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Austrijos—Lietuvių Savaitinis Laikraštis 
Salzburg,194? m.vasario 15 d.

Lietuviu tauta,būdama antike Ii o, kur su 
sitinka rytai ir vakarai,savo istorijoje y- 
ra p-kėlusi daugiau kančių,nagu kuri kits. 
Tačiau tai,ką ji šiandien pergyvena,negsĮi
ma palyginti nė su vienu praėjusiu amžiumi. 
Jau veik dveji metai,kai ramybe džiaugiasi 
net tie,kurie praėjusia nelaime žmonijai už 
traukė,tik mes,rami baltojo žirgo ir žalių
jų rūtų tauta, kenčiame ne už savo nusikalti 
mus. ir kančios galo nematome .lienuostabu,kad 
daugelis mūsų nustoja vilties ir klausia, 
kas gi bus su mumisir mūsų šalimi?

šiandiena lietuvis,vistiek kur jis be
būtų,gyvena vienu troškimu - jausti po ko
jom Tėvu žeme ir būtiĮ-s.avd pastogės šeimi
ninku.šis krašto ilgesys yra toks-didelis 
ir šventasjkad .tis-s juo išnyksta visi mūsų

• priisingųmaihToėėl Vasario 16 minime ne tik.- 
kaip ’..brangaus" ątminimoudięną ,bet ?į- »ja ;žiū- 
■rime k'aip i kelrodi tolimesnės kovos 'už mū
sų teise.*? V ’.’.į.: ■ ' .

šiandieną .-lenkiame galvą’- prisimindami 
tuos ,kuri-e ,.ųž,tq;;jįdėtla’kovodami palinko 
pr i e ž e iri# s, p ė į1 įsi s Wmi' - š 18, ga rb c? 'ir "t e i s ę 

< mums. .• ’ ’ - :-į. •y’? .
■ f-’• Laukdami* iš■’pėšaūlio • teisingumb, vado- ’ 
veukimės ir patys meilės Įstatymu,taikyda
mi Juos tiek musu broliams tremtiniams,tiek 
.tiems,kurie yre musų kančių--priežastimi.
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Prof.V.Krėvė - Mickevičius išvažiavo'

Vasario 12 d.prof^Vincas Krėvė - Mickevičius su žmona iš Glasen 
bceho stovyklos išvažiavo i JaV.^ '

TBūt'ų»beprasmis. ’dalykas "aiškinti, kas išvisc^yra prof .Krėvė ir ko. 
Salzbui-gb'lietuviu kolonija knistojo.Jo valde, pirma visų kitų vardų 
žinojo ir žinos kiekvienas pradinės mokyklos mokinys; jo; asmenį,api-. 
budinant vienu sakiniu,geliįa taip nusakyti: mūsų klasikines litera ■ 
tūros/kūrėjas ,. žmogus 'stovėjus Lietuvos mokslo’ir kultūros priešaky-, 
vyras,kuris pačiu sunkiausiu ir beviltiškiausiu Krpriklaūšomds -Lietu 
vos metu,nekritisk6'š' visuomenes ir. laiko viešpačiu akyse rizikųoda - 
mas nustoti^vard'o,mergino' -gelbėti' žūstančią valstybę.Tat teisingai 
Salzburgo kolonija tuo vardu, didžiuodavos prieš visas kitas.

Sunitus buvo prof.Krėvės’gyvenimas tremtyje i&ūnkuma dar didino, 
vieno neatsakingo Amerikos lietuviu laikraščio puolimai jo adresu ir 
vienašališkos Itplkušiu įvykiu- aiškinimas taip,kaip tas yra naudinga 
tik musu priešams.Tačiau niekas nematė jo nusiminusio ir negirdėjo 
kuo skundžiantis.Priešingai,jis"kitus,jaunesnius • • ramindavo ir 
buvo Įsitikinės,kad Lietuva kelsis ir grįšime namo.

Kai didelė'dališ 'taūtl’e^S’lu venge vrS^uoflehinio ar kultūrinio dar . 
bo,prof.Krėvė,nežiūrėdamas.55 metu naštos, visur, buvo ten,kur buvo 
kviečiamas : skaitė paskaitas,dėstė pamokas,vadovavo gimnazijai,raši
nėjo. Tik jo. autoritetu prisidengė, jaunieji. ir galėjo daugeli darbu 
atlikti. ■ ’ ' ' -

Profesorius kaip žmogus savo demokratišku’paprastumu,kuklumu ir 
nuoširdumu’visus žavėjo.Tuo jis buvo, nepasiekiamai didelis ir visu 
lietuviu,be pažiūrų ir išsilavinimo skirtumo,vienodai mylimas ir ger 
bismas .Tai sakome n-'-todėl,kad papra stai gražiai atsiliepiama su kuo 
atsisveikinant,bet jei to nesakytumėm,būtumėm neteisingi.

Su skaudančia širdimi išlydėjome Profesorių.Tačiau džiaugiamės, 
kad naujoj tėvynė g jam atkris dalis neštos ir kad- jo darbuotė tenai 
atneš d'-r daugiau naudos mūsų tautai,Daug šviesiu.ir tamsiu, prisimi
nimu, paliks, ši ištrėmimo vieta,bet gražiausia kas liks atminty, tai 
garbingasis senelis,apsivilkęs rudais kailinukais,kasdien kantriai 
stovįs eilėje prie virtuvės langelio,

Lies linkime Profesoriui ir Poniai labai geros sėkmės,sveikatos 
ir gi'oit.i susitikimo Bainevos saly . (g.).

* ■. • • . ■ 4- ■ • ’ - ’ • ’.
. .-Vasario 11 d.Glasenbacho stovykloje buvo surengtas iškilmingos 

pro'f .Krėvės ir-Ponios išlsjy.tuvės .T rtro salėje gausiai susirinku - 
sirms lietuviams mok.J.Lenkus trumpei apibūdino Profesoriaus veiklą. 
Po to kalbėjo list.komendantas,gimnazijos vadovybė,mokiniu atsto
vai,spaudos kolektyvas,moterų ratelis, studentui * . ir visuomenės
atstovas .Posėdžiui_ pirmininkavęs kolonijos lyderis dr.V.DcmbravE 
perskaitė ir Įteikė’oprof.Krėvei atitinkame adresą.Buvo gėlių ir dova. 
nu<Vpkaie ka’imo-’’.viešb.učįo.;seldjąy.kolonija■ surengė išvažiuojantiems .•? 
vš'Ise's^ir ou1. irfi ’ "i-s . 3 • _/' ’-t:

-;7 ;•- .''’y’.--'.+_■;• > ■-v._■
••ūr^’V’ašario^lSddįyisinšusirįnką./tias^S.b.ąraku su fProfe^prrųii ir Po

nia' husifptbgfafavtiįPeškuljapie' 14--yal’.štpyykloš direkcijos automobi 
lis išvežė, viena didžiausių lietuvių.gyvenusi su mumis 15 mėnesiu.
rms&ni-lain. ' r-' - v

?8 j;Aųstxajos^liętųvi.U’..gimnazI'3?;.Blaątnbaebe^ovo 'pirmoją.^.irekto 
riauš atminimui j Ja' isVažišvimo ’ ditna 'pavif&'intė PROFLSORIAŪS*’'-Bšia&hO

... J. .■ \

:17- ei o-ei •
.-Jį... ; 2a;. it. .

2



EGLĖS

Ir žiema nekinta 
Egle lė žalia - '. 
Tarp amžių nupinta 
Lietuviu dalia'.,, .

Ar žydi pašlaitė, ’ ’ 
Ar spiegas ’arti., t .: 
Lieknutė eglaitė1 * 
Visur ta ^ati'«»»' ’•

j.nt žemės atėjus'', •'.. 
Iš amžių gelmės, . 
Per audras,per vėjus 
Ji rūsčiai -šlamės.į.

- 5 ; . . ' -ų r

'Jurgis Baltrųsųitie'

/GILSME? \ <

.Ji graudžio nevengia, 
. ’ 'Nors, gedi vieną 

ją. -ė ė r tebeengi „a
' .Golgotos, diena e ,.

Verg'ublių ir vyžių - • 
Lietuviu" gentis, ■ 
Jis' velka, jų kryžių, 
Sukandę 'dantis... '•

• •• ... '

* Karti ju senovė, ,.
Kaip verges kartūs, 
Bet vyžos parovė 

, ' „t'- ivių-batus ... •

Kol siaubas lakusis . " Juos daug kas dar-pančios,
Eglele trikdys,. "'-" Jis daug dar dejuos,
Vis ginsis,vis skųsis Bet ašaros',kančios,
Lietuvio širdis..,’ -Eik auklėje juos... .

■ ■ ■ Kol eglė mis linge. , - '
u Ant žemės šlamės, ' ...,- ■

Nestigs,kely nestinga,, • .
■> Lietuviams tvermės... '

iū. ‘1 L‘ GIk&LIĖ ■
. ’ 'i •
■-■Sužiro rytąs j auksu-juostus ....

Jau žemi žybčioja šilkais’j
•Ir kaista,kaip jennuo^'.š'škruostas, ■ 
•‘0 greit,visa1,kaip rože,kais,.,

ii

Lyg putlios vėliavos ir raiščiai, 
Jau skęste, debesiai .ugny - . r- 
Ju rikė bliaroa- skaisčiai,skaisčiai 

b.-Ir’ taip ml •Įdinge'i -'iškilni. j- *

.SĮųitsjrpųkilus bokštais,švyĮii —r. 
j'Mįglajkbip smilkalas kvapūs-L ų;. 
/.. ,pamaldas., laikyti ;; q

'/B’ž 'žemĮų žiedus ir 11pus .
- • ■ •. * * * r ■ ■ z . »v z • ■* . * j

* n^o^8i-cu ii'-fv^VįūiJrymEi
'Ive rk /žegi e . d ži ųguli,p* .ranka

-ųNųs _ tavo aukuras —L'a-rižial, • 
" "G -tavo $rakei t ės - Atiką ’ . '

f

i

.'--d'
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TKUlINlAl SBIKOS Aphotili ft
• ‘ ■’ ._ .(t^siriyV'is’Y-r®*1^’' numerL'T .
šitai atpasakojau ne pasigirti n'r'damps-tusoia būtu .gittis tu-, 

kas buvo maro pareiga-b--1 pegiiti tan faaclr met -nut,kuris krikbbi >nišr 
kiau galvja už mus krikšči nis.Jam atr do,kad eur-piečiai neteki žmo
niškumo, pametė ?papr ;.,ti, isskizie nti ju elgs^'pa prie štai ? nuo paprastu 
padaru e Igs s n -s . ~•- į ' •

Prieš bi kare teko išsikalbėti su Insbruko univ: rsite.to. profeso- 
rium . Jungine nu, ė i lės religiniu veikalu autorium .Ji s buvo" nustebintas 
patyręs,kad Lietuvoje šeimos gieda Velondas-tas brevij arines giesmes, 
kurias pirmaisiais amžiais gišd'j- visa kiikšbiohiskoji liaudis.šien - 
die niekur’b-veik pasauly neb: užtiksi t'* tradicii oš.Nė viena kriksci- 
nibkuju-Vakaru tautą norėtu d.ianįien grižti prie si? papročio; ir jau 
bando tuo knli'u eitijbet tai j'ms sunkiai vyksta. ;

Išrinktosios tautos s-imu papročiuose-buvo. perduoti vyriausiam 
vaikui-sūnui tėvo palaiminime ir pirmgimystės teises'.Tėvo palaiminimas , 
lygiai kaip j> prakeikimas visais laikais byvo priimamas kaip neatšau
kiamas sprc-nd.imas,nesąs laime ar nelaime.Laiminti arbff' nelaimunti gali 
tik ąukšbį.ousiąs .gyvybės -ir -malonės davė jas.Bet tėvai,kufie'zsu aukščiau
sia ja Bųtimj.dal-i-hasi tcise .p-.rkflti f yvybs,kartu turi.tKise dalinti tai 
gyvybei pa laim?:. arba:-ne. pala imą. Ir ti' ,-kuri? dvasiniu būdu etgi’md •.'■’/fizi
ne gy vybs-kūnigai ,šitai. pa lain- -š ar nepalaimos -dovana gauna iš gyvybės 
Viešpaties, .s . • .

Kūdiki leiminim. t-is-; yra supratu mūsų-V vai, kurie leisdami mus 
i tolimas . k-Ii nes ,i nauja lu me,i did les ir atsakingas pareigas,sudė
davo ant mūsų gaivu.kryžiaus ž nkla.K'kis ibkiūihinge valanda.,neužmirš
tama per visą gyvenimą,kai teves mirti - patele susišaukia visa sav 
šeima,papras o visus klauptis,pasak-; paskutine savo velia ir suteikia vi
siems pa Įsiminima. ■ • " ■

Sav- gyy nire neturėjau ispūdingisnsniomomcnto,kaiJ? te,kai tekda
vo matyti n - tine ,b • ne bancia savo kūdiki i l-vels ir ton su ju.o lyg di
džiausia p--.-s lapt i kalbančius patylomis. Ji •• vuliui atsisv ikinimi žodžius 
labai nakčiai .^-'kia tyli p slaptis toki m'mente sujungia kūdiki ir mi
tine , pa slaptis panaši i te,kai ju-'u jun^ž viena krauj > ir birdies 
srove p r tu.s-pabius paslaptingiausius d-.vynis mėnesius.

Kokios r iksmas turi b'iidr -v š'-i-vs m?Idos,kai visi,nuo s.-.ni usio 
iki ma žie'.isiam,kui is vos žodžius t'išt. ria,paskysta vienoj minty,vienam 
jausme iGali peeuge vaikai n-c pa kiaušy t i t'.vu,iš kaprizo ar staigumo su
sipykti su jiis,bet bia,vi-.n''j mald~j,nv. širdumo p<-rsunkt ?j ,mald oj ,kur 
visi ,nusid.‘j-, liai ,etsiprašsavo Viešpaties ir meldžia šiai mežai b< n - 
druomenei palaimoj,-turi atsil isti ir pyktis,susvrln-?ti ir kaprizai , 
per nauja atgimti meile ir ^agarba.

Pries si kare vienas K. i'das t-k - praleisti keli onė j? .Kucies už - 
klupo C<?k sl’vekijos mic-t Clmuce .maži m vi^įbucio kambarėly sėd’-jau ta 
vakara vi nas ir dvasi-j?' buv? kažko liūdna ir -sunku.liintys klydo i na
mus,kur tuo m tu turėjo būti vie-i namiškiai,susirinkę „pri'- stal.^Prasė
dėjau iki dvyliktos. velan-Įi.“ ,k 1 .e te j o Įeik s Berneliu mi‘. i ms,kuriu 
visas mirštąs rinkosi i.^pubšnia k?tįdra ,;K.-;b >r i s imt nu, kur i ■ žymiųjų mu
zikui piemenėlių m li-odi ja-vi-nint į‘. i ąs t engė, praskaidrinti mano dva — 
šia,Visa gi kita buvo kaip^v.tima ir. b t-lt a’/fa d a pirma kalta gyvenimo. 
patyrięYųikad niekas, taip gražiai -nėm/ka7^svęstį’-1;.£,dienos,kaip Lietuvo
je .Kūčios lietuvio ^■. imoje yra . t okĮa"paslaptinga/tokia neišsakomos rim-, 
ties švente ,kad be j-os^ butu n .Įsivaizduojamas Kalėdų džiaugsmas.

.- mis u kaimas iki sian i? nežino eglaičių ir dovanu, dalinimo-tu ger
maniško‘ir protestantišku:in A^'d Kūčių .papročius'/to žėrinčio ir vilio-'. 
janbio prr jd -,ir vis dnį t'd Kūčių'didingumaš d'i to ne kiek nemažėja* 
Patekės i int-.lig-.ntu namus,kurie"ne jūb'i m pasisavino anų -s svetimus pa
pročius ,pa junti lyg k-ki nuvili-ijima nuo;to-cehir-o-,inxriŲ"--y-ra~’stąJLas,ir 
jo b nd r urna ir jo rimtis ..Lglaite - apvagi stale, d ėmė si-> b'ntra ji p^rte~'
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a-eve.O k-'i etoin: dovanu dalinfn'tr.i.m ntes/stalas vieši" aplaidžia- 
bjndTum-os dvasia.pbk: inka.Ki/kvi nes tada sina sau, tik d /Veną /te- 
ir ja t^si’žiaugi'.?--.. . .

j-ū^u Kūči s yra v-isnlntflv/i^kilne ,* ujungianti p.-, 'kutinės vakari--ne s 
Ka Ir-B-jllic j£U« čdžie-'s .l-l'itk? 1^- ir -ši uos yra ti-du. simboliai,kuri= 
f- vic’n. ir’ antra *Paplot-lis kalba', api; kūnu tapusia du-' na ,siehėš-apie 
> tepusi ž )d.Į.Ti--du Dievo- p rsi^sybini-i- priminim-i guli ent •’ vi-n;
i8tel',kalp gilioj krikšči nyb-s s-n -v-j gul-jo ant t"> p:ti-s. aito- 

^-'l.ia vi'-nas antro ostija- ir Ivang : Ii ję-Gyy/.-ji Mr’-n-:- ii Dyv&sis
sueit .Ikim •> švente ,K-1- -/'s-džisugsm-,'■usios y

- , dovanu ir pram įgis, 
yantinioi p?..
z-; vūs-.Kad 'ir

S' Hi?s

imr suis

< J3.V; 
j, kitu i 
i? di ns's, 
'•; • }n'-rtė« ,n’otskiri?rai i susijusi'- 
.-• ■ ira n.'- nuris f-vai ir. uri't liai, 
ystobu,k?d ir mūsų kalboj?- vardas 
koks pii das-pavard*,ats'it,pv 

-užu,anglu pavarė r ifeki

& Oiūsu g::; 
n tu:

jr 'čiai yx? peš mus išskirtinki o-rigin-'-lū? ir'.nuosta.
*V. lyku rclur kcij.os su prie.- si j orais ,bubnaie ir varpais 

o ,--sį --.s sc-vait-'s Ep igjiiiis ir- Velykų nakties bud: jimeis .Viso-t.:. ns- 
- k--ikšbi niškcsis Vakaru pasaulis, • ■ •

>'i na. būdingu s-im.-s šv.nčiu yra ve-rrin':s,Kaimas,tiesą,tu_disnu npo 
-- -Idssniu iškilmingumuiMestas ir irt ligentija priešingai,siesj:ir- 
•s^nčiė ypatingu burtu š-.-irr ss ir artimųjų būrely j e /i’*, i -yra krikšto 

-- s ra-'-tint* ir kartu intymus pabrėžimas .ryši ' su šventu --j u v. rd-. gl-.o« 
■' --•rikšoi.oniškoe .šelmis t. ,-’-i?na jungiasi su varduvininku prie b-nri,? 
i -stalo ir šcini;s stalo.‘au-o burtu? išskiriamas vien ' nario pagerbimas, 

suburiama visa š?ia- vienon glaudžiau b indi union. Krikštą
* ’ ■' 's' valka su Dievu ir visa.-soima su

’1 ?šp? ei u. Krikštą s atbaigia fizini ginimą dvasiniu bęr-u.
ibiais u:steroiriris ra-et; i° š’lic. v r-iniu prcdgd.o Įsigalėti gimimo 
s šventinas.Kai'kurias, int i lig ntu s "in-s, šusidurūsi ?s su v.-kisku./- 
šauliu,n'jubiom -r-r s lėmė šio paproci..-»u.<. ip ki'.kvi ne_ naujume,tai ir 

;- od:- n vienam žav-sn^. už’sovaji li.tuviska paprti.v okiškcsis pago. 
gc* Ii d io.žiu ■ t is s i pc.jioci • v iručiu ju kraštui 'tuviui t^cisu.

:< ęnif? ir pii* šir-’i-s :rbicu pa lieke-.savasis būdė s .tardės yra lyg. / 
žmogaus 1st orija.Dideliu žra--niu gimini -"i mos gali daug k* s n-zino- 

kr'rt-jo tūkstančiai *ir mill’j 'nei. vienais vardais, mes ža- 
gstrme/xra v• /’u,kurie r i-škia panieka ir k/ik'sma.^vosda-- 
li-tuvi i. lyg. b? ’ žt- o brūžiant'žu-gaus garbe s ir vertas 

u j ?jo v~rdu.i’iiūr( k gar'o var- 
l-nrt'is nrs užmirštom-,ke -'.aro- 

i..vi pirmoje eil‘j,o pavardė yra
■' ir-Enti.i'U'O tarpu vokiečiu , 

H ma,le n-m, th/ n; ra-./, o vardas- 
■r-iniu ?v ntir-rs yra tatai specifiškas ir 

, t.7ut--s dvasi.- i'crtinusnis. _ . ’ , ■ . '
: b; i-goin H karta kalbos opi. š-inu -apsčius die t kis gausus ir 

i-T'-us .vi ;ni užmiršti ir pn'š-'-ni atgaivinti! > H1 ^b re. ~
.'b'n.-:. mūsų dvasia.T'utu s'ir.i j mes esti- vi nes maži u, iu vei.au, t e ei a u 
z><*nSrinc būti be s:v.-, v-i?" ir savo. clir/-’čkt'rio.^as b ndra‘ visai 

<< -i r j E j/turim-’ ir n-st s i s akom ,k-'^ vi-c ns .aultur s t-, u^ ri? būAinga, 
rbion ir n-norime atsilikti .Tačiau, nr-s uz ni’ka n pakeisime ■ tu 

-^biu.kuri -s priklaus t ^klriamEi mūras . -u^ Jauti urna eovoms -tredioi^.
-mss n-'-iuk-žins n; i tremtis,n* i aug -sti j/£ Į- is Hi-'U t. uuu pu-

žinia-,ar mus b n'-ritu g; rbši kiti, j i s-'-t
- -s iv didybės loidas.S^iraos yra tie židiniai .kuriuos/pi r- 

’tu nubl'sti budrumas ir jautrumas seyoms ir_t.uc>f. tradi- 
j ■ dėti s bis no' pa v -..'j uja una j ei ’ r o a.i, V - iki emą i pasa-li ni u 11 a ■ 
k.i'.nfii-n d.-r l'r-bi. u'nai b-.t -.kuomi t borebuo-tį u: varas, ir - 
? pavyzdys ir ž šis kalk'ūu, apie tin --101 js.s,i. eugu^i-.s is 

’sip. 'itiut-s.’lentų iveiruraas yi"r noktos p?ti-£’• s+u-
Is-r-šf savo tcut?s sv-ikuosius . ir gir tin”. ..sius papročius , to s. nusikalstu

di.l

i"š Di
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I mano* .’straipsni ''Tautinio etapai uno b .f tautinės-savigarbos InLsu- 
\sJmu2įo''^ūsu?Zinių-;>^9 ĮJr /PtsiliępeiDi .n^..rJėkštgą>;pa^ržždpmės.įkądr.ij 
.Jštr&įpsnis-pg-judiūjs viens. •opiaus:iu~mūš.u2pre-3ities’.’ir "dabartinis įklaur-: 
simu,todėl jis esąs virtas ypatingo d i m .s4p iinkęitįško nggriūė j.im'bįn 
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jokiu būdu nedaliu sutikti su-reviprįtetingu g^rb,Daktaro teiginiu,kad 
"žmogųms valia šluo"C.tve ju (suprask nuiaiittnimo atveju B.V.)?kaipir 
kituose dideliuose istoriniuose vyksmuose ,nieko nereiškia1, .As nelai- . 
kau tautos,j >s dalies arba kaip ir paskiro žmogaus vien robotu,kurio 
galvoseną,jausmus bei poelgius visu šimtu procentu diktuoja vienetam 
tikros istorines aplinkybės1'.

Kiekvienam procesui,ju tarpt ir nutautėjimui yra mažiau > it daug* 
giau. a tsparių tautų,mažiau dr daugiau atspariu žmonių.Jeigu paties 
žmogaus asmnyb’ visiškai čia nieko m. reikštu,tai kaip,sakysim,ga
lima būtu išaiškinti kad ir toki faktų,kad. Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse tam tikra, lietuviu dalis ;ia jau visiškai suamerikonėjusi,ir 
nieko nebenori apie lietuvius žinoti,tuo tarpu kai kiti ir dabar lai
ko save lietuviais,kalba lietuviškai ir šiuo matu dirba lietuviu ir 
Lietuvos naudai ...rbe vėl kad ir Prūsu Lietuvoj (iš dalies, ir Vilni
joj),kur nutautinimo darbap buvo vykdomas perdaug nesivaržant su prie 
monėmiSjVis dėlto išliko paskiri ištiki.uui lietuvybei lizdai,kuriu tau 
tinio idealo nepajėgė palaužti jokios::tam tikros istorinės aplinky -. 
bės,;.Kyla tat klausimas, argi visa tai ištikrųjų vr'en veikiančiu aplin 
kybiu padarinys? vi°us/ .. ..

Tenka ^ale>isti,kad šiuo atveju juos teikė panašios aplinkybes, 
tačiau vienos, jos ,matyt,yra bejėgės pilnai,paveikti paskiro žmogaus 
arba ju grupes nutautinimą .Čia greta veikiančiu aplinkybivįneabė joti - 
nai tenka skaitytis ir su'veikiamo asmens nuteikimu bei jo'valia.To - 
dėl visiš.’-.ai suprantama,kam yra Ugdomos tvirtos, valingos asmenybės, 
jos garbinamu, joms paklūstama.Tokios asmenybės nepasiduoda vien vei
kiančiu aplinkybių diktavimui,bet sugeba aukotis taip pat ir. dėl savo 
tautiniu idealu,už juos kovoti ir laimėti.

Baigdamas noriu dar pareikšti,kad mano supratimu,nebūtu buvęą. 
joks stebuklas,jeigu mūsų diduomene,gavusi is lenku krikštą ir kad 
ir aukštesnes kultūros vertybių,tautiniu požiūriu būtu likusi lietu
viška .Tatai oš laikyčiau visiškai normaliu reiškiniu.Ar tik ne dau
giau stebėtis tmkp mums debar del to,kad ji be didesnio pasiprieši
nimo pasidavė lenku pastangoms šia proga ją nutautinti,ir kad lietu
viu tarpe yra asmenų,kurie ėr.bar randa gaišima visa tai pateisinti...

Stalinu testament a s
’'Time1' rašojkad Stalinas Folittiūro -osėdy pasiūlė tokius savo 

įpėdinius, jei jis negalėtu eiti par._(_.ų: minist-ris pirmininkas Mo
lotovas , pirma- ris vi ce pirm .Beria m’- - ienių r-- ika lų min.Hikoj anas, pir
masis partijos s^’: . ----- xovas ,antrasis Malenkovas,krašto apsau
gos min.V<'’'rr-’lovas ,o jo pavaduotojas Bud.iony ,5ajungos Tarybos pirm. 
Andriejevas,Tautybių Tarybos - Bulganin,-tuščiausios Sovietu Tarybos 
- švernikas.Politbiūras si pasiūlyme vienbalsiai priėmęs.

+
Naujasis JAV užsienio reikalu ministeris Marshall pareiškė,kad 

jis Maskvon konfcrencijon,kuri turi prasidėti kovo 1G d,,tik tuomet 
vyks,jei užs.reik ministeriu pavaduotojai Londone Įstengs susitarti 
esminiais Vokietijos ir Austrijos reikalais. ' .

+ . •*
’•Pravda" rašo,kad naujasis JAVibiudžetas trečdali valstybės Išlaidu 1947 metams numato karo reikalais j t .y . vienuolika ■‘kartu-dan - 

giau, negu vries ši kurą.
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.. ' ’ DALIS - .-LIETUVIŲ THEMTMIP -I-SIAURĖS .AFRIKA? '
Šiomis dienomis Tucbingcne lankėsi Tarpvyriausybinio Pabėgėliu . 

Komiteto (IGRC) atstovai tartis del eventualaus lietuviu tremtiniu 
išvežimo,! Siaurės Afrika. ■ -

Sis komitetas globoja apatfidus,bet nesenai yra gavės pavedima 
rūpintis DP emigraciniais reikalais., ligi juos parems IRO,Komitetas 
yra pasiryžęs kiek galima greičiau išvežti pabaltiečius iš prancūzu 
zonos-,kur DP padėtis na-i ote atžvilgiu esanti sloge sue-.Be • to,manoma, 
kad pabaltieciai lengviau pavyksią suorganizuoti emigracijai.Jie kaip-, 
energiskiausi lengviau būsią galima Įkurdinti naujose gyvenimo są
lygose . ' .

Komiteto atstovai nesenai, yra buvę Tunise 0Ju. supratimu-, ten yra 
rimtu perspektyvu pabaltiečiams įsikurti.Tenykštės darbo sąlygos 
statybos,dmatu ir pramonės srityse teikiančios gražiu vilčių uždar
biui .Eilinis darbininkas galis uždirbti nuo 250-J00 franku dienai, 
o inžinierius - 25-50.000■fr.mėnesiui.Geri pusbačiai 1.500 ir,, o 
pietus 50 fr.Apskritai,gyvenimas tenai esąs dukart.pigesnis kaip Pa
ryžiuje ,uždarbis tik trečdaliu-mažesni_

Norintieji ten vykti : Jau. dabar
tį ateities darbui .Pageidaujama.,-k’' 
tai globai sudaromi,bet jei galimi 
vyks

burtis i ratelius ir. pasiruoš- 
•■d rateliai būtu ne -vien organizuo- 
r,kaip profesiniai vienetai,kad nu

galėtu vykdyti’darbo užsakymus.Reikalinga .todėl,kad ju vadovai 
būtu tinkami profesiniams darbams vesti,vadinasi,geri savo sričiai 
spė čia listai, Jie gali būti pakviesti ir is kitu zonų...

Tie',kurie šiandien neturi aiškios, specialybes-turi bet kokios iš
mokti ir nrofesiškai- pasiruošti.Darbas statybose ir įvairiuose ama
tuose turi geriausiu perspektyvu.Pradžioje turės jo imtis visi-inte- 
ligentai ir paprasti žmones-. Vėliau, geriau pažinus vietos sąlygasjis- 
mokus kalbos ir atitinkamai pcršiorentavus,galima gauti ir inteli- 
geutinio darbo.Tom tikslui prašo organizuoti.kaip galima greičiau', 
praktišku kursu. Jei jiems ko t raėj, Komi tetos žado, skirti kreditu rei
kalingoms išlaidoms padengti.Profesiniai suorganizuotoms grupėms jau 
dabar bus_ duodama progos dirbti čia- vie toje,kad galėtu praktiškai 
parodyti,ka jie gali,ir patys pasitobulintu.

' Pesiruošusieji bus vežami komiteto lėšomis ir naujoje vietoje jo 
išlaikomi iki Įsikurs.

Komitetas yra pasiruošęs vežti tremtinius i bet kuri kita kraš
to,bet tuo tarpu praktiškai numatoma pirmon^yifton i Tunisą ir Ma
roka. Yra vil*fciu,kad Kanada ir Amerika gal-ncics platinu ■ neverti 
duris tiems tremtiniams,kurie turi ten giminiu;T--m tikslui komite
tas renka žinias apie tokius tremtinius ir yra pasirengęs padėti su • 
rasti gimines tiems,kurie yra su jais pasimetė.

Kadangi no visos valstybės leidžia pabaltiečic^s turėti savo kon- . 
sulus ir ne visos ju pripažįsta pabaltiečia pasus,Komiteto atstovai 
Įvairiuose kraštuose perima ju'koneulerini aptarnavime ir nuo kitu 
metu sausio inen.pradės išdavinėti savo tarptautinius pasus,Gave tuos _ 
po sus pabaltieciai nebus laikomi' netekusiais savo pirmykštės pilie- .’. 
tybes.Naujieji pasai senosios pilietybes neatima ir naujos.ne sutei
kia.Tai bus Komiteto savos rūšies kelionės dokumentai -.kuriuos' ’jau 
visa, eile.valstybių yra pripažinusios,Norihticjš siuos pasus gauti 
turės prancūziškai užpildyti po du egzempliorius tom tikru pareiš
kimu,kurie jau dalinami.Lietuviai galės ju gauti per vietos bendruo
menių komitetus .Taip pat bus gaunamos ir anketos turintiems giminiu ‘ .„y 
Amerikoje ir Kanadoje , ’ ■ • ' ’

Sąlygoms vietoje ištirti jau veikias tremtiniu įkurdinimo biuras 
stengiasi pasiusti specialias komisijas i Tunisą bei Morbka,i Belgi- ■ 
ja,g t-ir pat Pietų Amerikoje organizuoti delegacija tenykštėms emi- - 
gracijos sąlygoms patirti.Patyrus -ko,tuojaus bus tremtiniams praneš
ta •. „ ■

■ ■ "Musu Kelias” Nr.Į/2 1947 mt
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B ,Gp_id^jinps

KaII-IO ULYTĖ.LDJ

Kaimo ulytėlčj girdžiu balse griaudu -
Grįžk,sugrįžk namolio,musų paukščiai grįžta.
Be tave,s “šakelės vis.-m sode raude
Ir pražydės žiedas ne laiku nuvysta.

I? *> *„ -C ’.Į "i Y'' . iv- - ' r> v -V *. ’

■ Kaimo ulytėlėn’žali uosiai žvyre', 1 "
Dulksta vieškeliai saulės pažorstyti.
Sesių ašar''l‘s prie juostei? n byra,
Kad namo sugrįžtant vis dar nematyti.

Ulytėlėn krinta lopai .paauksuoti
Ir pravirksta vėjas tarp nuogų sakeliu.
Per naktis motulė neauštoj dejuoti,
Kad vis tuščias tuščias f gimtine kelias.

Kaimo ulytėlėn sniegas saujom byre
Ir prisėjo žemėn spindinčiu žv.igždelių.
Eitum nukeliautum kelis šimtus myliu,
Kad. pasiekt galėtum į _ imtinu kelia.

K-'imo uiytėlėj vėl kaštonuos žvakes, 
Vėl žalia šek-lė prie s klyčios lango.

' „• 0 p- rdaug jau vėjai laužė mus ir plakė -
Norim nusilenkti.savo žemės dangui._

■' ; •’ '(Iš cilcrtščių rinkinio''Rūpesoiu-
Dienos". : • y-. , ?

- " ė'-Guzenb.' us n, 1946) . H
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Argentinos vyriausybSjr isdįymu buvo uždaryta "Listūbos pasįun-, 
tinybė Buenos *Ai^ese,Pėsiuntiniu ten buvo'dr,K.Graužinis,8 js žygis’ 
susijęs3 šulši&geht^noa. diplomatiniu santykiu užmezgimi su s.ovie- 
tais .Tai'ohoTekt eringąs reiškinys -,kad visos diktatūrinės šalys 
stengiasi Lieti-vu kaip valstybe .išbraukti,-

LleXuv.os_,byJ.ą_jiidžipJ oj_d_ęriipkrat-lJ,p.___sj2iluūoX'į.„
.Lietuvos..byla pradedą rasti atgarsi didžiojoj vakariniu demo- 

krąti-j.u .:hpaudoj,8-’> ’ _ . -.
Didžiulis“Čikagos dienraštis !? CM o ago-Daily Tribune" 1946 m. 

XII, 9 d.pirmajame puslapy-įsidėjo •ilga.pranešima’su JTO gen.sekr 
retoriaus Trygve Lie -ir -Lietuvos pasiuntinio “Vašingtone Povilo 
Zade-ikio nuotraukomis .Pranešime-sakoma: • = ' .

‘'Trygve- Lie „ JTO sekretorius , ne gave eigos Lietuvos pasiuntiny
bės Vašingtone skundui,kuris kaltina Rusija masinėmis žudynėmis,, 
suėmimais pavergimu■ir-kitokiais prieš lietuviu tauta nusikalti - 
maiš,nemažiau^skandalingais kaip naciu Vokietijos žiaurumai■Skun
das. kuri Lie įtaikė Lietuvos ministeris Povilai Zadaikis Vyriau - 
šioje Lietuvos Islbisvinimo Komiteto vardu,-reikalauja'gen.,sekxe - 
toriu Įrašyti jį i JTO Visumos dienotvarke arba perduoti ūkinei 
ir socialinei Tarybai,kad būtu apsaugos"žmogaus taisės ir pagrin
dinės laisvės",kurias garantavo JTO charta.Lis,rusu parinktas 
šiai tarnybuijto nepadaro,ir skundas.kurio data lapkričio 19 d. \ 
nebuvo net išdalintas per JTO spaudos skyrių,Be Lietuvos protesto 
užiepinimo yra gausiu Įrodymu.,kad ne visos išnaudojamos ir perse
kiojamos pasaulio rautos turi proga būti JTO išklausytos,-nors JTO 
charta•Įpareigoja savo narius ugdyti gerbimą"žmogaus teisiu ir 
pagrindiniu laisvių visiems be rasės,-lyties,kalbos ar tikėjimo 
skirtumo"

Toliau"Chicago Baily Tribūne" rašo*.
"JTO socialinis,humanistinis ir kultūrinis komitetas,svarsty

damas tarptautinės pabėgėliu organizacijos steigimą, atrėmė sovie
tu bandymus prievarta repatrijuoti Baltijos, ir kitu rusu užimtu 
Rytu Buropos kraštu antikomunistinius-pabėgėlius,bct komitetas ne- 

• svarstė kančia tu žmoniu,kuriems pasisekė pabėgti iš apapus gele
žines uždangos. .Lietuva ir kiti Baltijos kraštai ,ksti ja ir Latvija,, 
nėra JTO nariai.,bet charta leidžia visumai svarstyti visus klau
simus-kuriuos pateikia bet kuris JTO nr.rys"arba valstybė,kuri JTO 
nepriklauso".Tu Baltijos kraštu pasiuntinybes tebeturi savo ofi
cialu statusą Vašingtone,nes Jung.Valstybes sovietu aneksijų nėra 
pripažinušios... Ministeris. Ządeikis-.-pąvo .-.laiške Lie pareiškė,kad 
"sovietu. okupacinė., policiją metodiškai tebevykdo suėmimus ir pri
vatines deportacija’s'iZnoifiskurifo* ‘vardu’^j“is—pTbšo,kod deportavimai 
būtu sustabdyti ir kad lietuviai pabėgėliai iš Rusijos gilumos bu- 
t.u gražinti namo.

r-’ioa 'y'^mcrikie’diii••laikraštis ^cituoja ir plačia? atpasakoja skundo 
turini,patiekdamas žudynių bei deportavimu duomenis ir faktus.Apie 
skundo kalvari-ja,'I ’ĮTO.-<konoGlįari jose "Chicago Daily Tribūne"praneša:

'"Lie kanceliarija pakvitavo Lietuvos protestą gavusi ir pra- - 
nešė,kad jis perduotas sekretoriato socialiniu reikalu skyriui.Sis 
pranešė ji perdavęs žmogaus, teisiu skyriui.Sis skyrius“ pranešė ji 

“■ "be komentaru"gražines Lis.
Kiek anksčiau,1946.XII.1,vienas iš didžiųjų Mew Yorke dien- 

rašbiu"Mev? York Times",trumpai buvo pranašas apie si Vyr.Lietuvos 
- Išlaisvinimo Komiteto-raštu,pacituodamas pagrindinius skundo re.i- A ? v, va1nv--wlin- .
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. Tas psts”New York Times”" 1946.XII.9 pranese apie dr .Mato J.Vini- 
ko pasirašyta-Amerikos Lietuviu draugijos rasta prezid.Trumanui, ■ 
’’reikalaujanti tiesioginiu derybų su Rusija Baltijos, valstybėms ir- 
vaduotiLR.ašte .siūloma,rašo”NoYsTimes",kad iš Baltijos valstybių tuoj 
pasitrauktu sovietu okupacijos.pajėgos,policija ir komunistu parti
jos agentai ir kad būtu gražinti baltai tremtiniai iš Sibiro bei 
kitu Rusijos sričių”.Tos pačios. dienos ”N „Y .Time s’’skelbia žinia apie' 
prane b ima, kuri padarė Vilniaus universiteto prof e.'■-orius Pranas Pa- 
dalskis,nušvietęs lietuviu karo pabėgėliu buitį Europoj ir pogrindine 
ne 'kova Lietuvoje .

Brooklyne leidžiamas kataliku laikraštis’’Tablet” platokai refe
ruoja Liet „Krikščioniu Demokratu Partijos rašta JTJO ge n .sekretorė ui 
i Sibirą ištremtųjų lietuviu reikalu.’’’’Neleiskite mums .pražūti sa
vo tylėjimu”,cituoja amerikiečiu laikraštis minimaji rašta,” nes 
kartais tylėjimas lygus nusikaltimui”.Si rašta mini ir N.Y.Tlmes” 
1966.XII18,kuris patiekia kai" kuriu rašte išdėstytu faktu:kad so
vietai išvežė buv.Lietuvos respublikos prezidentą A„Stulginskį,ke
turis buv.ministerius pirmininkus;16 ministeriu,daug žurnalistu, 
mokytoju ir 1.1. .. ■ • ’

Britu konservatoriu”Daily Mail” 1946.XII.19 įsidėjo vieno'buv. 
Lietuvos min.pirmininko laiške., kuriame atsakoma i kažkokio ruso 
istorinės tiesos..iškraipymus ir parodymą,kad sovietai okupuodami 
Lietuva,sulaužė savo pačiu pasirašytas sutartis ir pažeidė tautu 
apsisprendimo principą.”D.M.” kartais nuo karto įsideda laišku sky
riuje Lietuviškąjį reikalą ginančiu;pastaba 1946,XII.2? laiške pri
menama,kad Baltijos valstybes-laukia pilnutinio Atlanto chatos 
principu realizavimo,

Dideli ir išsamu J t? apie"Baltijcs kraštu kalvari ja”isi- 
dėjo prancūzu sava_ įistis"La Bs-«1 le"T.«'« Kalcio bendradarbis de 
Romainvi’le;atiuuo,patc nesenai pro Baltijos kraštus pravažiavęs, 
rašo, jog gyvenimas atrodo palikes Baltijos krantus." „Svetimšaliui 
norisi ko greičiau palikWtuos mirties namus”,

"Žiburiai” Nr.j5 194? m. .

__ Ke rd i.npl.o 5. Grįf*in_ api Lietuva.___
D.Britanijos lietuviu kongresas pasiuntė kardinolui Griffin 

Westminster!o arkivyskupui sveikinimą,! kuri jis atsakė tokia padė
ka: "As esu nepaprastai dėkingas už Tusu labai malonia žinia,pri
siųsta man D,Britanijos lietuviu kongreso .vardu.Galiu Jus užtikti. - 
ti,kad aš ir toliau ginsiu mažųjų tautu teždus ir visuomet steng
siuosi padėti Lietuvai „Aš tikrai tikiu,kad bendromis musu pastan
gomis'ir maldomis Lietuva atgaus savo laisve,už kuria mirė tiek 
daug drąsiu vyru ir už kuria sąjungininkui kariavo šiame kare ,v

3r H, Waljacc...
.Henry Wallace > buvę s Amerikos vice-prpžidentas, už prob.Jsevikič?.? 

kalba pašalintas iš prekybos ministro vietos dabar redaguoja”The 
New Republic".Jis neseniai savo laikrašty paraše keletą straipsniu, 
kuriuose sakojbieku nėra pateisinama Lic+uvos, Latvijos, ir Estijos 
okupacija.Sovietu elgesys,sako,šiuo atveju yra priešingas visoms 
sąvokoms,išreikštoms Atlanto chartojc įr'Jjungt„Tautu nuostatuose.

• Argi: Li<=t’j:ya būtu pasmerkta mirčiai ?.
’Šitokia antrašte isluėjo straipsni" ispanu" kalba laikraštis "EI 

Espanol”smulkiai nupasakodamas kaip klastingai Lietuva buvo bolše- 
viku okupuota.Straipsnyjc panaudota visa eile dokumentu ir reiškia
ma daug simpatijos* Lietuvai .Apskritai ,paskutiniu laiku žymiai pa
daugėjo ispanu spaudoje žinių apie Lietuva„Neseniai ispanu pasiun
tinybes biuletenis Vašingtone idėja žinia apie Lietuvoje 1941 mt.

^.nuzj^ytun kunigus ir kitus lietuviu persekiojimus.
'm.-i
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'/’Meksikoje vienos, žurnalas išspausdino M.Gudelio. straipsni apie 
žiąuria ir neteisinga raudonąja Baltijos kraštu okupacija,gi Argen
tinos dienraštis ”EL Pueblo” įsidėjo dr.JoPrunskio straipsni apie 
koncentracijos ^stovyklas Rusi jo je ,0 Ispaniška to straipsnio vertima 
parūpino žinoma's lietuvis žurnalistas Verax-cibiras. -

.J500•JLQŪ,^ud^ArmiejĮAu Lietuvoje. ;
Chicago Tribune- korespondentas Londone ,E .R.Noderer rašo, kad 

šiuo metu Rusija laiko Lietuvoje 300.000 raudonarmiečiu ir nurodo 
kodėl.Svarbiausia to priažastis-lintuviu ryžtingumas kovoti'dėl savo 
teisiu i laisva ir nepriklausoma gyvenimą.Pogrindžiu Veikla tiek 
esanti stipri,kad okupantai buvo priversti laikyti gausia kariuome- 

, ne ir instruktuoti visus pareigūnus būti prisirengusiems visokiems 
netikėtumams, . . .

Noderer patvirtina Inter-Cptholic Press korespondento Švedijoj 
pranešima,kad visas Lietuvos sienos stipriai apstatytos ir akylai 
saugojemos,kad niekas negalėtu išvažiuoti ir įvažiuoti.

Kodėl UI'TRRA neveikia Lietuvoje ’ • ■
Toki klausima stato Belgijos laikraštis”Vrai”.Korespondentas 

P.Chantier savo straipsnyje’’Baltai neteko teisės gyvcnti"nupasakoja~ 
mos raudonosios armijos okupacijos sąlygos,pabrėžiant,kad ten i 
aukštesnes vietas skiriami tik rusai.Rusai sunaikinę ir nežinomojo 

.Lietuvos kareivio kapa-.Straipsnis šitaip yra baigiamas.
"Kartkartėmis girdime apie UNRRAos veikimą Baltgudijoje ir Uk

rainoje.Bet kodėl UNRRA nepasiekia Baltijos kraštu?Argi manoma,kad -* 
jie mažiau sunaikinti per kerą ir trys okupacijos mažiau apiplėšė?
Tiesa,turime žinių,kad Lietuva pasiekė kiek USA lietuviu siųstu dra- 1 
bužiu,bet jie buvo dalinami komunistu partijos pareigūnu.Vadinasi, "
lengvai galima atspėti kam daugiausia tie drabužiai teko... Baltijos 
kraštai laukia teisingumo ir teises.Jie atsidūrė toje pačioje pade- 
tyje,kaįp i šulini -įmestas Juozapas . savo broliu epV;1 star „Egipto 
pirkliu belaukiąs...” ■ ‘

■ __Gj a--1 un_vps„ "’■•■''“. ■ ’i t'-eiscs„„
Brooklyn,N,Y, .poezijos laikrsstis”Thc Tablet1' Nr.2p Liėvuvo.- 

ir Amerikos li'iu.iu verda mini net J kartus.Laikrašty atspausdin
tas visas ALT memorandumo tekstas,kuris buvo pasiustas Trumanui, 
sekr.Byrnas ir visiems senatoriams bei kongreamanams„įdėta ALT kab- 
legramos turinys sekr,Byrnes protestuojant prieš ekreditavimą i Pa
ryžių rusu atsivežtu Baltijos valstybiu"užsieniu ministeriu”c

Is-viso,tenka pastebėti,kad savaitraštis visuomet atydžiri sr’.rr. 
lietuviu reikalus, j iėmr. užjaučia ir veik kiekviename numeryje a ar • - 
da vietos juos paminėti .Rimtesnio reikalo atvejuje nepasigaili ir 
ilge'snio komentaro „Tiek informselniu, tiek redakciniu požiūriu,saver 
traštis .išeina visuomet turtingas ir Įvairus „Ypatingai vykusiai kom
ponuojami redakciniai straipsniai,jo. atsakingieji redaktoriai visuo
met sugeba išskirti visuomenei labiausiai rūpimas temas ir jas ryš
kiai /trumpai ir aiškiai suformuluoti.. • '

4- + + + •
Buvęs Prancūzijos premjeras Daladier,kalbėdamas parlamente pa

reiškė ,.kad. rusai senai rengėsi okupuoti Pabaltijo kraštus,jie jau 
1959 mobirzelio 2 d.pareikalavo,kad Anglija ir rrencūzija leistu 
jiems .karinėm garar.ųj ?<u' apseugcti” Baltijos, valstybes nuo Inter
vene! jos, o tu pačiu nietų liepos 4 d »pareikalavo,kad Anglija su Pran
cūzija nes-ipri ošintu raudonosios armijos įžengimui i Pabaltiji.Nei 
Angliję,nei Prancūzija tokiu pažadu negalėjo duoti, o su Hitleriu, 
rusai tuo klausimu greit susitarė. ’
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' Sibire mire dr-, InSkrūpskėlis .
Tolimame Sibire kankinio mirtimi mirė buvėš"Židinio” ir " XX 

Amžiaus”redaktorius dr.Ignas Skrupskelis.Su jo mirtimi lietuviu tau
ta neteko vieno is šviesiausio kultūrininko .Apie jo mirti pranešama 
siu smulkmenų: viena ryta pavėlavo atsikelti,už tai pribėgės sužvėrė- 
jes prižiūrėtojas nuo antro aukšto ’na r i ji nutraukė zeme’n?dr .Skrups - 
kelis krito galva žemyn ir užsimušė.

Dr„Skrupskelis buvo suimtas tik kelioms dienoms po bolševiku at-- 
ėjimo 1940 m.ir nuteistas 8 metams. ' 1 •

Lietuviu operos atidarymas
Vasario 25 d.Detznoldo miesto teatre atidaroma lietuviu opera.Sta- 

tomą Bos s ini o’’Sevilijos kirpėjas”.Dalyvauja Vilniaus ir Kauno operų 
solistai : Kardelienė t Vencevičaite ^Baltrušaitis,KutkusjNaura^is,Puško~ 
rius ir sol.Bražėnas .Dekoraoijos ir kostiumai A.Andriušio'.Choras savo 
orkestras teatro.

įsisteigė . Mažosios Lietuvos Taryba
Vakaru Vokieti ja". ClA'IC)T Vakaru sąjungininku išvaduoti is naciu 

kalėjimu ir koncentracijos stovyklų Mažosios Lietuvos veikėjai buvo 
susirinkę apsvarstyti savo krašto reikalu.Is Mažosios Lietuvos trem
tiniu nutarta sudaryti Mažosios Lietuvos Taryba.kurios tikslas-rūpin- 
tis,kad būtu atitaisytos praeityje padarytos skriaudos ir kad Mažoji 
Lietuva būtu sujungta su Bidžiaja Lietuva.

JL9XV-^JPu.„.ye_ikla Lietu-ypJL
Amerikos lietuviu laikrašti "Draugo“. “uirvos”,"Amerikos” ir Lt 

pranešimu,partizanai Lietuvoje veikia labai plačiu mastu.Pranešama 
apie tokius ju žygius:rugpiūcio mėn.Akmsneje likviduotas liaudies 
teismas ir 600 liau^i^s milicijos vyrujties Akuštadvariu sunaikintas 
"CoA” dalinys is 700 vyrujties Joniškiu užpultas maisto transportas. 
sunaikinti jo palydovai,o sunkvežimiai su maistu atiteko partizanams. 
Apie tokiu specialiu NKVD daliniu-vadi namujuCoŪ’’ sunaikinimus prane
šama dar' is Varėnos,Valkininku,Molodečno,Tauragės ir kitu vietų.Nai
kinami ir kolchozai,sovchozsi,atkeltieji rusai-,’■•'omparti jos įstaigos 
ir kiti panašūs sovietu Įkurtieji lizdai .Minimos ir vietos'.Obeliu,Kė
dainių,Utenos ,Ukmergės,Drujos,Gardino,šiaultu ir kt.vietos,Klai-pėdo~ 
|je išsprogdintas elevatorius,Kaune T-.j’salė laike kompartijos 
susirinkimo,Vilniaus radijo stotis.Panemunėje ir Šančiuose milici
jos būstinės.Pranešama apie visa eile išsprogdintu tiltu:aukščiau- 
sias Lietuvoje tiltas ties ’Lyduvėnais,geležinkelio tiltai per Neri

■ ties Jcnsva.visi tiltai Vilnį ->■--^odečno,Keuno«Kybartu ruožuose ir 
dar visu eilė <-P‘»r g<zor->-* eikis ir Mažoje Lietuvoje-.Ry Vprūsiuose .

Po rtiz.^nat turi siunčiamąsias ir priimama-tas rg^io stotis,palai
ko gerus ryšius su lenku,gudu ir ukrainiečiu partozenais•ir apie 
'pastebėtus ”Con” dalinius vieni kitus informuoja. -«y-. -

. Nesyki bandyta kraš.ta nuo partizanu apvalyti .Pereita vasara buvo 
padarytas net trys tokios "ablavos”.Pirmoje dalyvavo 7000 enkavądis- 
tu,kurie išj ieškojo Kauno apylinkes .Krito 200 rusu ir.31 partizanas. 
Partizanu lavonai buvo atvežti i Prienu,Marijampoles ir Veiveriu, tur
gavietes .Antrasis valymas buvo tarp’ birželio 28 ir liepos 18 d.-ku
riame dalyvavo 14.000 raudonarmiečiu.Jiems -vadovavo Bartagiūnas,sau
gumo ministeris.Rusu krite 1400,partizahu 200.Trebioji banga perėjo' 
Namaiti jos miškus rugpiūčio. 12-16 .d .d.-kuria sudarė 6000 rusu .Ruošto- 
.liai? rusu 560,partizanu 39« ~ - -

Buvę bandoma prieiti prie partizanu štabo tokiu keliujbuvo ntileis 
ti parašiutininkui.aprengti amerikicč'u ir anglu uniformomis,kurie 
puikiai kalbėjo angliškai j v . _^us cr.kumentus ir-net pinigų,tJie 
neva” norėję suteikti parama ir susisiekti su štabu,bet'buvo.atpažin
ti, ir tik trims pasisekę gyviems ištrukti.
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■ Amerikos laikrašciailrašopkad partizanai Lietuvoje ^dr'į'K.Ambrožai- ? 
čiui ir ^rof.J.Kriščįūnui uz bendradarbiavimą..su okupanįaisl'ikrėte” 
po 66 rykštes. ' " i, ' i': ? \ . ' * ’ '

■ ' • ■■ 1 ■■ "• •+. + + + ■ - ’ ■ ■ ■ ' - '‘^įt
.T Aukščiausia Lietuvos Taryba Vilniaus miestas’įstate’ kandidatu 

Stalinąj.Kaunof-Molotbva’iRipkimai,' ivyko vasario 9 d.'
" ■ ■ * .' + •+ + +'■ \

: ”Pravdą”Nre298 rašo,kad Vilniaus liaudies ansamblis,susidedąs ,iš 
18 ašmenų,vadovaujamas J.Švedo.gastroliavo Maskvoje.Laikrašty plačiai 
ir labai gražiai atsiliepta' apie lie-tuviu liaudies ’dainas,šokius,dra
bužius ,ūiktpožynėta,kad programa sudaryta veik iš vienu liaudies daly
ku,kad iterpra del visoko tik viena' daina apie Stalina,kad užmirštos 
kitos sovietinės, dainos .

’ + + + + ■
Šveicarijoj įsikūrė lietuviu bibliografinis archyvas,kuris renka 

ir saugo irsokūns lietuviu tremtiniu leidžiamus spaudinius.Leidėjai”, 
autoriai,redaktoriai prašomi nors po viena egz.savo leidiniu siusti 
archyvo vedėjo vardu šiuo adresu: -Lr. A.Gerutis, K. Spittelerstr.22, 
Bern,Swhweiz. •. ” " i

..7b .4- + 4“ v • * • ’ • • ’ j
Vatikano radi jas,.lietuviškosios valandėlės metu sausio 1$’ d .paminė

jo, ir Salzburgo lietuviu kolonija,pažymėdamas,kad Salzburgas yra pa
sidaręs Austrijos, lietuviu kultūriniu centru,kad čia’veikia gimnazi
ja, leidžiami žurnalai,studijuoja nemaža studentu ir vyrauja graži 
nuotaika.Tolimesnės lietuviškos valandėlės bus vasario 15,kovo L,15 
ir"29 d.d. 19 v , ,45 min.,banga ..48 Ir' 50'm. t ’ -

4-- %- 4- ’4- - ’ . -
Advokatas Antanas Olis respublikonu sąraše išrinktas i-Amerikos 

kongresą i seimą} <> ’ •
: # 4- 4* 4- 4- *• • _

Vienam žydui iš Vokietijos įiuvo duotas'leidimas grįžti i Lietuva' 
susirasti savo sūnaus,kurį išsaugojo nuo naciu vienas lietuvis ūki
ninkas „lis nuvažiavo i Lietuva,rado nurodyta vieta ir ta pačia pa
varde ūkininką .Tik tas ūkininkas su lietuvišką pavarde dabar buvo ru
sas: ji atkėlė i lietuvio victOy-isvė išvaryto ūkininko pavarde,, o 
lietuvis buvo išvežtas i Sibira.Su juo dingęs ir žydukasn("Amerika” 
Nr.2.) . .

4- 4- 4- 4-
”Welt•am Abend” Nr.84 rašo: Ne.w York,sausio 25 d.(INS). Sykiu su 

700 tremtiniu vakar atvyko i JAV Dr.K„Grinius,paskutinysis Lietuvos '• 
prezidentas prieš užimant Lietuva sovietams.Jis atsisakė ka nors pa
reikšti apie Lietuvos okupacija ir tik pareiškė,kad pagal Atlanto 
charta Lietuva taip pat turi teise i laisve.. _

P„p. Bieliūnus„liūdinčius dėl neti
kėtos ju sūnžus ".'-V

Z' ' .JURGIO- BIELIŪNO : ’
mirties,skausmo valanda reiškia uzuo.-

. jeut.ą ■ -
Glasenbaeho lietuviu 
•■ ' Kolonija . •

Vydūnas gyvena Vo
kietijoje. anglą zonoje 
ir. rašo nauja . veikale. 
Jis turi virš .80 metu 
amžiauAmerikoje > gy. ■- 
venantieji lie'tuviaį ra
šytojai, deda pastanga 
"ji atsikviesti i Ameri- •. 
ka. . . . J . - .
. < .- - ■ : ... .■ v

■ ■ ’. • ’• ’

14

bendradarbiavim%25c4%2585..su
Sibira.Su


• •_ 15 -
B O M’B OS ’VIRS Š V'E D I J 0*3

'* Kak apie tai rašo Anglų spauda į *; y z
.Jau. nuo į>at pavasario, Vakarų Europoje daug kalbama ir spėliojama 

apie paslaptingas viršum Švedijos pasirodančias ir kažkur vėl be pase
ktų pranykstanbias bombas ar-rakietas,0 pastaruoju metu spaudoje pasi
rodė žinių,kad tokios skraidančios bombos dar buvusios pastebėtos vir
šum Danijos ir net Graikijos.Nenuostabu,kad tokios bombos sukėlė nema
žą ‘ ir didžiosios spaudos susidomėjimų.

Prieš kuri laiką anglų’Taily Mail”tuo reikalu U Švediją pasiuntė 
savo specialų korespondentą Aleks Clifordą,kuris patieks štai kokių 
žinių apie tas paslaptingas bombas.

Švedai vadina jas ’’Vaiduoklėmis bombomis” arba ’’Šmėklomis’’-kakėt r - 
mis,Toks vardas joms visai tinka,nes iš tikrųjų maža kas težinoma 
apie s.iuos švytanoius skraiduolius .Bet cią(Švedijoj dar yra nemažai 
žmonių,kurie išviso neigia jų buvimą.Ir aukštų pareigūnų dalis visas 
kalbas apie šias skraidančias bombas vėdina masine haliucinacija.Kiti 
gi sako,kad tokių bombųiš viso negalų būti,nes tai prieštarauja pagrin
diniams aerodinamikos dėsniams.Dar kiti sako,kad tai esą meteoritai.0 
yra ir tokių,kurie mano,kad tai mcteriologų. leidžiami iiiumninuoti ba
lionai .Muzikiniuose Stokholmo kabaretuose aktoriai juokiasi iš šių ' 
bombų,0 vienas Kopenhagos laikraštis lobai lengvasirdžiai-pasipilė .dide
lę pinigine premiją.už tokios bombos fotografiją.Tačiau Danijos ir Šve
dijos generaliniai štabai į ši klausima labai'yimtai žiuri ir tuo.rei
kalu yra susiripiną.Laikraščius jie. ispeja nedėti žinių, apie skkonn- 
dancių bppibu pasirodymo laiką ir virt'ų. '• .

. Iki šiolei, jau užregistruota, apie 2.000 c.r daugiau atvejų^oi šios 
paslaptingos bombos buvo pastebėtos patikimų liudininkų .Ir š-toi tie 
duomenys,kuriuos patvirtina beveik visi liudininkai:

1.Bombos ar raketos yra cigaro formos. . ■
#2.Is jų galo sklinda liepsna,kurios spalva paprastai esanti oran

žine,bet buvo pastebėta liepsna ių žalios spalvos,
^.Paprastai jos skrenda 1000-5000 pėdų ankstyje.
4, Jų greitis panašus i, lėktuvo greitų,bet kai kuris tvirtino,kad

jos skrenda lėčiau negu lėktuvas, ( .
5. Jos skrenda tyliai,nežymiai ūždamos.iš tikrųjų tai.atrodo esan

čios tylios V 2. Niekas neminėjo,kad butų pastebėjęs jų sparnus, bet 
kai kurie sako mate lyg tam tikrus palėkus.Ir kaip tik‘dėl šie dalyko 
aerodinamikos specialistai sako,kad tai nesąs galimas dalykas,nes nie
kas be .sparnų negalus skristi taip palengva .ir taip tyliai,

Pri<- to dar reikėtų pridėti visa eile kitų duomenų.Kei kurio liu
dininkai pasakoja matų šių bombų ekspliozijas ore,Esą Pietų Švedijoj 
per vienų toką sprogimų išbyrėjo namų langai.Ekspliozijos motu peši - 
rodanti nepaprastai ryški šviesa.Esama visa eile dar kitų pastebėtų 
smulkmenų.

Pastovios krypties sips bombos neturinčios.Vienu metu esą atrodą, 
kad daugumas ju skranda iš pietryčių | šiaurės vaka.rus.O pati pirmoji 
tokia skrendanti bomba, buvo pastebėta gegužes men.tolimoje Skandinavi
jos šiaurėje,Po to gi jų kelias ’vis labiau ^radėjos krypti i pietus* 
Ir viena iš paskutiniųjų buvo pastebėta virs Danijos,

Yra keisčiausias dalykas,kad iki šiol nepavyko rasti realiu daik
tinių irodymų-skovcldrų ar kitų gabalų.Iš kurųtik buvo pranešta apie 
pastebėta eksplioziją,ten tuojau visa apylinke buvo rūpestingai išieš
kota,bet niekur nieko nebuvo iasta.Trys skirtingi.liudininką i matę 
viena tokia bomba į krentančią | Kelikso ežerą. Švedijos., generalinis 
štabas’ Įsake ėžerh. nusausinti^bet vistiek ni^ko. nerasta,Nicn tik ju
ros krante prie Sundsvalio,u šiaure nuo Stokholmo,rasti kelį sulydin
to metalo gabaliukai tėra vienintelis iki šiol turimas daiktinis įro
dymas , ' . ' '

Taigi, tik toki yra turimi duomenys, 0 dabar teorijos.
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«cra~clldcshių abč Jonių,kad "sias bombas leidžia rusai .Taip d e. t• .j 
beveik visai tvirtai galima sakyti,kad Jos pagamintos pagal vokiečių •• ’..'-i 
mįjkg liniuku, pači oje- 1karo pabaidoje perengtus projektus". Vokiečiai- ti- 
Rėjosl|khd ±94? m,.’jie savo reketas galės nušauti.-Į^Ameriką,Te. linkme 
'Jie ‘jąn buvo gerokai pažengę,nes Jų V 2 nulekddyo/jau 400 mjliu.Sios 
"vaiduokles bombos" be abejonė s,nulekia nemažiau'kaip 600 myliu.Ta
čiau Jos nėra prikrautos sprogstamosios medžiagos,o kol kas t'-ra fa- . 
Jarv^rkai.Sprogstamosios-medžiagos vietoje' Jos turi daugiau kuro.

. Tačiau atrodo,kadvšibs"vaidųoklihžs bombos "nėra pagerinti super 
V 2. Jps skrenda per,žemai ir per lėtai..Jos yra visai• naujos imsies, 
gal birt,tai. vįcnas is dviejų pačių fantastiškiausią vokiečių.paskuti
nių projektų.-Švedijoj vyrauja Įsitikinimas’,kad"vaidudklinėš bombos’1; . :■ . 
yra vairuojamos radio . pagalba .Kadangi jų nei viena nenukrito Švedi- >’ 
joj,tai manoma,kad gal Jos pasisuka -ir .grįžta "i savo bazę .Galimos 
dalykas,kod Jų lėkimo kursų nustato .’koks nors Jų viduje Įrengtas me-- 
chanizmas. '

Galimos dalykas,kad kai kurios šių bombų pa-lc-idziemcs is 5?ucnc- 
mundes,bandomosios stoties?Beiti j os po. Jury jc,Sieurįcs Vokietijoje’, 
kur gimė visi V ginklai,Bet ir-(o tai yra paremta kitais duomenimis.)'., 
kai- kurios Jų gali būti paleidžiamos iš’ didelių Dogo ir Ocs.elio Esti
jai priklausančių salų,esančių Rygos Įlankoje.Visa Estijos ir Latvi
jos pajūrį rusei-"paveržė -slapto ginybos zona. Yra žinoma,kad ten .Jie 
vykdo kai kuriuos slaptus savo darbus.Švedus daugiausia'Stebina ir 
kelia jų nerime klausimas: kodėl gi rusai šiems bandymams parinko' ’•< -■ 
Švedijos'orą? Kodėl šie bandymai nedaromi pačioje Rusijoj,kur yra . 
užtenkamai erdvės ir daugiau galimumu stebėti bandymo rezultatus ? 
l-r Ju leidimas viršum Švedijos turi, kuria nors specialių prasmę?

į šiuos klausimus gali būti daug atsakymų,-Vienes Jų - vokiečių 
Įrengimai SvenemundeJ yra nukreipti i šiaurę "ir rusai tebesinaudoja.. * 
Jais,Kitas atsakymas ,kad rusai tokiu" bandymu. Jei Juos vykdytų namie, '* 
negalėtų pasiaiškinti savo gyventojoms,kartu neatskleisdami paslep- - 
ties visam pasauliui.0 nieko Jiems nepranešti,taip pat negalima,nes. ’
Jie manys,kad tai skraido 'svetimos mašinos,Kiti gi mano,kad rusei 
tiesiog nori Įbauginti Švdus ir tiek.Tačiau ne viena- šių teorijų 
nera„patikima. ■ , v

Šiaip ar taip Švedai nelabai jaukiai -Jaučiasi, kai '’viršum jų galvų 
skraido tokie paslaptingi skraiduoliai.Tačiau daugume Švedų nemano, 
Kad.šios bombos yra nukreiptos prieš juos,nors jie jaučia,kad dabar
tinė jų pozicija yra-panaši i marmeladų, tarp dviejų sumuštinių rie
kių- tarp Rytų ir Vakarų.0 .Morm^lado sluoksnis is tikrųjų yra storas . 
ir'skanus-. Jie vis dėlto netiki, kc.d sios’-’vaiduoklincs bombos "būtų. 
naudojamos prieš juos,kaip-spaudimas prekybos derybose tarp Maskvos 
ir Stokholmo.Jie mano,kad vien tik del nežinomų,bet grynai techniš
kų priežasčių Švedijos oras pasirinktas šiems bandymams. “ . ■■ .

-----oooOOOooo-----
Ruošia kelia revoliucijai. ’ •

Kongreso komitetas,tyrinėjęs pi?icš amerikoniška veikla patiekė 
platų raportą,kuriame išdėstoma,koip toli komunistai šioje šalyje 
Įsiviešpatauja ir kad rengiasi sukelti ^Amerikoje revoliuciją per 
visuotinius streikus-,Sulyg to raporto,salyje smarkiai veikia pavo
jingoji penktoji kolona,aklai sekanti svetimųjų nurodymus. '

Raportas,page linu,primena,kad atvykę į New Yorką Rusijos ir kitų 
jai •palankių'šalių atstovai Į UNO posėdžius čia-dalyvauja komunistų 
rengiamuosiuose mitinguose -ir sako vien rus iškas-. Rus i j ai naudingas 
kalbas.( "Amerikos Lieruvis" TTr.l).

■ " • .'■ • ++++++ .. . . ...y- ■. ‘
^ Londone susidarė.'tremtiniams ginti komitetas (Refuges’Defense'. ė- . 

Komitet),kuris pasistato tikslą ginti tremtinius nuo pcrsejciojlmo' 
ir padėti jiems lengviau perkentėti didžiojo laukimo leika,Komitete' •' 
dirba-visa eilė pasižymė jusių asmenų, turinčias vie tos .parlamente .\--ū 
ir lordų rūmuose,o taip pat visų pakraipų rašytojų ir žurnalistų-, -
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miesto pūrvGziuodovo ftiažiouęir oka-rtąįs'avci-t.'-j s, 
Nuo 'dvaro stotis buvo, toloka i, s u kaupu d- šimts'kilom<trų.-Buvo įprcs- 
ta’ atvažiuoti jo parvežti pcjvozų kinkyt?is porstrokd-nu}biuri?is.. ru
dens įc J.ic'is n t /ketvertu.- ,- ■ -

U.-.-• Žmogus tol įuv.o ,g-;r?.s,eiški?į-trupus,anot kai ’kurių,n t- šykš
tus ;N?£kriaušdFvo jisai kaimynų,n išnaudodavo kum- čių. ? ’ •1•■,

Pe.r ’Jurgiusą|ksi dver-'i ,ix-stirĮbu;. '.ūkiai iš .ųsujo sud-rinėde*- ■ 
vo su o.rrbĮninka is sutartis,pr.s.'l’a.'r Linko-et • idavo • besisiūlančių • 
daugiau,ir i jom r> iki • .De-žnii uoiei šų.did • išmis hc imomįs,kurie to
ol? u, n .turėdavo n. i paršelio n-i karves,ir kalbos pro’s id da-vo nuo 
tu pačitį būtiniausių daiktų. ; ? ■

Vassrei prasidi-jus’, darbdavys ki kviunm įtaisydavo po kerv^,o 
.p-tiems g< ii-usiams,stropi--ms ,t. isingi ris ir v tikus 1 idziantiems 
i mokslu,n'.t po dvi karves,- irčiau č.rv-bų rti.k?’divo skrupulingai et- 
likti.L.okyklų na lankant i: ji vaikai tu::‘daro riti talkininkauti 
resni :.si;ris-įĮirnapįŪt.’j<. -zol-. les rankioti,kur nenugramdyta kupstelį 
nuplauti, rūgi: pi at’; j r ^k-: Ii sis vaikščioti ir .virpės rihkti ,'arba’ gren
dyme susi-'-vin’-ti ,b.ųivek:-sy js-bulvir.nojus. atskirti/ruornį nuo cukri
nių runk lių pu?--vų nugramdyti,žieme pančius vyti,paūkstklius- mai
tinti . (

Visti didžiausia Tado Linko? silpnybė buvo efcklir-i .Laike-jis? 1 
kelias rusis :tx>k 'nus ,honov.rus,li tųviėkus .Turč jo tr-.'k^nų—arabų mi
šinio,b'-t ji: jom n/patiko.j-‘i vrisl’.,t'i turi būti ’tikr?,maišyta 
lai kiti t raugina .Gpr i aus i Į-iūkai lygiomis,stambiomis vi' Ionic ‘ ’f.p? - 
tverti žirf.-'.ms pabšgin-ti.Iš tvarto ti-s£: i p'r beržynų, o'~r kampa,’ 
ežero į pi.’V.s. , ;

Būdcto,parvažiuos,apjos 1: ukusteises į riestkampį fotelį, at
sirems 1- Zdos ir žiūri pro langų į b sisv: istenčius ,ri'tunus .0 ti: 
kaip aitvarai,atlapom!c krūtin-:miš,suk d-ntais karčiais,pastatyto - 
mis uodegomis,tik 1- keto,tik pužkin: : 
tys .Raudonuojančio? ė.n :.:včo.it dumpl--’ 
žlrkliškos. .

p o v c. nū: nį. e)b u oi' t i, b lizg n- 
ckyr. išspi ogdinto?’,ausys

.Lrklici buvo jo m' g-ični?ušie t m .-t-yi' juos Linko pradėdavo 
šnikšti n--j uči orais .Ir j-if u atsitiki’vo surasti b-ndr;.k?lbį,bičiu- 
lyst - ,k:i.a mite i, sutvosk'd ■ vo.Tikt-i Amonis jonų rod <=’ rį „nų tokie ’• 
siauri,p-rapijinio i-^sil vinimo ir urklininkystėj? nusinenančių la
bai mažai ir tuos pačius s in snio,jo ■.mžiaus.

Tod.'l ir šį-nči- n, s ’ ic-s į pov sa , pirmi'usis paliaus-’’lurutį, 
ilgi m-t i v:_ž-'j-:;.
' . . _ J.od’1 su žiogu i" V.t~? ( •

- Blogas k-’lies jpons ,n nor’j..-u st-ininių varginti.
- l-’ip.m’.no grazuoli.-i laikosi?
- u-s ra i ...
- Ivctsitiko k's ji ms blogo?
- Sieko .... .. - 71 :.... --
- K: s ėioįp. n .ujo? . ’ • 'v.-/ i.- - ’

.... - -įp-dos>nĮy.ko.iv.^K-'^ėči/' p‘:r.;ti.k Icikoigsln.j'o „įvykti .•»■. i-’ 
lios pianos nuo’ pono išv-.ži? virio... .’ ’ ’iv . ’•; . .-

Ij-ip kūlimas? . ... ■ ..-isi’-' -
- (I rai. ' ’ ' ' ■. V -
- B-1 tu p, s?kok,i'ui‘uti,ka nors nąųjo..1 .-

K d gal /.ponui/ugįdomųr^-?>.^’\. š .i z”: v^ .soinį.- 1 ■■■--. -
•e: . Kas neįdomu? V'.. j A V ■ ■. . .. .-įt -i - v-J.

- lui,k-’d Apkis ppilĮ nul'uz : ,zinots-,tų lenktini;
'Vy-v--*“ lenktinį . r. /’ į. ė r t ir,--.:--.. -
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.. - -..-i,- .S " ■'.W . •"■'■■ ■ 5--4I
' ■> ' S pri£tcs,kięk .scųa.s.k. /ĄinotjApkis
\viT£3o;'tbkjr.4id6j^^l^ktin^\pęii^,sa^Tiu^i^^e31ius ciepydovo, /.

: ISfvsęlius ^špf^a^. ir avinui ^aalAnulupdęvp;;;. Nerangumas .zujo-■ U
'■^ns ’sekytūin^nb^^ibUjA^^ib ^lcuz .
•gc ;.’r Sriūbavo R'R.;; : ■'^ ' -r- -;^-

-•* iupo* • • ■■ ■ *;■■-. į.".--' .. .. : •. •• - ■ ■►'■.'
, ■ R-.jKą;lupd? ’.• ■•< k?--.'-r '.- •■ ;ė’ •’ ■ ‘

■■■'> Oda. *.<' ■.. <■ ’ t J . ' ■"- - •' ■

• . .-. ,iru..k..uRfkJkaip k='t; likis,dabar, lyg vtatupstsą,kia.kvieną
r«ikia kibliu traukti. • ■-■■■.■'■ '’ ■'

UV 'Ked;'sč'.kf'u,ge 1 'ponui hsįdomu. • • _ ■•' ' - x. '
Įdomu,nė įdėmut.' j <i brad^ j •-i, t c-i ir baiki •

_ Sakau,gsl ponS.sis-dar nežinote ,k-’d -Hpkis ,belupdamas Skruzdėj
skur-įrl^1^ 9 '

_ It no skruzdei? Ji pastipo?. -
pastipo,tik šiaip nųdvosi .Muspervėrė ...
ip t-=i pervur’-? L'ke Jjur? , ’ •. ......- .

.„ Musė t ,p irvarč ir Skruzde ir Ungurį. . .--■■->.?■
„ Koks seiles važiavo*? - ' • .. -" ‘ '•• ■

N

ii. d labai' greit- rikė-jo.. 
■ Abu ristūnus pervergi? - •

„ Ir abiem rakėlis odo nuėmė“?
_ Unguriui laimingai,o“ oria Skruzdės Isnktin^ nulaužė...
_ Ach,tu,Šeško vaiku. "
_ B” reikalo eonas pykstate,teip jau reikėjo... . .
„ Dar ka tu prasimanysi .Reikė jo, reikėjo.. .Ar degė kas ar ką? ■/
„ Ponią* i ligoninę vsžieu. • ■-v- ' ■.
_■ Ponią.Kas jei buvo?
„Turbūt, persigando...'-
- Išgąsdino kas,užpuolė? , - '
„ I-ii'-.'kas neišgąsdino įj- niekas n'užpuolė,pati išsigando...
„ Kaip tai pati išsigando? ■ .'
„ Kityt,nao gaisro... •
„ Degė kas ,sud-'g;? :- ■
„ Buvo kluonas ■ užaid--er-e... z ’ ■’ ’ •

Mano? ■ ... ' ;
„ Jūsų. •. ■ ' > ’' ’ '-
„ B ;t užg. sinot? • • '
„ kad ugnis taip gr itei... =• .. ■ ■ ■ ■■ '•

Sudegs r
„ tJudagė ...
„ K.ip su ponia atsitiko?
„ Ugnis tuoj i gyv mn-'S.-ji p-r^irictš. . -
„ Uu ir.. -.
„ Ku ir sud g'.. . -
„ Ir gyv'-.nom?-s? •'
„ Ir gyv-'nr-mos... '■ ••'.'• . i
„ Ui- du? y ... ’ - ■- . • .-

r-’ic ■<ų,porū s ? ir v- x- • tvartai, karvių ir- arkliu,ir svirnas...
„ Viskas/sud ,geP ■ .;• v. ■ /ior.;

Viskas.;.'', .;- • „4; . •';•J • /t Jū;’ • • :
„ Isgclbe jot ką?. 'į.*"- ,1 . - « ■ '

„ Išgelbėjom kai'kė,;<4' '■ • : . .- -.€'U ..
IU ip ponios s vnikttd^-^- -b i i

_■ K • ■ k’-ip 1 Z-raU -U.? "i :
_ Ji ligoninėj? : l č ? „

Ligoninėj .dar M <_ • ’ •■ ; -ąR- .. .-■

'J ■ ?• sit'll^-- U 7ėV.i>įXEril-*wi/.v't.n
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P0L1TINĖ' APŽVALGA

Šiais metais ypač yra pagyvėjęs politinis gyvenimas.Sausio vidu
ry,tuo metu,kai Prancūzijos vyriausybes priekyje stovėjo Blumas,Pran
cūzija sudarė sąjunga su anglija gintis drauge,jei būtų Vokietijos už 
pulta. ‘

Lenkijoje Įvykusius rinkimus tiek anglai,tiek amerikiečiai smar
kiai kritikavo.Amerikos pasiuntinys Varšuvoje Blasis pareiškė,kad jis 
Pranešęs Amerikos užs,reik.ministerijai,jog rinkimai Lenkijoje buvę 
nelaisvi ir įvykdyti nedemokratiniu būdu.Linkimu metu tūkstančiai žmo 
niu buvo areštuota,rinkikci buvo gąsdinami it grasinami fabriku darbi 
ninkai buvo verčiami jėga, balsuoti ^S>'voimc suprantam?,kodėl toki rin
kimu rezultatai:Vyriausybė gavo $,801,400 balsu,o opozicija 1,667,000 
Naujoji lenku vyriausybė sudaryto,galima sakyti,tik iš komunistu.

Juo- toliau, juo labiau ryškėja nesutarimai tarp JAV ir Sovietu. Žy
mus respublikonu atstovas Bridge ,kr lb-’damas apie Amerikos užsienio po 
iitiko ,pareiškė ,kad. Amerika,nuolat nusileisdama Sov .Sa jungrį^rreteko 
savo didžiojo moralinio autoriteto.Sov .Sąjungą,naudodamasi JAV nuolai 
durnu,be galo praplėtė savo ribos ir šimtus milijonu žmonių pavatgė. 
Bridge ypač Įskėlė tai,. kad sovietai vissm^ pasaulyje ve
da Įžeidžiančia JaV propaganda.Kiekviena tauta,sako jis,turi dėkoti 
Apvaizdai,kad atominės energijos paslaptis y ra JAV. Baigdamas pridūrė: 
•'Jei llaskva Įgyvendins, savo didiji plana - būtent jei ji sovietu dar- 
.o.jėga Įjungs i vokiečiu technika,tai paskutinė viltis išgelbėti de
mokratija bus d ingus i.Todėl yra svarbi Ivieskvps konferencija . '"Kitas se 
natorius H.Kraft pareiškė,kad Amerika dabar.jokiu budu negalinti su - 
teikti Sov.Sąjungai paskolos .Kst,sovietai v®da tik savo interesams 
naudinga ūkio politika,o nesiekia visuotinio ūkinio bendradarbiavimo.

Naujai paskirtasis J±.V užsienio reikalu ministeris,Marshall,pa - 
reiškė,kad ne tik tęsias Byrnes politika,bet vesiąs dar griežtesne po 
litika.

Londone vyksta užs.reikalu ministeriu pavaduotoju konferencija, 
kur,be kitu klausimu,jau gana ilgai sprindžiam! Austrijos reikalai.De 
rybos vyksta labai sunkiai,nes yra klausimu,dėl kuriu sovietu nuomonė 
griežta! skiriasi nuo kitu.Visu aštrumu iškilo i)P klausimas.Sov.atsto 
.■as/Gusevas pareiškė,kad visi 50CĮOOO Austrijoje gyvena BP yra karo nu 
šlaiteliai ' ir, turi būti išduoti sovietams. BP reikalus ypač gynė gen. 
Clark .Jis griežtai atmetė Guscvo reikalavimus ir pagrinde,kad Lenki - 
jos,Jugoslavijos ir Pabaltijo valstybių pabėgėliai nepripažįsta jų 
kraštu įjungime i Sov.Ssjunge.Guscvo reikalavimas buvo ir kitu atmes
tas.

Vasario 10 d.Paryžiuje pasirašytos taikos sutartys su Bulgarija, 
Rumunija,Suomija,Vengrija ir .Italija. T f-

- 0 ką gydytojai?
— Ką jie,nieko ...
- Ilgai dar reikės gulėti?
- Iki ponas oarvažiuosit. -
- Tai ji jau sveika?
_ Ne,ponas...
-Kaip tai?
_ Nu,kaip persigando,matyt,tuoj gulė ant širdies, ant ko ir 

mirė ...
- Kire? Kada?
- Vakar... Tuoj po gaisro...
- Ko i~ kart nepasakei?
_ Nenorėjau,ponas,nugąsdinti..,
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S' 1 -Ignotas-,2yIjle ,Gytis , /•
S '.2 Grabriyc<9,59/-nę,. 
p 3 Blaž.ie jus,Asta ,iiadvy lie 
A. 4 zndriejus,Veronika.Barku.p' 
T • 5 Agota-,Birutė .Armines 
K 6 Darata,Živilė,Alkis 
P 7 Romualdas ,švitrig'aile . 
š 8 Jonas , Giltaks; Dormanta?
S 9 A P ploni j.a /•.Igg^.i'.r 1sJV.ąr?.s. • 
p 10'Skolastika , Leta .Kęsgailu . ' 
A’11.Liucija,Kante. Algirdas, 
T 12 Aleksandras Diamante.
k 1j.Kotryna,Ugne 
p 14 Va Imtinas;, Ly nė

..S .15 Faustinas ,Gjrdehė.,Kintibuta.s •
S 15 NkFhIKL. Ly.JulUja..,Vytis
P 17 Donatas į Vi’itė ,Trinpe's’ '
A 18 Konstancija, Linų'onas
T 19 Konradas .Sauge , • karūnas
K 20 Leonas,Auksuolė,15intigeidė

.1' 21 Feliksas,Žemyne^Kęstutis
S 22 Karčerite->Gardėnis-
£. 25 a.jSni (jy/jAlmis ...
}• 24 ‘.Jotie jus ,Numurs ‘ * * ' . ,
L 25 Viktoras ,kam ' •-.
7 23 Aleksandrus,Taurė • . • «
K.27 Fortūnatas,Skirmantė •'
P 28 Romanas ,Siįė ,Ziemulis‘» • ’

Linzes .Sausio 6 d.L.RįAr .Linzo- sk.suruoš? ■ eglutė.,kurioje dalyve- 
vo apie 80 žmonių „Vaikučiams bežaidžiant,' iš Lietuvos at’c«lievo Kalėdų 
Senelis ir atnešt dovanu .Pobūvi:. proga buvo išrinkta naujo Lict.Raud. 
Kryžiaus , Linzo, sk.valdyba :dr.limiškis,dr .Kauneckis,Llauž<'žiunaitė ,Ci~ 
kote--ir Šiaučiūnas. . ■ . '

G1 e s ė' ni ■ .ache s.Vas£rio 13 d.minėjimo programa :-šeštadicni , vasario
15 d.16- vai", Poteri ja .20 val.šokitį vak?r.;S -.balius; sekmadieni, vasario
16 d.9,.50 vai,vėliavos pakėlimas ,10,50 vai '‘iškilmingos' pamaldos,14 vai
dir,Lamulionio paskaita, 15-JO val.v'-liėvos nuleidimas,17 vai, iškilmin 
gas aktas ir koncertas i. instruments line muzika, solo,chloras, tautiniai į0 
kiai) . . . •

Vasario 16 prora išeina tvirtasis' “‘Tėvynėn’' žurnalo-numeris .Ilsu- 
jam numery telpa T .-.Žiūraičio,drrJ..tro-;-At,c ;cr // .rarnlx ■■ vos straipsniai-, 
i ."ivulsky t1 s \ V.Krė ve s „ 7e i pi u V j či c, č K'.r4'-U-v-i-oraus beletristika ir 
gausiai poezijos. ■ . • •

Salzburgo kunige ik ė v i s arkivyskupas il'ursterzbischtf) Dr .indę 
Flohracher Naujųjų Ketų proga yra atsiuntęs lietuviu kolonijai nuosir-"' 
ižius sveikinimu" ■, linkėjimus ir geny toj iskq palaimi n im\.

Po ilgesnės,rtiaukos stovykloj vėl pradėjo ci~i dieninis"biu
letenis ’’Dienos Žinios'-.

Perspeudinta Ą«nleknos Lietuvos 
sijoje. Gicsenbccii b „oslzbui, L'I- 0? mp

.stovij- gaunam? '-Tėvynėn'1 redak 
-I2;b*rfkas 8/3 .Kaina 8 šilingai

■ Nugalėję kalnus sunkumu, vė-1 pradedame leisti‘j'Mūsu...žinias»Jęi 
leiškils nenumatytų sųnkur.u,laikrašti stcngs.imes isleistį nors kas sų 
tra s avai tų.' ■ • ■ . ■

La‘ikr8sti.:-lėifižio;.ir redaguoja Spaudos Darbuotojų Kolekty.Vaš'.Dedskci- 
još' ir administrf ei jos adresas :Glasenbsch, DF ^emp- 1 , ■er.-pL.cs _.k,.r.o, 

ę- - Atsakingas redaktorius C.C-rincevrčius ■ j__l’; __ r' '

•_Nr.kaine 1 šilingas
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