyti masiiĄ “žmonių naikinimą, 
kur.?, “vykdo vienintelis t o tą Ii sk a • ■’i e ;u®aulis °u rytieti Au sadizmu. Kr#»-r 
terasi« yra re lengvesni® uz vakaru kaimyno tutallskaji Lietuviu tautos 
naikirim^ ir persekiojimą. ’■ ■ \ '

WSU KOLONIJOS GYV3EU0

s. , Skėrys Vokietijoje

Liet .Komiteto plrminkas
v y Skėrys gegdžės lj d. kcloni- 
j veikalais išvyko 1 Tbblngena 
Ir ita« lietuviu kolonijas. '— v*

1 ūgiams naujas koncertas

Birželio 8 d. GlasenbKoho 
šfcov-kloję Ii e tu vi ą kolonija Sen- 
įP'vU utdeią koncerto. Koncerte žą- 
■ia 4cl77-vauti rausą vokalistai, 
U'USAkul instrumentalistai, iarp- 
■Mnlu šoklu gru pė, vadovaujamą 
p. j;x Akstino Ir vyru •horašY’**č 

^etkaiėi-o, ' ..b.

Lankė* ! vysk.V.gadplskis

Važiuodamas Ri*dą Gla“-ertaoho 
st3vykioje buvo“sustojęs J.3. 
vysk. V. Padolskis. '

I skaitytojus
\ ‘ /-

Dažnai pasitaiko, rad mu-ą 
•~ * ’..k fttedljal gauna ls už <’ienio“lle 

tuvi^kps spaudos, biuletenius, 
\ lalkrap’olus kltomi® kalbomis ir 

6iain ŽlalU, kurios gali būti 
Įdomios yPiems skaitytojtms^ Kad 
galėtumėm ta® žinia ° rito [-an^d! r>- 
tl, maloniai “prašome lai kračius 

.. ar“biuleteniu® trumpam laikui

2 bertikūskarnb. '
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. ?.ra s-lis,.'
'tu pažįsti tą šalį!..» Ne? - nejaugi nežinai šalie®, kur- banguoja 
slaptingi miškai? - Miškai..kupini  ...gyvybė® -s - ilgauodegiu“ lap Tu -bailitf 
rkių^ “alkanu vilkų- maž‘iė.tu“Xyk,;’tukLj ir piktą, raganų., T?? >eXa«J piSia® • 
sBid'as? užkerėjo šią šalį, išsklaidė žmones po toIlaįau«iu®“svetimup .,- ‘ 
{Mtu.'S’, ku? jie“klaįdžioj£. be' pastoge^, be namų 2jil kari Ir sušalę. įik- 
?ls raganius išjraškb š«eimas. vaikams- utemė^teveliu®;. išgriovė namu®, 
jeta&iai didelę ®avlą apdengs debesimi-*-.“, - < . *-

“ “ ‘ T?* £u De-zinai tos šalie®? • -.•■ Kiekviena®., kuris apie ja 
1 girdėjęse, ’suprakad ją mylėti reikia;'..,“ “ '

Mažoji Jūratė mo atlape' ši kraštą kryželiu nužymėjo 
savo nevykusia laikiška rašyseną nubraižė.“ Lietuva.-. Tai edžutė žemu 

.& Baltijos jūros. Jau daug girdėjo Jūrate mokykloje a- ie šį kraštą,. 
: vis dar maža., dar daug, labai“ daug norėtą 1® girioti a urate "ir viską. 
?16pti savo alkanoj Mieloji tarši brangiausią decima zįą. .oi® kraštas 
d. s orig putoj anbiosfjnr 0^5 - sakė“karta mokytoja .- ten'.vaikai bėga 
±tynių feu nerimaujančiomis baigom!®, juokias, kai vanduo vėl užlygi
jų mažučiu ko ją i&panstas-"j^ūferr7 i? krykštauja sradę geltoną gintarb 
>alalį. Plačiau siasr lyguma® juokia <sidabrinė Nemuno juo®taj Jūrate ®u 
ląstdv nejaugi ten tėra ka- nuy“®aulė« Svilintų nolųį -“Jūrate gimfe “ 
sėtiniame“ krašte ir “savo tėvyne® želiate « Tremtinio kelias ? kai p baisas 
menkina*-, lydį jos kiekviena žingsnį. Ir kada Jūratė girdi kalbant 
te šį i^Aapttnga pamiltą.kitarą, jo® plačiai 'atvertą akiu žvilgsnyje 
tyti mėlynos >0?»3mbs-7 žargi ji būtų, ®era5Sy prityrę®“jūreivi®. Jūratė 
izinajaš, kad šioj ”aZ'i visi žvėry®- jaukūs ir žmonėmš geri. Liūtas su 
LII u kiškeliu po «eUa pu’-imi kartu pietauja, Lapė pasitėrkina“meiiknie— 
ai®- - neieško zą®le® kep®ru_o> vilką® nebara' ėriuko-dėl sudrumsto van- 
n®-> . \x . “ “

ir“getess tnrbūt, ten žydi ištisų® metųsj gražiau- 
vaiwia.i saulėj juokia®; supdamies mefižiu šakose-, ir zmonė® - juk“ki* 

ip TAe-tuvoj ir biiįi negaliu- yra tažka® tėpapra®ta. Pagrinde pabmu®, 
taip, žmones “ten Vainai<. Lietuva --v^iku krantas I Tai ,tolima saule, 
gęstanti, ka?2(?ta, cet brangi ir nepamai-a^ao

JirJitaLievuvS yra bfangi" pasakų sali®. Tačiau pik- 
sis- raganius krapjū sudrėkino šventą šio® *aM.e® Jsefile raudonai Lud3-' 
nuostabiai gražias pievą gėles, raudonas purpurine??'gėle®, gimusia® 

r skausmą ir mirtį.. Raganius piravir&dė ir akmenim!® piv^rtė žmones, 
.ganius saulę paslėpė.,«“ “ ~ ~ “

Jūratės ®ielij nerimauja troškimą® išlyginti šio kraš 
> skriaudas. - Prie y savo aki® p. mato ragautu, pasivertusi į pikta, 
lodaj didžiulį katiną, tykojant;... mažuole giesmininko paukščiuk o,“mato, 
sip stipresnieji negailestingai‘ir žiauriai“ elgias «u sUpnesniaisias. ’ 
išiau. - mąsto Jūratė, - jie“ištvers, ne-®- persekiojimai ir ųepa®I®eklmai 
Lk bailius pala ūžia* Žmones, gv-fąrą ffnoje šalyje prie gelto an ®miltyn& 
• tarp juodą mišką- yra stiprus dvasioje ir užgrūdinti, kaip j-ųreiviaį 
>voįo ru lsirdu®ia jhpas “ ; ■ • ~ ■ “ “ . “

“ “ b ’“Lietuvi^ buvo laiminga® kaip-vaikas ®avo krašte, btlyo 
ii®vbs. ii* įšdiiTųs kaįp-kalnų a ra®-. Ta b.tau raganių® sunkiai® jįtrėiai® 
ikauste ramęfl®, atėmė Laisvę ? tikėjimą ir lietuvišką žodį. Tuk® tarė lai 
Jvotojų - mą^to nerięa-uiima Jūratė - pasiruošė attest! bėkokib auka tė- 
rnei- Senelis IJer3uLfi®“kaltYęiai klausos?! vėjo “atneštų- skundų iš tolimiatl'- 
Lu kraš’tų, TapiUu tiesa turi laimėti, ir -laisvez.-išpirkta ’baisiausiomis 
Iroiomls įr ^feE’žrųklojlmalš, buš brangi kaip“ant bedugnėm kra®to Huskin.' 

kalnu gelėž Raganiui nepajėgs užgniaužt i“ širdyse lie p® no jano ib® už^ 
.es,, neą»ge®ia®“mei 10® tėvy&ei ir-~..neba’Iauš geležinių ranką“ Mw*ngr5>ijn“ 
mųmelef? ifrllvsiim Ližei ltū.į..->v-.i <••*'*?. V*' ■“

jo';a-ae zi^b-ar- uėi buvo ®kaa®mo ar džiaugsmo 
arę®-"’ . ; .
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LINKS NAVA KARI S STOVYKuLOJE

"Ant saulelė vSl atkopdama bu
dino svietąP-.. _ , ...s Ki. Donelaitis

KALBININKO KAMPSLĘ

Atstidūią, ištremtyje mes susiduriame su 
'naujais pridurkais, kurie tūlam duria į akį. Pavyzdžiui{,isvie- 
tihtasis, išsodintasis, globa ir 1.1. Jeigu yra daiktavardis is- . 
vietinta/sis, tai turi būtinybiskai prisikergti ir ta vietovyne, 
kurioje tas daiktavardis gyvastauja. Vadinasi, jei "žmogus vadiv 
namas fsvietintuoju, tai jis privalomingai gyvena, ižvietfeje, atseit 
Austrijoje ar kitoje trmtuvps "šalikampe je. Iškeldintuoju vadinti 
neprasmybižka, nes kį nors iškeldinti galima.tik panaudojus kel
dini (rusiška dalbą). Mes arba issisbdinom, atseit isiykom iž te- 
vainds, arba pabegterejome nuosavom kojompi.

Žodžio "globa“ visais žiūrkampiais nevar
totinas. Si aplama svetimybe yra kilusi is "globus", taigi atski
ru pasaulio galu vaizde, arba UNRRA- Vietoj jo^ siūlytume prisi
minti savo laiku vartota"parama", nes parama primena tiek gerus 
laikus, tiek ir Unrra.

Balgastyje nepamirškime pakeisti ir sauso da
vinio į sausaemi, nes mes ne duodame, o tiktai imame.

(Pagal dr.dipl.žodžiakalbio Pr.Papirclo vadovėli)

Dvasios penas gegužiniu, pamaldų metu
(Mūš-iįspecialaus korespondentė)
Apačioje girdisilferi jos litanija, viršuje gror 

jama ir giedama.
Ir giedama, būtent, šitaip:
Sopranai
Abi : Melskis už sus.
Pirmo j i; Kokia medžiaga ? ^Amerikoniška,sakai ?
Antroji; pasisekė, o galėjau Įkliūti.Nusukau

ta spekuliantą
Pirmoji; Melskis užjrf mus.
Antroji: Tik tu niekam nesakyk. .‘.Melskis už mus.

. s ......Pirmojilšeis puiki suknele - geresne,, kaf o iš
vyrišku marškiniu. Priekį ir užpakalį (pirštais parodo) iskirpsim..

Antroji: Melskis už mus.
Pirmoji; Jr jpadarysim fain.Ir kikliką . sukombi- .

' nuosim. Tik kad velnias tas..'. K
A¥i: -- Melskis uz mus. •

x ' j-T Antroji; Žinau ta^velnią, bet vis kaip
■ nars< Cigarečių pakiisim.. z . . v ‘ .

. Pirmoji? Naftai bravo, trukterslm konjako, .
Gal dar ir avienos pas ' koki kiląjnusipirksim.

Abi: Dievo Avinėli.
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16v MUSU Z I KI O S ' Nr.29-50

Austrai* lietuviai ir..*., 
■ lietuviai ir austrai ' . .

Austrai Saig,a.': Pore Burmistre, duokit skubiai rak a 
nuo gaisrininku sandelio. Reikalinga porpa.

Burmistras :x Na, freili, tau,Himmelsakra, dar 
maža., kad rathauzas dega. Nori ir gesinimo pompa galu
tinai ruinieren,gens? .■

lietuviai . v . f
- Adolfai, kuriu velniu tu penkta diena su

. lietsargiu vaikštai* Ar nematai,'kaip pasiutiškai sau
le kepina?

- il5yme,xkas tau darbo i Pirma pasiskaityk! - ,
oro pranešimus iš ’’Salzburger Nachrichten", paskui 
kalbėk... - .

Lietuviai ir austrai ,
:Konduktorius (austras): "Fahrkarten • bitte!"

‘ DP : "Nix haben"
. Kondukt^ :"Wo wollen šie hin"

DP' : "Nix wissen"
Kondukt4:”Sind šie Auslander?"
Lietuvis;"Na, ly-py”
Kondukt.:”Wie konmen šie denn daher?" 

DP Warum sohreien einsteigen?"

Nesuprantamu žodžiu žodynėlis,
UHRRA - užuovėja nuo rudų ir raudonu marų.
Lageris-Išlaisvintu Europ'os tautu gyvena 

moji vieta. . " '
DP - durna padėtis
UNO - už nieką ožiuojasi
MP - mano poilsis
Tautinis ansamblis - "soka,v dainuoja, pas

kui vaidina ir geriįo paskui .. dingsta be žinios.
. .. Komitetas - Vienuolynu atskalūnų kompanija.

s Skautas - "Dievui, Tėvynei ir artimui", 
Lietuviukai šiai organizacijai netinka - jie turi tik Dievų,.

Zona - tris okupacines užima lietuviai, o 
ketvirtąją rusai.

Raudonasis Kryžius - keturių aritmetinių 
velk mų_ vykdymo Įstaiga: 1) sudėtis ( j ą_ vykdo Amerikos lie- 

' ’■tuviai)i 2) daugyba (taip pat), 3) atimtis, (vyksta bevežant) 
ir 4) dalyba ( kažin kaip ir kur ji vyksta?!).

. • • gausas davinys - prancūzų zonoje apsimoka,
• anglų ir•amerikiečiu ne ( sušįapinimas kainuoja daugiau už 

pačių užkanda. ■ 7' ' •
-.ii'"-v'; ’r

. pasisekė, kaip vi. jiukui~šu dw^š~pirkimu arba inžinieriui
SU DUONOS MISIJA.-.- \ . ■
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(Skaityti ..vr.\--i?irp^'-keltu tonu,suvalkietišku akcentu)

. -■*'' " Unk.v.ia vakario Redaktorius turėjo garb'ą\
kalbėti? su didžiausiu Mu laiku išeivijos mintytųjų p.PielaS

- Ką galvojate i? Viso apie musu laiku"gyvenimą? ~
“ - Mano giliausiu įsitiki rimu , gyvenimas yra komišku, tra

gišku ir drauge* ^eprormi'A'u kvailyhi u grandinė,
- Kokiais llealai? jff? tikite?"
- pasaulį* vai £ b, val‘* ė ir valdas* pilvas ,ptni £ ir garbė*"

■£ - Ju?,rodo?, nevedąs? 2r nebūsite , kertei^ antifemiuišta??
- He tik antifeministas, be c ir pe?lmistaėo" Ar ..tinka ?n- . 

augusiai subrendusiai moteriai 'ar, pavyzdžiui-,
lankyti? svetimame barake/gerti ir valgyti per naktis ir ki- 
tibns neduoti miege?? A? nesakau ir, giamcTieve, neįtartu,kad ten 
kas nor?"butu. betlvis dėlto .arba jaunoms merginom? susikibti 
i plaukus (jei. tamsta ginčytume! ir ?ū?ilygtnnie - pavarde? čia 
■pat pasakočiau) arba tam. tikruose kambariuos^ nuolatos girtuok- 
liau^fię. išbudinti ns tik mane, bet ir adMnirtraoiją, turiu gal
voje seniūne arba"tą. recenziją, kad Ir cbjektyvią.kS'd _1±* rimtą, 
bet kuri^ga'Cbtrt..a? i^t-zirtiSn/pakenks IShai geMemeramusu ir 
kaimynu santykiam*- ki smulkmenom? kurio?o »„ - •> -

" **- - Be abejo, ju? patenkintas, kad ližk’-'įaavakari? šias
ydas iškelia'/ ~ . " ’ -

- priešingai, a? jau- re karta sakiau’ nereikia Žmonių
Tižkabisėti; nėreikiS nieko teigti .niek o ".smerkti ,-Peikia »irdy pe
šioti okau-mu., lūpose juoktis,žodžiu vi?ui* ir visada pasiutiš
kai vaidinsi => " " " •

Tai* nv tai spaudo? apaštalavimo ••-feerkiaije?
•i Galbūt, ne, be t "man. "pažiūra aiškis gyvenime turime vis

ką smerkti ir, kad viskas, ka? d taverna ir padaroma, tai todėl, 
kaė neisprotetume, ~x x~”

- Tai išeitu, gyventi visiškai neuzsiflc,ka?
Tarp "musu saldant, viekas yra drekis/O t-kadangi a?T 

asu krikščionis, c 'krikščioniškoji morakč neleidžią landyti «evo 
gyvenimu pakreipti viena ar kita“vaga. taSgl žmogus be tlk°lc 
blaškaisi' tabaluoji tarp dargaus ir žemė?,,,

- Be tikslo? o, ~ s
a? taip pasakiau? (pauzytė) Žinoma 7 žinoma s "Tik 

turint tikslą galima bandyti kojoti dėl atsities, bet as tam 
netikiu; ' jauna .mane? ..elore's, a? senesnės irgi nenoriu;Ir 
meilė ta, nelemtoji fivibe?imtcjo amžiaus meilei Isprogdint no
risi visa pasaulį ir mu?,kai pagalvoji, " "

-b Bevanok'l te ; moa.c laikas lalgiaSioDąr vienA? klausimas; 
ar gyvenime :se karto jum--- rSatklyde yvie?e?ne mintis?

• • 0 lr"klek-'o liek «Vaj!į turejatr,k£d ir prieš dešimti, 
metą., o ir"kck*-’ buvSu’ ideali?ta?',bet ka? iŠ' toį (frysrimas taip 
sutvSrky^a?, kafi me? ?u"tuo"prakeikti aparatu tik kittųnedory
bes skaioiuo jaii- o syt <yr.-es ir dramblį u" nematome,".. Ir a? sku
bu į Atflu už a t ?i lankymu CTiyUl, ui ,ui .kok? gyvenimas ir koklines? 
^ba,pavyzdžiui7turėjome svečią. Pagydė mu^vuvelkejti? (Ir ai' 
širdy džiaugiausi,kad nor? kalba^visfis) , bet ar, at^lrSs,,,vie,-., 
Kebekalbe?į‘&eMa? onuįTegyvnbja ideali«tai<,Bet.k£d viskas liktu 
tik tarp mušą ii5 kad lieka? yl«ai neišeitu viesnlon,

jUs.pcne, perspejaū interview atėjus?];
- Zinau;zlnėu, parykite,kaip insianute, bet, kad tas tik. 

nepakenktą ir i** te neišeita niekam nemalonumu,Jau"ir taip 
gyvenimą? tragiška?,komiška s ir drauge bepra?ml?ke.so aį

' e ' ’ '
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H I-H 10$ Xro 29->30

« ■■ ' (Tiat/lu pasirodymai)
\ ' ** ’»' • v * •.

jK ’ ’ .. ‘“lŠ?46ėVo7<> Salzburg© Ankstosios uiazikoe Mokyklos
moklres- -latves: Ingrida Gutbergs, K.grina Gutbergs ir Paroda 

sg^Jarįano ) įrengs tfoluliaMos muziko sy fortepijono k<xaue:?tao 
HW6WW®r ■*' K'sqXo ba” įrodymą. (pazywetiiSa, kad prbgitemoje 

. ^alyvavusios «tf liūtes išpildo po vieną.-d u «clš dalykus) fumi-*' 
retina IngriėbP Gutbergs muzikėliai ir 'techniškai be klaidu iš
pildytoji latviu į^ospcVitoria tiP jo vi teis jo 1E Vi Irią giesme?” o 
■*\ X . Melo 31 staigmena buvC s^sern^jutberg* įtariomis 
rankomis'išdildytieji populiariosios mūsik&«* kuriniai,, Save 
teehiii^rku i^oaigtuaiii/7a!3.^1ki.;je kultūra ir skoniu vyravo Ingrida 

• -tex-h .,_■■■,. tačiau ir *3suc Karina buvo inafetaa Jote• ipestiar

tempai ar noreju^l daugiau temperamento' (Brams/Vei^tO'fCfcip KrcS 
Lizt '’’VengriuSapsodija l<r»2? y tstf.iau,pav»} išpildytasis Weberio

’‘Xvie.tlmaęr~^okiu±3 buvote tliktes vĮsal .1)6 prlekJKistOį, Abieju

\ \ ' tex s? koneei^tea - oaujas gx*azv* šiirbaaoiu mokiniu,
ąnasas stovyklos gyvenimai (Vedo") A

. “ 19^6j»Vįl6o turejome“aztrą iatviw operos otedl--
jos mokirliųkoncertą ^praėjusi be )ja«isekla._o

L I N X M A V /. K A R I 5 S T 0 V T K L G i S 
( *? a s a )

žTiy c-isiiac( iskteižj. x
Pas- mus yra Įprasta uarba mokėti tokiu etT-ydmimu;

'Siuvėjams kostiumo pasiusima <-. 59()•'wilingti, 
ŠeVtųpCspauzią pakėlimas - .)0 oigareuiu ” C ame 1” , 
Ekskursija Uxa?ro= suLkvezlmj.u - JOG cigarečių 
\ “ , \(arba tpili.gi.2i šoferiui)
lurux išėmimas t: veltui (pase vežimu .šiukšlių.) ’ v 
jjura, užtaisymas - 50 cigareJla ir elektecs j.emįnte, 
Amerikoįlinko kbia.eto dalis - 7 oigeretės''
Rakte pada.yymks - ^prisiprašysi 
Kirpyklai - i>> akies ' “
Komą^dantr.! uz darba •- gresiuima5> .uuver^tl;
Sealfoje prikėlimas vlJttrj' nakties ir jo truxuymas be rei

kalo ir be 'ft-isdezbstiep - siurbk ome nite rt o atlygirimas' 
Komisini ’až išduoto, septynibmi^ kalbomis požyme jJiia? -

-'Em?pas mus'komitetas ue velniu r®dirbao<«- 
. ; -Muzikams ^'ko werta. - £ tumiom ;gi£ibax#iom frazėm.

. \1?ailinirkcVis -■ pajuoką ir“ironija ■ ■ /- - . -
Špa ud.es darbuotė jams rupuials pamokslais ir.-sukiuS

a Salin pozicijai* “ “ «- x -
lj3kxi:scs^ąkas'lut.. - visbmįs pasaulinio ,Ttesto baisybėmis

' Laikrašti^leidžia iv redaguoja spaudos darbokcl«ktyyaw 
-Redakcija' ix» Afcnixi atrasi ja «IJNRRA? Olasenbaub ;2bar „Skambi

18


	C1B0002139266-1946-nr29-30-DPSPAUD-MUSU-ZINIOS-page-0001
	C1B0002139266-1946-nr29-30-DPSPAUD-MUSU-ZINIOS-page-0002
	C1B0002139266-1946-nr29-30-DPSPAUD-MUSU-ZINIOS-page-0003
	C1B0002139266-1946-nr29-30-DPSPAUD-MUSU-ZINIOS-page-0004
	C1B0002139266-1946-nr29-30-DPSPAUD-MUSU-ZINIOS-page-0005
	C1B0002139266-1946-nr29-30-DPSPAUD-MUSU-ZINIOS-page-0006
	C1B0002139266-1946-nr29-30-DPSPAUD-MUSU-ZINIOS-page-0007
	C1B0002139266-1946-nr29-30-DPSPAUD-MUSU-ZINIOS-page-0008
	C1B0002139266-1946-nr29-30-DPSPAUD-MUSU-ZINIOS-page-0009
	C1B0002139266-1946-nr29-30-DPSPAUD-MUSU-ZINIOS-page-0010
	C1B0002139266-1946-nr29-30-DPSPAUD-MUSU-ZINIOS-page-0011
	C1B0002139266-1946-nr29-30-DPSPAUD-MUSU-ZINIOS-page-0012
	C1B0002139266-1946-nr29-30-DPSPAUD-MUSU-ZINIOS-page-0013
	C1B0002139266-1946-nr29-30-DPSPAUD-MUSU-ZINIOS-page-0014
	C1B0002139266-1946-nr29-30-DPSPAUD-MUSU-ZINIOS-page-0015
	C1B0002139266-1946-nr29-30-DPSPAUD-MUSU-ZINIOS-page-0016
	C1B0002139266-1946-nr29-30-DPSPAUD-MUSU-ZINIOS-page-0017
	C1B0002139266-1946-nr29-30-DPSPAUD-MUSU-ZINIOS-page-0018

