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Austrijos Lietuvių Savaitinis Laikraštis 
Salzburgas,1946 m.rugsėjo 8 d.

Didelė liūsti tautos dalis jyu trecią 
kartą rugsėjo 3 d.šventą r.i_,i t.'li už sa
vo tėvynės ribų.Nežiūrint slegiančių nuo
taiku ir neaiškaus rytojaus,ir šiose ap
linkybėse šventė savo reikšmės ir charak
terio nenustoja,tik įgauna naujo atspal - 
vio ir turinio.

. Si diena turi būti mums kietų pasi - 
• .ryšimu diena -iifei žingsnio iš to kelio , 
kuris mus .veda ar ves į laisva Lietuvą. 
Jei iki šiol’ .ir buvo kokių abejonių 
dėl ateities planų,nuo dabar dvejojimams, 
neturi būti’vietos. Ūūsų tikslai ir vei
kimas yra aiskus.Geriau ąžuolu audroj di
dingai lūžti,negu būti lengva nendre ir į 
visas pures lankstytis .Istoriją pakreipia 
ne minkstanųgariai lepūnai.•

Mgs nežinome,kaip ilgai teks gyventi» 
. tremtinių-gyycniau,ir pranašautojams net! 
kims.ves tik žinome,kad vieną kartą tęisy 
bė tars savo žodį.Tam triumfaliniam momen
tui ,kad cūtųi’’ėm jo ;verti, stiprinant dvasi 
nes jėgas, jau nuo šiandien turir.ę ruoštis..

Rugsėjo 8 d.yra,taip pat'ir didelė ' 
bažnytinė šventė.Tcdėl dera krikščionims. '' 

' įnasimęisti už •,tuo s,Jrurie yrą mirę už tėvy' 
*, nė s laisvę ir garbę >uz nukankintus ir te- 

;bekankinar’.u'-.,už .tautos sargyboje vargstan 
šius.SyŠ.Aušros Vartų Mariją turime pa.pra 
syti užtarymo,kad greičiau baigtųsi mūsų 
tautos kančios ir I:ad sugrįžti] iš pasvie
čiu Lietuvos sūnūs ir dukros.
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_. . Rugsėjo 8 fl. Šventė yra vasariškoji vasdrip- 16-d.
šventės dalis, yra lygiosios pakartojimas. Tiesa pasakius, nėra io 
sios yisiškas kartoj Įfaais, bbt daugiau iškilmingas. paminė j imas. tik'- 
galimomis vasaros 1 at'sėit gražaus oro-sąlygomis . Lie t..nore t.a'.ta bran
gis ir lemtinga musų tautai diena, kuihbuvo' vainikuoti geriausiu sū
nų Įpclių. dešimtu, mefa- troškimai ■; ir Įteisintos ju sudėtos, aukos, pa
žymėti n?- tik pamaldomis, susirinkimais, kalbomis ir meniškais pa
rengimais, bet dar vieš-isiais paradais, eisenomis ir plataus masto 
žaismais po atviru dangumi, kadangi d-.:l klimatiniu sąlygų vasario 
16 d. minėjimas ore veik nimenomos, tai i. škotą vasaros dienos, 
taip sakant paradinei švent'-s daliai.

Aišku,-.kad. tos dieno.* data t-galėjo būti tik . sutar
tinė , tariant, laisvai pa: į.’iferė; neąjsu: 
dimes pakartę j ima kaip no’r’s-dp'md&j^i.šs-tų 
dvidešimtųjų metu, kada buvo sušauktas 
kl?usomyb;-s vasariškam minėjimui pasirinkta 
diena St

catsi diena, kuri vasario 16 
, ncbuv'd sjau ,,.tąip. 1 ngvn;- Po 
•Steigiamasis ū\ imas , nepii-

1 C gūžes 15' d * t.-at, ta
rimas susirinko.

Noic (kelerius rv tus ta edeną iškilmės ir r ngta,ta 
tuo nebuvo patogi, kad dažnai būdavo darbo diena ir pa

ds. metuose vienam 
gegu- 

Vyriaue 
ir 1930 metais

ciau ji jau 
rengimais mažai tikdavo ( o skirti dvi ir darbo diepas.______
ir ta. -prci.ėn minėjimui buvo ir neparanku). I'cnuostabu, kad 
z !s 15 di. min-yj imas po kel-riu-įritu liko.kaip ir užmirštas, 
sybe vėl.-f susirūpino diena n< .pi iklo.usomybY. mine jimui Y’ Y7 
pasirinktą ąūgsė jo 8 d. • . • •• y■■ '

' ž;ioš. datos’ružkliuta-ryš’iiu^/sū'/VyiJauto D.- 500 metų
mirties suk; ktuvių minė jimu, kada- p ■?: išti^ūs n^t'us stengtasi. viso« 
kiais būd is iškelti tas mb.su tautos.^Įk.yy^isVienas ;l labiausiai 
ji išaukštinęs Įvykis buvo Lucko suvp^iavitias',f kur Vytautas žibė jo . 
pr emr-tniausiu-galiūnu tarp rytu ir .VykarĮi valdovu .ir tur' jo garbės 
n- tyli savo "svečiu net ir Romos imasi-atorĮu .Lignanta »• ūiums lietuvę.’ 
viams reikšmingiausia s Lucko suvažię'Vihe dalykas^ bųyd Vytauto sumėn 
nymas vainikuotis karališka ją karūna. N.s pūišį'danųs;',didžiausiu. l--'nku 
protestu, jis vis dėl to. ryžosi, imp.:ra’ko.’rip.ųs palaikomas, taptidka • 
raliūhi ir rugsėjo 8 d v. (14’30 m,) _ buvo pasĮriYikgš vainikuotis, kai
dienai kvietė jis sve <5iųs ',’ir’ laukė impuiatoilauš prisiunčiamo .vainį1/ 
ko. Del tikrai neišcYŠkinįptpriezab.šiu iš imperatoriaus vainikus nŪ/ 
atėjo ir ,vt inįkpvĮmasis n* Įvyko. a Y-ė .-.'d?- y .’•Y /’’ ' h

. J. •Sis Vytautė! nor0..s^y*ainiku'o.tis ir buvo, mūsų yyiėiauį 
sybė’i akstinas/p’asirįnkti.'į'ūgs -ė j.o 8' d» nepriklausomybės iškilmėmis <•/’/ 
Pasirinkimąs dar. tubešustippintds, _ jog’ rugsėjo ’8 d.yrb tverčiau- g 
sioš-irerg.--,-!' s. tlaii jos.-gimikp: šventė ,-...visemė krąštc šyųųęiarią j .TyĮ.' 
.nuo; -1'9^0 iki ’ Į939 metu-p:ugY’jo..Q d, bu,v.bėjhr ,Yik:-i/lid,i:.iė'bažnytine , / 
bet-ėfr: •tautinė ,-.šv<-nt' .,v.-kur ’Įspūaingi yive -būd.-• vd'-'rįlūsū krašto gink
luotu jėgų paradai,.. • - . ’ ■ ' *-V Y

T-'-
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. kpa^tizaninis vcĮkim&š .Lięiū’vo.j^frpį.^hfi'(/si.,Pa ‘rti-za-; 
W-ii .į.:.idŽiV- itdkęgšcius j tur i ’ sayfioAfik-di-iQį.1ūt^is J'iųsi lie.-. .
tuvius“p.YtiZrĘLgi b.'Udž)id-jl:usę^§į'-*^?rl;iki-.l< ’.VHS ,k^ d/pa.rtiząnri p, si- ■ 
duotų-ir už tel-jiems br ųšraū bųs'rdntl dovanotpysie parąj-k.-l-yvo, _ 
kad iš kalėjimu būtu pel' isti suimtieji ir tuVon_grąžinti +-.Hi‘
bira išvežtieji,Partizanai savo pranešimus p- r .radiją paseg/.
kiu:’*Mes kovojome už .Į; isvų!" ’. •.•;•••’;(’•». •
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. - , .. Tgv,-Tomas -Žiūraitis O.P.

SVC. MERGELES MARIJOS ASMENYBES BRUOŽAI

:y ■ j. ' (Rugsėjo 8 d. - Marijos gimimo proga) ■ r:.' ■'

■ . Marijologijos ' žinovai, kaip sv. Albertas Didysis /
tvirtins Hari ją buvus vidutinio ūgio,-taisyklingo, laįsai gražaus 
.kūno sudėjimo. Akis turėjusi šviesiai mėlynas, plaukus juodus. 
Giesmių Giesmės knygos autorius Marijos kūno grožį gal ir per
daug vaizdžiai apdainuoja, priskirdamas jai visas'galimas grožio 
ypatybes , Graži buvo Marija. Bet ne del to minime jos gimimo 
dieną. Dvasinis, nevystantis, jos grožis iškėlė ją į tas auks'tu- 

. mas, kurios mus šiandieną stebina.
.Marija visą gyvenimą pasižymėjo kuklumu, paprastumu, 

santūrumu kalboje, šviesia išmintimi ir giliu tikėjimu. Ir kai 
visa tai'tryško is'-jos nesuteptos prigimties, suprantama., kodėl 

.-amžinasis -Tėvas pasirinko Mariją savo Sūnaus šventove.
; • . . Nekaltumas, tylus, lyg jūrą gelmes, ramumas ir gilus 

tikėjimas, - tai pagrindiniai jos asmenybės bruožai. Kad labiau 
suprastume jos gimimo dienos reikšmę ir šių dienų gyvenimo tra
gediją, bent trumpai prisiminkime šia jos asmenybe.

Nekaltumas reiškia nesuteptą prigimti, te nuodėmės gi
mimą arba prasidėjimą. Nekaltumas yia ne Marijos nuopelnas, bet 
ypatinga jai skirta Dievo privilegija. Visi kiti žmonės gimsta 

-su gimtąja nuodėme. Krikštas, tiesa, ,tą nuodėme, nuplauna, raša
line žaizdą, bet jos užgijimo žymės - pažeista prigimtis lieka. 
Taip i Kas mums iš tos jai vienai skirfos privilegijos? Labai 
daug! Amžinoji išmintis tuo norėjo parodyti, kad įsganytojas tik 
nekaltuoju keliu atė’jo į šį. pasaulį ir būti skaisčiam yra kiek
vieno š.V'-nta pareiga. Kaip'saules spinduliai yra būtini fizinei 
gyvybei, taip skaistumas sielos išganymui. Priešingu atveju: 
viskas klaikiose tamsybėse žūtų, suledėtų. Nekaltumus - stip
riausias Marijos asmenybes pagrindas-;, kuris leido jai tapti Die
vo Motina.

Antras mažiau gird’tas šv. Mergelės Marijos asmenybės 
bruožas - ramumas, tylumas. Keturios? Evangelijose užtinkame ke
letą vietų, rodos, ketvertą, kur Marija prakalba. Pi~.-a.cji jos 

• žodžiai buvo Archangelui Gabrieliui, kada jis įsikūnijimo nau
jieną jai apreiškė (plg. Lukas 1,26-33). Antrą.'kartą Marija 
■Evangelijoje prabyla, kai ji nueina į Zacharijo namus pas savo 
giminaitę Elzbieta (plg.Lnk-I,39-56). Tr-žią karta Mariją iš
girstame, kada ji savo dvylikos m-tų sūnų Jeruzalėje suranda 
(Luk.II,41-50) . Ketvirtą kaitą Marija prakalba Kanos Galilėjos 
vestuvėse, kaUa svečiams pritrūksta vyno’ (plg.Jon.II,3-5). Dau
giau Marijos žodžių Evangelijoje neužtinkame. Net Jėzui atėjus 
pas Mortos ir Marijos brolį Lozorių, ir tada Marija tyliai .sėdė
jo prie Kristaus^kojų, klausėsi jo.z'odz'ių. Pagaliau, -regėdama 
mirštanti savo Sūnų ant kryžiaus, Marija'jokio žodžio'nepratarė', 
tik'gailiai verkė, kantriai kentėjo... Marija, niekur neprarado 

. ramumo, visur ji buvo.tyli, susikaupusi. "Ramumas,- sako-Ernest’ 
Heilo,- yra- mokslininko,'gilaus. žmogaus stiliusu. Tikrai. Šamo- . 
ningės, sveikas, ramus, tylus kantrumas -/dvasios gelmių matas/•

. . + -Mari jologija •- mokslas epie: Marija ;
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didžiųjų dvasios vertybių saikas. Tik vandens paviršius blaško- 
q-si,'..banguoja,^JŪrų.-.gelmės visuomet yra ramios.... To nepapras- 
' to Mari j oš-■•raraūmb pagrindas tai -jos gilus tikėjimas. Rimtai • ‘ 
tikįs žmogus - visuomet ramus, nes jo sąžine gryna. Tikėti nėra 
lengva,.dar sunkiau .tikėjimą praktikuoti. Tike'jimas - geriausia 
asmenybės ugdymo-mokykla ./Mari ja geriausiai'-šią)mokyklą pažino.

Jeruzalėje... Kristus jau dvylikos metų. Šventoji 
Seimą eina į Jeruzale, Velykų šventėms. Šventėms pasibaigus pai
kas dingsta. Tėvai jo ieško..ir neranda. •Pagaliau jį radę,klaų- 

, s'i’a: '“'Sūnau, kam mums tai padarei?" (LuRjH ,48)'Jėzus savo "tė
vams atsako: ’’Kam manęs ieškote , argi j6s nežinote, kad man- • 
reikia būti tuose dalyku.>se, kuri" yra mano Tėvo." Bet ji nesu
prato, ką jis jiems buvo pasakęs. Jo Lotina visus - s'ituos daly
kus laike’ savo širdyje"" (Luk.II,49-52)... Tai pirmas stipresnis 
Marijos tikėjimo bandymas. ,

Kanos Galilėjos vestuvėse pritrūko vyno. Netekus vy
no, Jėzaus Motina jam tarė: ’’Jie nebeturi vyno". Jėzus jai at
sakė: ’’Kas man ir tau darbo, moteriške? Mano valanda dar neatė
jo” (Jon.II,3-5) • '•. ■ . ■

Kartą, kada Jėzus susirinkusioms minioms prie Galilė
jos jūros kalbėjo, ieškodama Jėzaus, atėjo jo motina. Aplinkui 
jį sėdėjusi minia jam tarė’: "etai tavo Motina“ (Mork, III, J2) ... 
■atsakydamas Jėzus jiems tarė: "Kas yra."mano Motina?... Kas vyk
do Dievo valią, tas yra mano brolis ir fnano sesuo, ir mano Mo
tina" (Kork.III,33-55) • , ,

Kitoje evangelijos vietoje užtinkame žodžius: "Palai
mintos yscios, kurios Tave nešiojo ir krūtys, kurios Tave penė
jo"... .Staiga Kristaus pastaba: "Palaiminti, kurie klauso Dievio 
žodžio ir laikosi jo“. arba paskutiniai Kristaus žodžiai nuo 
kryžiaus (Jon.19,29-2?). merija to visko pilnai nesuprato.Kris
tus kitaip elgtis negalėjo, nes tokia buvo Dievo valia. Tas Ma
rijai irgi buvo aišku, todėl ji tikėjo. Palaiminta, kad tikėjo, 
nors nekarta, del to kalaviją s'irdy-j'; turėjo (Luk.II,35) .

Nekaltumas, ramunes ir gilus, nepalaužiamas tikėji
mas tai pagrindiniai mūsų dangiškosios Motinos asmenybės bruo
žai/ kurių ture t ūme-ne pamiršt i . Dvidešimtojo amžiaus žmogus mė
gina kitaip galvoti, todėl žygiuoja bedugnes link. Ir nužygiuos 
jis pražiltin, jei jam Marijos asmenybė ir toliau'bus tik graži 
pasaka. Mes norime gyventi, pasiryžę naujau gyvenimą kurti. Iš
vada aiški be žodžių: Marijos asmenybe - musu gyvenimo programa 
ir tiesiausias kelias isganyman ir laisvon Lietuvon.

Marijos asmenybe - gili, kaip juros bedugnes, - tvir
ta, ištikimo savo principams,, kaip pati amžinybei

+ + + + *4 + +

. x Mano siela garbina Viešpati,ir mano dvasia džiaugiasi 
Dievūje,mano IšganytojujeeNes;jis pažv lgč į savo tarnaitės žo»-» 
mumąjstai,nuo dabar visos kartos; vadins mane palaimintaeNes di
delių dalyku padarė man Galingasis,kurio vardas'šventas.Jo gai
lestingumas 'iš kartos i kartą tiems,kurie jo bijooJis parodo-.sa
vo peties galybe j išsklaido tuos,kurie puikūs savo širdies minty- 

■ jc.Jis numeta nuo sosto galiūnus ir išaukštiną.žemuosius,Alk - 
.stangius jis pripildo gėrybinio turtuolius paleidžia tuščius. , 

Ji^palaikš savo tarną' Izraelį,atsimindamas savo gailestingumą, 
taip kaip buvo kalba jes mūsų'tėvams.Abraomui ir-, jo Vvaiku-ve in
kams pf*r amžius. ' • ............

( Iuk.46 - 55 ).
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Marija, Motina geroji
Tėvynės mūsų Lietuvos, 
Taikoj ir laisvėj ja globojai, 
Globok ir vėtrose kovos.

Tėvu sodybos žiburėlis 
Te amžių amžiais neužges, 
Ant savanorio kapo gėlės 
Tesaugo vilais mūs brangias.

Išėjus skausmo kelių’kartų.
Tenepalus ir napalinks,
Tau padėkot prie Aušros Vartų 
Visa tauta tesusirinks.

Marija,Motina geroji,• e 
Tu būki saule mus ’Šviesia, ■ 
Taikoj ir .laisvėj, raus globojai į 
Globok- ir karo dienose v • . - ~
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yi£2£s_totoįįt~rinio_kcįcndorlcus_į£2

■Šito. 3t.Lozoraičio straipsni isi-
- dėjo ItčlTforĮęldžianas•’Lietuvi^ 

Bf lsos;,Nr .9-11.Del jo minčių* aktu, 
alumo spausdiname’ jį ištisai.

Nacistai stato savo trciir^ji* R'ich*,.tūkstančiui mtų.Ąaip 
matome , jo egzistencija buvo d -ug trumpesne ,trumpesne net .
laiko tarpas,kuris bus reikalingos Vokietijos griuv siams p'’»' ui
ti .šitaip baigiasi kiekvie na politin' ristom",kurios pagrindas y 
yra smurtas b<i melas,o tikslas - tautų ir žmonių pavergimas 4u-imi 
ninga nations ^-socializmui tikslų ir n. todų atžvilgių'progr<.syvipc 
denokrati ja.1;, jėga, prime st'- pusei Europos ,nesudarys išimti .s i- si 
tos taisyklės, ir susilauks tokio pat galo .atgavusios laisvų vau - 
tos a.tgys, išgydys okupante padarytas žaizdos ir pr salins įbruku <* 
joms svetima* politine ir socialinų santvarka^Tačiau soyietriis ir 
nacistams pasisekė sukurti vionakdalyk”,kurs_pasiliks ilgi -u musų 
gyvenime , būtent; tom tikro*.kolend ori u,. Smurto ir skriaudų suk'ktu 
vių kalendorių. ’

štai vienas kito kalendoriaus lep~s:birz'lio me n.1> dienos 
data. .Tų di'-nų 1940 n .Sovietų Sąjunga ^užpuola Lietuva,., p' g ei kd-’no. 
jai ni\ku nepagrista, ultir.-iC.tuna ir jų-dkttpuodanaeSimt.--i tuksten- 

------- -. i?.. -----s-a mūsų krestot.-Nci vienos lietu- 
neužnirfe tos -dienos. ir . tos priespaudos,.kuri , ji ' t 
diena lietuvių tauta "buvo atkirsta nuo likusio ei 
, . .h . . . . »• -- *icis,ir atsidūrė vai

buvo tuščios nrsupron

ciųrnudoncrni' cių įsiveržė tad' 
vis _ kol gyvos ] 
nešė.Per vienų ux< uu xx-. uu___k . ...
vilizuoto pa šaulio, kuri-ri’. ji gyveno šimtmedi 
dzioje žmonių,kuriems trise b; i znoniškuirs b 
tūnos sąvokos o

Anuo metu,nežiūrint priešo galingumo ir zi'uruno,nes.lietu 
viri buvome i*sitikiną,kodtbolš':vikų ,okup- ei j" na”- g'i'-iln^ jkad 
jai ateis netrukus galas„Šitos musų d buvo pagilę yo.s
dvi n sumetimais „Pirma ,mcs -zi«o1 or. ,k d padetys,sudarytos kerui 
beeinant n-'ro pastovios ..bet keikiasi kero eigos it akoj „Antro, ne s 
supratome - ir sakėme kitiems,tik kiti tada. do.r netikėjo,-. jog 
Baltijos Valstybių. Lenki jos dalies ir Bukovinos,okupaciją n-i^s<~ _ 
nio. sovietu. imperializmo programos Europoj ir is viso pasauly, o 
tėra, tos programos pradžios maze. dalis.Mes numatėme ,kad kalbami 

Į įvykiai yra tik tai pirni padariniai sovietu^lavinos,kuri kortų 
pradėjusi riedėti, Lietuvoj nesustos,b t rįcdc's . toliau ir pasieks 
tolimiausius kraštus,surikdama. tuo bidu musų likimų su daugelio 
kitų tautų ’likimu ir grasindma. ne tik nfisu^bet ir didžiųjų d” - 
nekratiniu-valstybių gyvybiniams into re ms o . . .

Kere eiga suardo Sovietu* planus d^l Lietuvosn Savo sąjungi
ninkes .hit L: risk-js Vokietijos užpulta, Sovi-tų S.ojunga buvo pri-

* .... _ 1... _ .. 1 ...J . W

metu,ir op-

;yvybinia.ns interr s-- ris »
Sovietu* planus d'l Lietuvos« 

. j_ _• j_ . *_5._ ..n-u^. o _ — 4 . 4-ii SninniIliV-ti XIX UI'. JfXSfcUB voraf bXJOS UapUAIK., UUV1 v ~ i'*-
versta pasitraukti iš Lietuvos ir kitu* savo .okupuotų, kr-stu^ 

, Ar viltys, kurių. turo jom: -pirmosios okupacijos metu, ir. ap
skaičiavimai,kuriu*.darome t’da , dabar,.Li- tuvai esant v< 1 sovirtųo

j. okupuotai, turėtų nustoti galios? Anaiptol,ne,
leigu savo laiku Hitleris, panaikino^ rVersalio sutarties vąr* 

žymus, prijungus Austrija, Suditus ir Kl~ipėdos Krašte*, butų tuic- 
jas išminties ir kantrybes tuo dešimčiai metų pasitenkinti.ir su
stoti, šiandien jis greičiausiai laikytų kiSeniuje milijardo svaru* 
užsienio paskola... kontroliuotų didesne drlit Europos prekybos tki-

. taip sakant, turtų hprcndžiamo&. ųtakos Eu.ropoJc rdd.dęli-ų šansų gnu*-
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ti taktingu būdu ta potĮ lenku koridorių ir - visų šansu būti lai
komas, jei ne demokratijos atstovu,kaip Stalinas buvo skelbiamas 
karo ne tu.tai bent taikos gyn‘:ju(koip Stalines buvo gorbinoraas 
karo netu).Bet Hitleris^išraintics bei .kantrybes teturėjo tiek,kad 
jis paskutinis is vokiečiu tautos suprato,jog, treciojo Reicho ne- 
bėra,o bandymus ketvirtajam kurti reiklu atidėti neaprėžtam lai - 
kui . ; • •

Jeigu sovietai,okupavę Baltijos valstybes ir lenki jo,būtų tu
rėję; išminties, tuo pasitenkinti ir palaukti kelerius metus,daugiau 
pasaulio naaIiarmuodorai,mūsų perspektyvos būtų blogesnes,Jie būtu ■ 
turėję, šiandien dvieju milijardu užsienio paskolos,pu politine Įte
ko. vyrautu pasauly ir ko gere jie būtu draugiškai išgavę atominės 
energijos pas lapt i', žinomo, ne karo reikalams, bet >pev. ,Kremliaus šilt 
namiu gėlėms auginti.Tuo būdu pasaulio budrumus būtų buvęs kuriam 
laikui užmigdytos .Bet sovietai ncsusbJo.Bc Lietuvos ir kitu'Balti
jos valstybių,daugiau kaip 100 milljonu.europieoiu atsidūrė sovie
tu okupacijoj.Sovietai skv'rbiost pirmyn nuo Magdeburgo ligi Mug - 
deni ir nuo Teherano ligi Triesto.Ten,kur ju tanku kolonos nėra 
prie jusios, veikia. penktojtb kolona,isisprausdanc tiek i barzdasku
čio krautuve,tiek i ninist riu taryba .Ddjt pernai kalbos apie pašau 
Lines revoliucijos pavoju buvo ton tikru plačiu sluoksniu laikomos 
ne išmintingu,ne padoriu dalyku.Dabar Didžiosios Britanijos už.reik, 
mini storis pareiškia parlament'.., ko d sovietai, notomoi, tik to.do lai
kysią savo saugumo klausyme išspręsta,kai visose kitose valstybėse 
būsianti Įvesta sovietinė tvarka. .

• Lavina,kuri prasidėjo Lietuvos okupacija, yra Įgijusi pasouli- 
nio nosto.Problcmu,kuriu ji yra šukė lūs i, ne galina spręsti dalinis. 
Galimumu yra du;o.rbo to lovine, atstumti atgal,arba ji riedės pir - 
myn*Evcntualus kompromisai atskirais klausymais tetutės tiek reikš* 
nes,kiek sulipdymas klijais skilusios nonų sienos.

Antro vcrtus?didžiuju valstybių rungtynės,prasidėjusios 1939 
'metu rugsėjo nėn.nėro posibaigusios.Iš■tikrųjų,karos tada gali būti 
laikomas p: baigtas,kri pri- bo karo pajėgos yra sunaikintos ar nebe
gali veikti,ir kai interteu priešingumas yra eliminuotos or nebegali 
konkrečiai reikštis.Kiek tai.Ii ola Vokietiją ir Japoniją,šitos są
lygos yra Įvykdytos,tačiau ne tik tos dvi valstybės ture’jo interesu 
griežtoi priešingu Amerikai ir D.Britanijai.Yra Įprasto sakyti,kad 
ašis,kuri privedė prie karo buvo sudo.ryta Berlyno - Ronos .Tol klo.Ji- 
do,kilusi žymioj daly dėl lobistu nepagristo ibdiduno.Abi sudorė 
Berlynos-Maskva-Tokio,o Roma tebuvo mažas apendiksas,kuris neturėjo 
jokių svarbiu funkcijų,nebent tik uždegimų židinio funkcija Jis ši - 
tos tikrosios ašies paliko Mskve,kurios interesu priešingumas D.Bri
tanijai ir Amerikai dar daugiau padidėji) ir kuri,be to,vykdo Vokieti 
jos politikos tikslus Europoj ir Artimuose Rytuose,o Jeponijos-Azl- 
jojeSovietu Sąjungos ka.ro pajėgumas,kad ir lobai karo susilpnintos, 
vis dėl to kai kuriais atžvilgiais yra Ic.boi žymus .Šitokia padėtis 
negali pasilikti.Jeigu didžiosios demokratijos nori apsaugoti savo 
vidaus santvarka ir tarptautini vaidmenį nuo labai giliu sukrėtimu, 
anksčiau ar vėliau turės būti padaryto sprendimu,kurie ja pakeis, 
gražindami pasauliui politinę,ūkiška ir.moraline tvarko,iš kurios 
ji isstunc Bcrlyno-Mbskvos-Tokio ašis .Kalbami sprendimai nebūtinai 
turės reikšti karo,bet kiekvienu atveju jie turės būti paremti bent 
pasiryžimu,reikalui esant . pavartoti) jėga.Todėl ilgumos laiko tarpo, 
kuris skiria mus nuo tu sprendimu,pareis nuo to,kaip greitai anglo
saksu didžiosios valstybės galės atstatyti savo karo pajcgurno.Bato, 
butū logingo manyti,k"d sprendimai Įvyks įtiek anksčiau to momento 
'kuriuo Smvictu Sąjungą galės pagaminti atomine bomba. '
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Galop,mūsų; viltys ir bpakricibvįĮnai yra taipr;pat pagrįsti frk- 
u',kr.d snvic tai ;ir^ rinęistai? sw savo uzkdriąyįriuk’įrę svetimu tautu pa- 
mrgino pienais' labatu pasivėlino. Jie būtų turejv/.'pasisekimo sens u 
iri'š pora šimtu mc.tupbct būtu .a.psurdisk'' prileisti,k?d šiandien 
:oi ne priklaus enyb^s reikalauja sint p’i milijonų indonczic oiu, 100 
ii Ii jonu europiečiu -k kuriu 'tarpe yra ir lietuviu' tąuta.-nuo' nr pri
ilsus omyb* s atsirytų. . •

Tokiu apsurdi^kpi-optimistiniu prilcidimu buvo pagrista Hitl*. 
.orio politika o Jos' likimas yra žinomas .Tuo pat pr i leidimu yra vedom-' 
r 'Hitlerio buvusio sąjungininko)okio po.t”optinisto",politika .

LIETUVIU TAHxJUO

Sąryšy su vykstanšia Paryžiaus Konferencija,Amerikos. Lietu
viu Taryba kripės! i Trunana ir' Byrnes su. specialiu teisingumo Bal 
tijos kraštams reikalaujančiu memorandumu"Justice for the Baltic.

".Keturiu puslapiu rašte smulkiai nupasakojama dabartinė Lie- 
trsging'a • būkle .k£ da'karu laimėjusios valstybės rengiasi Vo - 
— -----  ^~,.x.sN+4 ir taika,Baltijos valsty -

visoi be: dėmesio.
.ryba konkrečiai reikalauja:

o v i e t u okupacines jėgos iš Baltijos kraštu bu--

2kadBcltijos kraštuose būtu sudarytos sąlygos,kurios leistu
... ___ ančių isbl. škytū tremtiniu,be baimės- ir pavojaus griž-
savo namus-;
5,ktd,pagaliau,lietuviams,latviams irestams būtu leista p r

tuvos ■__ _____________ „
kietijos sąjungininkėms gražinti ramyb 
bes palikdamos L..

Amerikos Lietuviu
x1.kad s 

tu pasalintos;
2kadBc:

šimtam tūkstančiu iš 
ti i *

laisvus rinkimus pasirinkti sau vųldži... v . .
Sis aLT memorandumas buvo multiplikuotas ir išsiuntinėtas 

kongreso neriams,spaudai ir įtakingiems’JL.V asmenims.Memorandumas 
daugelio., laikraščiu ..buvo atspausdintas., ju tarpe ir New York Times 
Sis1 didžiausiusj-Amerikos laikraštis ,atpasakojęs memorandumo turi 
priduria,kad šiuo metu. t. s mamom, nd urną s konkrečios reikšmės-dar 
neatneš. ■ ' ;

.(-‘Amerikos Lietuvis!'Nr,)

Sis a LT memorandume

.. J- ++H++-H- ' . ■■

ANGLIJUS LišiTUVIŪ KuNu-riiS^S

•Liepos 14d, Anglijos lietuviai buvo suvažiavę .s. Vo reikalu 
aptarti „Siame suvožia .J. mg, buvo .priimtų.ir pasiųsta .f cąoįlįuo i ja 
minis+eriui pirmininkui ui- a-L'I^s .kjiridĮe prašoma etstatyti-iLietu 
vos suvcinmu . • . • • -.

• ‘ ••Spinduli'oi'spauštuvč kaune 'atšpcūšdino -knyguteiKa tarybų v 
valdžia davė’ žmonėms .45 pūsle,kaina Itrūblis j ’/Tiesos "leidykla- is- • 
1- ido 20.000 egz.TSJS-tšutu draugyste'jųįlaišvo vystymosi' ii . . 
suklestėjimo pagrindas .Kaina ■O-'ka'pclku.Nadjąmiesši.o valsčiaus u- - 
kininkai pasidarė .laimingiausi pasauly žmones,.:tik’'.'pasįrodžius > 
knygų- rinkoj--Stalino ręstu pirmam .tojnul?('^dmj;ĮTiesa,'^:/* '̂
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Balys Gaidžiunas

SMIITIŲ Rms

Atris Sekminių. švente s rytas, .
Bažnyčios varnas skelbs maldas.
Sodybų^ kryžiai ižkaižyti
Atleis mums nuodemrs mažas.

Ir eis m-rgaites vicnanlaukės, 
.bis basos parugiais žaliais, 
Skamb: šit,t’ viskės palatik’ s, 
Visais pragydusiais laukais.

Kalbėsis vyrai ant šventoriaus
Apie tėvynę, ir namus,
0 giesmės atsišauks pilioriuos, 
Kad tik palaimintų, dangus.

ATSI1LLNI,SBSUT

Atsimeni,srsut,dainas vaikystes,
Namus plačiais langais žviesią^ saulėj 
Verkiu minėdamas dainas jaunystės,
Verkiu^minėdamas žmonių^ apgaulu.

Atsimeni,s- sut,verbas suskintas, 
Soventu^ Velykų didelį laukimą,?

Šiandiena rankos pančiais surakintos, 
šiandiena nerimas baisus kankina.

0 butą džif ug'smo daug,miela sesute, 
Kai drob s klodavai žaliam papi vy.
K&ip gera butų šiandien ten pabūti . .
Ir nusil-nkt tėvu^ statytam Dievui.

. Nor'b darž' iyje tavam paboti

V
Ir akmenukais lyses-apdėlioti, 
Sakele tavo "išaugintų,'rutių'

' Su didžiu džiaugsmu prie kirdięs nešioti,. .
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' iv;
SVETUR’ ' f. '

■ .. ■ - . i „ . ?

Vėl’ nėse dienos vargų kietč^ '-- 
Vėl kilo debesys tirštiJk • • 
Savoj tėvynėj nėra-vietos , 
Peiliu kai raižo.svetimi

Kapus paliko tcvųvėl-js
Ir tarės iki put cusros, 
iš piliakalniu bočiai kėlės 
Vaikus išgelbėt Lietuvos.

Ir liko drobės neišaustos
Ir žagres arime rudyt.
Visi is gimto krašto kreustos, 
Kad grįš t gyvi galėtu ryt.

LKKIA .MaNO MINTYS

Lekia meno mintys tėvelio sodus,
Kur paukšte litų giesmes skamba jovaruos.
Pro Seklyčios langus Ii.jas vargo godos,

' Atsišaukia aidas tėviškes laukuos.

Lekia mane mintys;lekia į ievynų.
Kur vainiko, pynėm rankom kruvinom. 

. , ». t
Svetimi ate jų laisvų mus pamynė, 
Ir pravirko kraštas nerimo dainom.

Lekia mano mintys upėm ir upeliais;
Visos į tėvyną^vidos pas savus. 
Ir matau,kaip saulė iš uz girių keliab ”
Ir vėl nusibloivo Lietuvos dangus,

• . ■ * »
Lėkit,maro mtn.tystir liedais prošiyskit, 
Tesugrįžta laimė tšvių laukus.
Balti dobilėliai niekad nenuvyskit -

' Pakeliais sutiksit tremtinius savus I ‘ -
• . (Insterburgo kalėjime 1944,6,26),
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_ TREMTINIŲ^ ' KELIAIS

Audra namus tad sugriovė,
Audra palaužė medelius.'
Lelijas iš šakntų išrovė
Ir užverto visus kelius* ,

I

Tada išėjom vargą* nesti,
Kančias tėvynės apraudot.
Kaip kolitų per audras surasti,
Kur tamsitų nekti^ pernakvot?

Tada -prie kryžiaus mumis kale,
Tada išėjom tremtiniais.
Vienus i* Sibircų išvarė ,

Kitus dar baisesniais keliais,

AKMENĖLIAI PRAVIiiKO ANT KELIO

Linko .lieptu sidabro šakeles,

Saule rūpesčius nešė namolio.
Akmenėliai pravirko ant k-lio,
Kai jiems vargau baisiausiu užkorė ,

Tolo vieškeliai,baltos sodybos,
Kloniai,upės,takeliai gimti.
Veidu ašaros riedančios žiba -
Tai keliauja ncdalion ištremti.

Tie išeina numirti už kraštą,
Nešas žemės nors saujtų savos.
Krauju Ii ■"ko pašventintas raštas:

— 0,lietuvi,neužmiršk Lietuvos! 
*

Linksta lieptų sidabro šakelės, 
Saulė rūpesčius nešu namolio.
Akmenėliai vis verkia ant kelio, '
Kad jiems-vargtų bai.&iousU užkorė ,.< .... ■

- • ■ \ - (jo rinkini o ,;Rupesoiu dienos”
' ■ • • ‘-ė ■Gusenhausen,l9i!6) ,
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17 Taip laukiam išauštant laisves ryto, 
Taip trokštam sugrįžti į gimta žemę. 
Kers žinome, kad ten sodybos išdrasky

. Nors matom, kad ten dangus aptemęs.“ 
T.L.Andriekus O.F.M.

Ir niekas mums šio jausmo is krūtines neišplėsė ir neiš
plėš. Nei persekiojimai, nei karo veiksmai, nei svetimųjų pažadai 
nepala.užė mūsų tikėjimo savos Tautos ateitimi. Likimas išsviedė 
mus is gimtojo lizdo, užtrenkdamas k’lia atgal geležiniais var
tais. Apleisdami brangiausia ž-.'me net nėpagalvojcm, kad savo tė
velius, brolius ir seseris negreit bematysim. Su didžia viltimi 
greit atgal sugrįžt išėjome. Greit Įžengsiu i trečiuosius ristus. 
Tik viltis ten sugrįžti dar labiau didėja.

Šiandie, Tautos Šventės diena, mūsų širdys suliepsnoja 
spontaniška.Tėvynes meiles ir ilgesio ugnimi. Džiaugsmo šekelis 
praskrenda mūsų veidų, kai prisimenam ši didinga musu Tautos ma
nifests, o kartu ir rudens gerybių derliaus šventę. Aukštai lais
vos Tėviškes padangėn kilo tada trispalvės, skelbdamos mažos, bet 
niekad nesunaikinamos tautos, laimėjimus ir norą laisvų tautų tar
pe gyventi.

0 šiais metais? Neskambės nei maršai, nei paradai, nei 
posėdžiai. Ir Gedimino kalne ir Karo Muziejaus bokšte plevėsuos 
svetimos vėliavos, šiandie tik.dengiau motinoms ašarų pasipils. 0 
les,. kaip.išsiutuslos audros nuo medžio nudraskyti lapai, plačiam 
pasauly išblaškyti; tik savo liūdna likime apgailėsiu..

Nuo Atlanto iki Azijos gelmių išsisklaidė nedideles tau
tos neriai. Už ka musu broliams Sibii as, belaisvių stovyklos,tsr- 

Mymai, šmeižtai? Kuo jie kalti, kad jie už.laisvę'ir tiesos žodį 
ilovojo? Kuo kalti tie, kurie teroru ir jėga į svetima kario mun
durą Įstumti su mirtim kovot išėjo? Išdygo tūkstančiai musu bro
liu kapu Europoje ir Azijoj*.Tie, kurie gyvent.! paliko, užsidėjo 
sunkia tremtinio našta, ir išėjo nelygiu klajoklio teku. Liūdnai 
pažvelgs šiandie mūsų ūkininkas tremtinys i svetimus laukus. Kur 

i jo pj Iri aruodai? Kažin kas šiemet jo dirvon. sės? Ne Įžengs mūsų 
moksleivis i žilvius savu mokyklų rūmus, ir studentai turės ieš-- 
Ioti svetimu mokslo šventovių.- Dar skaudesnė aš e ra nubrauks ne- 

riklausomybhs kovu kovotojas. I žemę, už kurios laisvų jis kreų- 
a liejo, šiandie jis net Įžengti negali.

Ne pirma kaita mušu Tautos dalis gyvena tremtinio gyve.- 
ima,. Bet niekas dar .nebuvo atsidūręs tokioj padėtyje, kaip dabar.
- . . . ' , - " ' • -į

' '.į
’ i
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Per fiziniai ir moraliniai sugriautos iuropos,-griuvėsius slenkam 
i neaiškų rytoju; ičh'uroliillio žodžiais neapykanta, pagieža ir 
karstas po šio karo užvaldė žmonija, 0 juodos jbgos vis labiau 
plinta žemėj, Žodis: -'tiesa“' pavirto i "melas''. Taip ji visi 
šiandie vartoja. ;

Vis slenka tamsūs debesys musu vilčių horizontan. Daug 
plėšriu baisybių vis arčiau tiesia nagus. Ir, gink Dieve, jei 
mes savo silpnybių ir klaidų dėka suki up tumėm, atsidurtumom ju • 
nasruose . '

Per begalines Sibi?o taigas,- per belaisvių stovyklų 
spygliuotas vielas, per Alpiu kalnus ir per pilku baraku sienas 
skris šiandie lietuviu mintys ten, kur Baltijos jūra skalauja 
lakštus krantus, kur musu bočių pilių griuvėsiai kalba pasauliui 
apie nesibaigiančias kovas už laisve ir ateiti, kur mūsų didvy
riu kapai ir lygumose mielos gimtosios ■ pirkios5 ITors mintimis 
praleisime, valandėle su jais. Ir mūsų sielose gims nauji pasiry
žimai už tiesa kovot ir dirbt.

Be pagiežos ir keršto jausmų, o tik žmoniškumo jaus
mu vedami, mes išeisim į nauja kelia, 'kurs ten mus ves, kur ir 
musu mintys veda, Nebais'tis barjerai ir kliūtys mums, kai mes 
išeisim kovon už tiesa, v

+++ +++++

DILDO lietuviu kolonijoj.

KŪNO PiiHKlaLIhiO uVkNTDS aKuDūuIJa „

Šiemet ’suka aka ė-6? metai nuo šv.Kazimiero mirties ir 
$10 metu nuo jo kūno perkėlimo iš Goštautų(Katkų) koplyčios i 
dabartine šv^Kazimicro koplyčia,esančia Vilniaus katedroje .' 
Gventojo Lietuvos kunigaikščio kūno pugsrbixr*, Bažnyčia yra 
įvedusi švente.kuria švenčiame rugpiuciu pabaigoje.

, _ Rugpiūčio 25 d.Aukštutinės Austrijos kapeliono Tėv. 
Tomo žiūraičio 0,Pc rūpesčiu buvo surengtas Riede šv.Ka , .die
no kūno perkėlimo .šventės iškilmingas minėjimas - akademija r. 
Pirmoji akademijos dalis - pamaldos ivyko 10,30 vai,T,Kapuci
nu bažnyčioje .Prof .kan.Pr.Pcnkauskas ta proga pasakė pritaiky 
ta pamokslu .Antroji - grynai akademinė dalis buvo atlikta sto
vyklos salė j e»T .Tomas Žiūraitis 0cP.,atidaręs iškilminga minė 
jimągarbės prezidluman pakvietė Prof.Kan.Pr.Penkauska,pr. St. 
Daugela,stovyklos vado jaV.Bakaiti,pr.mok.vėd.N.Grigaliūniene, 
tėvu komiteto pirm.Ctacknviciu ir J.Karveli

Poto Prof-l-'< ukauskas skaitė paskaita tema: "Sv.Kazi
mieras - lietuviu tautos pasididžiavime s".Si paskelta bus at
spausdinta Salzburgo spaudoj,todėl jos pagrindiniu minčių ir , 
nsminėoimc-i \ \ .....

' - ■ Pd paskaitos pradinės mokyklos teatralai padėklams--
vo,atliko kelis pūtimus su v-lic v- lėr-.is „T-T* Z iii va i tis pade - 
Lojęs programos dalyviams,minaj imu uždare. • • .
‘ • r, v 'iiinėj imo dalyvič'i jk’upini n: uju minčių ir garbingos .
tėvynės'praerbiės vaizdu,p. ’ieltc- nuotaika grižo prie kašdie - 
niu rūpesčiu. ■’ . ." "• ;

-..Vyt .Z-nus.. - ■ ?
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AR PABALTIJO VAISTYBPU, KLAUSU U.S PARYŽIUJE 
' ■: ' AKTUALUS.

Latvijos ir E's- 
1 „ >cijos na- _ 

vakarų ar šiaurės 
. Sovįėtų Sąjunga nėra

-Britanija nu.o pat pradžios

Didžiam visų .tautų atstovų nustebimui Paryžiuje pasirodė 
trijų Pabaltijo sovietiškųjų respublikų, Lietuvos, 7*1“ 
tijos, užsienio reikalų ministerial, kaip Sovietų delegb 
rial. Yra žinoma, kad, išskyrus Švediją,- nė viena vakarų 
valstybių trijųvPaba.ltijo valstybių Įjungimo į S< - J ’ 
pripažinus i o's-..- šis į junginės .yra; padarytas tik Hitlerio - Stalino . 
paktu- 1939‘m.j gi ypač J-.A.V-. ir Didž.. Britanija nu.o pat pradžios 
ctšisakė tautų teisei prieštaraujanti trijų mažųjų valstybių okupa
vimą pripažinti. Jau Niurnbergo teisme Sovietų Sąjunga netiesiogi
niu būdu mėgino pasirodyti kaip šių trijų Pabaltijo tautų rtstovč, 
bet. cmerikiečiei tam pasipriešino ir jų sumanymų pavertė niekais.

•šiandien. Sovietai Paryžiuje mėgina išgauti de facto trijų užgrobtų
jų Pabaltijo tautų pripažinimų taip, kad Pabaltijo tautų deleqaci- 
jos atstovei bitų,-pripažint i konferencijos noriais. Sovietų mėgini
mas su tokiu vyliumi siekti savo tikslų šukele sensacija. Dar la
biau pasipiktinimas padidėjo paaiškėjus, kad šie sovietiškųjų Pa
baltijo respublikų, atstovai iš'tikrųjų negali atstovauti savo tau
tų. Tai aiškiai matyti pažvelgus Į jų gyvenimo eigą.

. Sovietiškasis Latvi jos’atstovas Povilas Valeskalns yra 
gimęs. Latvijoje, bet jau.seniai yra iš Latvijos išvykęs iSovietų, 
'Sąjunga. Tuoj po pirmojo Sovietų įsiveržimo 1940 m. jis vėl sugrizo 
i‘Latviją ir trumpą laika, buvo kultūros ir švietimo ministeris.Ypač 
pažymėtina, kad-šis Latvijos atstovas truputį tekalba latviškai, 
jis šios kalbos nemoka', o visur, kalba tik rusiškai. Latviai laiko 
jį kitataučiu. ' ■ . . .

■ • Paryžiuje pasirodęs 'sovietiškasis Lietuvos užsienio rei
kalu ministeris Povilas Rotomskis, kaip jau pati jo pavarde parodo, 
yrą'lenkų tautybes. Jo profesija - mokytojas. Pirmąkart Sovietams 
užėmus Lietuvą, jis, kaip tikras komunistas, buvo paskirtas prie 
Sovietų pasiuntinybes Vašingtone atache.

Tik sovietiškasis -Estijos atstovas Kraus yra tikras ss- 
|as. Anksėiau jis yra buvęs istorijos profesorius Tartu universite
te. Estijoje jis yra žinomas kaip tipingas krašto išdavikas.

Padėtis, kuri, atvykus šiems vyrams į Paryžių, susikomp
likavo, ‘dar pa suriką j o, dėl to, kad į Paryžių yra atvykę atstovai ir 
laisvųjų Pabalti jo valstybių. Kaip' žinoma, Pabaltijo valstybių pa
siuntinybes veikia J.i. .V,,. Didž . Britanijoje ir kitose- valstybėse. 
Atstovai laisvosios Lietuvos yra Londone (ne Ząrius, kaip straips
nyje yra pažymėta, bet Balutis. Red.) ir Paryžiuje. Latviją atsto
vaujama latviu/ pasiuntiri?> Šveicarijoje ir. Danijoje Feldmanio ir 
buvusio latvių užsienio reikalų ministerio Felikso Cielens. Pasta
rasis ligi paskutinių Paikų gyveno Švedijoje kaip pabėgėlis. Lais
vieji' estai' yra pasiuntę į Pnig/ių savo buvusį užsienio r- ikalų : 
minister^ August Rei. Jam padeda estu pasiuntinys Londone, žinoma
sis tautų teises žinovas Kare11 Pusta.

■ ... Laisvųjų Pabaltijo tautų delegacijos džiaugiasi nuošir
džiu ir Įtakingu' amerikiečių politikų pasipriešinimu Sovietams.Ži
noma, laisvieji baltai protestuos prieš' sovietiškųjų Pabaltijo de
legacijų' pasirodymą’ir, gal būt, jie padarys tai, kad nelaiminga
sis ’'Pabaltijo valstybių klausimas“ kartą bus atiduotas svarstyti.

įPet kadangi dabar konferencijoje ir taip jau yra daugybė ..sunkiai 
išsprendžiamų klausimų, tai vargu kas turės noro šiuo momentu 

:xąpslstpti tįps minėtaisiais klausimais, žinoma, išskyrus tas tris 
bes, gurios nenori ilgiau likti po Sovietų Sąjungos

"Nutionaiu Zeitung“ 194S.VIII.7.)
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- TURKIJA TURI Gh'Ite ATMINTIe '■

Turkai turi gerą atminti. Dėl to Jie„draugišką Sovietu 
pasiulyma drauge stiprinti, ir ginti sąsiaurius atmetė..Pasiūlymas 
nebuvo naujas. Bet naujoji istorija rodo naujus pavyzdžius pase
ku, kurios gali kilti tokius ginkluotus draugiškumo pasiūlymus 
priėmus. Turkai greičiausiai galvoja ir apie "savitarpinės pagal
bos" pakta tarp Sovietu Sąjungos ir Pabaltijo valstybių, kuris 
buvo sudarytas 1939 m. rugsėjo - spaliu mėnesį. Tada Sovietu Są
jungą įsipareigojo padėti mažųjų valstybių kariuomenėms. Jie ne
turėjo jokiu pašaliniu minčių, kaip kad, pavvokiečiai, siekdami 
Įsigalėti Pabaltijy - tiek pabaltijiečiu, tiek sovietu nenaudai.. 
Taip, kaip dabar reikalaujama is Turkijos sąsiauriu, Sovietu Są
junga reikalavo ir gavo jūros ir oro laivyno atsparos punktus Es- . 
tijoj. Latvijoj ir Lietuvoj. Tie punktai buvo "išnuomoti" ir nie- . 
ko netrūko iškilmingiems sutarčių pasižadė jimams .^Sovietu Sajuhr . 
ga neturi ne mažiausio noro Estijos, Latvijos ir Lietuvos tauį.om.s; 
primesti Sovietu tvarka ar komunizmą; Visiškai nesĮmaišys i siu i’ ’ 
tautu vidaus reikalus" - pažadėjo Molotovas per pasitarimus. 1939. 
metu spaliu mėn. buVo tartasi ir su turkais, ir pasikalbėjimu te
ma tenai buvo sąsiauriai. Bet Turkijos užsienio reikalu ministras 
Saradschoglu grižo is ’'draugiškoje atmosferoje" vykusio Maskvoje 
"mandagumo vizito*' -i Ankara be jokio pakto ar pasižadėjimo. 1940 
metu birželio menesi sovietu kariuomene Įžygiavo i Pabaltijo vals
tybes, ir per kelis mėnesius Estija, Latvija ir Lietuva kaip so
vietinės respublikos įsijungė į SSSR.savanoriškai ir be jokios 
prievartos. Juk jau buvo Vienas toks pavyzdys: Austrijos "grįži
mas” į motinos Vokietijos glėbį.

Viso to turkai nepamiršo. Be to, ju* atsimena
ir senu laikų įvykius. Argi nebuvo kažkada netoli tų sąsiaurių 
miesto,' vardu Troja? Po ilgu kovu prieš miesto Tartus atsirado 
puikus arklys, kurį trojėnams padovanojo graikai. Kadangi jis 
pro vartus negalėjo būti įvestas, buvo išgriautas mūras, ir ark
lys iškilmingai įtrauktas į miestą. Bet žiūrėk, arklys buvo gyvas 
ir panašus į sugedusi sūrį,' pilna kirmėlių: dovand turėjo tikslą 
išgriauti mūra ir jį pasiekė; is arklio išsiveržė ginkluoti grai
kai, ir miestas buvo užimtas. Taip Troja ir pranyko.

Taip turkai, peržvalgą istoriją nuo senų'Trojos•karų ir 
Trejos arklio laiku iki dabartiniu Sovietiniu Pabaltijo respubli
kų atsiradimo, ir sako - nei Aišku, nėra taip lengva', tokia pa
slauga, kokie sovietai siūlo dėl sąsiaurių, atmesti*. Ir pagalba 
yra reikalinga, tačiau, pagalbos reikalingasis pats luri globėją 
pasirinkti. Iki šiol tai buVo sunku padaryti, bet ši'tįp metu yra' 
sudaryta tokia organizacija -UNO? Jurų ir sąsiauriu ^augumas yra 
ne vienos tautos, bet tarptautinis-reikalas»'Dėl to pravažiavimui 
iš Juodosios į Viduržemio jūrą visad bus sudarytos tarptautinės 
sutartys. Turkija šiuo metu sąsiauriu valdymą vis labiau sutauti- 
na. Bet turku atmintis neleidžią sąsiaurių, tos senos baltų ir 
raudonu cayu svajonės,surusinti.’ Sąsiauriu problemos išsprendimas 
iškelia UNO klasišką uždavinį. ■

.' \ . (Is šveicarų "National-Zcitung, 1946.VIII.15.)
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' \ K-A S D..I E N 4Ą.OOO AUDRŲ ' ■
•’ ’SniilkBenos apie , žaibu ir griaustini

Mūsų žemei yra didelė palaima,ko-d atmosferoje nuolatos.-, vyks 
a termodinaminiai reiškiniai,kurių tarpe bene didžiausios peįkš- 
lės turi audros.Juk be audru,kurid dėka ries gaunati didžiausia'kri 
;uliu. kieki,mūsų augmenijos pasaulis netektu savo.vešlumo ir dėl 
;o labai sumažėtu,Audros lietus yrą pats vaisingiausias lietus,

Mokėlas skiria dvi audros rūšis:žiemos audra ir vasarosau- 
įTOdAblj Jos1 kyla .kai-šaltos oro masės įsiveržia i 'šiltesnes ir. 
iuo( būdū suardo oro pusia-ųsvyra-cTuomet'susidaro., debesys ir kyid 
audros .Atmosferoj ‘esą vandens garai pavirsta garais arba snieguo
lėmis, kuri u vieni.turi teigiamosios kiti neigiamosios elektros, 
fra net sukurta audros teorija,pagal kuria mažais.lašeliais lyjąs 
lietus ar menkas sniegas turi'.'žymiai daugiau elektros n< gu did'- 
lis lietus ir smarkus sniegas.Lyjant visuomet neigiami'ji lašai 
turi didesni elektros kieki,o sningant 'priešingai - teigi:uosius 
snieguolės ,• :■ ' • t ;
- •'.."..Elektrinius reiškinius audru debesyse ęukfilia lietaus lasu-, 
arba? snieguolių susidary-raės .Tuo būdų didėja įsi e xcktrininos ir du-. 
droš debesų, smarkesnis -judėjimas .Paplitusi nuomonė-,kad audra kyla 
iš--prieš, tai buvusios elektros it,ąmpu išlyginimo,yra. klaidinga 
elektros atsiradimas yr?.gi?,udži-.-i- s.ušij'ės' su atmosferiniu kritu-? 
liuf supįdaryriu ir. ,ju judėjimų.Audros pagrindo visuomet sudaro ot- 
spį.rdė.,ii’ -vilnos' kito trina v. ndcns l' š.’i,

'Ws'u'-žemė pastoviai yr? opsupt: elektros lauko,kurio ifcripi- 
n: s kyla’ maždaug nuo 200 iki 40C voltu kas' tūkstantis metru.Sis 
elektrinis lankos,kuri ne atmosferinis įtempimas pasieki- daugelio 
milijonu voltu stiprumo,ir yra musu žemės ’.udru, virtuvė ,kurioje 
kas met parengiamo api-J 16 milijonu audru arba 44.000 audru kas <~ 
dien.Amerikiečiu °vi!cijos ministerija p" skelbė ,.k?dv kirkviv na s..- 
kunde virš mūsų žemės, rutulio ''snnci? -'triosf-re raižo apie 360,000
žaibu.

Vasaros audros dažniausiai Įvyksta tarp 14 ir 1? v landų,kai 
acres esti lobiausiai Įkaitintus .Audrai. kilti reikia,kad k -s•šimtus 
metru i .aukšti oro temperature n žėtu l(lai.psn.iu,t' igi vi< no kilo
metro -ukštyje ores turi būti 10 laipsniu š-ltūsnis negu prie.že
mes paviršiaus -Elektros Įtampa atsiranda tuomet}kci is vndrns g? 

-iru ore susidaro lašai,taigi vandeniui kondensuojantis,c 1- ktr? iš
silaisvina iš -lašu.Teigi visas debesis -sti'elektros prikrautos.

Daugiausia žaibai "i^tikrsAna'^okdomi nuo d^b-sio i debesį , 
Beiti gi nuo debesio i žeme ir pa.&.^ąu treti nuo d-.b-sio i viršų, 
tlr kaip tik lab-i pl-ciai ‘ p .-(litus i nū omon r, kad zaib-s turi zigza- 
Iginą forma.yra klaidinga,Elektrinė itenpr,kuri išąikr-un" .nuo dr- 
Jbqsio i d.b-si,i Žane arba i viršų,visuomet sau issigreži? per o- 
fra tiesiausioj •kančia - žaibo lenui? ;Tik tuomet,kai žaibas turį nc- 
Jip-.aprest", .'ągLtpėsitciko žaibu,kurie si kic. net 18 kilometru ilgį), 
■žaibo jean- Llb una. lanko forma. . ‘ k

Gria'UiStini galima paprasčiau paaiškinti .Jis yra ne k^s kita, 
Ikpip tik trenksmas., išsikraunant didži- j^i elektrinei it-mp;it0 ko- 
ėdangi r.riaustinis r-iėdo. viso žaibo nueita kelia ir garsas žymiai 
|l€cirU%kiinda negu šviesėtai nū o .sužaibavimo iki ■ trenksmo/yįsuo- 
Imat praeina ilgesnis, ar trumpesnis laiko terpes,kol mes ji ųzgirs- 
|trriC’ vasaros audros dažnai i viršų išsiplęšic iki 10 kilometrų 
lauksbio,todėl ir lakūn; ns.v'rgioi tegalino jas perskristi.Tašiau 
Ikadangi vasaros audros nckcli-ujo is vįctps i viet- ,bet r'tnį^pcr- 
Izcngio 10 km.,spinduli ir toj pat. vietoj ycl pranyksta .tai Inkunu-i ' 
fgoli lengvai j^s aplenkti^Zienos rudros .kcip tik priešingos veša- 
Iros .audroms ♦ . .
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Jos nesiekiu dide lio ouksbio ir j"s g'lirao perskristi ,Kol debar 
visur kur. iregtos meteorologinės stotys,kurios suduos dydi ir kryp
ti praneša tolimesnėms stotims,kiekvienas lakūnes šiandien.apie 
kiekvien audra’ gauna prkenk'nai kiniu ir geli ja.aplenkti urbė 
perskristi .Todėl ir audrų pavojai aviacijai dabar yho žymiai .Suma. • 
.zčjc, >

Apskritai, audros ’ p';g"l savo geografini plitimu ir pasiskirs
tymą pagal rietu laikus yra glaudžiai susijusios su didesniu kiekiu . 
krituliu atsiradimu-t'mpereturos svyravimu ir didėjančiu atmosfcr. 
ros judėjimu.Todėl musų kr št- "ūdros b-, veik visuomet kyla tik va
sara.

Apie audru pasiskirstyme visame žemes rutulyje per eile; pas
kutinių metų daugiau negu 3000 viso pasaulio meteorologiniu stočių' 
surinko’’ daug Įdomiu statistiniu duon:nū.Ib tu ’duomenų susidaro 
toks vaizdas : audringiausios žarnos rutulio sritys yra .'Vidurinė Bra
zilija-no audrų per metus ,Ponam-136,Pietinė Mcksika-140,Viduri
nis Kongo-150,ir Java-net 220 audru per.motus.Taigi Java turi re
kordini audrų skaičių. • . - •

I _ Mažai audru esti’ poliarinės : srityse ir kai kuriose subtro
pinėse aukštumu srityse , kaip, pav Sacharoj , Arabijos .dykumoj i'r t »t. 
Jose per metus esti ne daugiau kaip 4 audros,Labai mažai audru var
ginamas ir’ Šiaurės ’Amerikos vakarinis brantas iki 32 laipsniu s. 
pi,,taip pat Australija,Vidurine -till„Cin kartais p-r istisus ne
rtus nepasitaiko jokios didesnės audrelė s.0 orktėkos rajonuose tik 
’labai rotai,o kai kuriose vi- tose ir niekuomet negirdimas griaus
tinis .

.Kokio stiprumo geli būti audru elektros Įtampa, išmatavo -vie
na. speciali mokslo draugi j r (otudi'ng-sc Ischof t fūr Hochsponnungs- 

’miegan) .Viename audros l*4t'us kubiniame centimetro.(gr'nr)buvo 
rasta: 200 c 1c k t r estetiniu vi--n..tu;paskiri did- Ii lašai d v* 
iki JOO voltu ą.trmp"\Z"ib-'- Įvyksta st :ig" trumpi 
pakitėjimai ir> žaibo-notr ■ - l-ktrcs Įtampo pasiekia 
voltu.Sis x skaičius ’pagal aplinkyb. s 
ti.O kai žaibo ilgis 1_  1
drugieu kilorv tru,t"i jo. 
0 visa ta "lektrinė itanp" 

įsikrauna,tuo būdu pasieki 
I

n*t 
lcktros lauko 

?kit’jinai ir> žaibo-mėtr ■ - l-ktrcs Įtampo pasiekia epic 10.00’0 
cplinkyb. s g'Ii gar dešinter!op-i■ nedidr- 

nuo kc liu šimtu n-tru sieki" iki dvi' ju "r 
lc i.t"np:~ p-'sickir' 100 milijonu voltu, 
kuri k'sdi n visene žemės rutuly j'.' iš- 
fcnt"stintų skaičių. . •

r)

Niekaip nepataiko

Didžiojoj Paryžiaus operoj buvo surengtas dabar vykstančios 
konferencijos dalyviams priM.ūo vakaras. Visi delegatai atėjo 
apsivilkę vakariniais drabužiai®, tik vienas Molotovas ne-- jis ‘ 
vilkėjo paprastu darbo kostiumu. Kitą dieną ųyr'nes pas save su
rengė C.octail-party. Visi^ kviestieji ’ svečiai atėjo apsirengę pa
prastais, vasarą dėvimais'kostiumais, o Molotovas - su fraku.

(Salzburger Nachrichten N 194),

’ • • •• « * . <*

Surasti dokumentai Įrodo, kad Hdtlėi'is buvo nusistatęs ia* 
naikinti visas krikščioniškas bažnyčias. Tie do.Jeumentai buvo ,rasti 
nacių Propogandos archyvuose.
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Sav itra.šcio metinių proga malonu prisiminti- stovyklai nūs i-I 
ilusius UliikiA -krinlnkų ir tarnautojų v aidūs,kartu kovojančius dėl t 
i t.isiu ir musų ateities. Štai jie: s

'Phillip GULLION, stovyklos .direktorius gimė i920.II.i7 Do- Į 
lor’s- įsi; nd',New-Yorke' (Ub..) . Jo tėvašucktyvios kr.riuom nes gene- 
•r'jonas-. Stirnoj du broli'1! ir trys seserys. Jaunasis 26 m. direkto- ! 
5 yra Irnkrš mežąj? Kentukio gimnaziją (K ntukis-nuoLtin’ jo g.yve- 
cji vieta) .'ja, belankydamas,susipažino su dabartinėjsovo žmona,kuri 
3.už poros mėnesiu atvažiuoti pas.mus, i Glasenbacha^, Jaunasis ponas I 
lion yra n- tik pramuštgalvis turistes, apk:liovės Filipinus, Pa n" mų, 
ij-ų ir egzotiški sies Havajų salas, bet ir rimtas savo profesijos d-r- 
inka.s, kurio derybas k ip tiktai ir bazuojasi vaigstrnbių ir skurstan- 
,benamiu t. rpe . S avb profesinių labdarybės d^rbų pradėjo Amerikoje, 
nerius metus" be tir-d'-mns neturtingųjų žmonių pa dėti. 1944 m, 10 m-'nesiu 
bo vyr.UNūtlL centre .Iš ten vyko i Praneštaijnx pagilinti prof • siuitų ži- 
ę, gi no to į.. .Girs'nbacha, Tiek pasako direktorius apie sava,Po 30 
u jo biografija busianti i'dom snc - t:; norėtų skaitytoje ms priminti.

Velijant NICKOIS,''karininkes labdarybės reikalams, didžiuo- 
i savo gimtine Dallas-Teksa.su, šypsniu nutylėdama savo gimimo d! ta. 
as jos dži ugsmas - du sūnūs: dvid šimt vi nerių metų vyresnysis op
os' karininkas ir jaunesnysis - dž-zo k~p" Imcistąris. Pati p.Niokols 
profesijos ’’social worker", dirbusi Teksaso vienųjų Labdarybės (soc. 
upinimo) ra Įkaltų depart -mente . K '

Chc.rl’S CHU1U.VHT,belgas, atsargos karininkes, gimęs 1917>IX.9. 
.rūdijoje. UNRRL žinyboje darba^ pradėjo 1945. V» 10. Nors p .Chuff • rt yra 
rliaves Angli j n, Prancūzija , • Ispanija,, -Vokieti j ų (_kr"li". udiuj 9 mėns- 
,s išbuvo belaisvių stovykloj) ir kitus kraštus, vis dėlto, graži-u- 
\ pasaulio le mpelių laiko savo gintinų Baigijrįk Visus stovyklos gyven
us p.Chuffart stebina.' savo ė? ra' širdimi ir tikru .praktikuojančio ko- 
.iko pavyzdžiu. •

Joss HLYNDn'RIY, mūsų stovyklai nusipelnęs karininkes, per- 
Italijon, Dirba prie UNRll siuntų priėmimo ir p'rtrrnsport-vimo.

Paul PORGLŠ,oekss,t Įsės mokslu, student s ir čekų k riuo-» 
leitenantas gimė 1913 m,liepos mėn.2d. Iki šiam laikui p.Porgcs, 
n-šauktos i dvi. mobilizacijas.1939 n.kovo man.(po Pragos .okup-vi- 
li-ko savo gimtine ir iške liavo inglijon.1945 m.v; šorio mm.pero- '

Smilu MziNIWT-PORtlS,belgc, savo ketve? įų m-.tų studijas
;d 'jo Briuselio anglų institute (k'dith Gavelį Clinic) .Po desrrių mų- 
g-il.se' crs d-rbo Įstojo UNittl’. žinyba, šiandien esą; lygi=■ i 10 me

siu,k ip ji dirbanti G-l-senboche .Gavo darbo, mogst'.i.Li ir-turinti vii- 
?s ateity dar daugi 'U pasitarnauti stovyklai.

Is administracijos veidu - x ,
I Llice" J-ITBikKIS, simp: ting ■,nuoširdi,kiekvienam pasiryžusi .

dėti gr ike ,gimusi 19o7*V»27.Pradžios mokslos baigė priv 'ci'i.Gimna- 
jrv lonkyd bia, padėjo s-"vo tėvui,Ii-oninbs. gydytojui-1927 m.per V^n- 
ija atvyko ..ustrijon. dįn iš yveno daug v-rgo ir skurgo’. Vedybos su 
un.lait .Lymbcro-julos nebuvo 1- imingos -turėjo išsiskirti. Vyr.brolis 
r gro ikų-it' lu itar-ų (1941) -op ko - tur jo juo rūpintis iki tos ncap- 
vede’. UNRRUJ dirbo nuo pat -jos ųsist- igino.

TOKILIN, kietas,dr'u.'-:.ing-s t dministi/ci jos pareigūnas f.i- 
1900 Irkutsk"'. Prof esi ja-pirklys . Ponas Tomilin,sen; s rusu emigran- 

s, trip -ort drug keliavo (Turkija,Jūg.osl-vija,Graikija,Lenleija,Rumu- 
ja ir kt'.). Jo duktė - yisi'ms garai p'zjst mo panele? Nina, buvusioji 
Niokols page Ibininkė’,' rastinas tarnautoje .

ięs
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Šalia dienadaržio durų,ant didžiulėj spaliu krūvos,guli se
nas Brisius-žilas,apžabalęs šuo .Matyti jis dar meto,bet tik kaip 
pro dūmus,ir savo žmogaus labai dažnai nebepažįsta.Sunki senatvė 
ir jam:visų užmirštas ir apleistas.Pats gerai jaučia,kad maža kam 
bereikalingas .Bet,kiek galėdamas,rūpinasi dar būti naudinga s.Nors, 
neprigirdi,tačiau vis klaus o. Beklausyiamas apsnūsta,. .Ir girdi 
pro miegus šlamant netoli, tarytum eitu kas svetima s., .Sunkiai keb
lias senas Brisius ir užkimusiu,mieguistu balsu loja.

• -E,tu,žabali,ar nenustosi?...savo žmogaus nematai,-girdi jis 
pažįstama balsą.

Susigėdęs,tartum atsiprašydamas,vėl.susiriečia guolyje...
Jau nebe karte Brisiu jutimai apgauna,j^m gėdos pcdaro.Daž

nai troboje ,viduaslyje gulėdamas,sapnuoja..vagi ar vilkejkelią jis 
tada savo sena galva nuo kojų ir,tartum .ko issigandęs,netikėtai 
suloju: am i am • : ,. .=

Vagies vietoje ,girdi tik iš visų pusių prėkeišie jimus.
-0,tai,žilis‘visai iškva.įso?-
Nebežinodamos,kur dėtis is gėdos,kelias jis is viuuoslib ir, 

nuspaudęs uodegą,lenda pasuolėn. . .
-Kur velkies?eik oran!-šaukia jani.lr Brisius nuliūdęs dūli- -•

r’ ne pro duris.
Dabar jis bijo trobon ir beeiti.Verčiau jau ant spalių, gu - 

lėtiivis mažiau kitiems'po kojų maiąysies.:
0 juk buvo jaunas ir jis,stiprus ir visų branginamas.Su juo 

vaikui žaidė,ji i račiukus Įsikinkė važinė j o:.ne py ko ant jų Brisius 
ke"d ir kartais visai be reikalo jam skaudžiai suduodavo,-žinojo, 
kad mažas ir silpnas,ir mažą dar te išmano.Troboje ji kiekvienas į 
save saukė ir duona penėjo,medžioti su savim vedės.

Guli senas Brisius ant spalių ir sapnuoja .Mato jis pro mie
ge antis,kuries, jo šeimininkas šaudo,o jis. is vandens nešr..Ir tiek 
tu ančių daug,tokios jos riebios IPramerkia Brisius akis .ir saldžiai, 
žiovauja, jas atsimindamas .Bet kaip jis -stebisi,iš tiesų-priešais 
save pamatęs~seimininką su Šaūtuyu ant pečiu.Savo akim nenori ti
kš ti,tur. būt,ir jį sapnuoja.... .

Bet aiškiai girdi,kaip tasai šaukia: ■'• E-

-ša,Brisiau,ša! ' ' ''
Tai turbūt iš ja seno juokiasi.Kom? .■
-Ša,Brisiau,są !~vod-lna šeimininkas.
Jis nenoromis atsikelia nuo spalių ir seka paskui,ne taip, -, 

kain pirmo-j aunas ir linksmas,bet paspaudus, uodegų if nuliūdęs,
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Šeimininkas a inn laukan ir atsigręždamas vis ieukiu;»ša, 
Bi’isisUjSci”

Po.miške/^^.bjo.Brisiūs unkščia bai^ljif..'žiūri' į žmogų 
tartum klausdūmas,kam dlpnęi jį atvedė .Matofkaįį. tasainūsiima ' 
nuo pečiu šout.ūva/atsi tolina nuo -.jo kelis, žingsnius ir.pradeda 
taikyti.... -7- ; ■ ’ ..' . _ ./

Negali būti?IBriėius netiki .Te.i tik pasijuokti iš -jo-nori 
3ėt kam taip baisiai iš jo juoktis?Kem?<Tuk..jis- nekaltas.. .Bri- 
sįus nori pąs.i.gerinti, suvizgino uodsgų,bet. iš. baimėė tupia- ant • 
paskutiniujų kojų,ir per jo snuki rieda gailios,kerčios ašaros.

Staiga .ugnis ir baisus trenksmus-ir jis griūva,sopulio 
■ervertas .Pramerkęs ams ■cik spėja numatyti,kaip nuo jo tekinas 
bėga žmogus,turėdam?s rankoj šautuvą....

Gal ir suprato Bri sius, kodėl tus smogus ji nušovė; t ik ne
begalėjo suprasti,kodėl tekinas nuo jo pabėgo:juk jis mirdamas 

■a . ’

f
 orėjo nik kojas jom paskutini karto palaižyti.....

: . K A LB ų I R V Ė J u N k S U G -A U D Y S I

Idslūninkas Šaltis .turėjo, sūnų ir lobai jį mylėjo.Mot i ne 
savo vaikeliui visada gnlvslų iššukuodavo ir dailiai aptaisyda
vo.Kortų, St-Itin ne-i sūnų is bažnyčios.išvedant,prade jo žmonės 
kalbėti:"Oi,kuo malūnininkas išaugins tn savo sūnų:puošia ir 
lepina be galo?7cizdė.kit,kokia-j,o kepurėlė ir bateliai I’:

Kitą kotta maluninks vesdama sūnų i bažnyčia,tvčiomis ne— 
šukavo jo galvos,apvilko sudėvėta avrracgėle y-nędavė jokių bate- 

Iliu ir klausės,kc sakys žmonės*
Kol božnyčioje-stypsojo,niėkąs •nekalbajc;bct išeinant vie- 

|na moteriškė stačiai i akis malūnininkoi pasakė: - -
-Meldžiamoji!),kodėl neaptaisei vaiko,bent i bažnyčia ves- 

da.ma?Kokia sermegėlė 1Gr.lva nešukuoto it keras,dar basas,kaip 
sūnelis lArgi jau nuplikote riilūna. b; v?:Idydumi I

Si nieko neatsakė,bet sūnus peikimo; girdėjo... .
Dar vieną kertą Seltisne buvo nuvažiavusi į platelius. 

Pamatė juos,Žmones b c* Įsu pradėjo, tyčiotis: "Ar mc-tot?Malūninin~ 
kc su sūnum,-koks v.:žimas,koks arklys,kas per -aprėdai lite v e lt ui, 
i malūną nuvažiavus , didžius saikus nusemia i.:‘

P-arvažievąs sūnus guodėsi tėvui,bet šis tik šyptelėjo,- 
nieko nesakydamas. . " 7

Rudeniui atėjus ir baimei purvyno’atsiradus',vieno penkta
dienio rytą tarė šaltis: . ,, 7 ’
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ti,keliausime abu,- ’
Tuojau po pietų maliulinkes apmovė kamanoms arklį,kuri.vie

na’ te turi jo-, ir' -'i sėjo su sūnum,o <*-rkli balia vedė, beregint susi
tiko jau grižtanbius is turgaus žmones, kurie sakė: . f

• -Melužiamieji,ar judU proto pritrūkot:purvo daugybe,o ark- ■ 
Ii turėdami ncjdjat! ■ •’ . '

•-Jjiams pravažiavus tarė tėvas: - * •' . ■ . ■ -
-Ar girdi,sunauTBe reikalo nejojaujas sėsiu ant arklio, 

o tu cik pėsčias,
, Vos tat padarius,vėl susitiko kitus žmones,kurie tarė:

-Ar matotSDar jaunas tėvas joja,o silpnas vaikas turi bris 
ti.Kes jc per protas? -.. . .

Šiems pravažiavus,terš_Šaltis; .
-Na,sūneli,sėsk tu,o oš pėsčias brisiu. ' •
Taip- ir padu;-?? .Pusj-ų-Ii .nusigavę , juodu dar-sutiko .žmonių 

kuri? saka:
-Na,čia ir protas,?_eip avino:vaikėzų pusįsodinąs ant ark

lio ,pst-s mino moli >
Tiems pravažiavus,tarė teves: — .
-Tur būt,mudu vėl>n e gūrai daromo ;sėskime abudu ir jokime 

dvisedais.
Tuojau susėdo ir joja.Sūnus kad tvirčiau sėdėtų -?.ps įkabi

no tėve.Netrukus ketvirtų kartų susitiko žmonių,kurie juokda- 
»ics klegėjo:

-Ar matot?Joje susikabinę Ule skit ncsidarką,d: r arklį su
laužysite !

Tuos praleidus,tsvoo trr’- :' -
-Sūneli,ar girdėjai?Psikiu mus už t-i,kod susikabino^;

'8sekliu antraip ir prikelk savo nugarų pri.: manosios.
Sis tuojau atsisuko i uodega,bet,į niek'-neĮsikib:;s,n-3ga- 

0o pasėdėti:sviro žemyn,todėl už erklįo uodegos turėjosi.
Beregint atvažiavo žmonių: . >
-Cha,cha,cha,che,-prasijuoke irsusuko:-Ar-matėt kur to-

joj imu?;. . -. • • : ' • ■
; Vienas' tarė: ' ■ ' - ,- •

-Pirmų -kartų■savo amžiuje ragiu taip jojanti
' 7 ' •' -M .V a i a n c i u s

• ■ ' ' " ‘ • ' ’ >
^tprįės; . Juokas galvos ne pi-emus .a. . < ė- ..r • • •

Giriamo n“ispeiksi,peikiamo neišgirsi.
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Ten#kur jsrovus Merkys, b ėgdoiaas lėkdamas p r -želiąs pievas, 
r.alksnynus,krumuotus šlaitus,n. ša tyrus vandene liūs platun Nemu- 
lin,-*yra aukštos ir status kr Inos , visų -kalnų anksčiausias, o ant 

> kalno stipri pilis,:g rsi Merkinė, is visų --pilių '^M-pfrausiiuITil-* 
.nei ja statė,ne žmones, Nuo ..s ptynių mylių iš vakarų ir pietų,ir 
• kitu salių nešiojo jie sunkius akmenis,kur Guli tos pili; s pena
lo s c <■

Viršum siūbuojančių giriu toli švaiste mėlynose padangėse 
l iti jos kuore i,kur dienos ir naktis sargai stove jo‘«Si< nos., iš di
lių akmenų milžinu sukrautos,apžėlusios. žilomis samanomis ,rus - 

iįai dairėsi . aplinkui,kaip dairosi niaurus vilkos šalta žiemos 
rakti,ar nepamatys kur priešininko nedraugo...

Daug 1 daugel jos metė..priešininkų:gudų,lenkų ir kraugeriu 
iryziuoci’u .Visi jie n< kurt? ir ne du aplanke Merkine.Visi jie plč- 
ė,draskė- akmenine jos krūtine,o ji stovėjo tvirta,niauri ir baisi 
i.:ms,ka.ip stovėjo pirmų dime.,.

Daugel kre ujo pralieta, ten.Ne vienas gudos.,kurs iš pasalu 
iusa ,nc vienos l.nkmųkurs n- toks drųsus,kaip’save giria,ne vie
ps kryžiuotis , kurs pikt-snis,ne i p'tsei m-no,paguldė tenai galvų.

Tyli ir remi tvirtuma.Tik Stng’s upele,bėgdama aplinkui ' 
įeina giliais griovi'-is p rk^scis ,b_. p rtreukos kolb-'jd senei pi
lei,ke ji m.-oiusi,kų gird’, jusi t .msiosc giriose ,z- liose ’pievose 
r giliuose ežeruose... Daug.1:slėpiniu pasakojo piliai,kurių n<-ma • 
e ir nematys žmogaus akis,kurių negirdėjo ir negird-s žmogaus nu
ns.Klaus* sena pilis sraunios upei's kolbų,k ip klauso rimtas vy- 
■as m-’žo vaiko, er jaunos mergcl's kolbos .Klaus’ ir lyg dairėsi, ar 
['■metyti kur toli kryžiuosiu,"r gal kiti priešininkei,musų t’ vu so
nes n<. drengei,kur skina pločius skynimus,darydami', s,teisydamies . ■ 
iclio p-r giriu tankumynus i Dainavos š-*li.

Ilgus 2 Igus m'tus gyn-’ toji-, pilis tč visk' le ,k“ip gina motu- 
.ė s.vo vaikeli,gyvyb. s savo n sigoii'’dama.,gine, s ugo nuo priepuo- 
.iu,n; o vergų..» -

•Vai,ne .kerta keikė. Merkin^ priešininkai;ne ko-rtų kėsinosi 
lugri'uti jos akmens sien s,isv; rsti vario vartus,nuardyti i'-ukštus 
luotus3kur .toli moto.Didelius pulkus čion-i v< du ir gudei,kur iš 
•e.solų uzpuldim. j o, ir l-..nkei ,kur n<- tokie drųsGš, kaip giriesi,ir .isį 
iryžiuocioi,kur pikt sni, n i .... tys :vno...
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merį, nė vienas neuianėwf7'"^nr/J--i'j' 3-3 leidome- ij.irmąjį«^su 8iniu ?u" 
Juo labiau netikėjome, la-ikraštis sulauks savo-mętiniu,
niarrs reikalams, metu bėgy-i e v tKįOs laikraštėlis, s .'irtas vi tu
nu. . toy',e v'^tų visos Austrijos lietuviu orga

7ra ra-- — • • , ... '-oi + o .laiko pasvelgoj. at,_,ai 4
Viešai minime tautų, asmenų, ištaigų 

viieoiae.i-r ”MnSu Zinin” vienerių metų su-jub ii nejus., trumpai p 
kakt i . S ia i s t or i j ė 1 c 
me būsimai tremtiniu, .kultūros mautos istorijai. Šiaip ar tai 

tegalės nenirėti Salsburgo iij tuviu kolonijos ir jos spaudos 
Laikraščio leidime e- 

burga Lietuvių Komitete. Tačiau”l<o^t^--:iav* kc^liarinU ir uhlniv tartu, te^eUriugS^lJs nAeSus 
s^n-LU-uO bruietemo ap.Le tarptautine ųapltų platesnio laikraščio 
leidimu _su.sirupi.no įsisteigusi KMH^Gio Darbo Draugija/Draugi
jos vaxu/L-os, y]ya^ jos pirmininko Jono H.rig.iL"is iniciatyva buvo 
sudarvta pastovi redakcinė kolegija, kuįi? našiskirsciusi pareigo
mis ? ėmėsi darbo. Kolegijoj sutiko dirbti Juo-as Akstį 
Ceicys, Jonas Daugėla,. Česlovas Orineevicius ir it'tano, 
dakcijos sekretorium ir administratoriiir/' 
Šapoekinas. Atskiro ar vyr. redaktoriaus 

numerį laužydavo vi 
ųvo tik ’kolegijos pirmininkas bendrie

ekvieh

nu

re-

gijoj nepuvo, 
as kels

v.ri W Juo buvo

II sto-.vkloj - Oberascher’y, 
sėjo 8 d. rj-ta.

betrukus' iš Salzbur, 
c lietuviu stovyklos persikėl 
gija, vietoj išvykusiųj^,_įėj 
kiek, vėliau ir Antanas Skėrys 
Juozas Airs tinas. Taip laikra.š 
Nuo’Naujų Metų, išėjus kitiem: 
ko J. Akstinas, A. Kucys ir M 

lig. Vidhys. Vis rečiau i: 
austojo’. '

Tuo metu stovykloje jau 
pasirodė dar sieninis ‘'Dienos iLo.uĮį6.1’®3’' įr 
.Tada kilo mintis suburti'visus ’įaizrastminkus^ įsteigus nuo yui 
turinio Darbo Draugijos nej?rl.k-l«t}"s-oai,l Spaudos Į'-'-r-uotojų Kole.--.ty 
va. Toks kolektyvas,’su pirmini’11"1,Nrc£* V*
buvo sudarytas g ir tuoj buvo' nu't£ir^a.a’ įJI’s^ tiaras-' rr 
jas redaguoti pavesti vienam a£iIfe£^al>x!’vl5’:? sau becurž'd.arbi'cs p; 
pasirinks. Redaktoriui, buvo išrin-tas C. Grinceviotas 
kolegija buvo pakviesti V.-Dangira va;, A. Mar.‘ce_?.s ir -j

sai

go .vo

n-.u

Dau
7

pi ram 2 -įgavo 
6-17 numerio.

gijos, "M-Z.” redakcijoj Ii 
s 5 vėliau buvo pakviestas 
s "LT. Žinios“, su Nr. 25 vi

Rectamc inei .kole. 
5 ėjo. ,i?ci kalėdJ

? ‘’Dienos Zi. 
-.alas ‘’Tėvynėn

ios"

1 rec'auc2..ue 
Senkus. Be'
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to dar ;.rti -iansiais lai-"rabc.io bendradarbiais liko A. Skėrys ir 
J.( .,rak<Tris? o ru^li^i.ri<'is. vertėjais J. ir J.^tąskęviciai. Tech 
niskaji darbą - ■.^rikcdini.".^ rotatorių’*. ir administravimą atlieka 
Po v. Da-brava ir Vyty. Daškevičius p ?-ie?- anksčiau"'prie 'to darbo 
dirbo ir a. Vmagas. : ikabinėlo perrašinėjo pradb’ioje visi mokan
tieji., vėliau L. Kudk’aite, o dabar Vyt, *t-Tą ūkas ir R. Dulskis. 
Be siu nuolatiniu darbiniu1-!} L-i1 r rėti rė.iė straipsniais, verti
nais ar Vita-.medžiagą dar visa eile tautiečiu. Tas leido lai’ras
ti didinti -ir .tobulinti.. Ja proga roį1 ia paminėti ne tik bendra- 
čarbi./bė.t ypač’ dideli ’’Plušu Zinin” rėmėja - platintoją Aukštuti
nėj Austrijoj.Tev..Tona Žiūraiti O.P,

< .Tai vis laikrabcio draugai. Būtu vienašališka ir netei
singa., jei nepusakytumėm, kad būta ir kitokio nusitciVi ’o as ’.enu, 
■arte kas’-odėl stengėsi tari lietuviu labui dirba n’ darbui ir ji 
dirbantie s pakenkti.

Ir a dar ir kitokiu bedu.
Sunkios gyveni o ir darbo sąlygos visiems tre tinia 's. 

bet ’-ultvrininka?.is jos dar sunkesnės. Jeigu stovykloje gyvenas ir 
būdomas suci-.j ūdas apatiniui as dar gali šiaip taip dirbti* tai 
lai? raštininkas susf aupti ir parašyti straipsni- - ne. Štai ko
dėl kartais išeina ir "skysti” laikraščiai, ir skaitytojai nepama
tuotai, nenorėdami suprasti darbo sąlygų, priekaištauja.

iš technikių. sunkumu kas reikia paminėti, tai neturėji-
■ as spaudos ref alą-s rašomosios mašinėlės. ”M.Z." naudojasi ta 
|racia i'iab.tnėle kuri aptarnav ja ir 1o iteta, ir komendantūra, .ir 
'gi naši,ją ir kada esti nuo visu atlfėkva, t.y. naktiūs, gi kita 
’ninnijos mašinėlė, stovinti nenaudoja, a vienoj lietuviškoj ištai
goj. kad ir kaip prašyta, nei spaudai. nei kitiems reikalą -s nau
dotis neduodama.

gavo spaustuve - rotatorium taip pat negali'’e pasigirti. 
Ead ne visada pasiseka išleisti estetiška ir švaru lai1 "rišti - ne 
ūsu kaltė. . ’ •

Reikia pasakyti kad VIusu Žinios” šiuo metu jau nėra 
"alzburgo ’•olonijos laikraštis, tūriai jis buvo įsteigtas, Jo to .
1 ai kitose kolonijose atsirado d.'ilgiau skaitytoju. nei_pačiam Salz- 
burge - Glascnb,,che . ir ypąc kai Austrijos lietuviu centru pasida
rė galzburgaę,, - "M. Žinios" tapo lyg ir Austrijos, lietuviu.! orga
nu, ir šiandien nėra toki os-'1 j ©tuviu. .jistrijoj e apgyventos vietos, 
kar no,'plaukytu laikraštis.' Be Austrijos "iš.Z. :ka.ip.:.ir kita . >ūsu 
spauda, siuntinėjama i visąszpasaulio šalis lietuviškoms . istai-gor1 s, 
redakcijoms, itaking!e s • asmenims* tuo i.nfor .uodą '.a aj. ie;. :ūsu .ko
lonijos darbuš ir vargus. .rįsi|.a.zirta:: ktid k.usn Žinios”, .kaip 
ir ?”ita, mnisu spauda turi daug, trukumai, bot esą .ose sąlygose sten
giamės padaryti visa, kas yra ga.lin.r-.. K,d.p i-i šiol, taip ir atei
ty, nepaisyda i musu j?aciu tar, e k/l -nciu. kliv.dviu, stengsimės sa
vo skaitytojus informuoti ir. palaikyti tarp tautiečiu Gyvosios.
Lietuvos dvasia. Nė 1 airiops partijoms (actu Dievui’ partijų, kaip 
tokiu, klausimas pas mus nc-ktualus) ,>r asmenį t dirbsime, bet vi
sos lietuvybės labui-

įžengdami į antruosius metus, dėkojam, visiems musu spau
dos bendradarbi; v >s, platinto j,a,jS, ir skaitytojams.

• ” . '.0.0.

, Visoje l.ą' tuvoj p skubomis vyrdomi k rini- i u 4: engi- 
ąoi.ikl siU pj-i Šančių iš p; jūrio b>u”o iškrrusuy į į visi”; y v^ n to 
j o i .Išimtys tik Kloip'dos ir įk’-l-'ngo:- -tiest.- ms.
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vienerių metų (1945.IK.8. - 1945.IK.8) Nr.Nr. 1-43

Turinys*

Į, Straipsnlai .

Barrat.,R.
Brazauskas, P.,kun.

t;

-Bražėnas, V, 
Chambon, II* de

Dambrava, V* A.
H

Daugela , J . 
»

Dullcs, B.
Grincevidius, Č.

n

si

’ ii

H

H

n

lt

u

Pabaltijo valstybes turi teisę gyventi N 36, 
Husų mirusioms atminti II 9, 
Karalių sutinkant N 16-17, 
baltinis N 25,
Du žemynai žiūri į mus II 10,.
kr is'kleusys UNO Pabaltijo krantų reikalavi- 
ma juos išlaisvinti N 24,25,
Naujoms viltims bliksterėjus N 11, 
mokslas ir mūsų ateitis N 38-39, 
Daugiau dėmesio savo elgesiui IT 3, 
Naujieji laikai ir mes N 3, 
Pasaulis.kare N 9,10,
-Būkim-', teisingi ir saviesiems N 4, 
Kad laikas neitų veltui N 8, 
liūs u aktyvas N 9, •
Latvių keliai j. Nepriklausomybę N 11, 
Lietuvių tautos keliai N 13,
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- ii.-jt-i l.b.'-i gT-oi.Trfl prašau padidinti 

burga pilies nuotrauka,
+

- j.š vrk'-r sutikau jūsų vyrų,bet jis m-nes
- Taip,t; jis m'n irgi 'sek ••,'

+
- ...čiu Dievui,kr d tu otej-ilAs t' ip bijoj' 

Ko gi bijoj i,mieloji? '
- Kalbėjo,k d k'žkoks pusg Ivis nuo tilto

+ .
-> ^-s parc.mu oicsr- 1 is grožio srliono,
- M: tyt,jis buvo užrk ryt s.

' . ■ AV' + ■
,-4Ponuli,p sifį-ilėk r Įso! ' ‘ ’
- Bet juk'v k. r ’ - buv: i,, kl's,
- T -ip,bet t i nuostpling-,h-s v~k- r; k' žkol 

lis m' ne i^n. udojo^D ve 10 grosu,o r žos prėm’e puse
+

uk. s iki na

šia mano Sclz

nepastebėjo,

u dėl t?v.ęs.

i upe išoko.

is n- n'-udi- 
šilingo.
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Pulgis Andriušis.

■ \ P A M I R fe O . ■ . - . . ' •
(Tikras atsitikimas) • ••

Niekur, 'gal, lietuviams aplinkybės taip'palankiai nešusi- 
jo, kaip Rupkingeno kolonijoje: Vienuose namuose tautinis komi
kas su Raudonuoju kryžium-, gretimuose - kalėjimas, o skersai 
tvfcs - okupacinės valdžios vyriausias tribunolas. Musu tautie- 
ams nereikia daug veikšbioti, Visi jo reikalai atliekami bia pat.

Į tas koloni ją nesenai atsikraustė pagyvenęs DP, dar seno- 
kalendoriaus žmogus, vadinasi, mokėjo tiktai rusu, ir lenku, kai-- 

s, kurios vakaru, Europai visiškai nereikalingos.
Taigi, vieną tamsą rudens vakarą, ar tai pasmilkąs, ar 

aip jau išsiblaškęs tautietis sumalė..- duris ir, užuot pasibeldęs 
komitetą,•pasibeldė i kalėjimo duris, Tur būt, nė vienos kitos 
taigos durys pasaulyje taip lengvai ncatsidaro, kaip kalėjimo, 
sų tremtini pabiupo už pakarpos ir įmetė į tamsiąja «• Ant ryto- 
us atėjo pareigūnas su mašinėle ir.jau norėjo nuskusti galvą, 
t kadangi naujasis kalinys buvo visiškai plikas, tai prižiurbto- 
,s jam tiktai numetė dryžuotą pižamą. .

Po kavos trimitas visus nacius išvarė į kiemą,.. Paskui 
epš išsirikiuoti ir vyresnysis pagal sarašą ėmė tikrinti pavar
as. Patikrinęs, padavė po kastuvą ir išvedė i darbus. 0 mūšą tau- 
ecio pavardes niekas nešaukė. .

- (j tu ko čia maišaisi? - riktelėjo prižiūrėtojas.
- Ich niks naci..', - bandė aiškintis tautietis. Pareigū- 

is sukomandavo:
- Marš į vidą!
Grįžo į kamerą, atsisėdo ant narą ir visiškai nusiminė, 

.ėku, sušaudys. Nevaro į. darbus, nepriima į. patikrinimą ir vari
ąja kaip šunį.. Ne taip, kaip visus padorius' kalinius. Laukia ’ 
Lauraus tardymo, o paskui...

- Brrr! - sudrebėjo nelolnir.gr sis Eeurj.? • rga
šventi viengungiui, nėra kam rūpintis ten, laisvėje. xvc..ix, ..jsJ* 
Lsku, meno, kad išvažiavau paspekuliuoti ir. keletą nenašią nio 
Lekas nepasiges manęs t Sušaudytas, o tada ne Apygardos-komitetas 
Leko nepadės , .

; Tardymas vis nesiskubina. Darbo kolonos grižo iš lauką., 
lolb prie bendro stalo. Mūsą tautiebiui taip pat davė griežėlių 
:iubos.-Naciai ėmė lietuvi tirdyti, girdi, žinom mes tokius os- 
is: gestapininkai ir esesininkai, paskui Hitlerį kaip bitės į 
:du. Mūsą tautietis nunuogino kairę ranką ir parodė, kad nieko 
?ra'išdeginta. ,

- 0 bia kas? - apsidžiaugė vienas rudojo režimo atgailau
tas . . , ■ ■

- Čia buVo. skiepai i - teisinosi mūsiškis.
• Girdi, ieškokit kitur durniu, padarė operacija, ir liko' 

mbas į Aiškus esesininkas';
Kai. būdavo kameroje kaliniu, nors tas gerai, kad nenuo- 

odu. Gavę, po ciguretą, naciai tuoj nutilo ir po to e ne girti aus- 
suderi. Tačiau visiems'išėjus i darbus, prasidėdavo moralinės 
?nbios'; Eud bent kas paklaustą, už ką jis sėdi,, kad nors virėjas 
iskj^ patardytą. Gal, paskui praneštą vyresnybei, kad' jis nekaltas 
r visiškai be reikalo valgo duoną. Bet nic niekas>nėr per nago 
uodimo, nesidomi juo. Iškrėtė visus kišenius, perskaitė visus
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pasenusius kelioniiį požymė j imus, tapatybės dokumentus, kino bilie
tus, iš. droūgių gautus-laiškus, nario mokė s b iių kvitus, karinės po
licijos paboudių lapelius ,

Vienių kartcų, netverdemos’ nuoboduliu, pasisiūlė iššluoti 
kamera.

- Kcų, ar nematai ant. sienos šlaviką. surašo? - suriko pri
žiūrėtojas.

.. Tautietis math ir atmintinai žino, bet jo pavardė nė ant
vieno sąrašo ne figūruoja. Pas virėjo., ir bulviu. skusti neisiprase, . 
nors ir fundijo cigare birų. Nieko kito neliko, kaip dienių-dienas 
kurksoti ant noru ir svajoti apie .komiteto prieškambarį., kur lyg 
bitės avilyje tautiečiai dalinosi įspūdžio is iš kelioniiįpo toli
mas žonas, rūpinasi kultūriniais klausimais, svarstydami, kad", bus 
išleisti nauji pinigai ir kiek ju galbs iškeisti kiekvienas varg
šas ’tremtinys .

Kartaų, neiškentęs, paėmė save į rankas ir paklausė pro 
vilkelį v-'lūžios atstovių su raktais:

. - Kedrų gi m"ne- tardys?
’ - Palauk,’ kai ateis- eilb,... . - • ■■

- Tai leisk mane pas vyriausybę! •' ■
- Draudžiame! - riktelėjo raktininkas ir užrpukb vilkelį. 
Baigiantis menesiui, kalinius vedė į pirtį, iš kur lo.nge-

lis"bjo gatvėn. Nusirengęs, jis-pažvelgė į laisvę. Kaip tik tuo 
metu ėjo gatve jo geros prietclius, Raudonojo kryžiaus buhalteris. 
Musių tautietis pamojavo su rankšluosčiu ir buhalteris pastebėjo. 
Jam net portfelis iškrito is rankių. Gailestingas buvo žmogus. Lais
vės netekęs tautietis jom iš kelionių šį tą pareždavo: tai benzin- 
kav tai akmenukuų, .tai vaikams lupinę. armonikėlę.

Rezultatai buvo greiti, Te., pobi-'.ų dienoA komitetas sub jo į 
saulytę su kalėjimo viršininku, kuris reikalą., nukreipė į kancelia
rija,. ' .

- Porostkevibius? Tokio sąrašuose nėra, lobai gaila, po
nai! - nereiškė komitetui raštinės vedėjas, užvožiamos knygos, -
- fet-i, žiūrėkit pro langę, visi kaliniai grižte. iš darbo. Daugiau 
neturime.

Komitetas atidžiai akimis p’rlcido kolonos, bet Porostke- 
vičlous nb vienos narys nepastebėjo.

. . - Gal buhalteris tuo laiku buvo neblaiviom stovy - po;:be
jojo vicepirmininkus. . _ . .

- Ne naujiena, ypač po to, kai gavo pirmąsias BALFG siun
tas - pritarė sekretorius .

Ir komitetas grįžo per kiemų į savo įstaiga^ Buhalteris 
ženno.iooi, buvęs blaivutėlis ■„ nes ėjęs d'-’liu.ij. d- jU’.iųir, jeigu 
kiek išgėręs, tai tik po dalybų,, Koia.it-. bo.s nutarė šiom reikalui 
duoti eiga, ir, jei galimo, artimi-usiu laiku sušaukti posėdį.

Ant rytojaus kalėjimo raštininkas pamanė, kad, gal, tikrai 
koks ne nageidauj amas gaivalas siaustosi su neaiškiais-jo ist-igeje* 
Ir, nacius išvarius į darbo.,, perėjo per kameras. Ant naru kiūtėjo 
susigūžęs Porostkevibius.

- Pavarde? - suriko,
. - Porcstk...

P; reigūnes patveręs musių toutietį, už pakarpos išmetė pro 
duris i gatvę, kaip visiškai ne re ik" lingių kalė jimui žmogių.

' Vakar- Po--o ukevįcius jau gere litre; su buhalteriu.
- -Tik tu manęs nepamiršo i ! I ~ bučiavosi išlaisvintasis su 

išlaisvintoju, nes-de'g.tinb. greit ūarb savo darbą nustipusiame Fc- 
rostkcvibiaūs organizme.

(nIr vis dėlto - 7’lckimhs I”)
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• ’ "‘k . . .; . < i r -a p i e m u s . .šf ..■

. .'Zišusu.-.^iniu.’’ Redakci jai. > p?-.'1.
"Vienerin sunkaus' darbo metiniu proga nuoširdžiai sveiki

nu ir linkiu "Mūsų) Žinioms" su nemažėjančiu pasiryžimu skleisti 
išeivijoje spausdintą lietuvišką.- žodi ir kelti mumyse dvasini at- . 
sparupa iki galėsime laisvai grizli i- savo mielą tėviškę.
ISik-lIX.?. ■ _ A.Skėrys

‘ . Austrijos Liet, Tarytos^ -Salzburgo Liet.
■ ' Komiteto pirmininkas ir Glasenbacho sto-

< . ‘ ' ■ vyMis lietuviu ’"Omendantas.
■■ ';r - • r- =_:== ===== ===== == =

• ■> Gerbiamieji, širdingai dėkodami Jums wz malonu Jūsų ger
bia o laikraščio siuntinė j imą šiuomi pranešame apie, ligi šio'l bu
vusio mūsų antrašo pakeitimą, kaip nurodyta aukščiau. Todėl prasy
tu-e r.eatsis ■’yti toliaus mūris ji siuntinėti , bet jau nauju sekan
čia antrašu Lithuanian Legation, ..

17-> ■.Essex.- Villar-. •
. London.. J. 0 ■ ’ •

... Great Britain ..
Su geriausiais lirkė jinais ' ■

- ... B.K.Balutis
Lietuvos iiiristras

Būtume labai dėdingi, jeigų malonėtu11ėte apie mūsų nfau- 
ja ji, antrašą paskelbti ir Jūsų laikraštyje porų sykiu,. ■

... Tokie puikūs. liuksusiniai išleisti . žurnalai, turinin
gi- laikraščiai/ Negaliu atsistebėti to1 iu dideliu Jūsų. kolonijos 
ūrybiniu ..potencialu.' u, didele iniciatyva ir sumanum.' Bekoju už ta 
iei.?:ainuc>ja‘ią dovaną, pasijutau, lyg Lietuvoj esąs ir skaitąs geriau
sius mūsų literatūros žurnalus... Romos lietuviai su savo mažytėm 
.icistangoū - tik viščiukai pries Jus.

K.V.C.
s Roma j liepos 25d.

Labai dėkoju už p1--51"’ žu-mTą "Tėvynėn"* Biuletenius ("M. 
knias", red.) taip pat y.kau. Jus neis,,..i.zduo ja t^a reiškia gau- 
;i šviežia, Hctuv’’:’.. žodi svetimam kampe...

J.L.
Stockholm, rugp, 5d.-

Lies stebimės Austrijos lietuvių Imi tūrine veikla. Būdami 
edavulge•ir gyvendami kolektyviniu gyvenimu sugebate prirašyti sa- 
o ląikrascius. įifiisu lietuviškieji la.V'rašciai turi irtis pavyzdžiu 
iisišhe-"Tėvyną" .ir'’k-ūsų Žinias".,. Laikrašbius siųskit ir toliau...

’ ' ' K. J, Budrys ’'.-k
. Chicago Ill, rugp.Sd.
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pirmasis žurnalo numeris daro labai gera įspūdi' . skonin- - 
gal sutvarkytas, geras popieris.., Ypač'išskirtina v. Krėvės dar 
teberašn ••on .naujos knygos "Dangaus ir Žemės Sūnus" ištrauka.

(Aidai,.194C m. Nr.5.)

Salzburgo lietuviu liter.’.tūrinė draugija išleido "Tėvy
nėn" .t rccią,ji numeri, žurnalas spausdintas spaustuvėje ir savo ’ 
išorinė išvaizda ir meniniu sutvarky-'iu daro labai gera Įspūdį. • 
Znį--ral..i.s iliustruotas lietuviu- treetiniu"menininku kūriniu foto
kopijom ; : . ""‘■i . - ’ :

(..arsėhp Jtusn lai kr, "Poetą Kolų.’’.
•' -■ rugp> 1 m

 k
Pb

 pa

. Maždaug tuo p.-ciu metu Austrijos sostinėje Vienoje (?ireM 
gi’ė ir kitas laikraštėlis "Tėvynėn!" Jis gimė-. 1944 m. žiemą, "ka
da, eglutės žvakių mirgėjime. visu Kūčių stalo dalyvių veiduose ir 
širdyse buvo Įrašytas tas vienas žodis ir-vienintelis troškimas,.." 
(Toliau visa "Tėvynėn" istorija").

(Mūsų, Viltis, Fulda. N. 19-20).

Austrijoje C-lasėnbaclie leidžiamos "Dienos Naujienos", 
Salzburge "mūsų Žinios".

. • (ten pat ), :

, Lietuviu Balsas N.o-ll (Roma) pasidžiaugė gavės "Tėvy
nėn" ir paskelbė bendradarbiu pavardes.

Iū’LITINŠJVPŽVALGA^

i-is1 utinėmis dieno.'-’is politinio gyvenimo centro buvo So
vietu Sąjunga, nes Molotovo staigus ir nelauktas išvyki ■-r; i uas>- 
va sukėlė įvairinusiu, spėlioji u, Įtari ąi. 0 tau pagrindo pjkanka- 
j'-iai yra , nes. poli tinta -’.e gyveni e trumpu lai1 u išdilo nemaža pro- • 
blei-’u.. Jos Ii1 o neissprestos ir.dirbtinai, nors laikinai, turėjo 
būti atidėtos, kaip, pav., Dardanėliu sutarties revidavimasJugo
slavijos uiti atuinS| pasiaptiuga Įvykiu eiga Persijoj", Kinijos .pi
lietinis ’aras, Vokietijos'likimo problema, o, be to, ir pacios Tai- 
yosJCouf erekcijos ne sėkmingu "ar.. Taigi, naujai susidariusiai pade- 

aptaytr,- o gal; įr nusistatyti dėl naujos -krypties^Molotovas 
ir ouvo staigiai iškviestas i -w/’skva j)adaryti pranešijn’a bei pasi
tarti, Jis_po 5 d. grizo", bet kokias direktyvas parsivežė, dar ne- 
■galir.a patirti, bet visa tai’ at einančio -is dienomis pradės aiškėti. 
Nors jau_iš spėliojinu galima pasidaryti išvada, kad sovietai grei
tai pradės propogandine ofenzyva "prieš Va.karu derjokratija visuose
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kontinentuose; tai reikštu dar didesni santykiu paaštrėjima.
Taikos Konferencija juntamesnes pažangos neįstengė pa

dalyti. Dabar apsistota ties jautriausia problema - tai Triesto 
išsprendimu. Atrodo' kad Jugoslavija negaus ir:t.ū pozicijų, ku
rias užsienio reikalu ministerial jai buvo numatė. Bet ar tokio
mis sąlygomis jie sutarti su Italija pasirašys, irgi neaišku.

Nemaža susidomėjimą sukėlė balsavimas Vokietijoje, So
vietu zonoje. Ten, nors ne absoliučia dauguma laimėjo nauja ko
munistu vadovaujama partija, iš visu Įvykiu eigos atrodo, kad ar
timiausioj ateity Vokietijos problema iseis i politiniu Įvykiu 
forumą. Tai paryškins Amerikos užsienio reikalu ministerio Byrnes 
Stuttgarte pasitarimaiir svarbi vieša kalba. Kad didieji sąjungi
ninkai susitartu dėl Vokietijos, jau daug vilčių neturima. 0 to
kios didelės tautos, kad ir kara pralaimėjusios, nepalankus trak
tavimas, neleidimas karti geresnės ateities, atsilieps ne tik Eu
ropos. bet ir viso pasaulio ūkiniam ir politiniu-.a gyvenimui. 
Šiandiena gi yra didelis pavojus, kad Vokietija gali būti padaly
ta i Pytus ir Vakarus; tai pavoju dar padidins.

Graikija, nors ir ne su labai didele persvara, pasisakė 
už monarchija ir karaliaus grįžimą. Ir nors Sovietai Saugumo Ta
rybai iteike skunda dėl anglu igulu buvimo Graikijoje ir dėl 
Graikijos vidaus santvarkos, bet neatrodo, kad visa tai bus palai 
kyta pavojumi kilti nauja"’ karui. Reikia pastebėti kad iš tikrų
jų jau/ten koncentruojasi didžiuliai politiniai Įvykiai; tai pa
rodo Sovietu Įgulu pagyvėjęs judėjimas Bulgarijoj, karo laivu 
telkimas abipus Dardanėliu,

x. Rūpesčiai dėl palestinos ir apskritai dėl Artimųjų Ry
tu ne-.iazeja. Tu sunkiu klausimu sprendimas yra neatidėliotinas, 
nes svetima itaka, . , pavojinga Vakaru demokrati
joms. veržiasi nepaisydama priemonių ir bet kokios etikos. Šian
diena, tašiau, sunku būtu tvirtinti, kad žydams pavyks palestino
je sukurti savo atskira valstybe.

Tolimųjų Rytu katilas jau pradeda virti. Kinijoje pi
lietinis karas vyksta plačiausiu .mastu. Nors komunistai ir daug 
mūšiu pralaimi bet nežinoma, kas yra ju užnugaryje. t;y. kokia 
ir kieno kariuomenė juos remia. Amerikos Įgaliotinis Japonijoje, 
gen. Mac Arthur, labai aiškiai ir griežtai pasisakė prieš Sovie
tu politika ne tik Japonijoj, bet ir visuose Tolimuose bei Arti
muose Rytuose. -

Visa suglaudus, galima trumpai pasakyti, kad Paryžiuje 
kuriamos taikos dar negreitai matysime,

A, Š-

Vyri: usio.f Lietuvos išlaisvinimo Komi to t's so.vo rtsisou- 
kime į visus p:s-ulio lietuvius r šo:"Koks belauktu mūsų valsty
binio k.Vusimo sprendim s.stiprinkime sovy pasiryžimo tęsti kova 
už musu tratos laisve ir n^rikV'isomybe .Ir ne pa lenki rusiu atve
ju,ir sunkiausiomis sąlygomis, tęskime kovr. lietuviskuryžtingumu 
ir -c. t k- lumu, nugulė domi, nevilti ir nusiminimo. .Svetur esantieji .at
siminkite , jog p-vergtoje tėvynėje dešimtys tūkst.-n'ciu g<Tinusiu 
Lietuvos sunu davė švento ižodi - laimėti laisvę orbe žūti - ir 
ji vygdotlš Lietuvos mišku‘gilumos jie tiesiamoms šiandien ran
ka susijungti nepoIr ūžiamoje kovoje dėl laisvos,nepriklausomos , 
dėmokrptinės Li tuvos!.. ,

Mes turime pasakyti p šauliui,jog nepripęzis';'.ms jokių 
galybių sprendimo užantspauduoti mūsų tratos vergija ir jos iszu 
dyme.Kol bus gyv s p”srulyje bent vien's Ii1 būvis,tol bus tąsia— 
tie šventoji išsil’isvinimo kovo!  ....
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KELETAS,INFORMACI JU, STOJANTIEMS I UNRROS 
LIETUVIU GIMNAZIJA GLĄŠENBACHE.

. Kaip jau buvo pranešta, mokslas UNRROS Lietuviu Gimnazi
joje prasideda rugsėjo 16 d., pirmadieni. Pirmąsias dvi dienas bus 
laikomi stojamieji ir patikrinamieji egzaminai. Rugsėjo 19 d. pra
sidės normalus darbas.

Gimnazijos vadovybe ir Lietuviu Komitetas, kovoja del 
mokyk}pS;į ĮnbkyĮoju--.ii'r;ę’,dkinįu^t.ęisiii, -susiduria su kai Tūriais 
sunkumais, -ypačiai, kiėk-tas -liečia mokiniu priėmimą is kitu zonų 
ir mokiniu amziuv. Nors: vietos atvykusioms yra rezervuotos ~ yra 
trukdymu del leidimo apsigyventi. Darbo įstaiga taip pat daro sun
kumus mokiniams, peržengusiems 30 metu amžiaus riba, -

Nežiūrint siu sunkumu, paruošiamieji darbai, liečia mo
kytoju personala, yra baigti. Baigiamos ruošti programos.

Gimnazijos vadovybe susideda is prof. Vinco Krėvės - JTic-- 
keviciaus (direktoriaus). vyr. mokytojos Juzefos gtaskevicienes 
(inspektores) ir Dr. Y/.A, Dambravos (ped, Tar. $ekr.)

Iki šio laiko gimnazija vra gavusi 95 prašymus. Is ju 25 
asmenys ii, 8 i II, 14 i’III, 12 i IV, H .i V, 6 i VI, Si VII ir.. 
8 i VIII klase.

Pedagogu Taryba sudaro šie karines valdžios ir švietimo 
ištaigu patvirtinti aukstaji mokslą baigė asmenys: - Prof.Dr.V.Kre- 
ye-Mickevičius, kan.doc.Pr.Lenkauskas,.Dr.V.A.Dambrava, Dr.Milak- 
riis, Dr.M,Vorobjovas, kunigai: p.Brazauskas ir J.Baltrumas, filolo
gai: C .-Grincevicius, I .Landsbergyte, J*Senkus. J, Staskevičiene , 
J.Trakys, B. ir G.Vokietaitytes, inžinieriai; Z.Bacelis, Vi.Stas
kus, R.Siaudikis, A{Skerys, gydytojai: VI.Gutauskas ir Vikt.Pusko- 
rius, teisininkai: J.Kasakaitis ir J.Staskevičiūte’ir Z.U.Akademi
jos absolvente A. Motiejūnaite.'^'..

Gabesniesiems ir darbstesniesiems mokiniams BALF’as per 
Salzburgo Liet. Stud. Atstovybe yra pažadėjęs stipendijas ir moks- 
lapinigius.

PAuX.cJlillis. pritaria Jungtinėms L’uropos valstybėms
. 11 .!; t -/ :• ;■ ■'

Winston Churohillis,p: skutiniu metu vicžėdamos Olandijo 
je,viename pasikalbėjime su spaudos atstovais p-reiškė piutorias 
Europos demokratinės federacijos steigimui ..nes tuo keliu einant, 
jo nuomone .busią galim- Įgyvendinti Jungtines Europos Alstybcs , 
Cb.urchilliš kalbėjo: "Licl'.d. mi Jungtiniu Europos Valstybių įstei
gimo, turime pradėti nuo vc-lstybiu,kurios to nori, tike domiesi ,k-.’d 
vėliau ir visos kitos vlstybes prisidės*

JAV nuostoliai šiame k--re

■Pag. 1 paskutini tfasius .pskvici- vimus ,cntr-' jmc Pasauli 
niame kare žuvo 295*867 J-V kariui«Be žinios"’dingusių šiandiena 
pri skeltom '12*744 kr ri'-i sPerga lės metiniu sukakties progą-• pu-, 
skelbtos sęrosos nurodo, jog sužeis.tuju buvo viso 679*234 k~ri; i =

. ' ■ ’ - + .. .. ■ ■

President,"s Trumrncs neseniai šventė 62 metu amžiaus
sukakti

.. A
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Tautos šventės minėjimo programa:
Rugsėjo 7 d.20 vol.stovyklos salėją J .Aks tino’ pastatytas ir 

r<-žiemotos dainų,šokiu ir kaimo naprfeoių 
montozos’’Kui Mituva issilieja";po progra 
mos šokiai;

Rugsėjo 8 d .1O,j5Ov .Pam' Idos ,Pam< loų m -tu gi^da J.Pctkoioic 
vedamas choras,o rnfisų mninink'i - P.Mr- 
tiukas..Motiekaitis, J.b'ndriukaitis ir 
^.Nok-. s atliks religinės muzikos kurin.;

14,30v.Stovyklos salėjo minėjimo aktas: pi of. B.. 
Vitkaus neskaito ir m minė dalis - dėklo 
macijos,šmuik s,choras ir tautiniai šok.

•+ ’ ■'■■■■

Naujus asmens liūdijimus(Identitat shorten)stovyklos gyventojo 
jai gaus p r stovyklos direhcijų.Gyvmanti : ji už stovyklos 
ribų nuo rugsėjo 20 d.gali kreiptis i Policijos Dir kcija . 
Galima taip pat kreiptis ir Į lietuvių stovyklos kori nd<.ntų

+

Military Gov rn m-nt ,atsaky.i'na i Pabaltijo kornit-tų mano - 
randuma princirr buve sutikusi t; utiniams kor.iit -tams r.rozin 
tl t 1st s,bet paskutiniuoju m?tu vcl iškili) naujų sunkumų , 
kui i-Tas nugalėti t-nkr dėti n-moze p-, .p’n.ncų.uiam-3 r ikclr stov 
stovyklos direktoriaus ~s.me uoli’i remiami.

+

Rugsėjo 21 d.i GI-senb ch\ ■ tv^k-1 .• Ri ;do pradinės mokyklos 
v.ikai - to.: tralai.Jie eis suron s koncerto^.Progrcma t rk. 
būti |v-iri ir Įdomi,

+

Spaudos kolektyv ’s,kiek leis sa(ly{os,ž- do leisti, ii kny; "s, 
J'u b-i,:i. m-’ spausdinti ir nitrhbue n-sirodys išsami 4ntc.no 
Aleknos Lietuvos istorija.
Kr-iptis "Musu Žinių" .-d-kcijon.!” ip p t jau b igicm s rcn 
ti u.- _i. vA-l.U d inu d inorėliž.

Gl ’S'ribr oho pradinė mokykla lU'sėjo 2 d.pradėjo dorbų.Sie-- 
m”t veikia I ir HI skyriai.

Šio "Musų Žinių" num rio 1,5 . ii’ ^5 pusi.nicainius d. rė Ces— 
lov s A š c b e r g " g. . _

f ' '' • . ' '

Laika-’šti leidzi >tT ūdos Darbuotojų Kol ktyv s,r?d; guoje r’Ž kcin> kol^ij (V.D mbi’: v” ,C.G: inbcvicius ,j Myk lis ir 
J .Senkus) .Adies s:S-lzburg' s - GI s-nb^ch s, b.rok s,lų k 

u.ts.king s redaktorius Č.Grinc ?vidius.
-=-=== ===== = = • c.„ 5
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ALICE JANETAKIS

PAUL PORGES

BuMrwkfrrt Emil Multar Salaburf WaagplaU :
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