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Jau du menesiai, kaip pirmoji‘gimnazijos steigi
mo mintis pasklido lietuviškoje Glasenbacho stovykloje, nuaidėjo mu
su spaudoje, pasiekdama kiekvieną lietuvių seimą tolimiausiame Austri
jos užkampyje. Šiandien ši mintis įsikūnijo, Kas rytas matome į pamo
kas skubantį jaunimą. Kiekvieną sekmadienį tas pats būrys nulenkia Nu
kryžiuotajam galvas/ prašydami jėgą ir ištvermes baigti gražiai pradė
tus mokslo metus. Stovykloje nauja nuotaika., Atsiranda didesnė pagar
ba mokslui, mokslą mylintiems, pagarba ir šiems naujiems pasiryžėliams. 
Stovykla išgyvena'tai, ka Lis tuv-., j e. išgyveno visos didesnių ar mažes
niu ištekliu, šeimos, leisdamas save vaikus^moksluos. Šio krašto šeimi
ninkai, be abejo, labai stebisi lietuvių užsimojimais, lygiai.kaip 
stebėtųsi, sužinoję, kad Lietuvoje kiekviena apskritis turėjo gimna
ziją (jei ne po kelias ,ar keliolika) su vienu ar’net keliais t'.ik s t an-,

> ęiais. moksleivių. Noras neatsilikti nuo kultūros tautu yra giliai 
įaugęs kiekvieno lietuviu širdin1 - tiek inteligento, £iek Ūkininko,

• tiek-ir paprasto darbininko. Gal dėl to mes ir nusiviliame per mažai 
moksxa ;-ortn.nsrėi.a5,s šio krašto šeimininkais. Mūsų mažytė tauta, daug 
vargusi, bekovoaama.'vhl savo žodžio ir savo rastą? supranta ir zin.5, L 
kad, jei nori atskiraSralstyb^' turėti'ateitį, jeiSicri atskira taata vį 

■. turėti savitą kultūra/ - .turi kertąA^jaukl^ti-kaip, ■ /' bį
• ■ ■ • . ‘ė
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kad ji .lietuviškai galvotų. 1ą jaustu.; išugdyti meilę. savo kalbai ir ■ 
savy istorijai, palikti klestėti, amžiais gyvas būdingas ir/gražias 
tautos tradicijas'-. Tai gali atlikti- ne kuri kita, o'tiktai7-sav..» kraš- 

įtet'-ivi^ka mokykla* Galbūt, bus dabar suprantama, kodėl pirmojo • 
Dądziojo karo meta Rusijoj-gyveną lietuviai buvo reikalingi lietu
viškos mokyklos, kodėl; lietuviai care priespaudos metais saugojo nu d 
zandar^slaptąsias ;kaimo mokyklas, kodėl knygnešiai,aukodami gyvybes, 
sese lietuviukas 'knygas ? Ar ne dėl to ir Lenkijos karalius ?. ■;a;iriT7> 
.u.-.r lietuvius Praneš. - ne lenku universitetuos, jausdamas greita
nu .••xuuininio pavoja? .Ar ne f?G; Lietuviška. pamaldų Kražiuose kvlul ' 

•agaliau, ar-ne ».š tai Muravjovas korė ll^imvyl-.-'. nkaeidu- 
, ar ne už _parodytą .lietuvišką atsparumu musų v';vI. tėvai 
Sibiran? Visi jie žinojo ir suprat 
u 'prarasti tautiškumą, prarasti- 
sr.ią ir daugiau, apsišvietusiu ta;

^Vvojaus? a?? dėl to mes nenukenteji 
s dvidešimtajam amžiuje dar labiau?

tavo varomi 
sudaro pavo 
kitu atsnar

patenkar

vo
ar negres

sKlystu tie,kurie manytą, jog musą gimnazijos tikslas yra 
priedanga išvengti, darbo prievolės, pakeičiant sunką fizinį darbą » 
tinginio duona - mokslu. Tie,kurie jau matė mūsų, mokinį gimnazijos 
suole, aistringai laukiantį kiekvienos naujos žinios, tikiu, jei taip 
ir galvojo, pakeitė savo nuomonę. Kiekvieno mokinio širdy žodis "moks- 
las” yrą įprasmintas,atitinkąs šūki, kuriuo mažieji Glasenbachr- lietu-- 
zią pradžios mokyklos mokiniui blizgančiomis Tėvynės išsiilgusiomis 
įkimis pradeda darbą; I’ Musu darbas/ musu jėgos Lietuvai Tėvynei",., 
fan teko matyti degantį pasiryžime gimnazijos mokiniu akyse. Jos by- 
l.o j o s“Husu darbas, musą jogos Lietuvai Tėvynėi”. Jos'kalbėjo:1 " Mes 
iirbam naujai atgimstančios Lietuvos ateičiai I" "Mes dirbam tėviškei, 
_s kurios kilom, kurios ilgimės, į kuria grįšim“. Ir kiekviena rytą,kai 
susirinkę pamokom, jie pakelia į Kryzią'akis, tesisteja jose eilės to
liu pat jaunu žmonią tėvynėje, 1 urie tuo vat laiku kovoja ir gal žūsta 
iz ''ja- yokyft/f 'i? o-įjfJtįs užimti tų. jaunų didvyrių vieta, kurie netu
ri laimės sad'-ti m-, kg ule g suole savan krašte i. AŠ žinau, jie tai prisime
st, jie išlaikys.kas amžiais lieka šventa* 

1 m.x. takams ■ .kUris saatma mus rurmtis jaunąją svxetima. 
Jac.taa skaudi.:, kad kai-kuriaose noras šviestis yra išblėsęs, Yra jau- 
limo, kuriam mokslas yra svetimas ar dar nesuprantamas 1 Kaip dažnai 
iįe pakeičia knyga... už durną ar geresne duonos plotą.-. Ar nesupranta,kad 
'ilsu. jaunimas turi retas sąlygas, kuriu neturi likusioji Lietuvoje? 
.šnek eikis ir tenesiskundzia, j ei jiems".tauta prikaišios, teneverkia,
ei ir gyvenimas.bus sunkus, o jie gyvenimai -neatsparus.- Juk jie narni- 
ta po kojomis tai,. k a mes taip sunkiai jiems iškovojame..Lie t ava laukia 
.iekvieno jos ateičiai paslruošisic jaunuolio?mes laiškiame jusą!

Ar gali skaitytojas suprasti, kiek pasiaukojimo,vargo ir. 
.iek išlaidu reikalingas šis darbas^ Gininazija .tari dvidešimt mokytoją, 
ickslui ir aukįėjinai paskiriamas visas jlaikas, Jokio atlyginimo ne- 
įiadami, c turėdami visas (net -gydymo'.) išlaidas jie pasmerkia save,o 
.arįais ir šeimas skurdai* Jie tyli, nes mato, kad ’jiį datbas ir j asu 
ilsias yrą daug svarbesni už ju materialinį gerbūvi'. Techniškiems rei- 
ąlanis.gimnazija neturi ne vieno žmogaus: tie. patys "mokytpjai veda ad- 
.inistračij.ą, tie patys mokytojai atstovauja rnlisu reikalas amerikiečiu 
r austru karinės, ir civilinės valdžios įstaigose''bei kitose šalpos or'- 
anizącijose, tie patys dirba -ar -net vadovauja stovyklos kultūriniam ; 
žirbui,j tie ’patys (daug kam atrodys ;juokinga) skambina varpeliu,praneš 
ami pamoku'pradžia ir jj'abaiga^ o. esant- reikalui, . tvarko klases* Jie

I
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•sielojasi,kada ateina mėnesio pradžia ir mokiniams reikia gauti pinigu 
buto ir maisto išlaidoms«. Mokslapinigiai. taip ’ pat nemokami. Vadovėlių,x 
mokslo priemonių, laboratorijų nėra, darbo .sąlygų - taip pat. Reikia 
dirbti šaltose klasėse, naudotis, svetima literatūra, ruošti ir spaus
dinti vadovėlius lietuviu kalba, dirbti dešimtis kartų sunkesnį darbą, 
kaip normaliais laikais, "Ar žino skaitytojas,. -kiek turėdavo gimnazija" 
išlaidų laisvoje Lietuvoje?'.’ ’

Ypačiai yra^sunitu surasti lėšų. Šie mano žodžiai rašomi 
neturint tikslo suminkštinti skaitytojų širdis, atidaryti turtingesniur 
jęų pinigines. Ne. Uorių tiktai pasakyti, kad gimnazija turime rūpintis 
visi ir kad visi turime prisidėti tiek darbu, tiek ir sunkiai uždirba
mu šilingu. Tai yra musu pareiga- Mums skaudu, kad kai kurios vadovau
jančios įstaigos per mažai supranta ir kreipia 'dėmesio į mūsų reikalus, 
nesudarydamos svarbioms ateities pareigoms besiruošiančiam jaunimui są
lygų. Dar daugiau. Jos neleido kelių dešimtų anglų zonoje gyvenančių 
mokinių persikelti lankyti vienintelę lietuviu gimnaziją Austrijoje. 
Jos atmetė misų prašymą atleisti mokinius nuo mokesčio už butą ir mais- 

. tą, Mokytojų darbas be atlyginime liko jiems nesuprantamas. Mums sunku, 
kad ir tikrieji mūsų globejai be užuojautos žodžio ir moralinės para
mos nieko kite- net prižadėti negali. Bet,manau,visuomenė ir lietuviško- • 
sies organizacijos tai supranta. Butą skaudu išgirsti lietuviu žodžius r 
J’Nera pinigų, nereikia ir to vargo”. Gimnazija išsilaikys-tai mUsų 
šukisl Mes’ skursime. bet mokslui~pasiryže turės sąlygas,. Jei studentija 
iki šiol gauna reikalingos paramos - kur. nors gausime jos-ir jaunes
niesiems musų mokiniams.-. Ar ne lygiai svarbu rūpintis bendro išsilavini v 
mo neturinčiu kukliu mūsų prieaugliu'išeivijoje? Fiiiarturno ir nusimin
tume, jei mūsų didžiosios- šalpos organizacijos ar ją atstovai to nesu
prastų. " . ”

s Baigdamas norėčiau pasakyti: mes saugosime savo penkias-•
desimti gimnazijos mokinių. Jų ateitis - musų didžiausias troskimas_ 
ir didžiausias rūpestis. Birbkime, žinodami, kad ’arge dvasios galiūnai 
gimsta, kovokime, prisimindami, kad ton toli yra. auksinis tekančios 
raules kraštas - LIBTUVA, laukianti iš šios vargo1 mokyklos. didžiadva
siu .sūnų ir dukterų.

Tikiu, pajėgsime atlikti uždavinius kuriuos pateikia 
išspręsti laikas - sunkiausiais keliais veršimės i tikslą.
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Jungtinėj Amerikos Valstybėse lapkričio 5 d»bu s. r inkilai. Bus 
rinkti nauji atstovu rūmai, tr- čdalis senato ir 34(iš'48) štatu gubsr 
na.toriaį.r’rezidentaš Trumanas pasilieka dar dvejiems lafetams,bet jei 
rinkimai radikaliai pakeistu dabartinį kongreso svstata,Truaan’O vy - 
rimusybės .darbas būtu žymiai.apsunkintas..'

Busimieji rinkiĮai bus varžytynės tarp''demokratu ir respubllkO'.- , 
nu partijų, .£36 m.,savo klestėjimo viršūnėje,demokratai turėjo 333 t 
atsto\uę ir 75 senatoriusAdabc-rtinia"e kongrese jie tūli 242 atsto - 
vus ir 57 senatorius.Iš 4Č gubernatorių 25 yra de'Inkratai.Demokratam - 
pakanka netekti 2? atstovu ir .10 senatorių,ir kongreso daugu -a pe- - f- 
rei s i respublikonu rankas.

Labai svrhi nusakyti skirtu .-.a .tarp tu dvieju partijų. Ąpla"t'i' ta 
rlema,kad demokrate?! yra pažangesni vidaus politikoj ir aiškiau pa. si • 
sako už tarpt, utini bendradarbį-vi.’cvūžsieniu reikaluose. Jie taipogi 
tumi ’-glaudesni ryši su dari i r. ir'; n.. sąjūdžiais. Bet -tarp demokratu, ypač 
pietiniuose štatuose,yra dešinysis šp'>rn--.c, konservatyvus ir net reak 
cinis vidaus politikoj ir pasisakąs už JAV izoliacija. tarptautiniuo
se šantykiuoše./riesi cg-'i, tarp respublikonu yra tokiu pažangiu vyru, 
kaip velionis illkie ir /tarsenas >kurie toli pralenkia daugeli der-io

■ 1 ratu.Ne vienas' Truva.no vyriausybės socialinis bei ūkinis Įstatymas -. 
yra praėjes 'pažangiojo res ub Ulonu sparno dėka prieš■■ konservatyvi 
nio de' okra.tu spa rno atstovu’bei senatorių balsus. _ - -

■ . įvairiuose štatuose jau yra iv’žo įžanginiai r ir ’ i’.ai - pairti - 
jos išst.-te sr.vo kendidatus.Aplaik-i,konststu.ojame ,kad abiejuose par
tijose viršų iv. pažangusis clement-/’,pasisakąs uz aktinga JAV dal?” 
vavžaa ir r ts.'k?-ybę tvr’ ant'.pasaulio reikalus. 2vz. ,Minesot o s res - 
publik-^nai- nebeibstatė ilgamečio senatoriaus Shipsteado,žy aus ižo - 
iiacionisto o šiaurės Lakotoj - senatoriaus Fye.Bet tu~ tarpu, kai
innesctoj res-. ublikona-i- ibkėlė Stasseno tipo politika,S.Dakotoj Fye 

vietoj kerndidatu išstatytas izcliaciamistas Langer.Montanoj demokra
tai nuvertė ilgapv-tį Gena t oriu Wheleri ir jo vietoj p. st-te Rnosevel 
te Įgrojęs * ogu,bet išgarsėjęs žydu,negru ir tarptautinio bendracai* 
biavi- o .prieše s Bilbo praėjo iissi'-ipio state.

Britu -L'jpektator:l korės? ndent- s spėj•••>.., jog ą.auj-: ja'.e JAV kongio 
| se (ėfūiejuose rūmuose) bus ž:.-u isoliacionislu-tokiu būcįu atrodytu 
i nepdgrįsta b< i -ė,kad JaV gali p. s it r-ūkti iš pelitinio v< d c v, vino de 

■no1’!', tini. . p-šauliui,.iet nie1-- s nedrįsta, s jėti ,k.oks_ gali būti parti 
rm.s •-.ujojo kongreso s ■ st a. t s, h” o ’’urio ^rikl.-usys prezidento Tru ci
no ir k'-’ngmso bendr d.-rbi-v-'o sklandu as .De.'01-.r-tu populi runas vi

i svvcnej yra ..d-iv^izdži. i su užėjęs.Jeigu de okr.-.t i nete’-tu d- ugu - 
os,Tru anui su 1”ongrcsu būtu daugiau sunku’u,o t. tai s-isil-.nintu ir 

JAV v id’.eni tarptautiniuose s-niekiuose.Dėl to tad vis s -y- s-ulis
š a erikrs rinkimu. Iru1 ia su it-. ■ tu dėmesiu. 4

( VZiburiui’UTr 35)

Vienas A^sri" os de'okratų vadu naseniai p'R-eibkė,ka.d jeigu rin
kimus lai etų de ok.r. V i ,t;..i Byrnes'",nors tas yra ir ne ju partijos 
ž?Įogu.s,uŽ3.;enio reikalu 'ūnisteriu paliktu. . . * . . -

JAV vyriausybė nutarė paskelbti visus Reicho j elitinius.doku- 
i mentus nuo 1S35 iki 1 r45 metu.politiniu-sluoksniu nuo one,tai yra 
vienas is ginklu,kuriuo amerikiečiai nori priversti rusus pal eisti 
s ve . .grės-v-taktiką.Manoma^kad ypatingai -ta dokumentu dali-s.-krii 

įliecia i.olotovd - ’ibentropo susitari '.ą,sukels dėdelių sensacijų, 
L < ..m ūnG-.:
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Sen Vandenberg uz Lietuvos laisve

Rugpiucio 22,diena Amerikos Lietuviu Tarybos Vykdomo 
jo Komiteto nariai pirmininkas Leonardas S:imutis, sekr.Rr.p.Grigair 
tis ir iždininkas Mikas Vaidyla. -’atesi ir turėjo ilga p,.sikalbėjima 
su JAV senatorium Vandenbergu,kuris,k ip.žinoma, yra JAV delegacijos 
narys ir taikos konferencij. i vienas it kinglausiū Kongreso vadu už 
sienio politikoje.

Pas im.-tyra s Įvyko jo rezidencijos mi este .Grand Rapids, 
diena pries' išvykstant j.un i Paryžių, kur jisai buvo išsauktas vals
tybės sekretoriaus Lyrneso. Tuo Midų pasikalbėjimas Įgijo dar dides
nės reikšmės, negu kad buvo tikėtasi, d r nt su senatorių i "appoint- 
menta” pries trejeto, savaičių laiko.

Sen.Vandenberg priėmė ALT Vyk. Ko:,i.narius labai malo
niai ir pasikalbėjimui su j.is, savo raštinėje pantllnd Kotelyje,
praleido ištisa valanda.

ALT p.areigunus jam pristatė ALT Grand Rapids skyriaus 
pirm.Walter J.Morris.Lietuviu grupėje buvo, taip pat, to skyriaus 
sekr. Albina Prizą., ALT Public Rel. tions Komiteto nare E-Pr.ra.usxene 
iš Detroit ,Mlch., ir vietinis lietuviu klebonas kun.Juozas L.*p<us, 
geras sen. Vandentergo pažįstamas. .

Trumpa.! pa. iškinus sena.toriui ALT Vykd.Koaitea.tvy
kimo tikslą, j. vi buvo išdėstyta d; b. rtinė apverkt in ■ Lietuvos p 'dė
tis sovietu ckupaci jo j g ,j ’.brėži mt tai,k d sovietu Rusija jau^<inur j. 
kartu yra neteisėtai Įsiveržusi i Lietuvos teritorija ir &.o_m_nmk. ų* 
ja tenai "kaip namie", žiauriai persekiot ;a. Lietuvos sj.ion.es,m .semis 
gabendama juos i Rusijos gilni.-. ir is viso elgd si su licTuv < iy 
su rusu imperijos provincij,. . r .

Vykd.Koaiiteta.s pr še sen toriu d ryti kas ‘ r
toj. nt s ve didele Įtaka JaV.v Idžioje ir d b .rtineje t a.cos ko p®~* 
reneljoje, k d lietuviu t ut būtu pgint . nuo .pnikusiu J. 1 ■ .
ku ff’urto ir k i būtu j. i duota proga galiu, i greici u ’ tsi->v- „
kaipo 1 isv i ir nepriklausom, i vištytei. .. . _

Či ■. p t buvo Įteikt .s visu trijų ALT Dyk. Km- i''. t ’ 
riu p'sir-.šyt s 1 lėk s, kuri me yr išdėstyti ryskcęniej4nkum’n+-'-l 
lieci ntys d bortine Lietuvos padėti ir cituoja, n k-i kur^-- —

Sen-torius, -tydži i lėki uses žodžiu duotus v.pp-te- 
kinivus ir p dėkojęs uz 1 ISk. ■ bei pridėta prie '■o inform _ 
r -tūra.,p 'reiškė,k.”d jis-i gili i simp tižu?ja lietuviu, + M.’ ’ 
pr nt i jos nei. ime ir d .rys,k. g’lėd s, kad j 'i p g< -> .’ra+vi j •

Sovietu-Rusijos uzsinoji?•» .s neksuot? a -but' ’
ir Estija.,, j o Įsitikinimu, niekuo nep teisiu .ne _ybo Hp^senato- 
pirn-'S visu principu, p. žymėtu Jungtiniu T ■ 'rta C rteryje.G-^^“* 
rius paėmė pasaulio org-.niza.ci j cs 'carter*.o te'.otaj^Ssp u®**'£n ;psi- 
žoja knvgclojo, ir nurodo t: vieta, kv . kalb **. •• -J-ne- t u>- p-ivr' rra- 
sprendi io teise. Aišku, t rė jisai, k 1 tįo rinki’.i.j.x,^kur^- Į sį_ 
'vesti Raitijos Jkr štuosc , yr ■ tik :p sityciojimas is t; u.cj.> 
sprendimo. • T ei' -.u ^la problem i •' k AP tit ’įsyti d .rom.si uv0 d*- 
t -.utbms s?".ri uda.Sen.V- ndcnberg • pg. .liesta-vo ,kad t ip ixg ,,.HHvtu 
romo s visokios nu^lad.d'3 Rusi j 'i* -Per trejus su puse m'vr); 
v Idžia, b. p uipri^šinimo is'A'lrl^ps ir Anglijos r-scs> ,ip tin__ 
g lira.-, s. ■kyli,' viską, ko tik norėdavo. Ji t aip lPr t° vėl to is
k. jnn/kr.d ji nenori tikėti-, j og nupl- i du Ii-' - Prk-°*n už s vo
dalias k;lta ir mūsų v Idžiaa/ruri k rt is tvirtu paeis, nu p pa s,
principus,!, t paskui im‘ ir vėl nusileidžia. K r /Ktu t- >..d mar- 
g-I būt, buv n<- -.p si <. i* i'- s d lyk.-s d’’, ^'-lyj būti p?v J
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I s St lin □ v’.l susidės su J&tlurin', jeigu vvurii ;yIjn? kr.ph-ld- ..' 
icSins . j reik .1 *ri?fl.-'uj. Bet d .bur ju cin-. i lykįs’vpie Vi’v s'ištci- ~ 
•j ir t ik turi -Įriti p'.grist f.'iy ia r Ido ir- teisingur ’ dėsni >hs, 

tiriu s prien^ ir inšij 3 v 2.dži
■L Mes turiir' ' tiT'm^t -sf 1 t ~ . . v d A-u;riv,.; :l .ppe seu-cnt ~
Itu/.. u n-7u?d i/s.^/s‘!~7 liru-is cicruisi t ,1r:'s j i ncprikl. us --.d • 
i ti>r. .i žiu n, j g du'.ri’- -u ne t i, k. ji r,

Son .t rius yrt i e Įtikinės, k, d Jungtiniu T -utu Org nlz .čij •. 
•r gori .usi-' ir siu 1 iku,g 1 tių~, vienintelė tikru' vilui s niiskriuus - 
|us t ut s, i ''tiriu sk-ičiu į cm' ne tikt i Lic-tdv sl;'tvij.. ir keti- ±
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Ura .r v.. U u 2 k-lej><ynai-

Acer i . u'l r--?P.;!:<-4 birželiu U' r»-Ura ;v**,&©• lietusiu pa 
trioti iu\r ja F®'e*«cij* -patti AJ° ! •'• eri^ metu • u:ukti,kai
Listavu -teko lui'vę’^ .. ... . . ...

L^u vbė Ura vujuat Uir.ru oiu ta ^f-1- lr8i0 ftruip .10 <. ic 
Lie tava,c i*'©limo ^ra*ymu,E.ilzi. Vr.oc ml-10- ouvetoln ir- rosoliaoi 
jas.iic. tėviCeo tie’ s o Valyto mi. ėjimo PrJ u £avp e eoialia.mo np’t- 
a^-'iutaro •’idžiduci^ siof.to ;utve puvu‘3i-cl L i t a u 1. i a varr’u.

iii., i limo ore rymojo be lietuviu i- t^'r;;luJLi;iu ir ric-.-iiiu jė 
?a '■’or -’ulyvavo/žyniu ur^va jiebia v-i-^jv^politiiJLu -artiju( o 
oiulif tu) .or 4a-x.i2a.ci ju u t? tovu; teip pat Jalyv.vo j_P t;įtQ Ct,Qtu ..u 
ctovu - U tviu,lo.ku,u r.i iebiu. Kalbu metu i Ūki. .et •’«.? ,
fcuotoja-0 r,r. J alio Oe'ai? i-iouri >< i-Kėlė buvutic <-;Q,,įuc ir? bin Lietu
va,Kuri up v.ė Ve’erų civili z u ei j... uao to toriu,t© piQ ir kitu t r- 
baTu ir kC.ė ktip tokiu,.ore biHuno o-v ©r '.tu rojrecyviū komuxi c.o jė 
>u,vėl kelti' ir abi'- j-i ri-’aratbiu vieta p.,.'auiio lui’vuja ir 
karteri, .uju t--utu t<. r pe .Lie tavu i oru l-i'v^ Cvlibiu tuntu u'mir1- 
tu,ir ir perioli'tiiir totolizmo cr. artuf tQr ~ tit.i-yta. c.

Uru-vt jaut parimę o; to :try' '•’r. Amu'"’ur Q< ;c’oez b.vc k. Įloję pa 
brė?o:"Kot lob-n' iur-lėt- - -.. lotiiai u ro'yvuc to toli turi: c.--•' ir 1- 
vGftu •’cmokrt ti jt.,' oi loivykr- riliū bei r jtovi taika,ir Lietuva-' 
limitu c bet kuri-, vai-' i'“--. Ii ištikti •'i-kvic.u - ilpxc'i^ t-atx. 
’•tai koJal T.i'tuv..' t r-..■ •o-’ija r’arc’i -.i: ta.. Ii/!'0'?:l ir rr.e? ,aru v^jie 
bic.i,ir vi'G n - .alio 1 i-vp mylit t ie Ii ;r.'O.e? ę.j jurui' .l^i'vieji 
lietuvi i,'oIi r' r l' -- ^rio-- bai'iū re tei ybę,ir u^ tucf i'eola-,u’ 
>kuriuo!' btr/’c k.:.'”O ja iru 'iate k..re1*. . .<■ . .

*ir lietuviu o ;i aciju ure;tįrt-. r;i. ė jie ■ x’.i< i' ;a-'i p
Ura v j u virau © e, bet ir iu;k..rteic po 'z-i:. , u Ii.

Sverti be.1 g"

"Jai p-/: ;..nlio ‘’otr.chra ti j.-, 
Lietuva tirtu i^u. to' Ru i j i, t 
tuo rr.'.u£i.' .Jei u t?ub r bu? 'va.ru.: 
žvil iu,i> io . .iybi-U Vokieti.] i 
f p ■-* u 1.1 i /it t u t ■ , t - i . ; x i 
pir- io į_r .■■ ’j-i' koi*flikt., i-" - 
d^t"(Vki 2d) ve^-m. ju.i.c: »Ba.lti j..

iu ilci tu,ioi 3 tiju,L tzij- ir
i -'Ol.o "i jo; i-o.; butu u-'^uo- 
. .oril'-i'’xC.u c'.i'i- - R© ii- -Į' 
.jei '.vi.:-1..u: tu pi t . jL r ..
vjx i e: i p .'ir ei k* ..u 1-1 i-1-7-- - 
r >o Bir;<or Icrt:.. "' z - :blM 
. c turi t ėti p-.r/j.-?4.' ttiv.

J. r r..,rii; pla.i ui Lietuva Į
Romoje įyve; . tieji Hetaviui ^. vo l_i’r.<- ; uo T^ro- to -rj-lvy. 

kūno ika-rkii elo liu.c Guig .1, < ari uū© t..rp k i t . <:o r.- bo-"U ■ ta ' u
jumis krauju vorfu pi kil_ ioc:ioc lietuviu t ..u tor . • ju: . p 

'ijijkūė1 it uoliai-uia lai up c už Juo ir’‘jut n '’i^ži.. j.-:, t-.u tu ,-ariu oue 
riomejo itctcvauj:. t.Of-w’ ^©ęi liauti a kelee baloa.’vieu ori' 1'-^ tu;:u t a 
tu labui'...1’ .

Tčle-^o k’ r^ia-ol r ir Itpai-i jot oritm.c U;rico Rl- y R r'ei’ 
liotuvl’u kolv.ij-'- Romo jo it-iko lie tuvi. c. c- 5<y>3 lv?c -tf:-. ■■

jt ubo •' k' r ai i oi- c • tfc;.. u. lc 7iT' ©c^a Y, Botoicour t fi. t i.aky '-ir... > į 
Home f -''lietusiu lair-’:a,r; ,CQ:»’pi-I: .rtctl.u i.el.iciu Jei v., ir; r’o je cc-u 
'dir-’ic nor.'ipi'v’o tikros įr ; uo*'ir'’:dcf krikbcio.lr Ko?s u--uj • uto; ir 
Ciellė'' Jūcu t..ut..i". VLAĮO)
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■ ' ’ .. .. POLITINĖ APŽVALGA. ■

Pasaulyje politinis gyv nimss paskutinėmis savaitėmis buvo,pa
lyginti,gyvos ir charakteringas.Buvusio Amerikos prakybos'minister.- 
ric Wallr.cs garsioji kalbu ,kr.y i- i pradžioj** buvo pritarus ir Trume 
nes, sukėlė- reakcija viguos•* £omokrotiKi-uos<= kraštuos*-fo^ypac* j/.rrteri 
koja.Gal todcl^ksd neatsargiai ar d^l neaiškios politinės krypties 
buvo laidės Wallace taip k.lb' ti ir po to.spaudos bei bei kitu pa 
reigūnu užpultas,Trumanas savo duoto sutikima dėl kelvinu politi-- 
niu prinoipu/naudįngu vien Sovietu Sojungai,turejo atšaukti ir po 
ti Wallace is minister!© pareigu atleisti.Gi atsiklaupiant gyven - 
tojus dėl šio politinio triuko,daugiau negu trys ketvirčio j. posise 
kė pries Wallace siūlom? politika.Taigi nėabejotinai Amerikos vie
šoji nuomone yra nusistačiusi nepritarti Sovietu Sąjungos politi - 
k i. i bei jos užmačioms.Tik-nesuprantama,kad dabartinė d-'mokrotų-vy- 
riausybė neveda griežtos politikos Sovietu Sąjungos atžvilgiu. Tai 
pastebi ir vienas ’ įtakingas respublikonu laikraštis ,saky 
Gemas,kad dabartine vyriausybė yra pujuntt.- Sovietu politiom važi - 
muiolkl to su dideliu itempimu laukiama rcongz-so atstovu rinkimu-, 
j.tr-'dc.. k- d u reikėtų labai nustebti, jei ši kurta re s publikom i la-i 
metu daugiau ptstovu,negu demokratai.

Verto paminėti ir dramatiška,Tr-maž rm-tus trukusis,Nurnbexgo , , 
byla .Apie jo turės daugiau teisės ir tiesos kalbėti istorija ,1-ieaiš 
ki mums ir toji padėtis,kuri susidarė išteisinus tris krltina-muo - 

.’sius .Nors teismas juos ir išteisino,b*t atsižvelgiant i esamos ap
linkybes vėl buvo leisto vokiečiu pareigūnams juos sulaikyti ir už 
panašius nūs ik; Įtinus teisti „Tokie situacija yr; d; ugi bu politines 
konjunktūros padarinys.Gali atsitikti,kad Kūrnbergo byla istorijoj 
gali būti ir kitaip iv urtinumo ,negu tos bylos kėlė jai.O m-s galime 
dar ir tai tvirtinti,kad toks teismo sprundim s musu ir dešimčių 
milijonu pavergtu žmonių vargu našumužino,nors anie ir buvo bausti 
už svetimu kraštu užgrobimą ir gyventoiu skriaudime.

Paminint Paryžiaus Konferencija,reikia prisiminti G.-r karta , 
koki tiesiogini užd&vihm ji turejoVGal išsitirimas atrodo ir k.is- 
tas,bot Konferencija buvo d- ugi o u testr.* linio kaip esminio pobū 
džio.Apic mėnesi laiko buvo plūst .-••si, ginčytasi d-1 programos i>. nu 
tarimams priimti balsu daugumos .Buvo b moz visoms 5 pr--laimė jusi om 
valstybėms ,išskyrus atskirus Italijos ’ klausimus , s ūda ryt s 
taikos sutarčių projektus .Konferencijoj*-; dalyvavo 21 valstybė ir 
kiekvi-.n--' turi jo pasisakyti,k? galvojo .Tačiau be s i be igi: nt Konfc - 
rencijai, jau ji igevo tik-pasitarimu n.-voko,nes tai,k-: nutarė Kon
ferencijos pilnatis, turės galutinei p įžiūrėti .ir priimti :,4 didis 
ji” .Taip,k- d Konferencija nustojo ne tik konferencijos ,bet.
ir prieš tei-jai numatytos reikšmė s , Nieks s šiandien n žino,...r ti - 
visi primti kad ir firiem trcėdtlics balsu nutarimai bus, ?rtvirtin- 
" 4 dižiuju".Jau Kolotovas pareiškė,k:-ū tie visi nut.rim i jo ne - 
saisto,o,be to,turi rezerve ir savo "v'-to".

Vod tik pasibaigė Paryžiaus Konf sroncijn , pres id- jo UNO^ - Jūng 
tiniu Tautu Konferencija New Yorke .Joje bus kiti klausia: i spren - - 
džiemi ,k'-ip atomines jėgos,Ispanijos .kolonijų patik' ti.niu, "veto”ir ? 
•kiti.Ar ši Konferencija suteiks žmonijai taika,1'imingcsni gyveni
mo ir išlygins skriaudos , lobai‘abejotina.,B'nt mjs ’ tur-’:tumėm e<- 
pie tai negalvoti,nes mūsų politinės padėties svsrstym. a ’dar ne - 
priė jo.Šios Konferencijos metu-bus ir ”5- didžiųjų”sva.rstoma Vokie
tijos ir Austrijos ateitis.Sis klausimai yru tiek svarbūs,k; d jau 
dabar dėl ju vyksta’ tarp vakaru ir rytu varžybos.I ko 1-biru linku 
si Vokietija,ryškiai parodė savivaldos rinkime i.Kaip‘ir buvo tikė
tųsi ,ten,kur rinkime! buvo tikrai ,|<?isvi,vokkiečiu taut-.- pasisakė 
už vakarų demokratija.Lyg ir‘ atsikeršydami už ripkimut,so\i- tu or
ganai-pralijo Berlyno ir kitu miesto gyventoju deport- ei j:, i Rusi- 
-j e .Tas" sukėlė gyventojuose tik dar dedrsne, reakciją.
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Churchillio pioklamavimos suvienytos Europos yrs n . vien Euro 
pos atstatymas ir suteikimas joa jos pirmykštės reikimas,b-.:t ^rau
ge ir duru uždarymas bolfe e virsmui-, Del to,Sovietu Sąjungos spaude ir 
oficialūs komentatoriai Churchill! ,-pipylč pikčiausiais žodžiais 
krltinįmois naujojo kr-r© n; imu,- • •

Turkai i Savi tu ; ntr-j; not: dėl B-' idan lu,k-. ip iv i piim j; 
sKrokė n.-igi. m'. i .Soviet-i .k-. d Ir l'bei ui:a K ng^šoVo,b t iki šiol 
vedamo nervu karo i gink-lu k ra- p-visti n išdrįso .Kaip šis sovis. 
toms nemalonus klausimos bus g-. lutinj ir spręstas., dar sunki. nuįiuty 
ti.Tufckai turi tvirta- užnugari ir savo gyvybiniu pozicijų i-j ranku 
n-ir. .Vis . - - •

Persijoj-' padėtis dar nėra stabilizuota,nors platin'-j-.: d.-lyjc 
kilęs sukilimas ir yra abipusiu susitarimu likelizuot-n.Kieno įta
ka peši?-' ik: ,sunku numatyti ,b .t ten galimas rimtas int rasų s u,.', i ~. 
kryžiavimas.

Tolimuosiuose Rytuose. - Kinijoj pili tinis karas vyksta- to - 
liau.Komunistei kol l-r s tegali tik pra.l: im'.jimus skaičiuoti.Bet vis 
vie dėlto .abicm pusėm tenka skaityti'., su rimtais, npyojais .Kol k-’, s •' 
trn tik savieji svetimais ginklais kovoja, b .t n-i rą'gėlimo ,k-'d vime 
di n ir ginklu ' vinhkėi kovojančiu .il!s." atsietos.

Apskritai paėmus,siu paskutiniu savaičių politiku,žiūrint i 
r-ovįčtu vadu stebinančius per.ii?kimus,buvo n prėaug nuo-?-kli . ir 
lyg baltiniai kaičiom?’.Tas- darome gal t m,L d aV-jua tinkamam mo - 
inerftui butu žinomos jėgos,kuriomis f-iik’ s savo planus igy v- ndinti. 
Trį\.c to,atrodo,ir einamo.

/ ' . A.S. • .
-r 4* 4- 4-*4-+4- 4- J • -b 4- • -b ’ b 4-4-4-

Lietuviu del': ei j kvi-.:či: mali Washington 
~ — = — ~„~zz ~z^z: —t~ - — — — —- — — •

’’Amerikos Li-.tuvi-s” iš spalio .5' di nor r-';šo:
’’Posit'-rus -su e d v .-Antanu Oli u, ik:; putliu n Ik tion' 1 Comnitt ■ 

ikvieči. Li tuviu Delagncijo si oi-i'inkti Washington-' spalio 12-jo, 
■ dviems tiksi-ims: ■ '

1 .Sud. rymui nuolatinio ir oficialio Li<. {/UVi-»ko skyriais ik pu
lt likonu Nacionaliems Komit-te,ir • ■ .

2.Išgirsti R-p ub liko nu Partijos nusieti tymo - d'1 N-prikl. ūso - 
Imos Lietuvos atstatymo.

Viršminėtam.'; p^sitorim-: d lyvair P-ots iv-puMict n iLcion^.1 Com 
fmittee Chairman B.Cerroll R-r-:c-.G-ovus oficiali autorit tu,k ••g'v’ 
ti Republican H-'tion-1 Commit t-.c v:.xdu, Liatudų skyrius _ kvi s zy - 

imlus-Am--r i ko s li •■-•tuvius,kuri prit'-r. Kaput j.ik<nu ^.'rtiioą ,pi inci- •
lp<ms -• s u d a r'y m u i plataus Li'tuviu Ib-publi.conu I-ic-cionv.lio 
^Komiteto su .atstovais visos • Am-.rikos kolonijose kur tik li .tuviai

I <- Tai bus istorinis įvykis,nes niolndos Amerikos politikoj" nei 
(vienoje- n?i kitoje nartJ -..vj-f u-.’Luyc 11; ^uvičkb skyriaus Auris butu 
oficialiai prip-žintss. d; lirai National CommitteeP -to,Am..ri.vOu: 
i'ie tuviams -. ^:. .. v. j. bu‘išgirsti koks yra Rcpublikonu Pop rijos^nusis 
tytyma-'s.’dėl Nepriklausomos Lietuvos atstatymo .Ypatingai d'l rę^kod;-. ;• 
■Ėpš jams', jog naujasis Kphgr:Aps\,kuris;bus^'dšrinktč s lapkričio m -ne-., 
sy bus Re p.ub likonu pari j oš valdomas .- x ; a

’ . Kada Lietuviai bus oficialiai pripažinti R;puulikonu Nv.cion^-
liniame. Komitste, jie galės gariru pagelsti Liątųvos n-iprikk ų^omy 
bės atgavimu!,bet ir galės panaudoti s 'vo Įtaka-u p--.a'--1-'. , * nA"~ 
tuviams Ar.r likos politikoje ir šiaip p g nlbctu kur yr- j.- ii-.- £<-.

ificžintis ir politiški kontaktaig-"’' • . Sv
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' Fpeoinlįstu vezjm r j Rucija

Is spelic 21 i 22 d.avietei i' Berlyto ir kitu *avo okuruotu 
| z *iiu oradėjo i Rupija velti darbinis kus speciali'tu?, teub:.i ’us,ii - 
žinierius ir brai'y U 1u?» Iki rpa’io-28 d. buvo ' išvežta apie 8OOO a.’ a 
c. Išvežta dau -iausia iš . AR3- ,Ju; kep s, Pi e ;1,?ei -c ’ ■,Diesel ir kitu 
ra etų, ii klu bei lėktuvu f br i'" u. Išvežamiem-° duodama* trusr> * lai 
<kas pa: irę..gti .Vežamos taip at ir 'eimo-.Kartu prasidėjo ir- tu A 
fabriku i'moi_tavima' ir jisrve'ima .Kai ocialdemotra tu erti ja ?i- 
ta reikalą užaliarmavo ,amerir.ieciai su a glaic taip pat narei- e 
Protestą,tai sovietai parlėki; o, šie darbii.ii.kai tuve p.-./i </e 
•'atarti.': tu sovietu imc-iemir 5 metams ir cad jie i’vyi.c ‘ . vui-t-ii-

J kai. x
x Britai dar pruiesa,kad .orėta i'vožti .-'.ui.-.uriuo' darbi i. u 

ir i' a. .lu zci-Ct Perlyie,bet i> iki' uc britu ..ari. ei valdžiai, ta 
l.otuvo ajar-yta.
I ?a ciĮaibė j 1 mc. e u Rtalii_u

Amerikos telegramų a-e: tbro "Ihitec ires'" vedėja- Eu h Rai
llie : ereliai turėjo pasikalbėjimą .'u Eta Ii., u. e ta Ii ui buvv duetą 
xq klausimu,! .kuriuo-s jie. tr.mj.ai atsa-ė.I ilsu'ima,i’ £ur,-jo me - 
1— -'ali kilti didžiau' ias -avoju. pa-'aulio tanai ,atrake,i-.ad i- 

;.’7. "...' kc.ro kur'tytoja ChurobilU ir jo bei dramii.-
v.. ."cijc-j ir JAV .'.Apie teidru „vietų .ar iucr;.ei.ė: r aibių Vo’ie 

: ti joj,Austrijoj-,Ve. qriioj,Rumox.i’c-l,Bul ari j ir Lei. ijci paa^ė;
•-..„d jc rudar ioior ie 2'0 (ki’. yra ca-ake4 Cho t-cbilĮi' ), l e t _ bO 
rivi^i-u q juve r lavi ic 1 i'vi : ių te a.Toliau narei' r.ė, -"a^ ame i .ie 
ei u karo laivvic buvimą Vi^ur* ecic jūroje iir lai'-.-.' boreik ciu,va 
karir.-e Lerži -:or 'ie;-.. -alų tiie , p-..' i-a'.-; ■ te tik už 3":ii6,bct it r;u 
litini Vo-.ietijor vieiu.ss .Tain p-: t a t • a k ė , kad Ru-.1- '■•vo <-.tomi - 
iš' bembo" arba ko i.cr' kire i ja p-ia^au išturi.

-r-’ j.; r. j. ’ į j 1.1. ■ l į ■ , ^ą. 144 14. ! 4- 4-’ I- A* 4- -A 4- 4-4- L4*’ I-!- 4 + '--Ar-t-4-

P či d €? K a

Lietuviu Kultūra-' pruU'iia ie<oja ’’alzbur^c Gla «.ibo„a . Ii 
tuviu meio kolektyvui u^ a t ■ ilai..<yma ir - uv idii-ima P.J;AK ^i-^. . 
mcitažo Riedo stovykla je,kuri' davė mums nro-o' pajau- ti uau-a 
i< a_ u va šia, 'ris imli t i lie tu vir £ u o. i u c ir d ii 1.0 •

Riedo Lietuviu K-.ltūrc-- 
Draugi ja

uz

ržiau. .iamės}kad teko pamatyti Riede^alzturjo-Glu^ca 
- lietuviu mero studijom darbus ir^Ubuei,.-. d tv-io.-■ 
lymoce tiek daug yra pasiekta me o <rityje. ...

:.;i •žgutus *1^1
klai% ’ ■ .

r

lietuviu Kultur 
Ir„ugi ja

-41 '-"ii -
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!
 Kaimyniniu -tautu kultūrinis gyvenimas Gioscribeche

L-.r-viu tutin'- grup; sudaro didži. ivi'- GI :r- rib-cho .stovyklos 
gyv-ntoju J-. .'i t rp>- yr. n-rr'• int 1< ktu Imlu p-jėgu^kuriot 
vr'dov -u-.įr viro ;n kultūriniam gy venimui .Stovykloj- veikia viso eilė 
Kursu:proncūzu kolbos (50 kl urytoju),2 engiu k.klesfes (98 klaus,) 
2 šoferiu kursu klasės (45 kl ųč.).

Iš mokslo ištaigu veikia: vaiku darže lis (48 vaikai),pradine 
mokykla (52 vikri) ?IV ir V gimnazijos klasės(3.5 mok,) ir pienino 
Klo.sč (40 mok,) «

Kėlėt kertu pasirodė su latviu dramaturgo Bl-um'nio veiks - 
įeis režeH'rmnnio vadovaujamo dramos trupė.Veikiu taip pat mišrus 
j.s 55 asmenų choras, kuri cip. vadovauja Vascrinš ir bažnytinis kvor---» 
tat ’s ,v dov.- ujam- .e- ponios Zandeks .Veikia dar iš 16 «--sm<?nu suside
dąs p.Bulio voaovouj mes tautiniu šokiu ansamblis, sėkmingo i ges - 
•įrolioves Riode ir Linze. •

Dabartiniu m-tu visos mano jogos ruošiesi Latvijos i;-prikišu 
Homybt s. 28 m tu sukakties minejimui,kuris bus lopkr.l? - 18 dien..

Stovykloje- latviai leidžia savaitini Austrijos latviu ergine 
i»Lat viešu Bolss Austrija?'.,kurio vyr. rrd.yro Fre ivr Ida ,

Estei
Pas estus kultūrinis gyvenimas,atsižv Igiont i jų kolonijos 

n.-g-usurna,apsiriboja vien tik pr-'din: mokykla ir savaitraščiu 
’’Side".kurio vyr. red. yra Norgen.

Paminėtini ivykę keli t noro Farm koncertai GI-s c nb? cho ir 
jjozarteumo salėje ir šiemetinio tarptautinio muzikos konkurso Ža
lsvoje dalyvio smuikininko I.Romanenko r-šit- liei.

Vienos iš Amerikos Darbo Federacijos v-du.Antanini,1 nkyde
ni- sis London- spaudos otstov-ms yra p* r;- išk;s_, ”J\ i cčomin-’s bom
bos p-slepti b{itu turėjusi Sovietu £■’jungo ,toi e ko po rim- nt ” e. bū
tu j.vy]--rQ no Bikini salos. , be. t ji p-rgyvnbų Londonas,’'

(Novo-. Vr>-mis ,Moskva ,kr 18)
Žinomos Am-Tikos generolas Tokio miasto viešai par-iėkė : "Su 

Rusija kariauti r- ikie jau dobT,nieko n laukiant,kol m s vi ni 
turim 'tomin's bombos p sl'pti ir jr\ (Rusij Jgolim. n-, sunki ! 
nuga 1;-1 i e"

( t n pat)
"Aš su isitikin-.s ,ked n ujos ker-s yr" ne isv-ngi' m'o "?po.^. 

r- iske Randolph Churchill° ^uv „pr _mj to sūnus vi noj-. k~lboj- 
per Am'rikos r;dij"o"C įimrs u . ; -od t”£ k" r s bus už kokiu 
ęštuoneriu ar n-t. .d-rimties m. tu,b-1 už ■ - e->w ^k-d
jis anksčiau ar vėliau kils".

4+ + + -r + +
nm-. likos Gallup Institutes pravedė apklausine j ima , ar JAV tu 

ri t\sti Byrnes politik-,-r p--g-?l buv.fin'nsu ministc.no Wallcar 
patarimus .Iš ^atsakiusiu ?8$ pasiseko už Byrnes politikų ,16% už 
Wallace ir 6^ neturėjo savo nuomonės.

Baigiant laikrašti . s-p- usdinti sužinoto,kad jį .Amerikos^ Kon- 
gvcsoį ir S'-net'-. rinki»nu5_ laimėjo_ respublikonu. p''rtLij:c „Pi. čicu 
Mitchr: num- ryi
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Mus pasiekė žinios.kad pereitą pavasari Kaune buvo labai dide- 
f lis potvynis»Sroiilke 3 niu ir tikresni v ^inxu apie Kauno ; j liną jpa-' 

tarytus .nuostolius ir žmonių aukas, niekas nepąs^elbė. Įvamiais ke
liais gautos žinios buvo trumpos ir tik sake,kad Nemuno - Nenos is 
siliejimas ualietė didele Kauno dali, potvynis Kaunui ir jo j>rie jos 

ibiams padarė didžiausiu nuostoli- ir yra. ž.. xniu auku.Tokio pcu žynio 
■miestas nėra, nates pusantro siuto iezų. .....

Aa.erikos lietuviu apauda bandė laiškais išsa'Uc.u ni16 t’v- suži 
jnoti,bet tik viena, kita žinia pasiekė,ir vis buvo tvirtinama, i'.d po 
tvynis buvęs mi ~i ya oi rJ-as. rl'»dale Kauno daj_is skendėjo po Vcnoeniu,pa 

Idaryta dideliu, n ostoliu.žuvo nemaža z’acniu. ... ......
Šia vasara iš Lietuvos per Lenkija i Vokietija ątvy—ęs vienas 

tžydas srulki.au papasakojo apie potvyni. Jo žiužiais .visas Kaun.. cen
tras ir senamiestis skendėjn po vandeniu.Kęstučio .^acveje ii Lais — 
ves alėjoje plaudė ledai.Karo Muziejaus sodelyje vandens giiu-’as bu 
ve metro. Kauniečiai kalba Ji'd . žmonių auku skaičius siekia apie

i5Xu,tačiau oficialias ist.-igos jokios statist!-os neskelbia ir po- 
■tvynio padarytus nuostolius slepia.

Dar i’ssa.iau Kaino potvyni apibudina vienas Lietuves len<as? 
šia vasara repGJtriavęs iš Lietuve 3. įasiiem.da .•tas to lenko, pc.sat o ji u 
Amrikos lietuviu dienraštis "Draugas” potvyni tai: auras o: Kaunas ,

I labai nukentėjo nuo siu retu Nemuno - Neries potvynio.Antra.valanda 
nakties pakilusi 6 metru vandens banga užliejo visa pakalnėje esan
ti •'lesta.Laisvės. alėjos carai balkonuose kabojo ledai-Neri s ,pakeis- 
da-'ia vaga,nušlavė Vilijampolės dc-rbininku -ėdimus n.- rukus-Keinio ka 
lė jim.ęįprigėrė kaliniai, Tradz r gi šis ilžiniskąs potvynis> prasidėjo 
nakties metu ir labai staiga., daugeli kauniečiu vanduo uztno dar lo 
vose-Kaikuriuos gyventojus dargi suklaidino netikusi miesto adriinis 
tracija j ;. skelbė,kad potvynio pavojus j<u praė;qs.i±- tuos.kurie iš 
žemojo li.stc buvo išsikėlė., ragino ;r iūti atgal. Buvo t oriu, kurie pa 
klausė ir,grižo na.-o,savo, butuose b'1 ve užklupti besiskver biančio 
vandens.Be to .potvyniui prasidėjus ,na.kti. bubo panaudota sirenos ir 
spogdina 'i ledai.Sirenoms kaukiant ir šaudant p" -uniečiai pamanė/'ad 
-'tai orinis puoli-.’.as ir skubėjo i rūsius aiesto centre,kas yra karo 
ketu irngtos’slėptuvės. ir čia buvo vandens apseki.

Žuvusiu b.:'oniu skaičius oficialiu ištaigu nėra paskelbt s ir 
yrc> slepia -ac bet mano‘a,kad jis siekia kelis tūkstančius”»

Vilniuje leidži< >• -’Tiesa" skelbia,kad 1945 “.etais Lietuvos-ge 
ležirkeliais prekių parga.be/ita pusketvirto karto daugiau,negu i$39 
m. ir pustrečio ‘’•art daugiau,negu 1940 m.Tas7atrodo,yra dėlto,kad f
da'og turto,reparacijų sąskaitenjuvo gabena."v. i Rusija iš Vokieti - 
jos. . ' , . • . .

Londono radijas ur.-nešė ,kad L-' ;ab ergo (britų-•••ono je) pabaltie - 
žiu stovykloje apsilankė ir kalbine grįžti na o sovietu kirininlcai 
buvo ap'ėtyti ak eni.nis.Buvusi' mesta ir granata kur’ sužeidusi -pora 
pabaltieciu ir viena vokieti .Sovietu karininkai,kaip pra?.eša radijas 
laikėsi 1 e britu karinės valdžios leidi o.
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Musų mokyklai

Antanas Vaičiulaitis
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Isp^-au1- ė trys broliai žvejo ui.Kai jie nusiyrė i vidūri -ariu, 
ištiko audra.Vėjas taip šniokštė ir daužėsi,kad žuvėdras priplakda 
vo prie vandens,ir išsigandusios jos tu; ė ant valties kr- btu.Vil - 
nys kilo aukštos,ir vėtra s : aute vis s.’.a.rkesnė,nešdama laivu, kol 
žvejai išvydo nežino-’U žeme.pajūry buvo ten staigios'uolos ,ir bro- 
l.rai pa.ia.tė art jų loteri.Jre nustebo,ko ji sėdi vėjuose ir viesu
luose, prie supykusiu nariu.

Jauniausias tarė
- Eisiu ir pažiūrėsiu,ko ji laukia.
Vyresnieji draudė ji ir sa’ ė'
- Matai,koki st-’tūs čia krantai.TJei sakalas ju neublėktų,nei 

voverė neikoptų - '-am tau dar •čgi-'tij-
Bet jisai rėklaus ė ir iššoko į ri e s.,1 "riaušės ,kuri buvo tnkizi 

u^i,kad turėjai galva, užversti žiūrėda s i jos viršų.Žvejas 1 abi" 
nos i uol,:s ir jo-ūs kopė aukštyn.Vejas čia brvč stiprus,ir paukš 
šiai,atnešti iš ariu,! risi ūždavo i šlaitus ir krisdavo žemyn i 
sūkurius.Vaikiu-:s jiošk^jo iškyšuliu ir barstėsi už akiienu.Jam i- 
s1 .rudo rankos ir 1-njos,tik viršūnė buvo jau arti,ir jis pro vėtra 
girdėjo,kaip kukčioja :org 11 ė.Apačioj e valtis p'lūčLuriavo iuza 
kaip skiedra,o broliai buvo nedėdesni už adatą.Jisai davė paskuti 
ni šuoli ir jau buvo šalia moteriškės,kuri ten sėdėjo.

Jis tarė
- ko verki?
Ji atsakė-
- Kai aš vaikščiojau sode, r--ganius p. g-vo -ūme ir atnešė i 

šita vieta.,Jis ruletė i narius auksine ia.no kurmle ir kaip man 
gristi vien<i koja basai?lš m.mes juoktųsi visas miest.-s , juoktųsi
ian-i tėvas ■’"-■ralius ir motina ?m.r.-.lienė.Mnisteri. ’,i pirštais rody 
tu i nme ir kuždėtųsi vieni kitiems į misįi

Ir karalaitei vėl taip pagailo auksinės kurpelės,’ud ašaros 
biro jai per veidus,ir jai krūpčiojo pečiai,kai ji t n verkė.

Žvejas prabilo:
- Sakyk,kūr nūs1 e-do t vo kurpelė.AŠ j < tau ištrauksiu,
- Matai uola,- ji atsakė,- aplink kuria vandens verpet i pin

kasi.Tenai raganius ja. nusviedė,ir puld vi ji sužvilgo saulėj. =
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.YaiJ-inns nulipo pas savo brokus,ir jie nusiyrė ties sala.-Jie 
į plaukiojo ten tris n--vtis ir vis nieke nerado.Kai-išaušo ketvirtas 
įgytas , gilini ariu dugne jie pamatė žibant kažkokį daiktų.Jauniau
si'-' s žvej s paniro i vandeni.! jį žiūrėjo žuv-<s,o jų akys buvo iš
pustos ‘’■■ai1;, liktame s. Jos žiūrėjo i vaikiną.mojavo uo.de; o 'is ir 
ziopėi j o, ly gretintu jį pr; ryti.Bet jis buvo drąsus ir skendo vis

i £-*-lyn,kol p. siekė dugną.M.-ži karosai s-ve -snukučiais judino kurpe- 
-ąi'-uria jisai po.ė ics iškilo i viršų.Br-lieti nuvežė ji prie Įranta 

! oet a-b r - •- re s1--nudėjo nei. rariv; r».i 1-z'j..>1'---i jis <*k. cninit ir

n -r-i ite juokėsi iš džiaugsmo ir d-vė j.ia apmauti vojn, jis 
• -.ve uirpele ir grlv joje d 1r- r-loitė j-"’i labai d'iii,Ir jis rovė 
--g , ir-fe.-.-.i ilgai.o b. igęs jis tenorėjo eiti pas T ralius .1*urie jam

-ą Grįžk p-s mus .Audra rutilo,nes ištiesėk tinklus ir pasigavę 
žuvies j.la.ū'-si .e y ;-.o.

Bet ■*-. r.-'lf itė sudejavo
- 0.1*- ip s’v-uda ‘Nusėdę j u ko j a s. ir 1~ ip -š grisiu i miestą9..
Jis atsakė•
~ m t>.vc- nešte nunešiu.
Ji nudžiugo ir vėl juokėsi.
Tad - -’is t rė broliuos ■
- Irkltės p-s tėvus ir sakykit • jauniausi--s sūrus turi nesti 

■tnfe. 1- ite,Jei jis negrįš n-xco,t’i atlėgs ir ant k- rtelės ties -an
glį nutūps p ūkėte.Jei ji atsiris su diemedžio erkele sn-pe, č:--s..i 
ouj. It-lming s.Jei jis bus v rge,ji laikys dilgėlės, lapą,o jei VL~ 
oi. j o nebus,ji turės eglės spyglį.

\ Jis p- ė-ė k- r- l.ite ent r nku ir nešė- j-- per s 'i lt ynu s ir pie 
v s,,Ji -trė -.ė g Iv. % ja ; į petį,ir jos pi. .u1' i lietė j-jc vcid-yAtc 
•K v-J" r s.c- ju'-du u s ne :■ tė ne?, miesto nei žmonių - t. ip toli ra. 
'i ai u; e. buv- j ją nuviltoj ęc-Te st -nt ju'du sust^j^ girioje ik rado 

’•-.ža n.-k-'.clį.Žvoj- s iš š i-u nupyė la-vą ir pririnkęs s amų joi P ’~ 
’'iojc pį; t la.tjis- i v.ikšėi'’jo ši'it- is,skynė uogas ir j ,, valgyk110 
K'i dierįu- užsi er'-ė ir prn medžius sužiuro žvaigždės,k- r-laite at
gulė -nt s-.', -anų ir s.- pn vo a.u1~sinsE kurpeles,Bet jisai neg, įėjo 
-•ic’gnti’ i;-n lauke prie- duru atsisėdęs mąstė,kokia ji daili jam.

. Tad: 'V-Ubudn girįu žvėrys ir ėmė rinktis pas trobelę.Pirmutine 
'•ėdžių šav otsliuoksė jo voverė,paskui’atbėgo kiaunė su id lku , 
ir p; skiausi.*-c atkrypavo lokys.Buvn .ten ir žebenkštis su stirna, i 

vi šokiu,-ražu ir didėliu jų ten prigužėjo. Jie apsupo narelį ir Pr’’
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-ie s is. eilės pro plyš i žiūrėti i’k r 1 įt^.pric trobelės -rtin'si 
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jo,i- d ji nubudus, jų r.citsįg. sįų,ir, sueisi fatĮlJūž-kru^u,už. -.ėdžių 
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— Ne, bi t. s 1- rcivių.tik visi gVinr- žyėr"'s'tbu?.ėl0’
Is ;. .v'' slėpynių iižlir d'-ir vii1* s su vi unc ir vovere su stir 

^<',visi jie idlind-' ,di deli ir Ži.Is Wo eust'de dži ugėsi jie- ir , . .> .................. .•..■■■■.■. . •■■ ■ - ■ ,-Į' . ■ • ..'i’-.j t .1. . -
:sę jo vieni- TLtu'sfįk- -d' >.;rai- ite • v Igo' ju purirJ'.'tus riešutus ,ir ., ;c- 

du. i.ur . .i vrhci.lid.JA .7 ■/■■ - •; <; \
' ■• .:- .,-,r- -v’.-<y-..O ĮeJiJ--.S .,-ė'^Urt ■>¥>••••. gė^Ū^'-3'--

. jiokys- t:re 3d±-v ■■ ■ ■ ,7 ė
- soek nj».t n no i>Gciu,ir nūniš-tU t'uvęlligi : ’lept ' i'
Ji užsilipo j -ji pnt nug r 's ir isik.-.įinb Į jei p.i'ukus*Koj’S sU 

'-uksinė ;is duirpelė'is' ji užsidėjo ant jo .'-.ucų.If t':.ip jie' kėlinvo

•.v

etc s.: ir -1 •:z>\7i.UG<Tctirvir

_PU-"č.i 
i'y, o n'c - 

per a-
• • •’ * r ‘ : A •’ . S ė 1 f' Oi 

,d 1Vr-~i

su ki :unc beg'- ib sohu.Tiki stirn 
i neg, lej-d iškasti ir darine j A 
suposi; b; •■’ r s ė- iri ^r?lipė' £i<kliis ■
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.Pavakare jie pasiekė lygius laukus ir toli pamate bokštus.Lo- 
s?s nulaipdino karalaite ant armis ir tarė: -

— Mes bijome kareiviu su šJutuvi-is ir toliau neisimus
•?'i'i>•-c;q atĄsl i. girias ir s, uir JU3 v.d-axaitž su.žv 

u nukeliavo i miestą,ir žmonas ja, pažiųo iš auksiniu kurpeliu ir 
'."tydani kepures šaukė taip smarKlai^kad-’karvęllai ant stogo apknr 

.-Sužinojęs karalius išjojo'ant balto žirgo ir savo dukterį pasi- 
•Jdinųs i karieta nuvyko i ruimus,kur dainavo,šosko'ir valgė,o mi - f 
aus lfegjr-= visus bosus, ciek jų ten rūsiuos buVo.Žvejas sed-'įpt'irp 
cnerolų.ir po. vaišių ka?-alius pasišaukęs jam tarė:

- Duosiu tau maišo .->uks'o,kad namo grįžtum turtingas,su žvil - 
anciomis pušnimis ir š .-monėlio apikakle .Tau nereikės dirbti,gale 
i vartytis lovoj ir gerti vyria.

- Kc”s man’iš’ tų pirigų ir’lobių,ir ko man keliauti iš čia. 
lok man darbo,ir bus man smagu tavo dvare.

Karalius liepė jam prižiūrėti sodą0Jls gene jo. šakas , kasinė jo
4 3

>mę,ir obelys pražydo maip kvapniai,kad karalaitei patiko vajjpš— 
,oti tarp medžių. ’ ’ .—-

Žvejas jai tarė:

- Kai tu pasirodai tarp^nlyvų ir vyšni i. visos^Litžs dūzgia 
ug meiliau.

Ir juodu kalbėjosi apie' marias,apie auksine kurpelę ir girios 
eris.Bet karalius nenore jo,kad j/bdu šnekėtųsi.Jįslispė vaikinui 
rti arklius,ir jų plaukai tuojau ėmė žvilgėti.Jie buvo linksmi , 
etė sprandus ir žvengė.

Karalaitei patiko važinėtis,ir ■ kinkydamas arklius žvejas tarė-
- Tegu ratuose tau. būva minkščiau,kaip ant lokio nugaros.
Tada valdovas ųssl.ė jam lipti i bokštų ir žiūrėti ar priešai 

ateina. Jis stovėjo -t. n septynias dienos ir septynias naktis, nš- 
J^jųjri’tų jis ibvyc > pulką, artinantis prie mi-sto.Prysaky jojo 
jfas s u'k^uoonu apsiaustu ant pe’cfių ir auksine karūna ant galvos, 
ginklai kad net aki vėrė.

Žvejas tarė kara.i.rui . 1 ------
- Mačiau pulką ra it^j^^r^gail^prin-sni?
- Ne,- .atsakė va] dovos.- Tai mano kaimynas, 

cės 'mano duktė .
Vaikinas išėjo 1 

ilbancių varnėnų ir
Jis -prabilo:
- Tu man buvai dž

Imlu.Aš kopiau stab i 
s nešiau tave ant i 
eEiau juos Jaukiu

soda,vaikščiojo tarp žieduotų kriaušiu ‘ ir 
susitiko karalaite,,

iii,ir aš nepabūgau jūros sūkuriu ųe tamsių 
ais šlaitais,palikau tėvus ir brolius ir miš 

ankų^Aš saugojau tave nuo vilkų ii .lokių ir 
kad tau_tnrnrlitu---- ---------
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Aguonėles

Ugniaspalvės^'
*iy rugius visur liepsnojus 
k . g išklyka ro’peus <y 

p^Gį^rpelvės £gpon"l'~*»
Visa-'t S T

Ar eis žemė,ar bia rojus? -
Ugniaspalvės aguonėlės - 
tik liepnojes,tik liepsnojčg,

{Kazys Binkis)

Xtylėjo ir ni-lko neatsakė 
■s vėl te-rė;

- Ką man daryti, kad tu kalbėtum! Ar tau parnešti paukšte giedan
čia devyniais balsais,ar plaukti už jūrių mariu ir ten salose tavo 
rūbams nukirpti avis,kurios turi šilko vilna?

Ji nieko neatsakė.Ji išgirdo ties miesto vartais trimitus ir 
grižo. rūmus.Žvejas nusiminęs sėdėjo pas šaltini,liūdnas jis vaikš
čiojo sode ir atsisveikino su modkiais ^žydinčia i s eilėse,ir su žir - 
ga i s, ž ve-ngj_an2dr^a_tvortnxrsn..

Paskui jis iškcliovo ir ėjo per laukus,brido per liūnus.Jo dra
bužiai sudrisko nuo erškėčiu,kojas skaudėjo nuo akmeny.Kielės ir 
sniegenos lėkė pro ji klausdamos:’’Kodėl tu toks nelaimingas ?"’ Girio
je lokys i ji žiūrėjo nustebės,o veverė n.žinojo ke daryti ir etai - 'V ' *
sėdus ant uodegos išskėtė kojytes.

Jisai nuvyko prie mariu kranto ir prarytojo ten visa Gi ns ir 
naktį.Pytos buvo audrotas .Vilnys kilo ir šoko kaip supykę žirgai ir 
beitomis -putomis nuaudė pakriaušes.

Žvejas žiūrėjo i verpetus jūroje,ir staiga jam 'sme stelė jo, ' lyg 
dugne žvilgėtu auksinė kurpelė.Jie pasilenkė nuo skardžiaus žemyn, 
šoko i bangas ir paniro.Jis skendo gilyn ir gi-lvn^kol is tos vietos, 
kur jis ikrit^^T^kJ-lccįcregžde,toji maža paukšte,it atstačiusi brite 
Sūki„orjj^k^ėtra lėkė 'p»rtv<nadrtdt^_—dųj-Us.Skrisdama per giria ji 
nusiskynė .eglės spygli ir“nuplasnojus atsitūpė ant kartaitės,ties 
žvejo tėvu langu,

Ji ten tupėjo ir laukė.Ėjo broliai pro *ssli ir jos nepamatė .Tė
vas pažiūrėjo | paukšti’ ir nieko nesuprato.Pakilo tada nuo ratelio 
motina ir išvydo kregžde su spygliu snape.Ir ji gailiui pravirko.

17



IJ.A.TU7S.I G-L b-.KBnChi.-

Sp lie *14 6 .Innsbruck erti in’.'' ~tud ntų t'tovyb’s por-’dy bu 
vo nut rt tstovyb’r buv in \ p rk lti S Izburę n.Ntuj i -ud ryto- 
j< G-ntrin's Li- tuviu Stud nt'u At,:toVyb: c Ausrijojr pirmininku iš
rinkt r, dr y Vyt oAnt 9D>. m’.-r v • (S-rlzb.) , vic•p«T urgis Hudz - ik (l'nnsbrj 
ir Brn.B r: n.■u-k sĮGr z' r.kr.A2.fi .Hoti-k it if 'S<vlzn,)ir iždinin
ku Piė .Urb- n~vicius (Inųsbr .)«

Pu&s »2’! doGl snb’ch'. g • stroll-'vo Bi do li'tuviu kol-ni j or. 
prr din’s mckykl-.-E mokini i,v dov uj mi N,Grip/ liūni n’ s .Liono-: rt •-, 
d.' inor ir -šoki'i prašoko visų viltie .i-i kvi n's progų -ic? num'ris 
buvo n u j i įdomus ir su n r-’pr stu nuoširdumu ir skoning i 'tlik- 
t-- s e.Publįk-.- buvo ti k cuž v't" .k d d r t, p ti vi: r’\ l.’tviri p - 
pro’ kit-- -’i: ne p k'rtoti jų v-ik ms.l.ri pešie-kirto - r r iki 
prid'-ti ir pi nists Aid ,Pr-pud nyt ‘ r formed -tžvilgiu įvirici 
ir įdomi--i improvizu ?t-s li:udi s d inų ii šokiu r komponi- m-nt • s.

Į Vokietijų (?r ibu- g. n) meno studijų t ,sti išvyk-? mūsų 
t<" tralinių p-st tymų r žis:i-rius ' ktorius jucz's-nkstin-'-E ir j u 
ni ji m niriink-i - V.Btrn vi'ius.P.P pš ys,.T.Krlgcv s.

Ru^s.žg a „musu •- ns-'intlir s--kmin£. i £■ s troli' v- Iii d? koloni
joj lj- r. rodė J”.Akstino r -hisuot i: sufi ryt'- monteJsr :i.-:i ’litavo 
iš-sili j.-".

Gimnazijoj-' d-rb* r - in- pilnu mpu.D-’ j. r t-j.pu trūkumo air- 
b-.Ev dvi m p m'inom:I - 17 kl'sės pri s pi-’t ir V - VIII kl.po p.

" n»hiniu .".-£.-y^->7vj.’ms.

- prčį.-kcij' tsir? š? f-r- 
bi majų skitytojų;k d ii 
fr, i?^-i r-;
ti J iki scie.oiuc -n tu 
1'ikr šiio įsi. rainio s-.lj>- 
- os žvnii'i p sunk’jo svrr- 
^4 -r«i' d' 1 t r ak limo d rb-? 
j’<^s;poii i‘i us ir kitų 
būtinų J
At't'tv J-- l’-i kti >'■ .1. si 

t-įfd in i ibi isti, 
ki k r' ^i*7- P r r:’-os - P; £ 
tuos 7srt ir 
kuri' C j-1 ®ur*i£ L' d ti • 
šiuos sunkumus, nufiyl’ti.

,n £cli m-n p's.- kyti,g rbi moji, 
-im i k- ugummi?

. - ” 7*^ — — * •— —- • — —v

; ir^- šti 1' idile Sp-udop irrbuotojų Kol-ktyvss d'fiuoj..^ r d kcin-
•°1-Ci jr’.I? d-k-:-i jos ir rdmini-str-^ijoE 'dres' s nb on,b-r-s 2.

’ Ats-king s r d--ktorius C-.Grinc- vįoius
--—.--s —„c:--—s—1-"—3s—’-r--'--------------~5 ---------------------

Kr .k inc 1 šil.
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