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Prasideda tretieji raetai i,'Livijoje. Jei anksčiau dar 
bljrksteledavo mintis greitai grįžti gik. ąjan kraštan, tai dabar ( 
šią mintį kartojame su baime, tyliai su irdgcla sekdami beviltis- 
kas didžiųjų pasaulio politikų pastangai sukurti žemėje rojų - dau^: 
mažiau -grąžinti pasauliui prarastą tai :ą ir tautoms laisvę, 

Europos griuvėsiuose keliesi Laropa, antrą kartą kelia
si karių parblokštas dvi c'cš imtas i s amžius. Išeiviai įpareigojami, 
prisijungti prie didžiųjų darbininkijos mąsli, fiziniu darbu prisi
dėt i prie.Naujosios Europos atstatymo. Apia vi laidotas kūrybines 
gelias^?apie griuvėsiais užverstas žmogaus vid/.jines vertybes mažai 
tekalbama"; rūpinamasi susidaryti primityviausių sąlygas gyvybei, ir 

>sVeikat&i palaikyti. Tūkstančiai asmenų, jų tarp ir mes, tenkinasi 
lentų pastoge įr pavargėlio maistu - mainais už m<- ų "snkų darbą, 
išbraukiant iš savo programos kūrybinių galių puošė. ->1 asmeny
bės žadinimą ir jos ugdymą. • •
J . Niekam be mūsų pačiu nerūpi Lietuvos ir mūs. a. tfcis -
- veik visiems esame krantam ižm-sti subyrėjusių tautų i. vuinty - 
bių likučiai. Našlaičiai, kuriem norima ne padėti -daug greičiau 
-.nusikratyti.

Pamažu mes apsiprant? •e su savo sunkia ir nepavydėtina 
f padėtimi. Dienų darbas, vakarais ooilsis, graudi Austrijos laukais 
; nubanguojanti daina. Visi gerai žinome, kad, kol grįšime namo, tu- 

u resime tik dvi galimybes: pr--d*si. savo rankomis atstatyti karo 
audros sunaikintą Naująją Europą a’ba toli užjūry doryšimės fabri
kų ar plantacijų baudžiauninkais, susirūpinusiais dčT pragyvenimo 
minimumo - duonos.

Visuose si mintis gyvatoje kasdien rečiau,su didesniu 
nusiminimu kartojama. 0 kai. grįšim - ;. . -• «,<^rbs sudau
žytos Europos griuvėsiuose - ne savo -L vyne s Lietuvos Sueičiai i"“ 
Ar nelaukia Lietuva valios žmonių, ir sunkiausiose sdycose g’alvo-'
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jancių apie savo dvasinių vertybių, atkasima i:? iblaikyma. kurios ka
da nori bus svarbiausias'tikrojo iiatuvo? prisikėlimo ir’progreso 
faktorius į Ar nejuntame, kad viltis grįžti tikrai dar gyva, kad 
šiandien dar stipriau skamba Kudirkos Varpas, o Lietuvos dainius dar 
ryžtingiau prabyla i mūsų sielas: ''Mes grįšim!’' ’’Kelkitės .kelkitės, 
kelkitės!" ” Paimkit arkj?ų,knygų .lyra ir eikit Lietuvos kėliu”»

Šalia musų pareigu"krašto seimininkams, o ypačiai da
bartiniams savo globėjams už duona ir pastoge, negalime užmiršti ir 
tų pareigų, kurių lietuvio vardas 'ir garbe ir sunkiausiose sąlygose 
neleidžia užmiršti, kurias diktuoji varge ir ašarose plūstanti mūsų 
Tėvynė Lietuva. Pareigas, kurias Lietuvos atgimimo poetai anuomet 
primindavo mokslo nepažįstančiai Lietuvos liaudžiai. Paimti knygų,, 
šviestis,mokytis, dirbti kultūrinį darba, ruošti savo naujam Lietu-' 
vos prisikėlimui. ' v

XX amžius nepasitenkina piliečio sugebėjimu pasirašy
ti, nepasitenkina keliais užbaigtais pradinis mokyklos skyriais. 
XX amžius, būdamas technikos ir mokslo laimėjimų viršūnėje, nuolat 
skuba pirmyn. Sunku šiandien mažamoksliams išsiveržti priekin, 
lenktyniauti kultūros tautu jūroje, 0, kaip dažnai sutinkame .žmones, 
savo inteligentais vadinančius, nejaučiančius pagarbos moksluispagar
bos mokslą mylintiems, labai lengvai prisiskiriančius sau vard-ų ir 
nuopelnus,'kurių niekad Lietuvos Mokykla ir Mokslas nepripažino, 
Šiandien mokslų pakeičia sidabrinio penkličio - pinigo garbinimas, 
žvilgąs vidujiniame mūsų susnūdime. Pinigas pakeičia mokslų, pini
gas duoda vardų ir garbę. pinigas baigiu užvaldyti tiek senųjų* tiek, 
aidžiausiai mūsų, nelaimei, ir j auna j a'karta ~ tautos elitą ir tautos- ateitį. V

' Lietuviškoji visuomenė ir organizacijos j ra priėjusios
išvados ir sunkiausiose sąlygose rūpintis išeivijog gyvenančiu lie
tuvių, ypačiai jaunimo, švietimu, Žinia apie Zalcburgo Lietuvių Ko
miteto steigiama pirmųjų ir vienintelę lietuvių gimnazijų^Austrijo
je Glasenbachc Vra visiems maloni, UNRRAI-remiant, tikimės, bus su
darytos tinkamos sąlygos tiek jaunimui, tiek ir suaugusiems įsigyti 
bendrų aukštesnįjį išsilavinimų, bebaigiantiems gi - duoti ga limybe'. ; 
tusti studijas universitetuoseRūpintis mūsų jaunimo dvasinių.mo-.. .y-, 
relinių ir fizinių galiu išvystymu", pasiekti'tai. kad mes visur it 
visada liktum'” .re ligi r?"4 t "y-sooi«,Vvi "4 iu.uLjn.lam ir Tė
vynės Lietuvos diktuojamam jausmui liJH'-.t, kad, teisingai galvo- .• c 
darni ir veikdami, pateisintume sava ir be- gėdos ženklo galėtume • 
grįžti produktingam darbui Lietuvon, .

Ar reikalinga lietuviška gimnazija, ar verta .stoti - ■ * 
tokių klausimų negaištų būti, Zalcburgo Lietuviu Komitetus, UNRROS - 

-•c ardamas, turi, padėti maximum jėgų ir pastangų iškovoti gimnazijai- - 
•ii-s, pakviesti kvalifikuota, aukštos dvasinč's erudicijos, Inte-. .į 

" i geno.! los ir išsilavinimo mokytojų personalų, o mūras visiems, ne- 
žiūrint tu.? > skirtumo, neatsižvelgiant, kodą mokslas buvo pradė
tas. įr prieš kelis metus nutrauktas, pasinaudoti reta proga - karta 
ant visados pasijusti susipratusiais lietuviais, pajusti svarbiau
sius musų uždavinius, petys petin. paėmus knyga, eiti Lietuvos at
gimimo išeivi joje.keliais. ' n ... '

Tepadeda Dievas šios gražios vilties įsikūnijimuix 
tepajunta mūsų išeivijos lietuviai mokslo svr-bę? 2 V4-Si
aunkiam, bet molohiam ir -.ūsų pačių kultūriniam
ir dvasiniam prjciks?i--,

Per mokslą ir darbą - i laiuinecsne mūsų ateitį. .

Glas"i)hachas , 1946.,VII.Ji .
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D^MOKHATI'il

Žodis •“*Demokratėja**dar pries pasIcuiTji^i Rara pradėta lo
tai dažnai linksniuoti. Vienų šis žodią buvo 
kitiems jis reiškė kažkokių šventenybė.Po karo Utnm—aiv^ti jou xzclG 
ė ai “išnyko" ^ir visame-petsaulylųi^vi^Vtcųį^ctr.'vo varžybos' 
ti “tikrųjų demokretiri .'.“santvarkų, • , x 7^”

Eiliniam skaitytoj ui,pripratusiam kasdien girdėti z c. m “dėme 
kratija“,“demokratiškos”,gal ne visuomet suprantamos šios 
kos,todėl trumpai nasistengsime JI apibudįnti*. -

Žodis"demokratlja"kaip ir demokratinė santvarka, ^ra atsiradę; 
senovės Graikijčjc.pemokratija reiškia liaudies valdžia,tai yra 
tokia santvarka,kai valstybės valdyme dalyvauja liaudis,t.y. 
plačiausi visuomenes sluoksniai,ticsioginiai/mažose bendruome- 
nesę/arba per savo išrinktuosius atstovus.Kituose kraštuose se
novėje,kaip ir visur vėlesniais laikais,iki XVIII amžiaus pa
baigos, demokratinė santv or ltd buvo nežinoma. ’ .

Pirmosios’ valstybės,sukurtos demokratiniais pagrindais XVIII 
amžiaus pabaigoje,tai Jungtinės S.Amerikos Valstybės,o Europoje - 
-Prancūzija,kuriai'Didžioji.revoliucija atnešė- laisvą.Pasiręiš- . 
kusi 'šiuose kraštuose laisvės idėja surado šalininkų ir kovo
tojų ir kituose kraštuose.Ir štai mes matome,kad per ištisą XIX 
amžių vyko kovos pavergtų visuomenės sluoksnių ir tautų dėl de
mokratijos ir,laisvės, , .

• Demokratine santvarka garantuoja visiems žmogaus ir .pilie
čio teises /ši formulė priimta Didžiosios Prancūzų Revoliuci- 
•j‘os/, o jos~’s udaro: sųž j nes laisve, žodžio ir spaudos laisvė, t 
barimosi i draugijas ir,organizacijas laisve ,susižinojimo laisve,' 
Tas piliečių teises turėjo apsaugoti susikūrusi pagal naujos 
idėjas valstybė,kurioj c valdžia turi tris funkcijas/pagal Mon- 
tesqueux teori jų/: Įstatymų leidžiamoj a,vykdomąja ir teisiamąją^ 
įstatymus leisti turi teisų specialiai "iz.'m tikslui rinktus or-> 
ganas-parlamentas/scimas/,vykdomųjų valdžių atlieka vyriausybe 
su administracijos aparatų,o teismo-teismai.Tos valdžios funk- . 
cijos .yra atskirtos vieno nuo kitos tam,kųd jos veiktų be pa
šalinės •Įtakos kitų valdžios organų,o per tai labinu apsaugotų . 
piliečio teises. , .

Kadangi psgrindįnis demokratines valstybe s/tikslas yra paten
kinti kuo platesnių visuomenės sluoksnių kultūrinius ir ekonomi
nius reikalavimus,ji duoda visiems piliečiams ir plačios politi
nes teises.Todėl kiekvienas valstybes pilietis turi lygias toi-. 
ses dalyvauti(jos politiniame gyvenime,turėti Įtakos jos valdy
mui i Kadaųgi siu.laikų valstybes gyvenimas yra komplikuotas ir • 
kiekvienas pilietas tiesioginiai negali tvarkyti valstybes rci-. 
kalų,. tat jam leidžiama taĮ daryti netiesioginiu būdu per savo ‘ 
rinktus atstovus^ kurie sudaro Įstatymu, leidžiamąjį organų - par
lamentų (seimų). Tikrai demokratinėse valstybėse visi suaugę pii 
liečia! turi pasyvių ir aktyvią rinkimo teise, tai yra gali rink
ti atstovus i, parlamente, ir būti renkamais į jl_ (su ten tikrais,./ 
apribojimais).Tokioj valstybėj pilietis gali rinkti ne tuos asme
nis,kuriuos valdžia ar vienintelė valdomoji partija nurodo kan
didatais ,-bc t asmenis, kuriuos Įvairūs visuomenės sugrupavimai’ 
išstato kandidatais, Demokratinėje valstybc'je. leidžiama kriti-kuo- . 
ti žodžiu ir raštu valdžią, taip pat leidžiama' agituoti prieš 
valdžių parlamento rinkimuose. , >

Demokratijoje pilietis yra valstybės globoje į Jei jis tik ne
nusikalsta Įstatymams,gali ramiai gyventi pasirinktoje vietota,', 
verstis pasirinktu darbu, kurtis šeiriui Jom nesuvaržo ar neavima 
laisvės Sž tai. kad jis yra tokių ar kitokių pažiūru,kad jis ki-.' 
taip mano tarnauti visuomenei,negu jam.liepia valdanti partija, 
kaip kad yra diktatulinėje ar autarkineje santvarkoje.
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ISiUxlSKOS MENO LiOKIS 

(Busimojo koncerto - šokio vakaro proga)

Taip-yra vedinama mūsų laikų ncdjoji irno šokio srove.
. t Taip' ji yra pavadinta, todėl, kcd-yru. gimusi mūsų laikų neramio

je'žmogaus sieloje. Mūsų laikų žmogui gyvenimas ir jis pats jau iicre 
kažkoks tik lengvas lyg pastelinių spalvų sapnas. Mūsų epochos zmo - 
gus yra pakėlęs daug konfliktu savo paties si ;loj,Todčl fo nebega
li patenkinti vien sentimentalus arba meno kūrinys, kurio rikslas 
yra forma dėl formos. Tik iš vidujinio impulso, iš ilgesio kylantis 
individualus pasireiškimas mene, gali dabai prtcnkinti^pctį kuriantį
jį ir šiek tiek pajudinti nuvargusių ar susnūdusią žiūrovo sielų. Ir 
pagrindinis išraiškos meno šokio uždavinys yra išsemti visai go.limy — 
bes temų ir organišku judesių atžvilgiu. Tuo torp.u charektčringiou'- 
sius bruožas baleto nuotaikų atžvilgiu - pastelines pasukos, o 
sys - yru tiek sustingęs pats savyje, tiek mažai yra jaučiama^ judesio 
pradžia *- impulsas, jo išsivystymas ir išskambėj imas - kad mūsų aki
mis žiūrint*jis yra primityvus ir sustingęs. , -

Savo išsivystymo pradžia’ go.vo balutes prancūzų dvaro žydėjimo 
atmosferoje. Tu laikų puošnus ir paviršutiniškas gyvenimas davė pra
džiugtam šokiui, kurio pagrindinis tikslus yra lengvumas, gracija ir 
formų tobulumas. Tašiau judėsiu apimtis čia yra apribota, vien tik 
abstrakti ir visuose šokiuose visiems šokantiems ta pati.

Trumpai suglaudus gulima būtų pasakyti, kad baletas yra repro
duktyvus menas, o modernus išraiškos meno šokis - produktyvus, rei
kalaujantis ir šokančiojo iisos jo fantazijos, sielos ir atsidavimo.

Mūsų kolonijos tautiečiai išraiškos šoki - nauja meno rūšį turės 
progos išvysti ateinančia savaite Glascnbachc per pirmąjį pas mus 
Birutės V a i t k ū n a i t č s 'pasirodymų. Jauno, bet talentinga sow 
kčja Vaikkūnaite yra baigusi Kaune Nasvytytės vedame, išraiškas meno 
studijų ir tobulinusi tokioje put studijoje Vienoje, Su dideliu, pasisn* 
kimu yra davusi nemaža šokio koncertų Tirolyje, Vornrlbcrgc ir Vokie
tijoj. Tiek austrų tiek vokiečių spaudo apie Vaitkūnuitčs talentų gra* 
žiui atsilieps.

Ta pačia proga koncertuos ir Insbruckc operos solistas Paulius 
Kūtėmis, kuris dč-1 stangaus susirgimo liepos 20 d. pas mus koncertuo
ti negaišjo.

(Atkelta is 5 psl.)

Griežtu valdžios funkcijų atskyrimu duodama garantija, kad vals
tybe saugas piliečius nuo valdžios ir jos organų sauvales, prižiūrės 
valstybes pareigūnus, kad jie neišnaudotų valdžios savo asmenį niems 
reikalams, kenkiant valstybės ir pavienių asmenų labui. Valstybėse, 
kurios tik iš vardo yra demokratines, valdžios funkcijos yna atskir
tos tik dėl akių, bet faktin ?i ten vyriausybe turi įtakos į įstatymų 
leidimą, ji daro spaudimu i teismų ir t.t,

Demokratija stato.sau'uždoviniu ne tik garantuoti laisve pilie
čiui valstybes ribose, bet ir suteikti politinę laisvę visai'tautai. 
Tikros demokratas visuomet kovos už pavergtųjų tautų laisve ar bent 
parems tų kovų. Tarp^enokratiškurna ir laisvės yra tamprus ryšys. 
Kuomet pareitame amžiuje tautos kovojo '■•’’-ves. lyg?.-.grėbiai vyk 
kova dėl demokratinės idėjos, ne- p ..austai tę*-1•5 + ~—s-i,. imperialis
tines valstybės yra mažųjų tautų laisvė s ' priešai,. -

, Ir dabar, kai mūsų kraštas yra. netekęs laisvės, tikimos, kad mu
sų tėvynė galės atgauti laisve tik dšnektratiniams kraštams padedant.

JK...
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Stasys Santvaras -•
. * ' ‘
NUTOLUSI IaKIuStE . ."?>,■•

* . • ■ ■ »
I• • • •.• • • 

Nutolusi pakrantė -.Lietuva, . . ••
Žvelgiu i šiaure - ten širdis jos--plaka. ‘ 
Tenai ir nuovargy jinai tebir gyva— .
Tik atpažint sunku ta panemunių taka, •
Kuriuo daug amžių ėjo ji laisva...

’ padange, tartim suodim apdengė skėriai, ’ . ■
Aptaškė dulkėr. ir krauju jos veidą — 
Lietuvi, ką gi tu nedoro, padarei? ’ , 
Kodėl ir vėl i erdve keldina tų graudžią gaidį. į;_ 
Tavo arine vyturiai?... •

-- ' Nutolusi pakrante migloje. .
' j -. . Tik Nemunu atplaukiančią girdžiu jos rauda --

■ ..." Ir noriu verkti aš drauge su ja, , ;;.J..''"
Ir širdį skauda, skauda... . r

Gyveno ten ir mirė ten tėvų tėvai, 
Buvai tu visad mūsų - Lietuva tėvyne . .

. Ųž. ka dabar tau kalami narvai? . . /
Už ka cnt kaklo kalinio grandine, v.

>•* Už ką tie kankinio randui?...

Praėjo amžių tūkstančiai tenai -
Didžiųjų, garsių, šlovingų L . .
Žmogau, gal tu dar nežinai, ’ L”:/
Kad nuo audrų sukilusių siaubingų .-i ' -
Tave apgynė aisčiai, tartum, milžinei? . ..

f * t * ’•

Nutolusi pakrantė - Lietuva. r .
Žvelgiu į šiaure - ten širdis jos plaka, ■
Tenai ir sielvarto jinai teb'^r gyvo...
Nespės, nespės pakirsti paskutinį sodu šaka - • .
Ir paukšte grižtanbio pavasario ten vėl giedos laisva.
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IS NIUnNBBRGO ■' ■ TEISMO

K*ip,patyrėme,Niurnbergo byla,tąsusis su viršum l?0 
di.enų,pricįo. pttic gynybos .Nors jau seniai baigtos pagrin- 
dine's Xeismo eigos dalys, kaip kaltinamojo^akto skaitymas, 
yrokuraturos kaltinamosios kalbos bei Iiūdytojų,kaltinamųjų 
'žodis ir jų liudytoju, parodymaitbetx vis dėlto pravartu.pa
minėti bent budingiausius momentus ,Si pirmoji pasaulyje 
tokios rūšies įiyla tiek savo juridine baze,tiek ir forma , 
jau be pačių iškeltų nusikaltimą įrodančią faktą,duoda 
žmonėms daug medžiagos dėl jos diskutuoti.Tiek kaltina
majame akte,tiek ir prokurorą kalbose buvo iškelti nu
sikaltimai’,kurie padaryti net nuo l?3p metu, ir eina chro
nologiškai iki paskutiniųjų karo dieną.Visi dar taikos metu 
nusikaltimai yra priskiriami daugiausia partijos vadams ir 
užsienio politikos vairuotojams,kurie buvo atsakingi uz‘ tarp
tautiniu sutarė ią sulaužymą,kiįą valstybių prijungimą,sistemin- 
gą rengimąsi karui ir jo prade j imą.Kitą nusikaltimą grandinė, 
kaip nepaisymas karo etikos ir žmoniškumo užimtą kraštų at
žvilgiu,koncentracijos stovyklos ir t,t.yra asmeniškai pris
kiriama kaltinamiesiems pagal ją priklausomumą.Ne kas kitas 
■kaip Hitleris ir jo tuo laiku būvąs užsienio reikalą ministe- 
ris bei kiti diplomatai ko.įti už tarptautinių sutarčių sulau
žymą, Austrijos prijungimą,Čekoslovakijos anektavimą,sudarymą 
sąlygų pasirašyti su Sovietą Sąjunga draugingumo sutartį ir 
susitarimo, dėl laimėto Rytą Europoje grobio,kur slaptomis su
tartimis buvo išsprąstas ir Baltijos valstybių bei Lenkijos 
.likimas.Tik s’iandien, tai . kiekvienas pasakys , Molotovas yra. lai
mingesnis už savo buvusį'zkolegą /Ribentropa/ir nesėdi 22-uoju 
Niurnberge.Apie slaptus dėl Baltijos kraštą su Sovietais susi
tarimus pasaulis sužinojo tik Niurnberge „ir sovietams teko ge
rokai nurausti,bet jie dc:l to nesi jaudino ,nes , anot patarles: 
"Geros akys dūmą nebijo"'.Lygiai toks pat atsakingumas priski
riamas ir partijos vadams už sisteminga, koncentracijos stovyk
lose žmonių naikinima, dują kamerose ar kitaip ir kitokius nu
sikaltimus žmoniškumui.Del įvykdytą nusikaltimą dėmė krinta 
no. vien vokiečių tautai,bet ir visam senosios kultūros žemynui-r 
-Europai.Nežmoniškai elgiantis su politiniais kaliniais ir sis
temingai naikinant•juos ir kitokius priešus,susidarė dideli 
nuostoliai-netekta kelią: milijoną žmonių.Tokiems nusikaltimams 
yra sunku ir pateidįnimas rasti.Nors kiekvienam nusikaltimui 
pateisinti bemaž visi kaltinamieji visą kaltą suverto Hitleriui 
ir Himleriui,kuriu, jau šiandien nebara gyviį.Ar tuo ir nuo savęs . 
nuplaus kaltą arba ja, sušvelnins ,įrodys abiejų s'elių liudyto
jai ,prokuratūra bei gynyba, ir laukiamasis teisingas teismo 
sprendimas.Už karo belaisviu, nederama traktavimą ir be pagrin
do šaudymus ar apskritai karo etikos nesilaikymą atsakingi ka-. 
ro vadai.Karo nramonės vadovai,o taip pat kapitalistai-magnatai 
irgi yra sunkiai kaltinami.Nemaloniausias atvejis yra su karo 
vadais.Viduramžiu ritepiškumos su sayo( priešais,kada jį.nuga
lėti naudojami patys ąstriausi ginklai,siois laikais visiškai 
nebeįmanoma parodyti.Šiurkščiai .pasielgti su užkariautaisiais 
’-.raštais tenka kiekvienam nugalėtojui,norint išsaugoti užim
tume krašte ir nesilpninti veiksmus fronte.Apie sios(grupoą 
kaltinamuosius yra ir našių nugalėtoju, spaudoj c nemaža rašyta' 
Ir ištikrąją bcatoda.irinis kaltinimas ir pasmerkimas morališ
kai oavęįktą ir pačių nugale'toj u, karo vadus,nes j ic, atsimintų, 
kad ir jie neretai buvo rtsidūrą panašiose aplinkybėse ir tu
rėjo pasielgti taip,o ne .kitaip,kad nenukentėtu, karo operacijos. 
Neabejotina,kad viskas bus tinkamai išstudijuota ir baudžiama 
tik uz aiškiai įrodytus nusikaltimus,kaip pavyzdžiui,uz masinį 
b'-lrisvią-karq lakūną šaudymą,atvirų miestą bombardr>vim<a,nc- 
nateisinomus povandeninių laivų, veiksmus ir t.t./A.y/
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MŪSU LAISVĖS Rz ĮKALU

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komi te t o sudarytasis Tautos 
Fondas mums atsiuntę tokio turinio rasta:

Lietuviai
Lietuvos likimu rūpintis yra.'kiekvieno lietuvio šventa pareigai 

’k’usų Tautos ir Valstybes ateitis didele dalimi yra mūsų pačių ran
kose, Pats didžiausias mūsų norae - mūsų Tautos laisvė.

Lietuvių Tautos laisvei atstatyti, be pastangų ir darbo, rei
kalinga ir lėšų. Bedami tremtinių padėtyje, negalime tikėtis gauti 
lėšų iš šalies, Lieke vienintelis kelies - Lietuvos Laisvės troškimų 
realizuoti pačių lietuvių bendromis pastangomis ir turimais ištek - 
liais. Taigi. Lietuvos Laisvės reikalui kiekvienas lietuvis aukoja 
savo suteupytų^skatįkų,4

TaUTOS jjCNDAS prašo kiekvieną lietuvį pagal savo išgales pa - 
remti pinigais Lietuvos laisvės kovą. Tam tikslui prašo kiekvieną 
lietuvį paaukoti Tautos Fondui kartinų piniginę auką, vadinamą 
"Laisvės Auka", ■ '.

TAUTOS FONDAS

Salzburgo Lietuviu Komitetas Tautos Fondo aukas pavedė priimti 
Komiteto sekretoriui p, J. Senkui. Aukos jau priimamos, - •

KAS D/iLYVAULA PaMŽK.US KONFaIUNCIJCJE

J Paryžiaus konferencija 1946 m, (taip ji oficialiai vedinama) 
pakviesta: JAV, D. Britanija, Sov, Sąjunga, Prancūzija, Kinija, 
Australija, Belgija, Gudijos TSR, Brazilija, Graikija; Olandija,§ 
Indija, Kanada, N, Zelandija, Norvegija, Lenkija, Ukrainos TSR, Če
koslovakija, Etiopija, Jugoslavija ir Pietų Afrika. Sovietu Sąjungą 
atstovauja: Molotovas, Višinskis, Guzev (Sovietų ambasadorius Londo
ne) Bogomolov (ambas, Paryžiuje), Novikov (ambas. Vašingtone) ,Ro- • 
tomskis (Sovietinės Lietuvos užs. reik, min.) Valcskaln (sov.Latvi
jos u.r.min,) ir Kruns (sov .Estijos u. r. min.). .

DB LR aUSTRŲ PUOLIMAI ■ -
ss-ssjtxxsass—scussspsssss—ss—•—

Paskutiniuoju metu vėl sustiprėjo tiek austrų oficialių asmenų 
tiek irsvaudos puolimai DP adresu. Kadangi šitų šmeižtų ir sieja- 
mos ncapvkantos banga yra pernelyg didelė, tuo reikalu susirūpino 
UNRRA centro vadovybė ir padarė reikiamus žygius ^.icrikiebių kari •* 

_:>’C įstaigoms. UNRRA teigimu, paėmus.proporcingas. su austrų gyven- 
toja-is, DP padaro žymiai mažinu nusikaltimų. B<? to,, DP adresu daž- 
nu4_j^ii£omiibųvasių-se. ir kitų besislapstančiu vokiečiu darbai. .

Neseniai vienas diplon.,-1 paklaust Bevino, ^o istikruju jis 
užsienio politikoj siekia. Me atsakė: Siekiu to j kad nuėjus, pav., 
į Viktorijos stotį, būtu galima nusipirkti gclžkclio bilietas ir 
važiuot po velniu kur tiktai krm patinka./ be užsienio paso ir visų 
kitų panašiu popierių.

+ + 4-
Bovinas vienoj kalboj pasage: Priekaištaujama, kad mes kuria

me Vakaru Bloką. priešingai pasakyti - Rytų blokas
jau egzinAuoja.

" ■ f
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Pc ilgu, diplomatijos kryžiau? kelią sieip taip/ouvo sudary^0* 
sąlygos sušaukti 21 tautos Taikos konferencija. Paryžiuje, kurio? 
siogihis uždavinys yra sudaryti talkos sutartis su kar-a prale ,;:i~3* - 
siomis valstybėmis: Italija, Vengrija, Rumunija, Bulgariją ir ■
ja. Taikos sutartis pasirasius, paminėtosios kaj?ą pralaimėjo 
bes. juridiškai nebus laikomos ki->no nors priešu. Jos galės r_ct 
ti į suvienytą tautą sąjungą, vėl užmegzti nutrukusius diplomą trni’-u 
santykius, nors, vykdant taiko? sutarties nuostatus, darbeli 
toju, karinės pajėgos krašte pas i .likti „ Fravartu paminėti šio; 
rencijos pradžią ir giliau pažvelgti i aplinkybes, kuriose.?1 
rencijs turi spręsti sunkias problemas., ’dums visiems buvo Įdomu 
žinoti tikrąsias'Sovietu. Sąjungos užmačias, kada Molotovas dale 
Racijos sąstate buvo atsivejąs dabartinius sovietiniu. Pcba.lt 
tybių užsienio reikalą ministerius (Lietuvą atstovauja Ratam 
'Šveicarijos spauda praneša, kad Molotovas juos pristatė kaip 
respubliką atstovus ir turinčius gauti pilnas konferencijas 
teises. Tačiau Byrnes su ta propozicija nesutiko, motyvuoti? 
kad tos respublikos dar nėra Sovietu Sąjungai pripažintos, 
Molotovas pranešė, kad tie atstovai yra Suomijos reikalams 
tai; tokiu būdu jie ir gavo teisą posedžią/ietu būti saloje 
tai ir pati' speuda spėlioja, Molotovas norėjo dar šio? konf 
metu gauti juridini šių kraštų prijungimo sutikimą. Kaip ma 
planas, jeigu jis t'ikrai toks buvo, nepavyko. 0 ar ateityj? 
turės palankesnes sąlygas, yrą sunku tikėti, nors j?r i jungi?; 
prijungimas siu.nelaimingųjų Pabaltijo kraštą padėties is' : 
keisiąs. Taėiau'mes bent morališkai juntame, kat teisybes s

nujax 
Ko.’ife 
jr/jni’e

o

e t

visai nenusileido. x ,.
Konferencijoje iš pirmos dienos atsirado rimtu sunkumą, _ 

spaudai neduoda vilčių ką ners pasakyti apie sekųi:agas preble i u. .*•’’7- 
dimu eiga. Pirmiausia kilo, nuomonių skirtumas del b«ląu^daugujnoa, 
norint priimti koki nors sprendimą. K--turiu, didžiąją uz?n‘■•'•'.i c .
lu. ministrai. Molotuvui griežtai reikalaujant, buvo nutarė., kad -vai
riu’talkos konferencijoj klausimą nusprendimu: reikia ne paprastas 
balsą daugumos, bet avie ją trečdaliu, balsą. Tačiau visi ministr1?. nu
tarimai gali būti'pagal anglosaksą reikalavimus taikos konferencijoj 
ir pakeisti. Ncu/’odamiesi ta teise, jau dauge Ii s. konferencijos daly
vių pries dvieju trečdaliu.,bejsą daugumą■po''p"vA ir laukiama galuti
nio sprendimo.. Del to jaudinasi Sovietu Sąjunga, ir n. kaip ji pati 
sako, tuo atveju bus viskas pravesto taip,. kaip anglo. -ui pageidau
tu. Tačiau į>aĮsų daugumos klausimą, sprendžiant, galime ra. : ir koeu 
promisą-

Kiek jauti’:; “nis klausimas tai taikos sutarties sudarymas su Ita
lija. Visa italą tauta jaučiasi praradusi angįtikri., ir vjsls'ka 
užtarimą prieš sovietus.. Dėl savo nepaprastai svarbios geografines pą 
dėties (tautos didumo ir simoati juPš^tu, Amerikoje , atrodo, bc-jėgs su
švelninti sąlygas ir atgaus ds.1 i'numėtytu atskirti teritor.jų. jąįgu 
siu, Italijos', kaip didžiulės valstybės, norą demokratija n Sa'jus ir 
neįvertins, tai, yrą labai įtikėtina., kad ji, Italija,-, pak-'-ų., į nytus 
ir tuo Europos žemėlapį pagreitins nudažyti raudonai.

Vadinasi, visas klausimą kompleksas, kuris tenka tap,.-.-.;-s konferei 
cijai sprąsti yra taip sudėtingas ir sunkus, kad nesukels nuslstcba j.', 
mo", jeigu ir ši karta nepavyktą surasti sprendimo'. .F’ioMr durno t ė m 
Didžiųjų vistie'k nėra ir nepanašu i tai, kad jis v-u/>ų, nes vi-mi pla
nuoja užvaldyti, o kiti nesileisti būti užvaldomiems,

Palestinoje padėtis yra sunki., Anglosaksu jcomisija, sk.i.rta tai 
problemai'jbsprąsti. .I.ėf’.iskirstė, nes prezidentas Trumannc SOVG 
vus atšaukė j noiodamūs duoti nauju., i n'-‘t rūke i j y-- Amerikoje žydai turi
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daugiau įtakos, kaip kitose valelybėse, todėl ir Anglijai xale.stinos 
klausimą spręsti yru netik sunku, bet ir. nemalonu. Ar 'žydai liausis 
vartoję terorą, sunku pasakyti dar ir dėl to, kad ji; ne tik ginklus., 
bet ir nurodymus gauna iš' svetur-, . x • .

Kinijog karo veksmai vyksta toliau.lliomunietai šiuo kairu ga.ui 
tik pralaimėjimus .pripažinti, nors ir neesminius. Jau ne-kartą ir km- 
rikes kariuomenės; daliniai buvo užkliudyti ir i'š jų net gyvybių pare į- 
kalauta,. Ar į tai bus atitinkamai reaguota - neaišku. ..'abiau'Kinijos 
pilietinis karas yra svetimu interesu kryžkelėje, ir svetimieji gali 
lengvai del tų interesu susikirsti,.'" . , •!. , "•

Apskritai paėmus. 'politinė padėtis galima būtų pavadinti netikra.-: 
Nors Taikos konferencija' ir vyksta;, ■ bet taikos angelus yra išstumtas, 
o aplink maty'j i nepasitikėjimas klujjte., ir kitokie planai.
... ' . - ...'., ., A „ S o

PK Kr. 155 /540/, VII <3 •• . . ' _ •
». £B£3 ANGLU SOVIETE SANTYKIUS anglų laikraštis -'Sunday 

Times" rako s,” Yra dvi galimybės /'pasaulio sujungimas arba rungtynės. 
Nors rungtynės dar nare iškis karo, bet. kaip parodo paskutinių $0 me
tų Europos istorija, jos veda į karą. Dabar Maskva spaudoje ir per ra-. ■ 
dija puola mus. s u. na apse karau smarkumu, stengdamasi' pasauliui įrodyti} 
kad mes esą jos priešes Nr-> 1. Sovietų valdžia nesiklauss Eevino kal
bos. Sovietų kariuomenės daliniai nedalyvavo pergalės parode, Jsaky— . 
ta nedalyvauti ir'^usijos palydovams — Jugoslavijai ir Lenkijai, Taip . 
ilgai tverti negali . '.Ta i turį suprasti sovietų valdžia,' jsi turi pr~- 
tų. bet iš praeities matytį, kad ji ne visada vadovaujasi protu, Pavw 
ji’viską darė 1959^41 metais, kad tik Hitleris sustiprėtų,. Sovietų 
užsieniu politika - tol eilė dc-\wai t r ag-'x’-u cpsiskaiblavimu, nes Ru
sijai neišeis į naudą varyti į mą antroj 7 5^arirtiries en^lo -•
saksų valstybes ir paversti jas savo priešais,, ^iaip ar taip aišku 
kad mes neprisįjunkius ims rusų, nusil-isdami jiems, ų'" ■ <' pnindąml 
savo draugiškumą su JAV- atsisakydami nuo ryšiu su’vakarines Europe-■ 
krsštaia'ir paaukodami vidurine s” ir rytinės Europos tautų laisve...-Gal 
mums-nevyks "jerkaibeti rusus, bet £uinc būti prisirengė hesekmei ir 
numatyti kitus galimumus. /Pagal "Sztondart Polski”, VI JO.,Kr. J?/.

J S0VIx;T.INb'8 DT'PW1',l‘d,,T;.rC'v •F57T'i'/''vHES aiškina prancūzų laikraš
tis "VėritJjf savo Vi.28 numeryje.. Dvi tokios keistenybes - tai Gromy- .' 
ko kontrprojektss dėl atominės energijos ■;> kuriame visai- ty- ,-
Įima dėl"veto, ir Ispanijos reikalais Amerikiečiai labai nusivylė ru
su taktika dėl atominės energijos nes jis tikėjosi per ja ibj.ud.inti 
visa diplomatija iš mirties teako.j Lsikrč-ėoiui atrodo, xad totaline 
vald'žia, kuri remiasi policija, negalinti norėti pas šova kontrolės. 
Sovietu priespasiūlymus reikia aiškinai kitu būdu: dusija su didžiau— 

• siu nepasitiks j imu žiūrinti į amerikinių pastangas Vyti pasaulį 
pag'-l savo idėjas. Tie nenori., kad <TTO pavrstu įrankiu bendradarbia
vimo, kurį globotu-amcrikrediai. Husai £į bendradarbiavimų nori su
niekinti- nes laiko ji prics3ovi:tinšs *''<,icijcs užuomazga.. Bet-vy
riausybė vengia nutrenkti santykius^ ve-kci-u V’-lszybčs susiorgani-> 
zuotų JAV globoje be SSSR, tai j u 'o^xidradarbiavimas butu sklande snis 
del aplinkos vieno lytino - Bet kaip tik to vengianti liaskva.. -nes jos 
tikslas laikyti tarptautl n - ■-•$-«« dabar vinį aras neaiškume ir neleis
ti jam judėti, nes šitokioje netikrąjį'-’ lengviausiai meškeriotia ko-, 
kiais pat motvvais aiškintina ir r.ukcika del Ispanijos., Keturių ko fe- 
renkijoje Molotovas sutinka, tik su to'-' '7 ■> <>uu^L kurios už
gina derybas, bet neduoda, auksus sprendimo, pavz., nes. „.irimai 1 
Italijos kolonijų ir ^t' •ij’ci-- u'ugosl&vijos sienų, .’ūsų diplomatic 
tiksupg — vengti iiu tu. ūkimo, nuo v •imi ant teisingus issprcnmiaus «
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Lietuva, ir lietuviai \ ■

■ LIETUVA ATSTATOMA
(■’•Prayda“ 1946 .VII. 12)

Kai privažiuoji prie Šiaulių, pirmiausia krinta į akis gausu
mas pastatų. Jie matyti keliaujant per ištisus miesto kvartalus. 
Atstatomi ne tik .Šiauliai bet irivisi kiti respublikos miestai bei 
miesteliai, tai aiškiai rodo, kaip keičiasi Lietuva, tvarkoma pagal 
Stalino plane. Per nauja penkmeti Jernes akio respublika liko su - 
pramoninta. Penkmečio pieno lietuv&je vykdymas prasidėjo praple - 
ciant statybinių medžiagų gamyba. Iki šiol respublika neturėjo Įma
nių, gaminančių alebastrą, cementą ir kitas rišančias medžiagas.So
vietinės Lietuvos geologai tyrė, ar Lietuvoje yra žaliavos alebas
trui ir cementui gardinti. Jų tyrimai’buvo sėkmingi. Lietuva turi 
daug kalkakmenių ir .baltojo 'smėlio. Pirmas respublikos cemiento fab
rikas statomas Mažeikių apskrity, Fabriko eksplotacija prasidės ki
tais metais.

Šiaulių mieste statomas alebastro fsbrikas, Iki šių metų pabai
gos jis pagamins respublikos pastatams tūkstančius tonų alebastro ė 
Taip pat nutarta pastatyti naujų kalkių, stiklo, tolio ir čerpių fab
rikų bei plytinių. . 1

.Vilniuje ant Series kranto statoma elektrinė jėgainė, kuri pra
dės veikti rugpiūčio m. Miestą praplečiamas metalo fabrikas ’’Plak - 
trit”. Statomas elektromotorų, ?lektr'os= ir radijo aparatų fabrikas. 
Netoli Vilniaus, Gaujoj ViInč/Jej vyksta staklių fabriko statyba. Di
deles elektros- jėgaines taip pat statomos Klaipėdoj ir Petrąšūnuo-. 
se, o prie Įvairių Lietuvos up-įų vykstu neruošiamieji darbai;. 35 ele
ktros stočių statybai. Jau 1950 m* Lietuvos elektros stoty s'pagamins 
energijos 5 kartus daugiau negu prieš kart, buvo gaminama. Daugumas 
pramoninių^ įmonių, miestų ištaigų ir gyvenamųjų namų bus apšildomi 
durpėmis. Lietuve tuvi su viršum keturis milijardus kubinių metrų 
durpių. Pries karą durpių gamyba sieke vos 300 tūkstančiu tonų per 
metus. Šitame penkmety durpių gamyba bus kasmet plečiama ir 1950 nu
bus pagaminta daugiau daip 800 tūkstančiu tonų. Durpių briketai bus 
gaminami Vilniaus, Kauno ir Šiaulių fabrikuose*

.Dideli darbai vykdomi susisieki .o srity. Derlingiausiose aps
krityse bus pravestos naujos geležinkelio sekos. Per Lįetuvą bus nu
tiesta autostrada Maskva - Kaliningrad (buv, K&raliaukius). Prekių 
transportui ir keleivių judėjimui plačiai panaudos vandens magistra
lių Atitinkami specialistai perorganizuos maisto ir smulkių pramo
nes šakų įmonės i Pirmaisiais metais pradės veikti nauji verpimo ir 
audimo fabrikai Kaune, Klaipėdoj j Šiauliuose ir kituose miestuose, 
atstatomas ir guminės avelybėfe fabrikas Kaune i Jau išleidžią į rin-» 
ką kaliošu ir botu. Maisto pramonės minister!j n atstato 25 Įmones. 
Ju tarpe yra pieninių, muilo fabrikų, kepyklų.

Vilniuje numatyta pastatyti cuk'raDS* : dirbinių fabfikas, kuris 
per metus pagamins ? tukstancius tonų cukraus dirbinių, •ilniaus. žu
vų konservų fabrikas išleido į rinką'pirmą partiją aukštos kpkybes_ 
žuvų konservų. Klaipėdoj statomas žuvų konservų fabrikas ir žuvų rū
kykla. Penkeriu metų planas numato maisto produktų penkis kartus 
daugiau pagaminti, negu ju buvo prieš kirą. •

Šimto dėmesio kreipiama i žemės ūki: pargabenta .daug naujų trak
torių. _ . , _ .

'Praėjusiais rastais atstatyti du c ui ’’.s fabrikai* Dąoar austa—■ 
teinąs didžiausios respublikoje marijampolės cukraus fabrikas. Dar si 
sezoną jis pradės veikti.

Vilniuje vyksta-lietuviu operos ir baletą teatro, rusų dramos 
teatro, kino ir visos eilės įeitu kultūros įstaigoms pastatų snetyba. 
Suplanuota Lietuvos Mokslo Akademijos, mokslo ištaigų bei Univi.rsi- 
teto miestelio statyba. Vilniuje ir Kaune kursuos troleibusai.
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Visoj Gilėj lietuvišku miestų bus įrengti vandentiekiai, bendros 
skalbyklos, pirtys ir kiti patogumai. 

... • /
LLETUVOb MOKSLO AxCADjimllA

IŠEIVIJOJ , ' ' •

Musu buvusiej.i akademikai nutarė įst-.-igti Lietuvos Mokslo .Aka
demija išeivijoj. Akademijos prezidentu išrinktas .prof. Krėvė-Mic
kevičius, Akademijos nariais yra prof. Myk, "iržiška, prof, Vacį, 
Biržišką1, prof.. „Zen. Ivinskis, prof.. Stp. Kolupaila, prof. Ant, Sa
lys ir prof. „Pr, Skardžius. % •' ■

Churchilio atsakymas
Amerikos lietuvių organizacijoms Churohilis per savo sekreto-’ ; 

riu praneši?, kad jis savo kalboje New Yorke, kur paminėjo ir Balti
jos valstybes, jų nėrė pripažinus Sovietų Sąjungai, o tik konsta
tavus faktų,, Ghurchillio sekretorius taip rašo: "Mr. Churchillis ■’ - 
prašo mane pranešti, kad jo pareiškimas apie Baltijos kraštu-Sovie-. 
tu sąnkykius^ padarytas jo kalboj New "Sorke, tebuvo tik vienas iš 
neišvengiamų faktų konstatavimas. Is-tikrųjų jis visai neliečia tei- 
sinio-ar moralinio padėties aspekto.t;

Savo kalboj Žemuosiuose Romuose per debatus užsienio politikos 
klausimais apie Baltijos valstybes Churchillis taip išsitarė: "Bal
tijos kraštų gyventojų ūf.begalima atpažinti, kad tai yra tie patys, 
kurie ten gyveno prieš' karų'.-Jie perkcntejo dviguba likvidaciją: ' , 
nuo vokiečiu ir rusu ranku”, t • \ t , •

Amerikos’ lie tuvių, spaudos ats tovai Saugumo. Tarybos posėdžiuose •
Saugumo' Tarybos posėdžiuose gavo leidimą dalyvauti ir trys Ame

rikos lietuvių spaudos atstovai: LAIC direktorius adv. K, R. Jurgė- 
la,-to paties IAIC narys ir dienraščio "Draugas" korespondentas JI. 
Kižyte ir "Naujienų" dienraščio’korespondentas. Lietuviai korespon
dentai Amerikos lietuviu spaudoje vaizdžiai aprašo Saugumo Tarybos 
posėdžių eigą. .

Saugumo‘Tarybos posėdžius gali stebėti apie-650 žmonių- kurių 
didele dali sudaro visos pasaulinės spaudos atstovai. i:iaip žmo
nėms pavestos tik 45 vietos. <4 vietos skiltos kero inva Ii dams... Be 
korespondentų nemaža stebėtojų dalį sudaro IT0 sekretoriato svečiai 
ir akredituotų ergenizacijų žmones} Posėdžiu pradžioje vubčiu vistų 
nėra, bet vėliau atsiranda, nes dauguma korespondentu nueina. į to 
pat namo požemyje įrengta borą, kur gurkšnodami įvairius gėrimėlius 
ir rūkydami, posddžių eiga saka per specialiai įtaisytus televizijos 
aparatus su garsiakalbiais. Posėdžių salėj* tų patogumų nėra. Ir taip 
korespondentei jaučiasi daug laimingesni už beposodžiauj?nbiu.s Sau
gumo Tarybos vyrus.

Saugumo Tarybos posėdžių žiūrovai labai įvairus. ,;~.u nao pat 
ryto jie renkasi, kad kai : nors petukus į vieną iš 45 eiliniams žiū
rovams skirtų vietų. Netrūksta jaunimo, net mpkyklinio amžiaus. Sau
gumo Tarybos posėdžiu metu kai kuriose mokyklose daug moksleiviu ne
atvyksta i pamokas. Jie randami beslankinėjs prie Saugumo Tarybos • 
posėdžių rūmų, o kiti net į vidų pateku, Žiūrovų eilėse nuolat pasi
rodo auksu blizgančiomis uniformomis pasipuošę keli rusų generolai 
- vieninteliai ornamentuoti žmonės, '

Baugumo Tarybos vyrai sėdi prie pusiau apvcloastalo. Vį jU) 
kitoje eilėje, sėdi po du artimiausius patarėjus. Trečioje eilėje 
matosi daugiau įvairių patarė jų* "
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Charakteringiausias Saugumo Tai'ybos vyras anglas^ Sir Cadogan.
Jis mažai kalbasi su savo patarėjais, kurių dažnai tebūna tik vie 
nas ar du, ir įtemptai klausosi visų kalbu.* Jis labai salto cūdo, ir 
Jo veidas jokios reakcijos niekada neparodo* Esant reikalui, Sir. . 
Cadogan moka labai aštriai savo mintį pareikšti* tvarstant Ispanijos 
klausimų jis tarė: "Be abejonės, Franco tuomet buvo įsitikinus, Kad 
Hitleris' Europą nugalės. Iš to jis norėjo laimėti savo kraštui di - 
džiausios naudisi Jis nebuvo viehintelis šią klaidą padaręs,’ - bai
gė Cadogan, pro akiniu viršų pažiūrėdamas į Gromyko,^žvilgsniu pri
mindamas žinomąjį Molotovo — Ribbentropo. vrotoko.lą. žiūrovai supra
to anglo pažiūjčjime prasmę ir kai kas fanzini-nusijuokė. > -».

Korespondentai Saugumo Tarybos vyrus gaudo ne tik po’ poseazių, 
bet ir prieš posėdžius, ir kiekvienas savais žodžiais cpru.o jų nuo
taikas ir veido išraiškas. Gromyko korespondentų vengia.

Popi-.žius priėmė BALFo pirmininką kun*_dr, J*• Končių,.
; K Gegužės mėn* viduryje į Roma atvykusi Bendrojo Amerikos Lietu

vių Šalpos tendo’ pirmininką kun. Dr, J* B. ^oncių privačioje audiėn- 
cij'oje pričflb Popiežius Pijus XII. , * . ' .

Audiencijos* metu šventasis Tėvas pareiškė suteikiąs ąpastalis- 
.kąjį palaiminimą BALFo valdybei, .direktorių tarybai; įstaigų tarnau
tojams, visiems'bendradarbiams; organizacijos nariams ir lietuvių 
šalpos geradariams,

' 'l •
Amerikos ambasadprius gjobos lietuvių, .šelpimą Italijoje
Prezidento-Trumano pasiuntinys prie’Sv. Tėvo ambasadorius M..

Tdylor, BaLFo pirm; kun. dr. «. B. Končiaus pakviestas, sutiko glo
boti lietuvių šelpimo darbą Italijoje. Ainbasadorius K. Taylor taip 
pat davė sutikima būti BALFo garbės pirmininku Italijoje..

Gegužes 15 d, BALFo pirm. kun. dr. J. B. Končius ambasodoriui 
Taylbr pagerbti suruošė priėmimą, kuriame dalyvavo UNRRAįs, katalikų, 
žydu, American Belief for xtuly, kooperatyvo CARE ir kitu Romoje esan* 
Šių Amerikos šalpos organizacijų žmones, taip pat Vatikano valstybes 
sekretoriato atstovei, Lietuvos įgaliotas ministeris Vatikane St* 
Girdvainis ir kiti.

Balti j o.s draugų konfere nei ja
Gegužės men. New Yorke įvykusiame Baltijos - Amerikos draugijas 

susirinkime nutarta spalio 12 d. šaukti Baltijos — Amerikos draugi
jų ir Baltijos tautų draugų*konferenciją, į organizacine, komisiją 
įeina R. J. Caldwell, r.dv. K. Jurgėla, adv. St. Briedis, Mildred 
Grube,-R. Hermanson, J. Karkus ir J. Kupekuu. Baltijos draugu šuva—■ 
žiavimo proga numatoma suruošti spaudos konfaienciją, radijo valandą 
taip pat lapkričio men. dalyvauti New Yorke ruošiamoje Womens mter- 
nątion Exposition parodoje, įrengiant bendrą baltioėiu liaudies meno 
kambarį. Parodai sudaryta komisija iš M. Kižytės, M.- Grubc ir Ber.

Prancūzijos ordenas Amerikos lietuviui
Amerikos lietuvis J. C. Varkala apdovanotas aukščiausiu Prancū

zijos atžymė j imu už narsiai atliktas pareigas Prancūzijai šio karo 
metu. J. C; Vę-rkąle tarnavo ir tebetarnauja JAV laivyne.

Lietuvoje 80 sovęhozu •
Vilniuje įvyko Lietuvos ūkio specialistų suvažiavimas. Jis tęsė

si penkias dienas. Dalyvavo skaitlinga delegacija iš Maskvos.. Nuva
žiavime buvo pasidžiaugta, kad Lietuvoje yre sutverta 80 sovchozųi . 
Didesnieji sovehozai yra Milašaičių, Lentvario, Kaišiadorių, Kuršėnų, 
... Sovchozuosc dirbama pagal planą...
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M U S R. MOKYKLAI

TRYS BROLIAI • .
Buvę du broliai gudrus,trečias kvailas.Ir eina gudrieji vie; 

au keliu,o kvailys vienas pats kitu keliu.
/ PaėJą kokiį gala,. Kvailys'ir ?mąs Juos saukti!,.E-e, broliai! Ei 

įeit sen j žiūrėkit,ka^ as čia radau i’’Tiedu broliai ir snekęsi:,, Eikim 
pasižiūrėti,gal tas kvailys ir ger-a^ daiktu, r-adoc”Atėją pas Jį:„ Tai 
ka^ tu čia tokių radai?” - x .

Tas rodąs akėtvirbalį radęs,sakęs:„Ar matote,brolaičiaiįcoks 
oia geras iešmas- briedžiui kepti!”Tie nusispiovę ir saka:„Matai,kad 
Jau kvailys - tai kvailystei briedzio,nei nieko,o Jis ašiaugiilsi 
akėtvirbaliu,kad geras iesmas Jam būsia^ briedžiui kepti!” Ir nuėję
sau, . . '

Tas vėl paėjęs’ toliau is ėmęs saukti rėkti:,,Broliai,broliais 
Eiksekit,kę aš čia dabar radau!”Tie tariausi eiti,tarięsi neiti, bet 
vėl sušnekę:„Ar eikim,ar kę - pasižiūrėti,gal tas. kvailys ir kę ge
ra rado,”Gi prieina - prie sauso gluosnio atsistojus ir bešūkauja^. 
Tie priėję klausiau „Tai ko tu čia sukauJi?Ką tu čia dabar radai?” - 
„Žiūrėkit5brolaiciai,koks čia sausas medis briedžiui kepti!” - Et, 
tiktai su pusgalviu susidėk,be reikalo mudu Jo paklausėm,ir gana: 
nei briedžio,nei nieko,o Jis šaukia ir saukia,e„Eikim saul”Ir vėl 
Jie nuėję savo keliu,o tas savo*

Ir vėl visi paėjeJę.Kvailys ir ve1 ėmęs sunkti*'E—e—e bro
liai,broliai! eikite senai!Eikite,žiūrėkite,ką as čia radauJE—e—e 1” . 
Tie broliai nebenoriu klausyti,bet šis šaukiąs ir šaukiąs. „Kad Jau 
Jis vis taip saukia ir saukia,ar eikime pasižiūrėti,ar ka,gal ir ką 
gera rado!”Ateiną,klausiąr„Tai k a, dabar radai?”Sis saka,s:„Gi žiūrė
kite - briedis!’’Tuoj tą briedį visi nuspaudė,atsinešę tuos medžius-- 
- ta^ sausąjį gluosnį,ta iešmą, - akėtvirbalį.

Na,neturi nė vienas ugnies.
Matą ne labai toli už kūlynu. - smilksta,'-urenąs Ugnei e. Tuoj 

vienas iš gudriąją nuėjęs "■.ūe-., — toks biaurus senis bekūrenąs. Tas 
prašus:„Seneli,duok man tos ugnelės,paskolink.’’Senis sakąs:„Pasakyk 
man negirdėtą neregėtu pasaką,.,tai ab tau duosiu ugnies,o Jei nepasa 
kyši,tai rėži rėšiu iš nugaros”.Tas šiap sakąs,taip sakąs,mikt,mikt, 
ir nieko nėr.Senis tuoj Jam rėžų, iš nugaros ir isrėzęs.Tas nuėjęs 
sau.Einąs antras iš tu gudriąją.ir vėl taip pat.Senis sakais„fiasakjJc 
man negirdėta^ neregėtą pasakuotai as tau duosiu ugnies,o Jei nepasa 
kyši,tuoj rėžą rėšiu is nugaros,ir ganą!"Tas vėl sį tą sakinėjęs,sa 
kinejęs,nieko nėr ir gana.Ir tam senis rezį išlupęs is nugaros ir -
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■„eik sau!”
Na,dabar nuėjęs kvailys prašyti ugnies,-Senis taip pat atsa 

kęsX„Pasakyk man'negirdėtą neregetą pasaką,tai duosiu ugnies;jeine 
pasakysi, tuo j rėžą vėsiu iš nugaros.’’Bet sis tuoj jam atsakęsAs 
pasakysiu,tikiai tu man nepasakyk „meluoji”;o kai tu man pasakysi * 
„meluoji”,tai as'tau du rėžiu rėšiu is nugaros»”Senis ir prižade — 
Jeys nepasakysiąs. A

Na,tai sis ir ėmęs sakyti: >
— Gi as ėinu per mišką ir pamačiau dreve;prilipęs žiūriu , 

kas toj drevėj',žiūriu - genaiciai.As tuoj i tą drevę įlindau,..tri 
sus genaicius išmušinėjau,nusipešiau,išsiskrodziau,išsikepiau ir 
suvalgiau-.Daugiau lendu iš tos dreves laukan,gi nebegaliu,Parėjau 
namo,atsinešiau kirvelį,prasikirtad drevej didesnę skylę ir išlin
dau laukan.Daugiau vėl einu per mišką.Klausaus,girdžius trata, braš
ka, atšvilpia,atūžia tiesiai ant manėsiZiuriu,žiūriu — devynios stir, 
nos viena koja besokancioslAs per tą koją pokšt,ta kojele triokšt,
iv nulužo.AŠ tas galveles nusukinėjau,kailelius nusimausciau ir ei 
nu,Daugiau vėl einu,einu toliau per mišką,girdžiu — spengia,bimbia, 
kaukia,cypia,švilpia.Ziuriu,ziuriu — devyni vilkai vieną bitę be 
piaunąlAs tuos vilkus nugainiojau,tą bitelę susigavau ir nesuos • 
Daugiau ta bitele prinešė man pilnas visas stirnenas medaus. Daug 
giau einu,einu iv priėjau tokią upę.Kfli ėjau per li^ftą,ir ilūžau. 

Man septynios stirnenos medaus į vandeni įkrito ir pasileido.Ką as
darysiulMan to saldaus vandenėlio gaila palikti,© neturiu kuo gerą.
ti.Gi pagalvojau,pagalvojau ir nusivoziau kepurę nuo savo
Na ,aš tą saldu^ vandenėlį gerti,na gertilGeriau,gė?iau^kol 

dus buvo,visą isgeriau.Daugiau ir einu.Na, tai dar mar. buvo

galvos, 
tik sal

trys.
stirnenos pilnos medaus,o sptyniose tiktai vieni koia.ai.Ab is tęto 
rią nusilipdziau kumeliukę ir Joju.Prijojau pri smukles, netariu 
kuo pririšti.Gluosnio šaką nusilaužiau.prismaigiau,,ir stovi.As įė
jau į smuklę,- žydai per šabą visi pi žuvę,tuščia.Einu prie savo ku' 
melaites.Gi žiūriu - tas gluosnis...kur aš ja^ prismeigiau,išaugęs Ii,,
gi paties dangaus.Na,aš tuo gluosniu lipti,na liptillr įlipau įdan . 
gą.TuoJ aš tas savo st i rnen -.k, kur man atliko vandenyj neissiskala-, 
vusios,nusinešęs Viešpačiui Dievui ir atidaviau-Man Viešpats Dievas 
dovanojo septynias karves,Na,aš tas septynias karves varaus prie.> 
tos skylės,kur įlipau \ dangą.Gi žiūriu -Įmano kumelaite su tuo.., 
gluosniu paėjus šalį,Na,galvoj u,galvoju,ką sš dabar darysiu.Nut^
sivariau tas karves pas šventąjį Petrą.Su Juo apmainiau i*. penkis' 
maišus pelą»Na,aš iš tą pelą vyti virvę,na vytillr nusivijau.įsika,^ 

• liau mietą,prisirišau tą virvę ir leidžiuosi žemyn.Leidausvleidaus-
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ir — pritru^34jdUAs^ij^kyt>au-^<yreicAtJ<>^ arkUninksi^susikure^po-.inani 
' mi ugnąjiai sprogo ugnies sprogule mane, ir isdege man kuproje d® 
re-jJ^ugiau atlėkė bitės ir susimėtė man 1 tą drevę,ir prinese me
daus.As viena ranka i, tą virvę turiuos,o antra ranka tą medų, kabi— 
nu.Kabinau,kabinau,matai;ir labai sunkus palikau,ii* nutrūko man ta 
virvė.Ir nukritau 3, *♦♦pragarą. . ' ,

Senis klausiais i „Tai ką gi matei tam pragare?”Sisi„O žiūriu,, 
žiūriu -/mano tėvas tavo tėvu oran bejojąsl’’Senis:„Meluoji,taip ne 
gali būti!’’Tuoj kvailys Jam du rėžius is nugaros isrezęs,atsinešęs 
ugnies,ir,briedį išsikepę,visi pavalgė.

< % - I ' , .t ■Patarle;Is ko kvailą pažinsi,kad ne is juoko. "

Kazys ginkis

KEISTUTES PAS G E > I M I N \

KEISTAS VAIKAS 
f

Keistas vaikas,tas Keistutis:
Mažas dar pipiras,

>' .0 protingas nori būti,
Kaip koks tikras vyras* 

t *Daug Jau žino,daug girdėjo,
, .JDaug. yra ir matęs,

Bet Jis vis dar klausinėja,
Akutes pastatas:
Ko dažnai taip keičias oras?
Kur pranykst-a rūkas?
Ir kuo.šeriamas motoras, 
Kad patsai jis sukas?
Kur taip skuba autobusai
Per girias tamsiausias? 
Kodėl dedei auga ūsai, 
0 tetulei kasos?
Atsakyk Jam ir išaiškink
Viską jiuodugniausiai, 
Bet čia pat Jis apsigręžęs 
.Apie kitką klausia.
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KEZSXAT JCLAIBSIMAS' ’

■ Ką-rt-K.J'^^.^alvon atėjo 
/.-■■Klausimas^-keisciausdas,. ■ ' 

.......ir visur'jis bėginėja,’
Ir visus, jis: klausia.■ , ■>>
Klausia Jauną,klausia seną, — 
Balsas jo .kaip silkas,— •.. . .. 
blausia, - >u.ip dabar gyvena 

.. . .’Geležini' Vilkas?'
-.Tetulyte,pasakyk...
— Tu nutilk nors kantrų.
Ruoštis man.čia nekliudyk, 
Mat,kad puodas verda.
— Seneliuke.

. '; - Gana,gana.
Jau žinau,ko klausi.
Sukas man galva sena,

-■ Pr^užei man ausį.
— Tėveliuk,man prisakyk...
« Tyčia nesakysiu-.
Pats, jei’nori,Vilniun vyk *- 
Ten ir pamatysi.

KUR TEISYBĘ RASTI?
Jie /isi,kaip susimoką,
Kazka savo šneka,
0 dėl Vilko . žodžio jokio 
Niekas nepasako-.
Vienas baras,kitas juokias,
Trečias aimanuoja, —
Niekur čia teisybės jokios 
Nerasi geruoju...
Ir nusiminė Keistutis,
Vaikšto susimąstąs:

Kur teisybą rasti.?
Ar to vilko .žmonės-bijo? .
Ar pamatą saukia?

1 0 gal Jis Jatt surūdijo?
Gal jau nebekaūkia?

•Vaikšto vaikas nusiminus
Ir visaip galvoja.
0 tas Vilkas Geležinis 
Tupi jam galvoje.
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IS ^USTHIJ’OS LIETUVIU GYVENIMO

Tarybos centras Salzburge .'■ ->•
Austrijos Lietuvių Taryba, buvo įsteigta 1Q46 m. balandžio mėn, 

15 d. įvykusiame "ustrijps Lietuviu Komitetų ir Sąjungų pirmininku < 
suvažiavime. Tarybos būstine buvo numatyta Insbruckas* o-jojr~pixmi- • 
ninku Tirolio apygardos Lietuviu Sąjungos pirmininkas kun. F. ^umo- 
kas. Per pirmuosius tris menesius, suprantama, nebuvo galime kozko 
apčiuopiamo nuveikti. Pirmininkas prisistok Tnbingcne lietuvių cent
rui, ir gegužės 27 d* Nicsbadcne atstovavo Austrija- Lietuvių Tremtie 
niu Bendruomenes apygardų pirmininkų suvažiavime. Pirmininkas į vpk«r 
dydsmas Tarybos nute.ri.-m,' numatyto metraščio apie Austrijos lietuvių 
gyvenimą redaktorium buvo pakvietus Tiroly gyvenantį prof. Kąst. SI- 
pavibiu. Redaktorius, pradėjęs organizuoti redakcinį darbų ir nera
dus reikiamu pritarimo, iš bendradarbiu pusės, šiomis dienomis atsis
tatydino. ‘ . '

Pagaliau bažnytinė Lietuvių „valdžia nutarė Tarybos pirmininkų 
perkelti į Tūbingcna ii’ ten ji paskyrė prancūzų zonos Vokietijoje de
kanu. Tada teko pagalvoti apie Tarybos pertvakkyma ir ieškoti naujo’’ 
pirmininko.

Dėl leidimu suvaržymu negalint sukviesti Tarybos suvažiavimo • ' 
pirmininkas, aplankęs visas apygardos, patyrė visų nutarimą Tarybos 
būstine perkelti į Salzburga ir Salzburgo komiteto pirmininkui.pa
vesti Tarybos pirmininko pareigas. Nuo š.m. liepos 25 d. Aut. Skėrys 
tas pareigas ir eina.

Apie Tarybos artimiausius uždavinius parašysime kita^ kurta.

VJTUTINE ~USTRIJĖ

Lietuvių Komitetai minėjo metine sukakti.
Sprogus naciu karo masini! ir diktatūrai, pasijuto lietuviai 

Aukštutinėje Austrijoje laisviau, Pamate pirniuosius amerikiečių da
linius, nurimo ir pradėjo organizuotis.'Žinoma, pirmiausia parūpo 
Ii tuvių komiteto reikalai. Pagalinu rtiedo liet. Komitetas isisteį- 
gc , bet 'po keliu savaičių neorganizuotai išsisklaidė.

1945 m. liepos mčn. 5 d- įvyko Linzo lietuvių susirinkimas,, ku
riame dalyvavo: prof. Vyt. karij ožius, B. Baranauskas, Ii. Baliukevi
čius, H. Stcpaitis, lakstutis. Br. Larijošius ir R. Simoniušktis,< 
Tokiu būdu komitetas įsisteigė. .

DP karininkas kapt. Franz Di Giacomo „liepos 12 d. lietuviu kc^feįb 
teta Aukštutinėje "ustrijoj^ patvirtino,. Vėliau buvo liet, kolonijiM^*" 
pasiūlyto sudaryta-komitetų perrinkti.'Kolonija jokių perrinkimų 
siu dienų nesiėmė,' nes sudarytas liet, komitetas su prof. Vyt. mariųjų..1 
jošium pryšakyje buvo ir yra. visiškai patikimas ir administraciniai - 
-organizaciniam darbui, kiek tai įmanomu, pajėgus.

S.m. liepos mėn. 13 d. didelėje i4icdo stovyklos saloje liet. k> 
mitetos minėjo savo motinų s ks.ktį, Balppvo visi "ukst. Austrijos 
atstpvač- Visuotinam susirinkimui vadovauti buvo pakviestas buv.lnok- 
insp. J. Strazdas, sekretoriauti — St. Jackevičius,

Pirmininkas prof. Vyt, Msrijošius plačiai nušvietė komiteto dar*- 
bus ir vargusi Nežiūrint Įvairių sunkumų, komitetas padare daug,Komi
tetui svarbiausia rūpėjo švietimas, dvasiniai reikalai, labdarybė ir 
mūsų belaisvių šelpimas,

Švietimus. - .
•Veikia pradžios mokykla su 25 mokiniais, Mokyt. personalas:vcd, f 

N.Grigaliūnienė, Tėv. žiūraitis ir Z. Grybines, Linzo kolonija label j 
dėkinga talentingiems pedagogams, bet ir buvusiam Liet. Komiteto pirmas 
pirmininkui Bern. Bakšiui, kuris davė mokyklai materialinį pagrindų, f 
Sėkmingai vadovauja vaiku darželiui p, Rcrkcvibienc. .
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'Dvasine sritis,kurioje dirba iki siu, dienų Tcv.Tonas Žiū
raitis 0 .P .Pirriosiits pamaldos buvo 1$ ,8‘. 1945.Linz-l'’rcinbcrgč 
T.T.Jėzuitų bažnyčioje:.Pastoracija apima tris pagrindines lie- I 
tuvių kolonijas:RicdĄ,Linzų ir Aspachų. , I-

Komitetus šelpė musu, karo be laisvins , rūpinosi jų išlaisvi
nimu, iškovo j o anerik.Baud .Kryžiaus pakictčlius scnelir.us, ligo
nius ir vaikams .Piniginiai šelpė materialiai vargstančius. g

Austrijos Lietuvių Tarybos pirmininkas kun.I'.Guruckas pain- I 
formavo apie lietuvių gyvenimą, Austrijoje i rVokietijoje .t r

Buvo dar išrinkta revizijos konisija:R.Sinoniukstis-,Tcv.'- V
Tomas Žiūraitis £ P.ir J.Ciplickas*

Pasiūlymai ir sumanymai / _ t I
Komiteto pirmininkas pasiūlė pasisakyti del naujų komiteto 

rinkimųįPref .B .Vitkuš postebėjoB •.
-Kadangi komitetas nepareiškė atsistatydinimo j susirinkimas ;to.<- ė 
klausymo taip pat neiškėlė ,taigi toks pirmininko pasiūlymas at- 
puola.Susirinkimus šiam prof.B.Vitkaus pasiūlymui pritarė.

Tremtinio garbės teismo klausimas.
Po trumpų ginčų nutarta toki teismo, išrinkti vokiamo uždavi

nys ihuclat lietuvio garbų’griaunančius prasikaltėlius amerikie
čių pagalba i^ lietuvių kolonijos pašalinti.Deja,toks teismas 

■dar ir dabar ncišrinktas, • * '

• Rieda Pradine Mokykla. , _
Liepos"lj d\baigč'~pirmuosius ištrėmime mokslo metus .Nešiu- ’ , 

rint sunkiu, mokymo "ir-mokynosi sąlygų vaikučiai buvo labai gc- ; .; 
rai paruošti.Poniai mokyklos vedėjai, ir p .mokyt .Z.Grybinui

: vaikučiai ir jų tęvai yra labai dėkingi.* ■
Sekančia dicnų/licpos 14/iškilmingame mokslo baigimo .akte 

vaikučiams buvo įteikti nažjačjinai.Geriausiai baigusieji gavo’ 
dovanų:Gr.Pcrnaravičiūtq/I sk./iSl.Mari j ošinto/III. sk./V.Pct- 
ruškcyičiūtė/III sk./Z.Švarcaite/III sk./įr T.Jackcvičius^VI sk./ 

Iškilmingas mokslo baigimo aktas baigėsi gražiu vaikučių 
pasirodymu ir .tautos Himnu.

Innsbruckas.
Lietuvių studentų sambūris ‘•Lithuania" iš leido mėnesinį . 

laikraštį, vardu "Sambūris” .Jau iže’j o du numeriai.Laikraštis daro 
malonų įspūdį,pažymėtinas ypač švarus ir estetiškas technikinis 
atlikimas .Jone randame rimtų straipsnių,poezijos ir kronikos. 
Spausdinama rotatorium.Redaktorius Ona Stikliūtč.

. Austrijos Lietuvių Tarybą Innsbruck? išleido Biuletenį Mr.1 
Biuletenis spausdintas mašinali.; 10 cgz.,ir jis išdalintos tik 
Sąjungų Valdyboms ir Komitetams.

Innsbrucke laukiama naujo persitvarkymo S-gos valdyboje 
ir taryboje.Sunki kova dėl-duonos kąsnio,del išvykimo į Vokic-. 
iii p sRezutate-.mažesnis aktyvumas kultūrinėje ve ikloja.Gyva,kaip 

’ paprastai, studentų kultūrinė veikla,pasireiškusi gražini pavy
kusiu Austrijos studentų suvažiavimu ir krepšinio varžybomis 
Studentu Di-nosc,

\

Bregenzas.
Bregenze" įvyko L.Reud.Kryžiaus V-bos p^Tsitv^rk‘.imas,pasi- ■ 

traukiant pirmininkui adv.dr.Daukšai poėto,kei jis buvo paskir
tas atstovu prancūzų ir britų zonai .Naujas liet .Baud.
Kryžiaus , ■ ■ "■‘rikas išrinktas K.S51 i nnac .Greit pasirodys 

lietuvių laix._ n--i dži ame Socialines Tarybos gen.sek
retoriaus p.dr.Baliūno.Netrukus išeis naujos pabaltiečių laik
raštis Doi’nbirnc.
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'Įgaliojimai kapelionui
Sv. Sosto delegatas lietuviams Vokietijoje ir Austrijoje kaa,.

F. Kapočius prisiuntė kun. Brazauskui raštų, kuriuo jis[skiriamas'- 
Salzburgo lietuviu, kapelionu su visomis bažnytinįų.kwu?ŪU; numatyto
mis teisėmis ir pareigomis . Be kitimo, kape.Įionas įparaigo j amas vesti 
■bažnytinę lietuvių metrikaciją, išdavinėti metrikas ir kitus bazny- 

reikšmes aktus®

Poezijos vakaras
Liepos 27 d* Glasenbacho stovykloje Juozas Akstinas da- 

vč lietuvių poezijos rečitalį, Jauno, bet gabaus aktoriaus pasiklau-- 
syti susirinko pilna ramovč. Su įsijautimu ir.atskleisdamas visų, 
paslbptųlyrikos grožį(J. Akstinas arti valandos deklamavo naujau - r 
sius Brazdžionio i Aicksaridiškio, Putino, Inčiuros, Gaidžiūno ir kt. ■ 
autorių kurinius; Fo vakaro, padėkos zenklan, Akstinas buvo apdova
notas gčlčmis. ■

' ' _ ''■■■■ -S*

Universiuotas saugos musų spaudu
Spaudos kolektyvas,... nore damas mūsų kolonijos spaudų išsaugoti 

Įkibto meto, kada bus galima grįžti į Lietuvų ir spaudinius įteikti 
ž-mūsų mokslo bibliotekoms, kreipėsi per p. dipl. inž. Alg. Mosinskį^ 
''į Insbrucko' Universitetų .prarydamas priimti po 2 cgz. visu laikraščiu 
ir kitu spaudinių, kurių vienas cgz. liktų Universiteto nuosavybe, 
kitas g'i-tik depozitan. į tai Universiteto Rytų Institutas,' kuriame 
dėstoma ir lietuviu kalba, mūsų komitetui praneša: ” Tūrių didelį • 
džiaugsmu ir garbę padėkoti už pasiustus po du egzempliorius kiekvie* 
no la'ikrasdio ir kitų Lietuvių Komiteto spausdinių, kuriuos vakar per 

■p, dipl. inž. Algirdų Mosinskį gavau.
Su malonumu-, sutinku su pasiūlymu antrų egzempliorių išsaugoti 

•Jums, laisvai juo iki grąžinimo dienos disponuojant. s
Priimkite šalia mano asmeniškos - tikrax ir nuoširdžią mano ben

dradarbiu ir klausytojų padėka už aktyvumu ir iniciatyva, lygiai ir ' 
už pasiryžimą'mums ateity padbti ir mūs. čemti. Jūsų pustangOTiis ka
tastrofiška musu negausios bibliotekos padėtis liko išgelbėta.

„ r Jaučiau ypačiai didelį džiaugsmą, kad p. Mosinskio užmegstieji 
santykiai su Jumis ateity tvirtėtų ir'plčstųsi. '

Pt-i imki te tikra pagarbos pare likimų
/ . '' pasirusb Dr. Karl Gruber

šiuo metu Rytų Ins L1 tuto vcdbjas 
ir Universiteto orientalistikos 

i” katedros lektorius.

Atidaroma lieuuvių gimnazija
Salzburgo‘Lietuvių Komitetas staigia UNRRAos globoj Austrijos 

x.Xietuvių Gimnazijų. Tcįsšs gimnazijai atidaryti jau yra gautos. £im- 
( nazijos direktorium pakviestas prof. V. Kreve-Mickevicius, inspokto- 

r-lnm — Kauno- Aušros Mergaičių Gimnazijos mokytoja Juzefą Staškęvi- 
į piene. .Norintieji įstoti ( prašymus su gyvenimo aprašymu, met/įkais.

2\fotografijom ir išeito mokslo pažymėjimu si-undieAustrijoš Lietuvių 
■Gimnazijos Direktoriui, UNRRį Lager Glascnbųch (Salzburg. ų

X Neturį kurių nors dokumčntu ar jųnuorasu, privalzr juos vėliau . 
įteikti. Neturint lamo negi i.Uit ic-.ms įrodyti išeitoje/mokslo - š.m,
rugsėjo mčn. 10 - 14 d. bus papįldomic ji egzaminai /-'Smulkiau apie 
įstojimo sąlygas bus praneštu kįekyipnam. asmeniškai.

Mokslo metu prųdzie- - rugsė jo-mbn. 15 dv/ Į
Butu ir kitomis įsikūrimo sųlygcnis bus ^pasirūpinta.

' Lietu/.. ? Ko-itstas-/
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1 Petras,Sūduvis
Guoda,Tugaudas

5 Steponas,Lengva ,'fllangirdas
4"T3^ik^ -----

Viešpaties Atsimain.,

K
P 2 Alfonsas
S 
S' 
p 
A 
T 
K 
P 
S

5 MJMarijos Sniegines
6 Viešpaties Atsimain.,
7 Kajetonas,Prutenb,Drasut.
8 ‘
9

10
S 11 
P 12 
A 15 
T 14 
K 15

Kirijakas,Uogintas 
Romanas,Tulne
Laurynas , Laima, Ne r imant_ 
2uzana,Parut is , I-iii'is 
Klara, Laimutb , Er imas 
Ipolitas,Irvč,Asibutas 
Euzeb ij us, Pa j auta, Einant , 
M.Mari j os Dangun^ mimas d 
Gintaras. • ■

LIETUVIŠKASIS KALENDORIUS \

P 16 lUkas, Vaisė iš ,l\igc lis
S 17 Ana..; tūzas. Siguv c ,S e u lėni s Į

18 Agap; tas , liiat'autas .Utenis
Liudv.; kas, šviesuole ,Patrimpas 
Be rno.r d as , Rv-rlnų ’, S v a j anas 
Joana, Gungailc, vukantas-;
Ipolitas, Iminč,Karijotas '
Pi ly p as, B amai las 
Baltrus^ lasuolh, Jogaisdas 

rlus
Aleksandras. Gailutis ’• ’ j
Kazimiero kūno porkblimaa.^Ausr*. 
Augustinas, Mintubute,Liūtas 
šono nukirsd,,Nadme ' V 
Rožb, Auguna,Bytautas ‘ ;
Raimundas, Rozclb, UolkdrtiS'

S 
p 
A
T
K
P
S ____ . _________
S~’25 ’TYudvikas', Liudyt 
P
A

19
20
21
22
23
24

26
27

P 20
51

Darbo prlevolš ftP. asmenims j
Sulig Ane r. Karinas vadovybes įsakymu visų tautų DP asmenims 

įvedama darbo prievolė, išimtys, kurios taikomos politiniai, rasi* 
niai bei-religiniai persekiotiems> kaip praneša UHRRAos stabas Salz— 
burge, mums netaikomoso x '

Visi Salzburgo apygardoje gyvenų privačiai registruojasi batę^ »•
• piškai austrų Darbo įstaigoje (Arbcitsamte), o sU./Uosc gyvcna#sft* 

Vo stovykloje. Stovyklos administracijai ir aptarnavimai paliekama 
10% gyventojų, į kurių skaičių neįeina rm-’''■’-'M ugi ir įvairiems ne nu— 
matytiems stovyklos darbams (pav.^barakų statybai) asmenys. •

Nuolatiniams DP darbininkams austrų įmonėse austrų vyriausybe 
parūdijo po tam tikro laiko suteikti austrų pilietybe. .

Včl_ gauta. drabužiu siunta įš Anrrikog './y.-.
Per Lietuvai. Raud. Kryžių Salzburgo -pygordos lietuviams įgauta

- Amerikos lietuvių surinktų drabužiu siuntų, viso 19 maišu. 82^ vie
netų skirta moterims ir vaikams ir tik 18% tenka vyrams. Pav* vyjla
kų' paltų yra.tik 40, kurių puse netinka nešiojimui. Moteriški drabu-

• žiai yra beveik visi tinkami.dčvijimui. Drabužiu paskirstymą vykdo
• • -Liet. Raudonojo Kryžiaus Salzburgo skyrius. SuV” R-nd- Krya. nuos

tatais vyriški drabužiai pirmoje cilčjc bus duodami karo belaisviam© 
ir iš kalbjinų sugrįžusiens ir sergantiems bei seniems, kurie patys 
negali užsidirbti.

Moterims pirmoje cilčjc bus duodami toris, kurioj 
su vaikais ir sergančioms« . •

Paskirstyme numatoma baigti ateinančios’savaites

’ Sport o_sv'6jhte G1 as c nb ę che '
Rugpiūbio 17-18 d, Glascnbaębe numatoma' surengti 

jos lietuvių sporto švente. 3 b.-ntų pa' 
tininksiio

"be vyr:gyvena

didelę 
pakviesti ir kitų tautybių

Austrė

Laikraštį leidžia Spaudos Darbuotoji] Kolektyvas. Redaguoja rudakėj* 
ne kolegija (V. Dunbrava, C. Grinccvicius,A.Merkelis,J. Senkus}*

Atsakingas redaktorius’ Č. Grinccvicius
Adresas: Salzburg-Glasinbach, barakas 2, kanb. 14.

sil
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