
UŽSIENIO REIKALU HINIŠTERIU TARYBOS KONFERENCIJA LONDONEX • _ • _ •

Vigas pasaulis atidžiai seka konferencijos eigą.
■ Potsdamo konferencijoje, 

trijų didžiųjų vyrų susitikime 
buvo Įsteigta- užsienio reikalų 
jąinisterių Taryba,kuri veiks 
kaip, nuolatinė tarptautiniams 
klausimams spręsti institucija'. 
Tarybos būstinė yra Londone.Ja 
sudaro JAV,Anglijos,Prancūzi- ’ '
jos,Kinijos ir Sovietų Sąjun
gos užsienio reikalu ministe
rial. Tuo metu,kai užsienio rei
kalų ministerial po konferen
cijos sesijos’išsi skir s tys,Ta
ryboje dirbs paminėtų didžiųjų 
penkių valstybių atstovai,kaip 
tos Tarybos nariu nuolatiniai 
pavaduotojai(užsienio • reikalu, 
ministerių pavaduotojų titulais). 
Taryba,be to,turės nuolatini 
sekretoriatą(Londone).Esant . 
reikalui,Taryba kvies suinte
resuotų valstybių vyriausybių 
šefus ar užsienių reikalu ni-

alijantų kontrolinių kėniaijų 
•panaikinimu, kurios dabar vei-' 
kia alijantų buv.priešo vals
tybėse .Be. to,pirmo j e konferen
cijoje dar bus svarstoma apie 
Čekoslovakijos vokiečiu repa
trijavimą ir apie Lenkijos va
karine s sienas.Konferencijoje 
manoma,bus paliesti ir. kai ku- , 
rie teritcrialiniai klausimai• 

Užsienio reikalu ministe
rial Taryba yra panaši insitu- 
cija i-buv.Ambasadorių Konfe
rencija Paryžių j e,kuri buvo po 
pirmojo pasaulinio karo 1919m. 
Versalio Taižos Konferencijos 
Įsteigta.ir kuri veikė iki 
Tautu Sąjungos Tarybos sudary
mo (1924)Ambasadorių Konferen- 
•ci jo.,kai p žinome, svarstė ir
V iIni aus klaus ima (1922).

Visas pasaulis šiuo metu se
ko. atidžiai pirmosios užsienio 
reikalų ministerių konferenci
jos darbu eiga.Iš šios konfe^ 
rencijos rezultatų paaiškės,ar 
pasaulis pergyvenęs antrojo ka
ro tragediją,gali taikingu bū- V" 
du spręsti visus tarptautinius 

■ . koųfliktus,kurie iškyla tiek 
del teritcrialinių klausimų, 
tiek ir del idealoginiųprie
šingumų, kuri e po'.sic-karo vi- . -~ 
sų ryškumu pasireiškė net ir

• sąjungininkų tarpe,aiskinant 
žmogaus "bei "tautos teisių ir 

^demokratijos esme. .

bes pretens ijas ar duoti ati
tinkamu informacijų.

Pirmoji užsieniu reikalu - 
, ministeriųTėrybos konferen
cija prasidėjo rugsėjo 11 d.

• I pirmosios konferencijos.dar
botvarkę įtraukti Italijos,Bul
gar i j o s, Rumuni j o s * V engr i jos

• -•ir Suomi jos -klausimai del tu.val
stybių taikos sutarčių sudary
me su ša junginėmis valstybėmis

, ir dėl ju priėmimo i sąjungi
niu tautu tarpą,kas risasi su '

Lietuvos 
Naciona' Inė

Blbllpteka
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/ ' . . iYB^ĮBTUVOŠ IŠLAISVINIMO ’•
' ’” (Tęsinys-iš-pasik. 

Palyginus. geria usios lie- 
• tuviams gyvenimo sąlygos yra.
anglu. Bonoje’.Anglu, .zonoje vei
kiantieji lietuviu komitetai . 
pačiu anglu .pastangomis buvo . 
aprūpinti geręnis darbo salygo- 
Ws.Ao. komitetu nariai -butais. 
Lietuviu kolonijos ten tūri sa
vo mokyklas,klubus,skaityklas.• 
Daugelyje vietų buvo lietuviams, 
užleisti-'ištisi namų kvartalai 
iskrauscius iš ten vokiečius. 
Be to,dar kas pažymėtina’ engiu 
zonoje yra tsi,k.ad ten- visose 
Vietose lietuviai yra tranouo— 
j'ami pagal -vienodas ins.trvmci- 
jas>u2 tai ir gyvenimo sąlygos 
yra vienodos visoje zonoje.

Amerikiečių zonoje lietu
viai ne'visur vienodai . traktuo
jami .j£ai kur y-rą labai gerai, 
bet--yra ir tokiu vi e to-ių,kur
lietuviams gyventi' sąlygos yra

Prancūzu z?noje lietuviams . 
gyventi sąlygos taip pat yra 
labai geros.Ten lietuviai'gy— 

. vena daugiausiai privaliuose 
- butuose,gauna 2000 kalorijų 
no.ictr. davinį ir dar kas savai
te po siuntinėli.Pranoužu zo
nos Austrijoje gyvenimas kiek 
sunkesnis negu prancūzų valdr—, 
moję Vekiefijos dalyje.

Lis tuvių pabėgėliu esama 
dar Švedijoje,Norvegijoje, Da
ni j c j’ e ■, I tali j o j e, prancūzij o j e 
iv kitur .Kadangi is vardintuo
se kraštuose turi laisvus pas— 

. t j r.’-šiv.s su musu išeivija Ame
rikoje, tai ten gyvenantieji: 
lietuviai jau'yra šelpiami mu
su tąutą^ciu Amerikoj e-.y.

.’ , Crsnįiiėenhoįverio vyr.būs- . 
tin-ėje „ausų centre.. atstovams 
buvo’pareikšta,kad. lietuviai 
v-ąląikpr_i priešo, tautų žmonė— • 
mis.Lietuviai taip pat nebus 

»'.» verčiami grįžti prie esamų sč—.
■ ’ • lygų savo tėvynen.Bs ,to,Bisęn- ■ 

■ hoūerig Štabe buvo pareikštą,.
1- /kak lietuviai buė .'pamaukti vo- 

■- kiečių -oeraukle jimo ūąrbais.

Tačiau,kada paaiškėjo,kad len
kų mažai grįžta i - savo revyną, - 
antru, kartų j am'buvo pranešta,..,, 
kad numatytiems -darbams pirme-n p 
eil’en bus paimti -lenkai, .c to- 
liąu jau lietuviai ir kitų tau
tų. žmones.. ■

Vikįetijąje esamos lietuvių 
stovyklas daugiausia _adminis
truoja UiTRUA.UlTBSA rūpinasi ir 
bendrai -’negalinčių grįžti tė
vynėn žmonių ateitimilUNFm-os 
or gani ząc i j -o s Vokietijoje c ent- ’ 
ras yra. Wiesbačene.-Ten buvo 
■priimi!* mūsų atstovai.UNBK-cj ' 
buvo sužinota,kad ši šalpos or
ganizacija savo darbą’Buropųje 
baigs per’ pusantrų metų.UiARRA 
paragino lietuvius•mokytis an-’ 
glų kalbos.lrra • pažadėta lietu
vius ,aprūpinti darbu pagal spe
cialybes. UNSBA j au r enka . ž ini a s .
iš atskirų v.-.lstybių,kiek jos 
galėtų primoti lietuvių emigrąn- 

. tų. JAV sutinka per metu i sileis- 
ti 200 lie tuvių,Zanad/i - 100.000. 
Australija - 50’.000,Keksika ir 
Abisinija sutinka įsileisti lie
tuvių euigrsųtų ir nenustatytą 
'skaičių. Tačiau Lietuvos pasiun
tinys Londone p.Balutis -yra Įsi
tikinęs, kad mes neužilgo galė
sime grįžti .ITepriklausomen lie— 
šuven,tūlei jis lietuviams nepa
taria iš Europos emigruoti ir . 
išsiskirstyti po platų pasaulį.

Lietuvių orgiųizacijų Oen- • 
trai deda pastangas sukoncen
truoti Lietuvius Wiesbaden:, apy- 
■_.c.rdc j o. Ten, palyginus, yrą daug 
vietovių,nenukentėjusių nuo 
kare, todėl yrį-, daug lengviau ir ' 
geriau įsikurti.Seto,ten yra • 
y_ažai kitu svetimšalių, te dėl ir 
del to yra lengviau įsilcurti. 
Die tuvių’organiz aci j ų c antrai 
ten taip pat neri persikelti.. 
Vįesbadenp apygardaj e jau yra 
įsikūrusių nemaža lietuvių. <

VLIZ narys p.g.yra susida
ręs įspūdi', ke.d Austrijoje lie
tuvio,! •. gyvena blogesnėse sąly
gose negu Vokietijoje,Čia vie
tiniai- vokiečiai turi didesnes 
teises, negu išvaduotieji sve
timšaliai. .
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•Ištraukos nš ’lietuviu spaudos išeivi j o j e

i r a ž iį..i c. j kaid “l’lc ’tu visk 5Š 
girna sijos ve iki a: lub ekė, Ke: op- 
tęne rAu;;sbuvget Eichstatte,Se-’ 

v.lĮngenstadte.,Wiesbadenė,'o ruo- 
Šiaiaasi Įsteigti Munchene.Ko- 
gensbuyge ir * „ .Salzburge,

' ..‘Išgena inu.su. nenininkai, .
Spaudos žiniomis, Ii .bake gy

vena operos solista±:Ą.Kutkus, 
J.Yenccvicaitė >A, Kalvaitytė,J.

. .Butenas,dragos aktorė T•Dauba- ' 
raitė „konpozįtorius St - Go.ilšvi
ežus, rašyto Jas ]?»Kirsa,Iusonge- 
ne iv jo; apylinkėse gyvena'op

S-l/’Zo.rde'lienėjAdoRoitie- 
nš-yi»Di'epy!.SjĮ.Vt. Baltrušaitis, ra
šyto j as "Brazdžionis ir S.San
tvaras^ 1 •

AS SAZZBUP.G.? • .
siun sveikinir_iaisa ■■ ;

l.o iškilringd akto buvo 
koncertas,kuriane lietuviai ne—. 
i_ia.j.jL;i.ai nuo"ca3.kmgai išpilas 

_ prograKa,j..Krištolaitytė pa
dainavo ,I.Motekąitienė pagrojo . 
sauikUjA.Jžotekaįtis cello,H.Ka- . 
činskaš ir JIAkstinas padeklana-' 

„.vo- 'lietuyiu- poetu eilėraščius..
Akonpangivo Ą-Dulskytė ir-£,Mote- 
kaitis.Choras padainavo,vadoA« 
.Nako kelias liaudies,daineles. 
Kinėjinas baigtas Taute s Hinnu. '

■ y Po/koncerto II stovyklos, 
vadovybe suruošė /arbatėle,kurio-*’ 
je buvo/nu'. taikingai pabendrauta, 
padainilota skanbiu - dainų,.pasikal
bėtą ru.pikc.is IčlaUsinsis. •
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£ŪZ.ST^giA£^I^2iniU y£L Į,ŠVBŽTA I SIBiBA.-
■ /Praneša Amerikos Lietuviu. "Garsas” Nr,29-30

Tew York (LAIC) ‘ ,
?ranešdamas,fcad 300.000 lietu- . 
rių yra buvusiose Vokieti j oš 
seilėse, "New Leader"reiškia susi- 
lūpinimo dėl jų likimo, ypač tų, 
turie yra-sovietų okupuotose 
srityse.-Laikraščių pranešinu, 
Jolševijcų tarnauto jai, surasda- 
li lie tuvius, kuriuos jie laiko’ 
sovietų piliečiais,siunčia juos- 
. rytus.Vien iš rytų Prūsijos- 
Įsa. išsiųstu apie 50.000 žino— 
lių."Yra pagrindo prisibijoti"- 
iastebi laikraštis,-"kad daug 
lekaltų žmonių bus apskęlbti"' 
|ro-naciais ir pasmerkti•likvi
dacijai". . • ■ \

"New Leader"laikraščio iiiforir šauliai. I i š/e ž anųjų sąrašus 
iacijomis apie 83.000 lietuvių' 
tesenai iš rytinių Lietuvos sr: 
ių išvežti i Sovietų Rusiją 
iriverstiniems darbams.

oooočoooooo'o

Latvių laikraštis "Dranga 
Vests" skelbia Latvijos/pabėge— 

• lių pranešimus apie dabartines gy
venimo sąlygas Baltijos kraštuose,-’ 
•Ju liūdi jinų, pinigų perkamoji ver
tė taip nukrito, kad prilygsta ’tik 
15$ ankstyvesnes perkamosios ven

ytės, ' "
Naktinis vyksta areštai, 

nors pasitaiko .suėmimų ir die
nos metu,- ypač vykstant iš darbo. 
Areštuoja ne vien veiklesniuo- ' 
sius, bet ir paprastus pasyvius 
darbininkus. Tačiau daugiausiai - 
areštuojami būvą valdininkai, tar

nauto jai, kariai, policininkai. 
_1_ 2„-ll-l. I išvežamųjų' sąrašus 
patenka dažnai ir tie,’ kurie susi
rašinėja su užsieny gyvenančiais 
asmenimis.

- * - z k - - < X y j/ j f : ’ - * >- j v \ .• j
_ ' ■

įs Salzburgo lietuvių kultūrinio darbo draugijos veiklos 
Organižūo jana^biblioteEa.
Šiuo metu mūsų kolonijoj yra 

aučianas didelis lietuviškos 
iteratūros trukumas.Ras atski
lus asmenis vis dėlto randasi 
iena kita knyga,kuri galėtu 
atarnauti bendram labui,ta-, 
iau tų knygų naudojimas yra !

nygų išdavimo tvarka ir

Draugįjos Valdyba organi- 
uoja biblioteka.Organizuoja- y 
ai bibliotekai knygos bus’ / 
urenkamos aukų arba skoli- ./ 
imo būdu.Visos' skolintos kny- 
os bus ypatingai saugojameb- 
r,savininkui išvykstant arba 
iaip pareikalavus, tuo jau gil
inamos,. Vertingesni leidiniai 
aviniukui reikalaujant būs ■\ 
ųbdami skaityti tik draugi- \ . 
os patalpose.- f/

Biblioteka naudotis ,ga- (j : 
ės visi Salzburgo lietuviai J 1 

' "121. ’ .111 ‘’ •' ■/
aikasj bus/paskelbta vėliau/ / 
ibliotekos organizavimą iro . 
varkyma Valdyba pavedė jaoKy ■ 
.Jankauskui,kuris praves- 
nygų rinkimą. .

• Draugijos Valdyba malo
niai prašo visus lietuvius 
kiek galima daugiau paremti 
šį darbą, perleidžiant biblio 
tekai vienu ar kitu budu vi
sas turimas knygas ir tuo 
prisidėti prie musų tautie
čių kultūrinio-noks'linio Įy-

■ ; Visi anglų kalbos kursu klau
syte jai antrą mokesčio už noks
ią dali (15 Rm.) privalo sumokė- 

' ti iki'š,m.rugsėjo m.19 d.val
dyto s vice-pirn i'Valentinaitei 
arba /kursų'seniūnui jankauskaui*.

Sudaroma nauja anglų kalbos ■ 
kursų grupė,i kuria gali užslra-y 
syti ikr š.m.'rugsėjo . 15-d.vi
si norintieji.p?adėti mokytis 
anglu kalbą.Užsirašyti galina 

t pas A.Valentinaite,S.Jankaus
ką. (pirma stov.) ir A.Stiklintą 
(antra stov,).Mokestis už kur-, 

. sus paliekamas -tas pats.Kada,ši 
grupe pradės darbu,bus paskelbta 
vėliau. 50$ mokesčio reikės 
Įmokėti darbui prasidėjus.
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- Ū&iaūdies universiteto: • • -■•■ ? ■ b 
"a t j d a r y h a ši . 
Liaudies universiteto ati- - 

darymas numatomas penktadienį 
■rugsėjo 14 d.15' val.Rauchenbich- . 
lerio I stovyklos salėje.Ati
darymo proga yra numatyta p .-R. 
Urbanavičiaus paskaita:"Kas 
yra atomas”. ' ■

Sekančią savaitę paskaitos 
bus antradienį ir ketvir- 
tadienį.Baskaitų temos bus 
paskelbtos atskiru skelbimu. > ■

’ • - ? a ū-e įk ją ., • " - į •-
, R. p. A iDulsky tei»J iKris terai-

' tytei j J ,Mo.tekai«?±t4 > J .Akstinui 
V.Dapsiui, J'.Rndpiukaiėiui ,H.. 
Kačinskui,A;Motekaiplui ir . .. 
choro vedėjui A.Nakui uz malo
nu dalyvavimą. Rugs ėjo’8 d.’ 
programa j e Salzburgo Ii etu- 
viu Kultūrinio darbo draugi
jos vardu širdingiausiai 
dėkojame. z f

Širdingai dėkojame kun. 
K.Kirkilai atlaikusiam tą 
diena, iškilmingas pamaldas.

Draugijos Valdyba.

čių komunistai nenorėtu įvesti 
Vokietijoj sovietu, sistemos. 
Vokiečių komunistai mano,kad 
Vokietijos interesai reikalau
ja kito kelio?būtent,sukurti 
antifašistinį,demokratini rė—.
zima parlamentarinėje,dernekra
tine j e respublikoje.kurioje tau
tai būtų užtikrinta laisvė ir 
demokratinės teisės.-Kaip toli
mesnėje kalboje Gięck pareiškė, 
dvarininkų žemės Brandenburgo 
apygardoje (Sovietų zona) jau iki 
lapkričio mėn. bus išparce-r 
liuobos į sklypus po 12 margu.

, ’ New—York,rugsėjo 10 d.Ame
rikiečių slaptoji karinė pel5- 
cija susekė dideles vokiečiu sa
botažo organizacijas Ruhro an
glies pramonėje. Suimt a žymus 
skaičius sabotažo dalyvių.Aiš- 
kinant toliau šia, sabotažo or
gan! racija,, pas viena, pramoninin
ką, slaptoje vietoje rasta 600 
kg', dinamito ir ginklų.-

■BeIgrad,rugsėjo 9 d.Karša- 
las Tite pareiškė, kad jis Ju
goslavijos Seimo rinkimuoseį 
kuri e įvyks„spalio 11- d o,parems 
Liaudies Pronto, programa.,kuri, . 
anot jo,siekia sukurti respu
bliką su tvirta liaudies vai- ' ■ 
džia.Liaudies ^Pronto programa •?. ■ 
būsianti greitu.laiku oficia
liai paskelbta

męs"įryšiu 
jušir ‘ 
rįu 
dė s

. visas pasai
< „ - -______
klausimų išsprendimo .Konferen-

jūsia Užsienio reikalų nijiiste- 
tarybos kdnfėr&ndi'ja,atspsu

— strąipšnį 4kurĮane< rašo,kad 
. ’ _ s pasaulis iš šios’ kpnf esen
cijos laukia’didelio svarbių

eijos tikslas yra išsprešti 
tuos klausimus demokratijos ir 
tautų apsisprendimo teisės pra
sme „Tos aukos,kurias sąjungines 
tauto'š' aukoje įstędamos į ka- ' 
ra, už žmogaus ir demokratijos

■ laisves rne turi būti veltui su
dėtos. * v

Londonnrugsejc 11 d.Karš a- 
las Žukovas pasiūlė alijantu, ’ 
karinei valdžiai Berlyne,pla
no, atkeldinti į Vokietiją vi
sus Lenkijoj e,Čekoslovakijoj e 
ir Vengrijojegyvenančius vo- 

'kiečius.Repatrijavimas’arfųtų 
kelis milijonus vokiečiu.

' • London,rugsėjo 11 d.UNRR^ 
os generalinis direktorius 
New yorke .pareiškė ,kad UNRRA 
užpirko iš JAV kariuoričnės 
2 milijonus kariškų batų,kwi e

1 . bus išdalinti Kuropoje karo 
'paliestiems žmonėms .Rus ė nili— 

. joną tokių batų šiomis dienomis 
bus išsiųsta i Europai ; . ,

_ •. "Stars and Stripes ”■ pra- . 
neša,kad Quslingas nuteistas

■ mirti, ■ , ’' ’ . ~ '
00000.00 O 0000000

/ “ » t
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' Ką v ė i_k_į_ą:_- n ūas u ąk_a i m_y n a i.
Estų kultūrinė draugija ruo- _ Latviai rugsėjo 8 d. suruo

šia S .n,rugsėjo .15 d.kojicertą-r • šė koncertą.Kone ertas buvo ąvoi- 
kaūkiu vakarą.programo j ė duetai, rus' ir įdomus. Pažymėtinas- liau- 
pranoginė ir šokiu muzika.Bus dies šokiu ansamblis, vado Vau j anas ' 
Poterija,baras su gaivinančiai s. .A.Bulio.Geros buvo ir šokėjos p.
gėrimais ir t.t.Pageidaujamą, \ p.E.Veiss,V.Alberts,K.Karotkins. 
kad loxo daugiau ateitu su kau- Dalyvavo pianistė A.Mėlnickis, 
kėnis.Pradžia 21 vai, dvigubas vyru balsų kvartetas r

Estai leidžia ir savo’laik- kiti.Dekoravimo darbus atliko T.
rasti "Side",kuri o' redaktorius ■Auka,G.Lacis ir Z.Veide, 
yra p,Emits. Latviai turi vaiku darželi

Šiuo rietu vyksta-šachmatu ir mokyklą,Veikia anglu kalbos, 
pirmenybės.Veikia-ir anglų kalbos- kursai, ' ' ■ . ’ ■
kursai. ? 1. , - ' ’ .

X: M:-X: X: X: X: X: X: X: X: X: X*X? X: X

Šio laikraščio gerbiama redakcija.sutiko 
Jums padaryti skyrių atskirą.Buvo Lietuvoj 
Saulutė,Žiburėlis ir Kregždutė.Tegu šitas 
puslapėlis primins anuos laikraštėlius.

ėkit,patys kurt nesi- 
,kaip gyvena t,kaip 
..Viską ka.tik supai- 

steng- . 
skaityti.

• Bet ir jus nepatin
Vdrovėl:it:ką jin skaito 
mokykloj žinias semiat

■ „ vosit, laikraštėliui atiduokit-.O mes 
simės -taip’rašyti,kad jums .but smagu

' PUSTALIETAS 
Pasidirbau 
pustalieta.

visa svietą.' 
Pus tali e tas 
mano pokšt, 
aš ant žemes 
keberiokšt.

Sprogo mano 
pustalietas, 
pirštais bado 
visas svietas.

,\R e k s n i u k

Kas čia rėkia,' 
kas čia staugia?
Ar ne lapė

IT e, n e lapė 
gaidį 
ne, nė

smaugia, 
vilkas

Ar ne vilką 2- 
. čia.atslinks, 
ar -ne meškos' 
susirinko?.!-

Žliumbia Petrė 
kaip telyčia, 
skamba oras 
plyšta gličia.1

X+X+X+X+X+X+X+X+X+X-bX+X+X+X+X+X-f-X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X

■^Musų Žinias" redaguoja Redakcinė Kolegija.Rankraščius 
šiam leidinėliui galima Įteikti stovyklų seniūnams arba lietuviu 
Komitete,Rainerstr. 4,adresuojanf’itūsu Žinioms".

Kaina 50 pf
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