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Yra žiburiu,kuri- Švyst. V ją dangaus horizonte ,b motant 
dingsta bedugnėn nakties gilur.ion.Yrr žiburių,kuri' ilgus laikus 
spindi viršum nekti s tamsybių.Hat j< i kartę nors vienas tu žibu* 
rių atitruko iš žvaigždėto ėi .ng' us,žaibo'greitumu peslį ido že - 

. myn,- palaidotos ^jis amžinai.**
'Ik t yra žiburiu,kuri'- niekada n gestą, visuomet spindi, 

tiek d'-ng-us aukšty b’ s' -, tiek ir žemės g-Įmes į .Keisti šios rūšies 
žiburiai,bet tokių yra .ir i žmogaus rsmchybš .Žmogus - nsia-nyb’- 
yra savo nuveiktais darbais ir palikta pavyzdžiu.Asmenyb-s tai 
gyvenimo audrų n peisų žmon*’s,gyvenimo skidrintojei,tikrieji gy. 
venimo žiburiai «Jį<v. ir įfe kepo gilumos spinduliuoj' ir gyvuosius 
•gyv-nimon šaukia .Tokiu neg- stanbiu žiburiu - asmenybių musu bi. n 

.gi tėvynė turėjo ir turi P risiminkim. liaudies dainių kun.antena 
Vičnožinskį-Vi a n už i,mirusi 1892 m.rugpiūoiol?d.

Husu liaudį-s dainius - lyrikes ginė Anrpolio dvare,ne
toli Dus-tu,1841’m.rugsėjo 14 dieno.Baigės Panevėžio gimnazijos 
5 klases,įstoj-o i Varnių kunigu s-minr ii je..II-*l ngvos buvo klir - 
riko dienos Varnių seminarijoje:jom rupjo n tik teologijos noks 
lai,b't i?, ta utinis Ii .tuvio - kunigo subr-ndim-s; tai sul-nkc ju
slei seminarijos v-'dovyb-i ii aplinkai n vis. i patiko.Per m-alho. 
jo lictuvigk-'l krutinai t n buvo oro.Tod’-l jis., p" liko s- auditori
jos salcsip: sitr ūkdavo kur nors nuošali; i orb į koki-, did c - 
ne spintą įlisdc.vo,nuo visų pasišalinus gailiom ab.'-rom apsipil- 
davo.Tas ’v-landas jo šio 1.-sgaivin'nei t'vynas ncll— alsuodavo, 
j' l gr- žius posmus pindavo,guosdamas s"v ir. rusu jungu v .rgst'-n- 
oius tautiečius. 1; ■' ■

Apie savo liturdtūrinio d'Tbo pradžia Varnių S-Tiin’-ri - 
joje pats Vi-nožinskls trip išsir'-iški*:--Doin.'s-.'.rinkti patogiau
sia, “būdavo dido likusioje spintoj ,kur klierikai savo drapanas 
kabindavo*Įlcndu,būd"vo,užsidarau ir svajoju...Kortais gailiai 
verkiu ir dūsauju - j.->.usrki šėlsta...iš kiekvieno tokio’ sėd' jimoi“‘“’Įn< 
spintoje išsin* šd.-vru,sugalvota d in./*. ■ .

■ | hlbliotek*
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Lunkus buvo lirudi- s d inu kur’jo k li'-s seminarijoj . 
Jjcl-ngvi ’U jam buvo ir kunigu. t'ptl ,Užt-ko kV-k-stiprisu s. vo 
■krūtinius j-tifiknuu pareikšti,p5?.- sil nki' nt kirk''nu';srral&dąljos 
tvarka ,k-'’d ibl'*'ktųr>ici iš jos^Vis d’1 to kli- riko ;.nt'\no Vięndžins 
klo-nl-•kr.s’Hš-, s»-'min.ųrijds n. išmetė,n-s jis buvo ir b 'i jautrus ku- į 
nigo^ pr b "Ūkimui .Todėl gri • žtbs s minciijos t isingumos- ture jo 
pjripr.zinti,,kč’d mus ų?.Ant anos. .nors atkaklus „Ii t v ori '11'. s’, b t yra'' po.- 
vyzdinc"s<klięvikcs;.1864Į ri.t'opo kunigu.Jrun- s kunig’lis kupinas 
Dievo ir tėvyįiės ’mail’ s su Ūži: ugsmū ėfiėsi dribo.12 n-tji’-foik’j re - 
vo iv: 'iriose Žemaičiu vyskupijos Terapijos : pcn- vr žy ic ,Si::ui; nuo- į 
sc .Krinčine ,Vo.inut'. ir Breslav ,18?5'mikun.nnt .Vienozinski$v - Vi 
nųz’Įs?buvo paskirtas |Laižuvos-, kl bonu. ■■

/Kų$#.nfč:no yicnozin'ški n-’go ki'kvlrnr s geros v lios žmo
gus,n r jiųSsu meile *'ir'ūi-ink dirbo Kristaus -.vynuogyn .D.inr bu
vo; jo r pušta Irvino p^lydov" .pn/o dainomis, kun.-.nt .Vi nožinskis 
a r-utile n bus art imlaus id's-- Ii ■' tuviu trutosrk i . Jo d'. inos t.'.rir.
paprr scirusius ,b-'t ir brangiausius mūsų tautos žodžius. Jis up- 
dainuojr "Lic'tuv-,mi-liausiu mūsų motin ,'pd-inuoja ž' lL sgire
les,gilias mare les ,žaliau sias mūsų sesučių. rūt'-l:s ;n' pamiršt; ir 
berželio ’svyruon-liči, bernelio dobil* Ii o, kory-ii o' phulėštuz* lfo, 
dangaus žvaigžd-liu ir t .t .i.iie los jo d inti’s; i

Ludi'v,kvi tie Ii, tu b?:"ngi- usias ;
budi v, ir Irime rr-n bi’dnrm... š

Kur prapuolė tas kelelis, - Į
Kur pro kryžių ėjo*?. 
Kur paliko ta s- scl* , 
Kuri man mylėjo?

ūi,tu srk' l,sakai'ii, 
■ Sviete vendruvoji,

Oi,tu sakai,p ukstuž'li, 
Tu toli lakioji.

Oi , dainos ,doin' 1's , jus mano p: ti k: ,' 
Visi širdies skrusm'i pas jumis jali-ke...

Kaip gi gražus,gražus žolynu daižlis, 
Piln'S jau prisėtos gražiųjų rūt' liul 

. Dailiai aptv' ra mano brol lis,
UŽ tat jam vainiko supint k tinu...

< Linksminkim’s,linksminkimės, ’
Pakol jauni asam, 
Urbus laiko mums linksmintis, 
Kr.do jau pasensim ir 1.1,

Sakomo,kad kun.Lnt’nos Vicnšzlnskis mokėjas klausytis mu 
su tautos pulso,drrin nt ji su savo si los k-nkliu'stygomis."Kai 
užtrauki, uzdaunuoji,-sirdi n-t graudino,-pasakytu Maironis .Taip I 
Gr- '-udžios jo d' inos,b t ir ramiu mčios,Rodos, jos b .’lz~mu sielos 
žaizdos gydo .Ypač šių dienu Ii tuvi" i tr ratiniai tur'tų n pamirš
ti kun.Ant .Vi-.nožinskio d; inų: t.-da tremtinio kryžius bus l.ngves- 
nis,siela skaidresnė ir tėyynAs m ilė supr-. nt' rv s nė .Si Ir,kurio j e* 
skaidri ,nuoširdi d"in; vi -šprt"uj ,neturi vietos blogyb’ ris .Tiop 
pat ir t; s žmogus,kurio si loj- dainos t’ vynčs riv ilė rIsuojr įn>.ge
li nutausti...

Reikia dainos,gilios,prasmingos d: inos,kuri mus paguostų, 
padrąsintų būti tautini: ms idealams ištikimus.Tokias^dainas pri's 
54 nv'tus kūrė mir;s kun.Ant .Vienožinskis -r Vi'nužis.Ci" yra jo nr> 
g stancios .rsrr nyb's p: slaptis ii n- pah ibi.imn vert ' mūsų tautos 
garbingai ateičiai!
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Sim: if-lis

TAKOS. I1XkOTOJ^iS m

Viename studentu posėdyje vienos pareigūnes p r kr lt i ne
mos ne pc.gr 1 nuostatus padaręs išmokėjimų.Įtemptos moment n s .Visi 
laukia,kaip rcr.guos opkeĮtintasis .Be abr j’onė s ,ne vienas laukit' 
“stipr?us“gynimosi,ieškojimo koltinimo',užkulisiuii' ir 1.1„Tačiau 
poke Įtintas is ramiai su tikrai saves pergalės įtampo atsako: "Taip, 
aš padariau šį išmokė j ima. Jis yra prieš nuostatus ir bus dalykas 
sutvarkytos■

Pakaltintasis^ištikrųjų prisipažino-kaltu „Kr. reiškia to
kiais otvejeisprisipažinti kšltuVNc ko kito^k^ip'tpi',kod pakai
tintasis pripažįsta.' nustatyta tvfrk?,šio t v.-.r kr jis priima,kaip 
savo gyvcnmmp norma,kaip taisykle rKoda jis tv: rk- sulaužo, jis 
pripažįsta negerai padaręs ir ryžtasi klaida potaisyti.Lis pado - 
rius klaida,prisipažinimo .dėsnis religiniame gyvenime yra pavaiz
duotas muitininko ir-farizr jaus maldos palyginime.Norižejus žvel
gia tik tai,ko jis gera daro ir mano tai esant nepaprastu nuopel
nu,kož kuo ypatingu,kad jis išpildo t'i,krs išakyta.Išpildymas 
Įstatymo tikrumoje nėra kas tai ypatingo.rai yra neišvengiama 
būtinyb1,bc kurios negalimos gyvenimas.ir todėl visiškai supran
ta.ma ,-ko d kiekvienos tvofkos pažeidimas turi būti otit-isytos ,k?ip 
kaip sąlygą tolimesniam gyvenimui .Lluitinirik 's gi tikrai išgyve
no sovo klaida ,Jis pažino savo pr- sik'ltim'- prieš dieviška- tvar
ka.Jis nieko daugiau ne s' ko,nieko n-prašo,tik :"Viešpati ,būk 
man gr ilr Stingas-?Jis prašo gailestingumo -nes p-gal teisybe jis 
negali atstatyti sugriautos tvarkos.Apgailėjimas klaidos',kada 
jos negalino atit; isyti, yr- tom tikros jos otit-isym's .Ikt šis 
opgoiVjįmos turi būti tikro s.Tuo būdu prisip; žininos pri- pada
rytos klaidos, jos apg^ilė jim-’s ir pastangos jo potisyti yra vi
sokio bendruomenės gyvnimo p-grindos .1'.i yr; ,religine k: lb-. kol 
bent,tikro krikščioniško nusižeminimo dėsnis„Kai šis dėsnis yra 
uznirtora^s religinės bendruom-nes, įsivyrauja religine dikt-turo 
ir ■ vienešališkumos ,k'-i ši d.--sni užmiršt; pasauline V'Idži' Įsi
vyrauja tir-'nijo ir teroras. • ' x

Kas p.-jegio tikr-i .oupr' sti ši tikr- krikščioniško nu
sižeminimo Skurs nore visko b' im- ,savas niekinimas,bet kurs yra 
ant tiesos paremtos savos pokoltinim^s. tos pajėgiu sukurti tai* 
kinge. bendruomenės,šeimos ir volstyb* s ; y vonimo'.

Musu- supratimu šis dėsnis turėtu būti‘priimtos- ir tai
kos ir UNO Konferencijų dalyvių.Pirmoj i sąlygą sukurti nestovia 
taiko, yra išpažinti savo klaidas ir nesiryžti jos atitaisyti .Ne 
gali būti taikos, jei nėra pripažįstam.- tr<sn paremtos tvarkos. 
Negalimo- gi turėti ties.? p; remtos tvarkos, j»'i nebus išpažinta- 
kaltė, j'i nebus atsisakyt;.- nuo k->r? T-;ū"-. ...imu *1ol nebus
taikos,kol ėoik" kurs žmon s , kuriu sąžines yra’ .-p s n n'--'. u5s d?u-- 
gybe, nekeltųjų kri:njo;u., .ari jie nė k'-rto nesigailėjo, rr 
piktadarystes niekam n? išpažino .lie s negalėtum? tikėti taiko,kuri 
būtų statomo ant nekaltųjų 1 vonu. ju o.ukos nepogerbus ir ju mir
ties neopg -ilė jus o i, 0 ' ' ' ' ' '

Kai mes reikalaujame iš kitų ir iš pasaulio k- ltės iš
pažinimo ir įžeistos tvarkos atitaisymo turime būti sąmoningi 
kad mūsų žodis ir re Įkalavimas tik t-do g"lės būti p;-teisintos 
kai mes'savoje bendruomenėje ir savam- asmeniškame gyvenime ši’ 
dėsni visomis pastangomis stengsimas įvykdytic
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Sic nokti sąpncvou: mes skridome p r lygumos - . •
ir mūsų rogės buvo lengvo,juodo medžio, 
ir m&su žirgas ~ juodos,kaip naktis..
- p. r .žvilgančius sniegynus klaidžiojo trobelės, 
tartum mišių varpeliai sidabrini"! ir beiti..

Tedo tu palietai man r-nkų ir parodei tyliai - • •
ir s-pnas men iš lėto mirė’ širdyje: - 
mačiau tiktai mazes- v:.rgingos lūšneles, 
tartum mažus našlaičius,klūpančius pusnynuos... 
Ir gi droš,did.lis d'ngus pridengus jos, 
ir did Ii liepsnojantys žvaigždynai. - 
jie buvo daug perdideli ir puošnūs šitai ž mei: 
pažiems„pilki ms kaimams ir šnioksčianti< ms eglynams.. 
Žiūrėk, kokie skurdi ji ir pilko, - P-r tavo veidu aša

ros sroveno.
1942 .gruodis . 

p n v o s a r- i s

Kaip did.Ii,balti sidabro poūks ei 'i 
plasnojo d’bcsys nušvitusiu dangum, 
ir jų šešėliai skriejo lygumomis.’ 
Kaip ‘did< Ii ,balti laivei ji' plauki" 
baltom šviesiom,lininėm’burėm,ir lengvu 
skambėjimu palydi juos bažnyčių bokštai..

Ir iš pločių,juodų ir n laimingų ųžuolų 
pasikelia dar silpnės ,kaip plr.Stalc ,v‘j'cs 
ir puola, prūdo vandenin. .Tado pckyl-' išdidūs ir skricj 
per lygumos,ir glosto šiaudinius stogus,ir didelių' 
klojimų, atpl'šia pločiai duris, 
ir per pabudusių beržų alėjr, 
jisai nubėgo siausdamos..Ir k turi 
seni spornoi užsnudusio ma lūno, vr j o 'sūkury 
dejuodomi iš lėto ima suktis ir mirgėt saulė teky.

Ir šviesi-;-plaukė moteris iš tolo artinos k- liu, 
auksinė jos galva tai suliepsnojo, t'i užg- ste saulėj: 
ji neša rankoj puokštę mėlynu mažų g-'lių.
Staiga sustojo j i .Prisidengia akis. Jo, šaukė? 
Ak toipiJi meto kaip perų lygumos klampiu keliu- 
ateina vienos: vėjas torso rūbus jom ir plaukus 
ir akys-, jo atsispindi skrendantis pavo^rio dongus.

1943,VII.6
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u a r

Ę debesis artėjančios audros 
luklyste mono žvilgsnis pridengtas dulkėtos rankos: 
c'o.ip supasi javai,jovei I javų auksinės bangos - 
taip vilnija jos nuo kalvos ant kalvos!

Er bites > dūzgia, pakelės žieduos ~
Er paukščiai plazda žvilgančiais sparnais viršum beržynų 
3ct jau.iš tolo artinas pavargusios audros 
-tsidūsėjinai ir sunkūs žingsniai - akmeniniai..
j taip tylų aplinkui ITik bcš’lioi slenka vii. arčiau ko- 

ir virpančios aguonos nulenkia atokaitoj sunkias tauras
Er i sodyba iš toli atklysta piemenio 
šauksmai ir skubančios bandos maurojimas;ir kibirai 
triukšmingai skamba jau tyliom kiemai. _.
Sugirgždo svirtys ir- vanduo sidabro čiurkšlėm liejas,

/ir burini
aalondžių pl"zd.o .virš galvų drėgnais sparnais..
L'cdc ir včl tyla .
lengvai skambėdama, vabzdžiu^perneliuos , 
apkrint".žmones,gyvulius gėles.,..

Bet jau iš tolp ot-skrendo pakilęs pirmas vėjo sūkurys per 
f ' ' . * , /kelio,

ir dunda jau griaustinio žingsniai Samstančiam skliaute.

1943.spalis 

kaulėtas ruduo lygumose

Tarytum uždegtos didžiules vaško žvakės 
šventoriuj spindi erulės nun.li'ksti klevai; 
ir terpe.jų mažo c-žnyoiu klupo,kaip mergaitė 
baltais rūbeliaisir visai visai lengvai, 
kaip mintys jos - mclšvi ir skaidrūs dūmai sklaistosi ir 

/niekas

Visuose lygumu kraštuos liepsnojo smilkstantys laužei -- 
ir' dainos skamba ilgesingos ir bekraštės - -
Atrodo kad dainuoja lygumose. vieniši, liekni beržai - 
linguojančiom šokom apsvaigusios ju dainos teka -

Tr lyg nurodo "■’"klos,plačios ir taip gyvos, - J, 
bet birdyje giliųjų .m .-u .-sc.w^>Lęi.s±.o.„Airti ...

1943.lapkritis,
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V A- L K A' t a

Tai rudenio beviltiškai nuobodus lietus 
man baigia sirdi .pilkų užg sint. •
Aš t-aip ilgiuos vienplaukei galvai vietos - 
o lapai skurdus ir šalti man krenta į akis - 
Praeina verkiančios mergaitės siluetas..
Praeina žmonėsuDaug žmonių.Ir artinas naktis..

Nesuradau teves .Užgesusiom akim ieškojau 
didžiulėse stotyse skubančiu žmonių veiduos 
tokiu- akiu liūdnu., ir rsnku?kurioš m»jn, 
kaip medžiu šakos vejuos ir žieduos - - - .. .
Maniau sugrįžt vėjuotą vakare., lynojant j • . . 
•ir pasakyti: noriu pasilikt., .lauke ruduo..

0 lapkričio beviltiški,bekraščiai lietūs..
Ir lapai širdį man apkrenta,.ir skaudūs ir šalti.
Sumirga girto‘draugo “kyse ieškote miesto 
pavargę ,bokštaif.debesys . .kaliuos,cinu,.nakty 
girdžiu kažin kas šaukia dor palaukt,tikėti, 
bet veida^ plauna, lietūs tamsūs ir beviltiškai salti..

1945,IX,9

N A M A I

Viena vakaro sugrįšiu vėl namo —
Bus skaidri/salta‘žiemos naktis: 
švies didžiulės žvaigždė? tolumoj - 
ir beržai stovės s-likclcm balti,.

Taip prieisiu keliu į namus..
Tolumoj suvirps^varpeliai - ir skambės,skambės.. 
Grįžulas tarp ąžuolo čeku plazdės - 
diets lis , liepsnojąs, neramus ..

Ir prieisiu aš namų duris - 
pasigirs pažįstami ‘balsai,ir atspindys 
plcsdancios ugnies cnt meno veido kris,.
Ir suplaks taip taikiai ir lengvai širdis..

1944.XII.22
SicheIsdorf

J iš neseniai išėjusio rinkinio ’■Uilėrošcioi“ ,1946 /.
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j,, onas Stoškcvičius

PA RYŽI.-US KOlJl'jjrSBCIJk
(tąso)

K?ip žinomo,darbotvarkei nustatyti komisijoje buvo ats
tove u j urnos visos -valstybės , čia ly vau j ončios konferencijoje .Todėl, 
kai rugpiūčio 8d.plenumo(pilnutics)posėdyje Molotovas pareiškė , 
kad Sovietų Sa j .delegoci j o yra nusistačiusi nepripažinti darbo - 
tvarkei nustatyti komisijos nutarimo,dėl konferencijos nutari - 
mums priimti reikalingos balsu daugumos,jo pareiškimas sukėlė 
sensacija,Molotovas pareikalavo,kad konferencijos pilnatis pakeis 
tų to 6e-.rb6-tva.tkei nustatyti komisijos nutarimą ir priimtu a.nks 
tyvesni "Keturiu ūidžiųjų-pusiulymą ,reiksloujantį ,kad visi kon - 
ferencijos nutarimai butu priimti dviejų trečdaliu balsų dauguma. 
Kaip ir galima buvo laukti'.balsavimu rezultatai nepasikeitė ir 
pilnaties posėdy j e (rugp .96 ) anglų pasiūlymas vėl buvo priimtas 
15 balsu pries 6oSycrstant visos konferencijos darbotvarkės pro - 
j'c’ktu, jis buvo priimtas 15 balsu pries 4(Sovietų Sa.j e ,Boltgudi ja, 
Ukraina ir r. vjo lo vi ja), Lenki j ai bei Čekoslovakijai nuo balsavi
mo susilaikius.Darbotvarkę priėmus,provizorinis konferencijos 
pirmininkas Bidault norėjo pirmininkavimą perduoti Byrmcs’ui,bet 
Byrnes'pasiūlė,kad pirmas tris dienos pirmininkautų Bidcult>ir 
tas pasiūlymas buvo priimtos□Konferencijos plenume pirmas iš nu
galėtųjų valstybių dlaęctų kalbėjo Italijos min.pirm.de G.ospe- 
ri .reikalaudamos pirmoje eilėje,pakeisti "Keturių Didžiųjų" su - 
sitarime dėl Triesto ir Venezia Giulo .Abissini jos delegatas pa - 
reikalavo priskirti Abissinijai Italijos Rytu Afrikos kolonijos, 
o Graikijos-,kad su Italijos ‘parama būtu ,atstatytas Graikijos 
ūkis .Po dc Gosperi,kalbėjo Rumunijos uzs .re ik ,min ..Tatare scu ir 
Vengrijos bei Bulgarijos delegataiJie visi reiks levo pripažinti 
ju atstovaujamos valstybes"kartu kariavusiomis valstybėmis“. 
Tataresou pasipriešino vakaru valstybių ūkinėms pretenzijoms i 
Rumunija. ' . '

Vengrijos min.pirm.Gydngybsi pareiškė pageidavime. ,ked 
Vengrijai būtų grąžinto Siebenbūrgen srities dalis ir leista 
vesti,tiesiogines'derybos su Rumunija dėl sienų .Jis protestavo 
prieš elgėsi su'vengru mažuma Čekoslovakijoje'ir prieš vengrų 

Iškeldinimo planus.Reparacijos esančios Vengrijai nepakeliamos.
Bulgarijos min.pirm.Georgiew reikalavo taip pakeisti 

graikų -bulgarų siena,kad Bulgarija gautų Egėjaus juros uostą 
Dcdcagctsch* ' ' -

Suomijos užs.reikomin.Enkel siekė:polengvinti ūkines tai
kos sutarties klauzules’ ir kai kurių territorielinių pakeitimų.

Pareikšti savo nuomone dėl taikos sutarties su Italija 
buvo-pakviestos'-Albani jo ,Egipt-s,Meksiką ir Kubo. .Daugiausia dis- . 
kusiju šukele anglu pasiūlymas pokviesti Austrija,bet ir Austri
jos nor-s buvo patenkintos 15 valstybių delegatams balsuojant 
už anglu pasiūlymo (pries Austrijos pakvietime balsavo Rytu vals
tybės) ..Išdėstyti savo nuomone buvo pakviestos ir Iranas.

Greta diskusija konferencijos plenumo posėdžiuose,pra
dėjo savo d rb: komisijos;sudarytos svarstyti politiniai-tcrito- 
rialinius ūkinius ir korinius sutarčių projektų straipsnius. 
Ten irgi prasidėjo debatoi dėl,palyginti ,ne taip reikšmingu dar- 

‘betvarkės nuostatų.
Rugpiūčio.26d„delėgoeijų norioms buvo patiekti nugalėju

siųjų ir nugalėtųjų valstybių po siūlymai pakeisti taikos sutarčių 
projektus,kurie dabar turės būti svarstomi komisijose ir plenumo' 
posėdžiuose.
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Busimojo kero vaizdas,

Gen.leit. Francis Tukcr S’vo knygoj c"Sausumos ka
ro evoliucija ir jo vaizdas ateity ja'1 (The Pattern of War - 
-Evolution of Land Warfare and its Future),isannliznvcs 
praeities 2000 metų karo metodus,rodo: t ,

J'Siamc kc.ro periode reketų pagalba atomines bom - 
bos. bus išmetamos statosi cron, is' anksto duodant, joms rcika 
lingo, kryptį arba,vairuojant jos radijo pagalba,Jos kris 
uz' keleto tūkstančių kilometrų tiksliai ten,kur reikalinga. 
Jų veikimas bus da.ug’ k”rtų žiauresnis,negu tu atominių bom 
bų,kurios buvo panaudotos s'iamc kare Japonijoje .Per trumpos 
laikotarpi," keletas tokiu, raketų,kurias mes turime,sunoįkins 
visko, ant tūkstančiu,kvadratinių kilometrų žemes paviršiaus 
nežiūrint to,k~d lig šiol jos nėra tinkamos sprogdinime ms 
ore. ■ '

Rytoj bus vienintelė saugi pasaulyje vieta tik gi 
liai po zemern;’paviršiumi .Karas užeis staiga,be jokio įspė
jimo,kritus pirmajai atominei reketei.Dideles maisto etso.r 
gos turi būti laikomos požemiuose .Tuose pačiuose požemiuo
se turi būti pcsiruoštr- maisto gųmyboi grynai cheminiu bu 
duknos o.nį žemes paviršiaus negales egzistuoti net augali
nė gyvybe.

Maisto atsargos turi būti pakankamos praleisti kc, 
rui,o kai.kurių maisto medžiagų turi būti galimybė papildy; 
ti,ypąo puolimui parinktose vietose.Maisto tiekimus,žinoma, 
negalės būti vykdomas•viršumi vandens plaukiančiais laivais 
nes jie vo-ndens paviršiumi negalės pi ūkti arba laikytis 
uostuose dėl pinčiai veikiančios branduolines atakos rakė 
tomis ir lėktuvais nesamomis bombomis.’1

Aprašydamas galimo, br nduoline, energija,,vedamo ka 
ro taktika bei stpetegijų,gen,Tukcr pabrėžia:

"Kalnų užtvara,prie kurios pajėgi taute gali sulai 
kyti galingo priešo krašto puolimų,dnbor įgyja dideles • 
reikšmės.Kalnų raukšlėse bei vingiuotuose tarpekliuose gol 
limo, rasti saugių vietų, prieš branduolines bombos.

Pagrindinės puolamosios jc'gos bus aviacija ir oru 
pcrkialiomos žemyno karo jėgos .Šiandieninio1 pobūdžio sausu 
mos kariuomene* jau atgyvenusi savo amžių." 
• Tašiau gcn.Tukcr sako: \

"šiandien ir perkeistų ateinančių metų karo vniz 
dc.s dar nepasikeis taipxrodiko.li-’i,kaip as 'o'io pavo.izdavrų 
Dar mes neįstengiame didžiųjų reketų piųstį pakankamų tiks 
lumujke.d tai pataikintume į miestus,pramones įmones arba 
uostus «Pramone’, tinkama i išskirstyto ir maskuota dideliame 
žemes plote,turi pakc.nk"mcų pagrindų išlikti nesunaikinto ,«

Jis priduria,kad esąs vienos vienintelis budėsiu? 
kirsti kėlių ateities karams,būtent-kcrtcxant visados ■’•s 
jungti tautines valstybes bei ambicijas- ir visoms tpai*j 
leisti ne varžom-x •'reikštis visame pasaulyje,

?.’.s "i’mily .Kail".?.aAe-.

I s c j b H .Neg i o ''Eile ros o i cdj.1.

Šiomis dienomis Innsbrucke išėjo is spaudos Henriko 
N a g i o poezijos rinkinys "Eilėraščiai".kinkinys turi 
78 psl.jspausdinta rotatorium.Tai pirmas dailiosios lite 
raturos veikalas išleistas Austrijoj.
ux.x^ Fxogu i^xoxuu puuiuxuvu num xU 11 plxuWi^ «><.»!
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V jL^'X'**lCrp^ Tiubij - j jų yj&IKKu

(Iš Austrijos Lietuvių Tarybos biuletenio Nrd)

VIĮ£K‘^(Vy r „Lietuvos Isl-nisvinfemo Komitetas)rūpinosi 
Lietuvos loisvTs’ atgavimu ir pačiais bendraisiais ir svarbiai
siais Rietuvių klausimais.,šia prasme yra naršyta keletas memo
randumu politinėje plotmėje oRuobiama Lietuvos pasiuntiniu kon
ferencija ir lietuviu atstovu iš viso pasaulio dar šiop vasa
ros bėgyje konfcrencij a Smarkiai ruošiamos! ginti savo reika
lus taikos konferencijoje cSpe’oįali komisija studijuoja emigra 
cijos galimybes „Aukos vadinamam Tautos Fondui davė tuo tarpu 
pakankamai lesu susidariusiom išlaidom padengti0

Kryžius yra užsitarnavęs ypatin- • 
gos pagarbos*’i o" Konkrečia* pagalba V jutome ypač pašalpa drabu 
ziais/is BALI" o/vitamininio maisto ir konservubto pieno siun
tomis vaikams ir ligoniams ir studentu stipendijomsoRaud,Kry
žių remia BALS” as, visuomenė savo aukomis ir nariai nario mo - 
kesčių.,Lietuviui ..ypač Argentinoje/p„Grauziniene/dažnai pore - 
mio ji savo maisto ir. pinigu siuntomis Uiaud „Kryžius turi 87 
skyrius su 28 speouigf'liotiniais/Austrijni-dr „Gruodis Linze/a 
Prie RaudoKryžious įsteigtus spec „Ifloteru Komitetas ypatingiem 
koritatyvininms darbams oL0Ii<,Kryžius rūpinasi belaisviais,su 
jais susirusino ja,remia juos maistu ir stengiasi juos išlais
vinti,Amerikiečiu vyr„štabas pažadėjo visus pabaltieėius ar - 
timiousiu laiku paleisti.

Leidžiamos L uliuK „vaikams loikrr stelis'iŽiburėlis,'0Lie- 
■pos mėn..LciioKcruošia atstovu suvažiavimo.

Lietuvių Tremtiniu Vyriausio Komiteto centras yra'- 
Y/iesbudene ,kame yra "apie- JOGO lietuviu „rirmininKtis prof .Dr« 
Končius„Apygardos pirmininku suvažiavimas gegužes pabaigoj 
-svarbiausias ivykis josios veikloj e„Ola išsiaiškinto visos 
tremtiniu bėdos,rūpesčiai ?nųm->tyta veikimo gairės,Įstotu aiš
kinimas, lietuviu tremtiniu, švietimo organizavimas bei vadovy
bė ir panašiai o

Tautinė Lietuviu Bendruomenė rūpinosi visais lietu - 
via švietimo įkultūrinimo, visuomeninio ir tautinio gyvenimo 
klausim--is oli apima visus komitetus ir sąjungos, jos žinioje 
randasi visos.mūsų mokyklos,-nuo vaiku darželiu -dedant ir 
baigiant gimnazijomis,universitetu.

Neseniai senoji Lietuviu S-gi. ,^'■’rsi organizavusi i Trem 
tiniu Bendruomenes su n- ujo vadovybe,uauj oi nustatytomis dar
bo gairėmis3be obejo,gr it gyvai pasireiks kaip didelis musu 
gyvenimo ramstis„Jos odr s s:

Dr.... Končius, Lit." ši s che s BJ? Lager
Gersi! oi* Knsern' ,L’iesbaden„ 

Tremtiniu BsndruomenesKomitctas labai remia nrofesini lietuviu
susiorgan!žavima0 Vokietijoje visos profesiojos turi savo rink
ta vadovybe; is ju manoma sudaryti tremtiniu profesiniai rūmai.

„ Svarbiausias.. Tremtiniu Bendruomenes Centrus Anglu ZonoKa 
yra Detmolde (Litauisch.es Kommit. .Detmold) Lippe) - Deutschland 
Ten yrb dideli lietuviu su.rapa.i paieškojimui0

Anglu zonoje puikiai lietuvius atstovauja konsulas 
ponas Dimsas turis andlu valdžioje dideli pasitikėjimą.

Amerikiečiu pažymėtini lietuviu centrai be minėtu Wies- 
Ladeno, Munchcnas (LitoVerbandJwnchanjLamcnstroBl) įAugsburgas 
(kugsburg-Hochf eld jKolonic d oBr rtisch a Stc.oten, Lit PKommite ), 
Hanau (Lit SDP .Lager,Lit ciCommita-rlanou), Dillingėnos ir Stuttgart 
(VNRRA Lnger^in Luiserstr,,2) .>

Prancūzų zonoje -Tub inge n a s ( t-t t ,,Kommlte , Lustenauer Tor 4)
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šv.Sosto iEelegatūra lietuviams apima visus kat .dvasiš
kius Įr vadovau’ja’Tikinc'iųj'ų p'ast'cra'c'i'j ai .Be legatas yra jau is 
Lietuvos visiems gerai* žinomas kun.kan.F.Kapočius.ndr.:III Papst 
riche Mision, Litauische Delegatur ,Kircheheim b .Stuttgart .Delega- 
*ura^iė sv.Sosto malonė.Delegatas turi vyskupo teises,o lie
tuviai kunigai nepriklausomai nuo vokiečiu gauna tikrų klebonu 
teises .Delegaturos veikla sveikintina .Žymiausias f aktorius-kuni- 
;u suvažiavimas Hanaule birželio pradžioje.

Bita. -lietuviškųjų informacijų agentūra dirba prie VL 
CK'o Tubi’ng'e’ne .Šefas-J .Būtėnas .kita kasdien leidžia dienini biu
leteni ir kas dvi savaites pasauliniu Įvykiu apžvalgini bidlete • 
1Į. ' v

Tautiniai ansambliai pažymėtini ypač:Čiurlionio ansam- 
tis J Va d ^Mikulskio ,Wieshadeno ansamblis ,vad .Veličkos , J .St arkos *> 
.r A.Kaconausko ansamblis Sietynas,buveinė Kischheim-Teck b.Stut
tgart .

Švietimo Įstaigos.Iš žymiausių švietimo ištaigų ypač 
iažymėtinas Pabaltijo universitetas Hamburge/Hamburg,Univarsitat 
er baltischen Staaten/,kur studijuoja JOO lietuviu.Pritaikomo- 
o Meno mokykla Freiburg’s ,remiama UNliPA ' os }vad.dali. Jonynas . 
.lituanistikos katedra prie Tubingeno universiteto su trimis lie 
tuviais profesoriais/Skardžius,Salys ii Kamantauskas/,

BA LF ’ o atstovai .Kun «dr .Končiaus nouj ai paskirti ".Vyriau
sias Vokietijos BALF atstovas dr.Trimokas/Tūbingen/.Per ji eis 
visos finansavimas ir šelpimas rūbais ii- maistu,kuri BALF’as 
nums siųs i Vokieti ja .Kaip girdė jome ,Austriją gaus atskirai, ne 
per Tubingenų.

cemmissio Caritas Lithuania Krikaičaižiosios labd'’-
ros komitetas',bYirsltus* VaVikono p'asaTp. s lietuviams cšubsidi juo- 
iaub.iausL.ia lietuviškas Įstaigas , ypač moksleivija^Pavienius žmot*? 
šelpia tik per komitetus.Vadovauja kun.dr .Petraitis „Centras :Kds-' 
tanz b .Bodensee jStephanplatz U &r .Petraitis .

LietjiviU-Kunigu Sj.'_jųnge_.Linėtino. tuo tarpu,kaip vieno 
iš veikliausiu* profeslhlu* 'organizacijų,apimanti apie 200 lietu
viu kunigu, leidžianti religini žurnalo‘‘Nau j ašį Gyvenimas "..Va do - 
vauja kun,prof.A„Šidlauskas.Centrus Munolicne/Litcūischer Klerus • ■ 
Verband ,Mūnchen, Lamontstr .21/,

Panašiu profesiniu organizacijų.yta daugjau:žurnolistu, 
miškinijj.ku? gydytoju,ekonomistu,teisininku ir pan 
biru neminėsime.

Lankantis Austrijos Tarybos atstovui procūzų okupacinės 
valdžios centra,ten DP vadovybė pareiškę ,kad, jų io4>. Ha.
tuviai yra pati kultūringi"usia. tremtiniu gT-upr la.i yra mfcsų 
garbė,drauge ir pareiga tauto*’, vard" tin1’ .ui atstovauti ir to
liau.

■ proga,t“

Li opos ^enoKaune mirė Liudas Gir.-.Jo mirti pirčiai p 
minėje ~ kvos spauda. -

++++++++<+-:-

K Kaune mirė kunigų Semin-ri ioo u---s kur . ,«J+-sys
Ūsorius. ' '

+++++++++++
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■ • - lųVLuTU, iųJUfiu. P..1L.UT1JL-
P"b: Itijo klausimos 1 vyžiaus konferencijoj

*
|- Teisines ir politin;s Pabaltijo Iries t u/Lietuvos, Latvijos
ir Esti jos/pr.d eti's klausime s , p.-sirldzius trims šių sovietinių 
respublika užsienio reikalu, i.inistrrirris Paryžiuje Sovicįu Uojung 
gos dclegeoi jos sudėtyje,v’l iėkilo ir pasidarė aktualu,bi -iiuig- 
U/'T.ct ir nenumatyta komplikacija yrr politin' demonstracija,kuria 
Sovic tų Sąjungą nori "priversti JaV irD.Britanijų pripažinti šių 
valstybių prijung Įmaklins kva,pasiųsdama Pabaltijo tautų atstovus 
kaip ,delegatus į Paryžių,mėgina vakaru, valstybes pastatyti jau 
ptrcš įvykusį faktqoJiV ir d „Britanija dabar yra priverstos šiuo 
klausimu užimti atitinkamą pozicijų.Jei jos tai n padarys,tai ty
liai Pabaltijo valstybių, prijungimą, pripažins.,

Pabaltijo klausimas iškilo jau 1940 m.Ligi to laiko Lie
tuva, Latvi j a-ir Estija buvo n<. priklaus orios valstybes ir pal.ikc. 
gerus kaimyninius santykius su Sovietu Sąjunga.Padėtis pasikeitė 
antrojo pasaulinio karo metUoVokicčių - Sovietų sutartimi,padaryta 
1939 niorugpluyio 23ir rugsėjo ?.? d 4d <, ,Sov i c tu Sąjunga gavo teise 
š| imi ninka ut i Pabaltyj ,ir šios valstybes pateko i, jos įtaka .Sovie
tu Sąjunga,pasinaudodama palankia proga,1940 .m„birželio m-n.okupa. 
vo šias tris valstybes ir tų padių metų rugsė jo m-'nesi, paskelbė 
jas įjungtos į Sovietų .Sąjunga „Sienų sutarty j- , padarytoje 1941 m. 
sausio m/naĮ0 dįVokicfcija. sunaikinimą, nepriklausomų Pabaltijo vals 
tybių pripažino»Daugumas pasaulio valstybių taip nepasielgė ir,tei 
sinč siu. respublikų padėtis pasiliko ne išspręsta»Po vienerių r tų, 
tuoj prasid jus vokiečiu - sovir tu, karui , vokia c'iu, kariuomenė okupa 
vo Lietuvą, Latvi j a ir Esti j ą. Pabalti jo kraštai *buvo pavadinti yo- 
kišku.,.yardu'"lytų Kraštas-‘pOstland“) ,Po k- tva rių metų pasibaigę 
yokie cių okupoci ja ir nuo 1945 m.gegužės mėn»Pabsltijo valstybes 
.vėl pateko Sovietu. Sąjungos valdžion. . ■

Didžiosios sąjungininkų valstybės Pabaltijo klausimu nėra 
buvusios vie nįngos c 19’40 m.li. pos m'’n023 d „JAV Pabaltijo tautų pri 
jungimą, pripažino kaip t-įsės sulaušymq«Prczidentas Iloos veltas 
po vieno menesio paskelbę,kad Pabaltijo valstybes savo n priklau- 
somyb’s.nėra nustojusios,jos tik laikinai-yra netekusios galios ir 
kad padėtis vėl bus ai statymu.., Ik t ir mažiausios pasaulio tautos 
turi.tas pačius t is^s būti laisvos,kaip ir didžiosios ^Šitokių 
pažiūrų ir nusistatymu didžiosios vakarų valstybes laikosi pasku
tiniuosius seseris m< tus London- ir Vašingtone nepriklausomųjų 
Pabaltijo valstybių, pasi.ūntinyb< s visa, laika, buvo pripažintos tei 
sėtomis-.'JįV ir D0Britanija jau onksst -snės- "Trijų Diūzlųjų'konfc- 
rcncįjos- priešinosi?,šių trijų v c is tyli u, pri jungimui ir veikė taip 
kad šio klausimo išsprendimas būtų atiduotas laikos Konferencijai. 
Vakarų valstybes n' sutiko,krd sovi- tin- s Pabaltijo respublikos ,ly 
gi ai kaip Ukraina ir Baltgudlja,dalyvautu, tarptautinėse konfer<. n- 
ųijcsc.,

Pabalvijc- valstybių klapsimas n- ra Įrašytos Paryžiaus i 
Konforenvijos darbų tvarkoje„Ltrodo,kod šis klausimas,susij ,s su 
išppn ndimu tolimesnio Vokietijos likimo,bus išspręstas vėliau 
arba jis .bus .perduotas ’UNO.Dnber gi šią, prob 1' mą sovietai, atsiun
tus sovi' Vinėms Pabalti jo valstybėms, minint rius'. netikėtai ne..tie 
šioginiu būdu įjungė diskusijas .Ateinančios dienos parodys,kaip 
didžiosios vakarų valstybe’s ir d- legatai kitų valstybių reaguos ų 
si sovietu, ve iksnų.. Reikalai bus tik dar labiau supainioti t ne s nc- 
pripbžinimbs Pabaltijo r- publikų mini s t- rių gresiaTTaikos "Konfe; 
re ne Įjos f igai ; mat, sovic tai re norės sutikti,kad jų atstovai butu, 
n< pripažinti J.ntro vertus ^lūžiosioms .vakarų valstybėms ir kitiems 
kraštams bus sunku trijų, tautu, likma.,šio klausimo g-Toi neišnagri 
n- jus , aplinkiniu keliu (tik sprendžiant ■■..andubu klausiu,a/išspr* sti ,
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Ar Paryžiaus Konfcrcncijpriduos sovietų spaudimui,ar ji ras 
išeiti,kaip -ši, n--i s spręs tą klausima dar karto, svarstyti?

x Pabaltijo tautos p.*i savo policines organizacijas yra 
-•pareiskudios jk -d jos nori atgauti nepriklausomybę ir atstatyti 
demokratiną tvarka savo krėstuose-.Apie poboltijo tautu, pasi- - 
•piricšiniiiiiic sąjūdį, kuris 1941 --45 m.vedė sunkia, ir kruviną ko 
vąy prieš vokiečių okupecij t?, įvairiose deklaracijose są jungi - 
ninku vyriausybėms yra pranešta„Pasipriešinimo sąjūdis apėmė 
visas politines partijas,išskyrus negausia, ir silpna, komunis •# 
tu part i j o,. Tai p pat demokratiškai išrinktieji seimo atstovei 
prisijungė prie ,’l -» šio del.nepriklausomybes judė jino.Politi - 
niai Pabaltijo tautu, atstovai oi^ų-e su jų pasiuntfiniaia ir de 
legatais Paryžiaus Konferencijai įteikė memorandumą,kuriame - 
prašoma ginti Pabaltijo tautų n priklausomybę^Lietuvos,Lot vijos 
ir iistijos socialdemokratų partijo,kuri įsisteigusi jau pries 
50 metųvie no j e deklaraoij oj c,įteiktoje tarptautinei socialis
tu, konferencijai(1946 m^gegužės mėn.Anglijoje),pareikalavo šiuo 

• se kraštuose laisvų rinkimų,žinomo,nesant krašte jokiai sveti - 
"mai okupacinei kariuomenei.

Ypatinga, atveji, Pabaltijo klausime sudaro apie trys 
šimtai tūkstančių, pabalticcių pabėgėlių,kuriu, dauginusio gyvena 
Vokietijoje ,be t taip put ir Švedijoje , Danijoje; Olandijoje ,Bel
gijoje ir Austrijoj.Vieni jų yra prievarta vokiečių čia atgabcn 
ti,kiti patys , laisvu noru paliko tėvynę,kad,tik nepatektų i. So 
virtų rankas .Šie politiniai pabėgėliai'griežtai atsiseko grįž
ti namo.,kol bus ten tokia santvarka,koki-' dabar yra .Didžiosios 
vakarų valstybės ir skandintvų kraštai yra pripažinę, jie ms tei 
s e, naudotis šių kraštų teikiama prieglauda-.Labai svarbų trrptau 
tini, pabėgėliu, klausimų UNO v:l svartys.Jo sprendimus dar lab-* 
biau po sunk "’s ,ir jis pasidarys aktualesnis , kai rUIIRRA’ i likvi".- 
duoj antis,, ą**--.ėgelių globa, pe rims UNO. , ■

■Siu viilstybių prijungimo visiškai negalima pagrįsti 
demokratiniais, dėsniais .Jei norimu ,kad tai vyktų demokratiškai, 
reikia visom..' sioms trims tautoms duoti galimumo tikrai Ir-.is-. 
vuose rinkimuose pasisakyti dėl valdymo formos ir ncpriklc-uso- 'j 
mybc'sjkaip kad socialdemokratija' reikalauja.

Ūkiniai ir saugumo sumetimai prijungimo nepateisino., 
Pabaltijo tautos savo uostus ir geležinkelius kaip tik atidavė ų 
naudotis Sovietu, Sąjungai,bet sovietai tuo labai mažai tesinau 
dojo.,Po to,kai sovietai. į, pietus nuo Pabaltijo kraštų. gąvp Ryt 
prasius-' su Karaliaučium ir sovietams palankūs lenkui pasiekė ■ • 
Sietina,negali būti kalbos apie tariamąjį saugumo, Pabolty J ^So
vietui ’poboltijo kraštus užėmė norėdami pasidaryti kiek galima -. 
galingesni „Jei .Sovietu Sijunpi pavyks galutinei įsitvirtinti -■ 
Pobaltyj<>ttada ji visiškai vie špatuus-'Bąlti j os jūroje ir pado 
rys ją grynr i’Sovietu, Sąjungos nuosavybe .Tuomet. sov ’"■ri .. .
kluusunęioą Baltijos jūros krantai tęsis nuo Viburgo fcki Kara
liaučiaus..Simvametine’ kov-' del viešpatavimo Baltijos jūroje 
tuomet butų visiškai Sovietų Sąjungos laimėtae

iš- šveicaru laikrašcio’’'Dic Tat“
+ + +• +

Lietuvoje nepatariam; susirašinėti su Amei'ikos lietu’. 
viuis.Kus susirašinėja,tas įtariamus.Kas bando girti Amerikos 
gyvenimą^'ra suimamas.

12



kr-' e jusiu

k. VAĮTINU APŽVALGA

srv.-it" viso pcs» Lilio politinį, gyveni rar; buvo
nustelbęs Amerikos ultimatumas Jugoslav! j ■■ i dėl pašautu dviejų 
kariniu'transporto lėktuvų.Sis pelitinis įvykis yra keleriopai 
i-ohrrakt<:ring!--s ,nės viskas tuo laiku vyko ,1b da sovietai Įteikė 
Turkijai notą dėl Dardančiu.ir k.--i tie patys sovietai Anglijai 
priekaištavo dėl bręstančios padėties pietinėj Persi j oj šiuo r t* 
veju,atrodo<Nytu blokes mėgino ištirti anglosaksų atsparumo, ir 
hic.sivelijo -vasalu rankomis šaudyti savo buvusių ginklo draugų ir 
| sojung&nmku lėktuvus c '■

Tr. ei our? Tugos 1 vi j os neformalus sutikimas patenkinti Ame
rikos ultimatume isrfeikstus reiks lavflimus,diplomatiškai vertinant 

lyra ncp-~tcn.kina.mas .todėl šis konfliktas dar nėra, baigtos ir gali 
|s atkryti p. uju komplikacijų, ■ ■

Tos Pytu bloko' avinti urop negalė jo ne tsiliepti ir į Tai
kos K.onf erenoi j o .kuri ir tai vėžlio gii tumu rieda priekin.Ir iki 
šiai dienai dar nieko pozityvaus,kas liečia t-ikos sutarčių suda- 
fj/ma {ne iš sprendė 6-Ar vėliau busdarb"s sėkmingesnis-gelėtu tik 
'optimistei tvirtinti^O ar taikos -Konferencija rugsė jo 23d.t-y. 
iki UNO susirinkimo pob"igoE-'-trcdo vargi 1 g- limo .Sovietui nen- 
V-c jotinei veda vilkinimo poli t ik- /už te 5 ir visuotina UNO susi 
rįnJkima'nori .■•etldėti./bct susiduri^ su anglosaksu stįprįu po.si- 

’pricėlnimų , ' ’’ '■ _ t".-, ... ' •" ėžršų. *
Ne-moži."u susirūpinimo kelio ir Jordan"lu klausimos .Po 

'Sąy-i-ękH*' Sąjungos notos 'cėtmftimu .dabar juntam'-, tyla ,bct,greičiau- • 
į audrą'□Turkai :į--b'"i ..susirūpinę dėl sovietu 19 divizijų 

Bulgarijoj /kurios , ju ;'muny.mu .yi-ų parengties stovy j . lygiai kaip ir 
fil.'arine-j'-Pėd'si jo j«Bet j!u -nūot'ikai sustiprinti vyksta kero. ini- 
lyno m: nov-rad'’ ne- tik Juodojoj ,'bctir -ilytinę-j Viduržemio jūroj© 
0 draugiškus v.tžitus’turkams ne .tik Amerikos ,be.t dabar ir Angli- 
|os ’kr-T'd lo-lvai doro.-Kiekvienu ,/t.ycju ten vyksta kol kas pa s lap ■ 
tingi pl;,nu-i oSov-.Įetai stengsis- įgyvendinti tai, ... kas
3 i c bis: per 2-30 meru ųė pavyko-ib’ūt cnt ^užvaldyti ii'r dane lūs 
į -.N •'■--Persijoje irgi,-'r ėmimo 'noTn'ėp.ayietu ir anglosaksu inte •! - 
|cs<i arti; ja■'prie tics’i.oginio susi'.kirt-imo.Hegalima pro akis pro-; - 
leis'ti-'.ir anglosaksų not-s Lcnkijė-i dėl orte j ančių rinkimu ir . 
fj’kstr.nčiu asmens -Ini'svč'š varžymu'..'Lunkoi notos, atmetė ir įteikė 
s-v''s,kolp prot st.\ del. be.rr.ikoiingo į svetimus reikalus kišimo
si '-Visa, toj vyksta ihjatu bloko sąskoiton„

ugumo Taryba irgi dirbo be.žymesniu pertraukų,bet sek
mingamu neguli pasigirti vjob-”r; sprendžiant nauju valstybių priė
mimų i Šuvlęįųtf tu Tautu norius klausim' „anglosaksai pirmo kartą 
Sąnaudoje prieš Albanijos ir Krebtutines Mongolijos priėmimo s"- 
Vo Vet o u

Tolimi.--jį liytai irgi yra. neramūs?Kinijos nominis keras 
vyksta pločiu mostu r. Te n kariaujama sve tįr-.-'is _ ginklais , k sįyro 
Gk.'rr.ktciingo i'.-.- pavojinga , ne s remi: j-a-r nenorės,k" d ju pusėje būtu 
Pį'laimu j imas ;

"fries artčj-ontį Graikijoj balsavimo del v- Idymo formos 
-monorcliij: --r r-spubliko ,k-'’ip soviet-i t-ip ir_ jugosl-’V"i otšou- 
ke’sąvo pasiuntinius =Tei yra ženklas .kad g"Ii būti nutr-'ūkti dip-

r-iinio-i santykiai, .
• Prancūzijos ir Sovietų santykiai gerokai atsolo/fam

luzosčIu yra pakankamai »0 pačius s-, ntykius cho.rak-tcrizuoju ir 
Lotovs; su Višinskiu nuo tribūnos , švenčiant dvieju metų išsi- 
isvinimo diena ,pabėgimas.-
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liebins asmens dokumentų išd-’vi., dzslcnicbio.ms ir asme
nims be pilietybės.

Sclzburgo policijos direkcija preneso: '
Užsieniečiu asmens■dokumentų nuostatu pagrindu,visi ne 

austru pilietybės asmenys,n"turi goli'oj'ncio k-Ilonos paso su - 
lauke 10 metų yra Įpareigoti turėti prie savęs asmens liudijimo 
ir,valdžios organams pareik?levus,prodyti,

Asmenys,kurie t-'-rnauje-Austrijoje esančiu sąjungininku, 
tarnyboj'- ir turi tos sąjungininku valstybės pilietybe nuo šios 
prievolės atleidžiami. ’ ■

Asmens dokumentu išdavimo tikslu prašytojas turi asme
niškai pilietybę,gimimo datų,užsiėmime ir gyvenamąja vi to Įro
dančius dokumentus bei 2 fotografijas patiekti.

Užsieni'oiu ir asmenų be pilietybės asmens-dokumentu 
savininkas privalo,apleisdamas' Austrijos teritorijų,dokumentą 
išdavusiai Įstaigai arba pasienio org-naras atiduoti.

Prašymai - formuliarai asmens dokdmento reikalu bus iš
duodami nuo pirmadienio, 1945 m«.rugsėjo 2d,Salzburgo policijos 
direkcijoje ,2 Vartai .kambarys 9 .Formuliarai reikia roš~omąjo-mc-»-- 
bin< 1c arba didžiosiomis raidėmis Įskaitomai ir aiškiai užpildyk 
ti ir d-' tos antspaudu ant formuliaru pažymėta di-na Įt- ikti pe
sų įstaigoj'-(Pa.asamtJ’pric 2 arba 3 langelio .Ten reiki-' ir rei
kalingus- limens dokumentus bei bei dvi fotografijas patiekti.

Kad butų išvengta nesklandumu dokumentu išdavimo eigo
je ir eilių, prašoma laikytis cnt formuliaro nustatytos datos.

o- Izburgo policijos direkcija.

.t.\t i t a i s y m s s
’ : -n 

Pareitame "M, Z "kr, L.Staškevičiaus^straipsny apie Paryš* 
žiaus Konferenciją per r-dakcii"® neapsižiūrėjimą bespausdinant 
buvo išleisti keli sakiniai,dėl kurių nebuvimo nukentėjo sraips-A 
nio tekstas.Trečioji nuo gulo pastraipa turi būti tokia: '

. "Svarotaub už«-,'”i-’ų Prikalu mininsterių Tarybos pasiuly-,S$ 
ma dėl konferencijos nutarimams Įsigalioti reikalingos balsų 
daugumos , Molotovas reikalavo priimti pasiūlytąjį dviejų t r-- čdaĮ<|-- 
projektą,Olandu atstovas,remiamas kitų mažųjų'valstybių,pasiūlė 
priimti 'paprastos balsų daugumos principe „Šo^ietų atstovui grieš'/-. 
Įai užprotestavus Anglijos delegatas padarė trečią pasiūlyma ,ku- ?; į 
rianv buvo numatyta,kad:1."Keturi Didi- j i",kurie nustato galuti* 
nų Taikos sutarčių pakeitimo tekėtų,turi atsižvelgti Į kiekviena 
sutarčių pakeitimo pasiūlymą, kuri s bus priimtas' paprasta balsų 
dauguma,’ir* 2,'-Keturi Didi'-j i'ypatingai rūp Stingai svarstys su
tarčių projektų pakeitimo pasiūlymus, priimtus’ dviejų trečdalių ' : . 
balsų dauguma1'-. v ,

Vieša padėka
Visiems tautiečiams ,.pri si dėjusiems prie ruęp.l? - 18d, 

sporto šventės surengimo, o ypačiai liet,kom,p.A .Skėriui., šokių 
vadovei p,G,Vokietaitytci-Amonienci,chpro -’'-dėjui p.Į.Petkai - 
barni ,p ,p ,C-aGai liūtei ;JK .Kazimierėnui .11 r.Salteniui , šok'- i ams ir 
choridtums tariu nuoširdų ačiū.

Gluscnbacho stov.sporto vadovus. .
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M U S U MO KYKLAI 

Kązys ginkis

KEISTUTIS PAS. GEDIMINĄ 
(Sąsinys it Nr44O ~ 41)

KEISTOS TETOS 

Mus Keistutis nebaugus, 
Ir visuomet mandagus, 
Balseliu švelniausiu 
Tetą Jis paklausė: 
„Pasakyk man,tetulyt, 
Kaip čia Vilką pamatyt?” 

. ' Bet suniurusi teta,
Nedrauginga ir pikta, 
Nieko neatsake Jam, 
Tik‘suloje”-Am-cham-chaml” 
» 
Šoko vaikas nuo tetos 
Ir pribėgo prie kitos, 
Bet ir ta i veidą Jam 
Suvaitojo: „Am-tiham-chaml” 
Nuo tetą prie dėdės puola, 
Bet Jo žodžiai;kaip i. uolą, 
Atsimušę,nuskambėjo, 

t * \ 4 ,
Dsde kažką sumurmėjo, 
Sumurmėjo ir nuėjo*.. 

REIKS GRĮŽT NAMOLIO... ♦

Keistos tetos ėią gyvena, 
Dėdes ir- keistoki.,.
Klausia JaunąAl ausi” seną. — 
Atsako gi " Jokio.' 
Tai suurzgia,tai suloja, 
Tai kažką sumurma, 
Tai skausmingai suvaitoja, 
Lyg ibdegę burną. 
Ir nusiminė Keistutis, 
Eina susimąstęs, -

- Kaip nuveik b4 visos-kliūtys. 
Kur čia Vilką rasti?
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Nei su kuo kia pasitart, 
Nei paklausti kelio*.*. 
Jau Keistučiu! noris verkt, 
Vos ibtvert begali...
Visas ryžtas Jam prapuolė,. 
Susvyravo vaikas.
Taip,matyt,reiks gr|zt namolio 
Nieko nenuveikus.

NEGRAŽIAI ŽAIDŽIA '
v • . »

Bet kas ten? Zmonią daugybei 
Vienas kitą įsikibą.
Stumdos,draskos,plesos daužos. 
Vienas bėga susigauząs, 
Kitas jam per galvą tvoja,

x 1
Trecias pakiša jam koją, — 
Griūva vargšas ir vaitoja...

ą \ X X
Kazka daužo,laužo kažką, • 
Skamba-stiki as,baldai traška* 
Pagaliais ir plytom, svaido, ■ 
Zvembia'akmenys pro veidą.. .
Miesto gatvej,lyg palaukėj
< v ’ ‘ « s

Žmones klūkia,rėkia,saukia,
\ ęj

Pasišiauš^,kaip ežiai... 
.,Ai,kaip žaidžia negraziail” 

‘•lūs Keistutis susnabzdejo 
» 

Ir tolyn,tolyn,kaip vejas 
! t >

. Spruko jis nuo tą žaidėją. .r

' GEDIMINO KALN\

Iro namus keistai kampuotus, 
Pro kiemus seniai nešluotus, 
įvijom siaurom gatvelėm 
.įsega vaikas kiek tik gali 
'•:is tolyn nuo tą .mušeiką. . . 
Niekas, jo nebesulaiko...

X t > »uąnde slėptis \ bažnyčią, 
Užrakinta ji kaip tyčia.
Tad pro sodą takeliu 
Leido^ is vįĄą galią
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Lipt į kalno statrų šlaitu 
Rods nedaug clar tenueita, 
Neprilipo kalno puses, 

..../. 0 Jis Jau visai uzdusąs; 
. , Nuo visi^ bedu, patirtu, 

Kojas Jam visai pakirto.
■ Bet ilsėtis nesustoja* —

Lipa,kapstos ir ropoja,.*
•Jau. dabar Keistutis žino, 

• ■>•/.< Kad tai kalnas Gedimino!

' KA, PASAKĖ GEDIMINAS

0 senelis į Keistutį
■Taip maloniai pažiūrėjo,

. < Tyliai galva^ linktelėjo,
Patylėjo ir pridėjo: 
„Nerasi čionai,vaikuti, 
To,ko ieškai atsidejąso.
x V '' ; Čia tarp muru, kaukia vejas,
Naktį smeklos lanko pilį* 
Vilkas gi seniai 'Jau tyli.

■ . Garsiai kauke Jis senovėj,
Garsas,kaip Perkūnas griovė, 
Sklido į kraštus toliausius,

■ ■ Ir visi kraštai Jo klauses«.««
Čia gyveno vyrai narsas, 

Apie Juos ir sklido garsas.
:Bet kai žmones sumenkojo, 

Svetimiems tarnaut pradėjo* 
Tai tada nutilo Vilkas.

■ Tyli Jis Jau amžius ilgus, 
. Šito kaino viduryje

Jis be reikalo..itldij-3-
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Šatrijos Ragana

, VINCUKAS'IR TĖVELIS

įstabus buvo vaikas Vincukas:darbus ir išmintingas,kaip 
senis.ftkiui galva pramušta.Vasary ganydamas neturėjo laiko padė
ti tėvui,užtat pavasarį,kol dar visi gyvuliai tebestovėjo tvar — 
tuose, j is būdavo kaip priristas prie tėvo. Einant tėvui d, lauka, 
su pinigu, eina ir jis kartu ir prašo,kad duotu, jam nors trupučiu— 

' ' i Y *kę paarti.Žinoma, arimas buvo menkas mažos jo rankeles dar»negale— 
Jo gerai suvaldyti sunkaus plūgo.Ievas Juokėsi,© Jisai,žiūrėda — 
mas savo kreiva, vagą,nuliūdęs tardavo:

Ak,Dievuliau,negaliu,kaip tėvelis!
Bet tuojau vėl pralinksmėjęs pridurdavo:
—. E,niekailPamatysl,teveli,kaip as gerai arsiu kitais me 

taisIIšaugsiu gerokai per žiemę!Ar matei,kaip as augu?Kur mama 
Užgavėnėms pasiuvo paltelį,Jau man trumpas! Ar matei?

— Maciau,mačiau,kaipgi! — juokėsi tėvas. — Oo! kitais ms 
tais Jau tu pats viskę suarsi,kę?Man nebereikes vargti?

Užtat kiek džiaugsmo badavo,isėjus tėvui akėti.Su ąkėcio 
mis lengviau buvo Vincukui,Turėdamas tvirtai vadžias,ėjo plačiais 
žingsniais,kaip tėvas,saukdamas arkliui:

— Berūk,kur eini!As tau parodysiu!
Žiemę padėdavo tėvui šerti arkld, ir karvę,varydavo gyvu

lius girdyti.Kada tėvas pasisamdė vežti medzię is dvaro miško, 
Jisai,užsivilkęs, kailiniukus,užsimovęs ant galvos veltinę kepu4?^ 
ant rankę - storas dideles pirštines,važiuodavo kartu i, raiška^Tai 
padėdavo tėvui sukrauti medžius,© paskui ^sisėsdavo i* roges, ir- 

•tėvas duodavo Jam vežti,pats eidamas pėsčias salia.
% t v

Užėjus dideliam- speigui,tėvas nebeimdavo Jo \ miska^, Nu
lindęs būdavo tada Vincukas,bet ne labiausiai: tėvui isvaziavus . 
pats apdirbdavo'visus jo darbus namie.

Taip besidarbuodamas,^giJo daug jegę,buvo daug.tvirtės — 
nis uz visus kitus savo amžiaus vaikus.

» ■ ... '

Patarlės.Darbas laimės šaltinis.
1^ kę Jaunas įprasi,tę senas teberasi.
Kur žmogus nori,ten;;ir. gali.

Misle. Kiurza keverza visę laukaK apkeverzoja.-
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SPORTO LVDLtL GIaSBNB-I.CHL
■ i

v 3 .m.rugpiūbio 17 - 18d*d.Glosenbocho stovykloje buvo 
sporto šventė,kurioje dalyvavo Innsbrucko,Gružo,Bregenzo,Riedo, 
Linzo,Bud - Gestcino,ir Gins-:nbncho krepšinio orosvyd&io bei 
stalo teniso ekipos.

Svent1" atidarė Gloscnbocho stovyklos direktorius p.Gul- 
lion,posvcikindrmos susirinkusius sportininkus.

Tuoj po otidarymo iškilmių prasidėjo krepšinio turnyras, 
kuriome susitiko Bregenzo(liet,) ir Innsbrucko (liet.)ekipos . 
Iš korto iniciatyva' p-rėmė Innsbrucko ekipa,.Tik nntrcirr pusląi- 
ky susigriebė Bregenzes ,bc-t rungtynių laimėti ne Įstengė.Laimė jo 
Innsbruckas rezultatu 34521(18:2). • '■ . .

Tolimesnėj krepšinio pirmenybių eigoj Linzo(lenku)eki- ■ 
pc prolaimė jo prieš Riedo (pobaltiečių maišyto.) ekipa’24:41(15:17)’-

Glo.scnbocho (lietuviu) ekipa be didesniu pastangų laimė
jo prieš Bregenzo(liet.)dkipo GI:17(52:9).Innsbrucko(liet.)cki- ' - 
pa laimėjo(prieš Riedo (maišyto) 56:27 (23:21) .Glasenb.'cho (ii: t.) . 
ekipa laimėjo rekordiniu rezultatu prieš Linzo(lenku)105:33(£0:10). 
Bregenzo(liet.)laimėjo prir s Ricdo(rr’isytc )51:24(16?13) ir Inns- 5 
brucko(liet)laimejo pri-,š Linzo(lenkus)59:18(2G:4)»Bc rungtynių • 
pasidavė Linzo(lenkei)Bregenzo(liet.)ekipai ir Riedo(neiš.)eki
pa. Girscnba.ęho (liet.) , •

Pabaigoje susitiko stiprios, br pralaimėjimų.ėjusios 
Innsbrucko(liet.) ir' Glescnbocho(liet.) ekipos .Rungtynės buvo'kic- . 
tos ir įdomios^ypoc GloscnbacĮjo ckipr parodė gr-žų tempe.Pirmas 
puslcikiš ’baigėsi 16:6 Gloscnbocho naudai .Antrame, pusl.”iky j:: ko
va dar pr-c.š irt joj nors lietus ir perkūnija žaidime trukdė.Rung - 
tynęs pasibaigė 55:26 Gloscnbocho naudai.Tuo Glascnbrcho(liet•}" • .- 
ekipa liko-pirmenybių meisteriu.Tolimesnės vietos:

” II - virt. Innsbruck-' s (lie t.).
III - • Bregenzas (liet.),

IV - Riedąs (maišyt.),
V - Linzes ;■ '.(lankai).

. Rungtynes vyko vi.no reto sistema. ..
■ Orosvydžio turnyre be prolaimė j imu n s it i ko Bn<l - Gus

te ino (z-yd’ii) ir Gloscnbocho (latvių) ekipos 5Po kietos kere” laimėjo 
Bad Grstpinas 2:1.Kadangi pirmenybės buvo, vedamos dvi jų 
minusų sistema,dar;korto susitiko šios komandos ir baigėsi 2:1' 
Glescnb'1 cho naudai.Tuo <llosonb.cho ekipa liko, orašvydzio maiste* 
riu.Tolimesnis paskirstymas:

II - visto Bad - Gostcina.s (žydai)
III - -o-o Riedės (maišyta)

IV - Linzes ■ (lenkai).
V - -o-o - Innsbruckos (liet.)

Stalo teniso vyrų pavienėse pirmenybės: I vieta, teko
Bojarsklui(Bad - Gastein) '

II - vieta Jonuszko 1 T.inz'-s)
III - -o-o Armones (Innsbruckas)

Pažymėtino-,k^d I vi'-t'1 Ic’imčjusis yra buv .Varšuvos -sta
lo teniso meisteris. v

. Mot-', ru pirmenybės- I-mo vieta t-ko G.Subetni'•kaitri (Glas . ) 
II v .Sokov'-itė (Ricd.'-s).

Dvigubose vyru pirmenybėsr;
' _I - vieta Boj'-rski-Brozman(Bad - G: stein) - 

k II - Bimbo-Armonc s (Grrzf.s-Innsbruckės),
Sporto švente.buvo baigėt koncertu.Suvažiavę sportinin

kai ir stcci-ci no.sigėrrjo lirtv.viu ir latviu m’-ninimkais. * ’ -I •'
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LIjA'U Vloru.olo -KtiLu-UDOxilUS

r u g s • n

S 1 Ligidijus,Gunda,Gicis 
1 2 Steponas ,Tugaudč ,'Brutrnįs
A J Bronislava,Mirga, Jaugs Lis 
T 4 Rozalij a,Gerimante 
K 5 Laurynas , Valdonė ,T'isutis 
P 6 Zakarijus ,Vai’monė,Vaišvila 
fe 7 iv gina,Reda,Bartis _ 
fe" ’ fe 11,Mari’jVs~ gimimas ,Tau~toš~'"š’. 
P 9 Sergijus,RamūnėeViliūs 

'A 10 Mikalojus,Jausme,Vargūnas 
T 11 Jackus,Kerilė 
K 12 JuVencijusjTolminė
P 13 liug~ni ja ,Giratė ,Birmantas 
fe 14 fev.Kryžiaus paeukrZubrys , 
S 15 Nikodemą s, P"uto'nT ............. .

jis
P 16 Kornelijus,Normante
A 17 Pranciškus,Algaūdas
T 18 Irena,Mingaile,Griūtis
K 19 Konstancija,Praurimr,Vytc
P 20 Bernardas,Vainora,Tuūtgirda 
fe 21 įtūptas, Viskintė .Montvilas
8 *22" MaurlkTj uš",’Ifigimuntas
P 2J Teklė,Galintas
A 24 Me rija, Line Ii s
T 25 VladislovasjZclvė
K 25 Kiprijonas,Gražina
P 27 Kozmos,Darnijonąs,Danylė 
fe.28 Va oloves,Visgirde_________
S 2'9 Mykolas*Ark^’aut'vydaš”'
P 30 Jeronimas ,Vicntautas

(atklta iš 19 psl.)
Programoje girdėjom? latvių pianistes seseris Gutbergs, 

solistą Bergers,latvių mišru chorų,lietuviu vyrų chorų ir pabai
goj cg susirinkę negalė jAo atsidžiaugti lietuvių tautiniais šokiais 

. ■ Apskritai šventė praėjo tvarkingai,buvo gerai suorgani
zuota, ir^suvažiavusieji sportininkai,kirk buvo įmanoma,viskuo 
buvo'.aprūpinti .Vieno ko pegeidevom - nebuvo žinomas rungtynių 
tvarkaraštis. - ;

Rugsėjo 3d .minėj imas

•Rugsėjo 8d.-Tautos švcnt; s .nin’’ jimas Glascnbacho stovyk* 
lojc bus nemažesnis,negu buvo vasario 16d.šventė.Rugsėjo 7d.,šeš
tadienį 20 val.bus vaidinimas.; "Kai Mituva išsiliedavo’.'Sprktaklis 
atrodo,bus gal dar gražesnis j negu vasario 15d. matytčisisj ''Pabaig
tuvės .Režisūra ir pastatymas Juozo Aksiino,šokiai G. Vokietaity - 
t^s - Amoni e nė s', choras J.Petkaibio,dekoracijos kun.P.Brazausko.

Rugsėjo 8d.bus iškilmingos pamaldos,prof.B.Vitkaus pas
kaita ir koncertas.

Teko patirti,kad ta pačia proga numatoma ir paroda su - 
rengti.

Pradžios mokyklos, mokinių d ė mus i ui

Salzburgo(Glasenbaoho)lietuvių pradine mokykla po vasa
ros atostogų savo darba pradeda siu metų rugsėjo 2d.9 vai.

jllūsjį Žinių.1' metines ..

Pirmasis "Mūsų Žinių" ^r,pasfi>rod: pernai rugsėjo 8d., 
todėl su sekančiuoju numeriu laikraštis švenčia vi-neriu metų 
sukaktį.Ta proga isleisime padidintaK numerį ir pridėsime meti
nį turini.

Laikrašti leidžia Spaudos.Darbuotojų Kol .ktyvas,redaguoja Redak
cinė Kolegija(V;Dambrava,c;Grincrvioiug,A.Mark lis, JiSenkus *)

Atsakingas redaktorius C.Grinevičius.-
_Ądresąs : Gla.°.< nbach,berūk: s 2,kamb. 14.SX SZ XX — XX — ~ XX XX XX —. XX XX —— XX —- —— XX X— XX — XX —_ XX XX —•! — X".' XX XX X- —J XX XX XX XX XX X^ ZS XX XX į XX XX XX XX XX XX XX XX ~~ !X s: XX SX XX XX XX tx XXIX

Kaina 1 sil.
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