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Co Grincevicius

Kas mus visados buvo ir yra, 
kad kai reikia dirbti toks dar
bas, kuris dirbančiajam pelno 

. neduoda, tai darbininkų labai 
maža, o kai reik ar nereik Šne
kėti v- tokių savanoriu yra be 
skaičiaus. Suprantama,' dirbti 
ir neturėti iš to sau naudos yra 
sunkiau, tas reikalauja tam tik- 
ro savęs išsižadėjimo ir yra su- ’ 
rišta su rizika nustoti popui -i 
rūmo, o Šnekėti,ypač apie dir
bančiuosius , nieko nek.aš’tuoja, 
ir priešingai yra galimybė įgy ■ 
ti populiarumo ir nusimanančio 
Žmogaus vardu*

Netektų čia sustoti prie kal
bančiųjų, 'jei jų kalbos būtų iš- 
tikrųjų pozityvi kritika, bet ne 
pagalių kaislojimas ir, papras
tai šnekant, apkalbėjimas. Nie
kas nebando teisinti, kad dir
bant nepadaroma klaidų. Žmonės 
nu dievai, o sena patarlė sako, 
kad tik tas neklysta, kas nedir
ba. Taigi, ne viski gerai ir t i-
singai padaro ir be blogos va - 
lips ne taip padaro, kaip kiti 
norėtų, ir_musu kolonijos ival- ■ 
rus pareigūnai ir patikėtiniai♦ 
Tačiau ar tai jau yra pagrindas 
ir leidžiama juos koneveikti-jei 

■ gu -jis negali padaryti to,^kas 
nėra jų galioj, arba kas iš vi-’.

. so neįmanoma padaryti? Vaizdin— 
gumo^deliai .pailiustruokime; pa- . 
vyzdžiais, paimtais iš urS.su ko- 
loni jos gyvenimo ,

lav.,' labai nepopuliarų*-; ir 
nedėkingo darbo didžiausios su- 

.' irutės ir medžiaginio nedatek-' 
liaus metu ėmęsi.

. iš vienos pusės suprantamas '’hacujnaint

tinių gyventoju noras mumis nu
sikratyti ir darymas visokiu, 
mums neįprastų ir gudriu kombi
nacijų, iš kitos pusės karo iš- - 
vargingų ir nervingu, mūsų_ tau- 
tiecių viltys, kad štai jau tu
ri prasidėti palaimintas gyveni— 
m. s . o yra Komitetas, kuris tam 
pąst:<r- keline Nelyginant, kaip 
savo laiku izraelitai iš Kris
taus laukė žemes rojaus, Kai ne 
realios viltys .iLnŽEpljhOdė, mūsų, 
tarpę prasidėjo piktos^Šnekos, 
kad šie žmonės esą ir šiokie, 
ir tokie, kad jie suėmė, visiems 
skirtas gerybes, pasidalinę ci
garetes, o siuntinukus suvalgė. 
Komitetas buvo kaltas, kad kąs
nius mieste gyvendamas neturėjo 
noro užsiregistruoti, nebuvo 
Įtrauktas į sąrašus ir per tai 
negavo ar tai siuntiniuko ar 
vaikui batu; ar kad siuntinuko 
Gurinys jam nepatiko, ar per 
mažas buvo, ar kad jo sveiko 
vyro, nepriraše prie ligonių ir 
nedavė pakiętėlio* Pagaliau Ko
mitetas turėjo padaryti ir ne
padarė tai, ko ir gerai suorga
nizuota valstybė su policijos 
pagalba neįstengia padarytic 
Štai, keli tautiečiai, netekę 
gėdos ir galvos susimušė,- o kai 
tas liko^tik Komitetas, kad, 
turbūt iŠ anksto nenumatė ir- . • 
prie kiekvieno mušeikos nepa- - . : 
statė po policininką,. Kad di
dele kolonijos dalis’, neišski
riant nė inteligentų, nė kai . / 

.kurių pareigūnų, didžiuodamies .
kurnu girtauja ir ki'

mūsų Koniteiiię^tuvogĮ .ems paskutinius drabužius gir

M.Mažvydo 
Biblioteka
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žmonių išauklėjimas, bet Komi
tetas. Su girtuokliavimu, kaip

■ žinoma,.visam pasauly kovoja 
valstybė su policijos.pagalba. 
Bažnyčia, organizuota visuome-

--nė. spauda ir tos Įgimtos pik
tybes neĮstengia išrauti, o pas 

•mus tai turėjo padaryti begin
klis Komitetas, ir už tai jis 
kaltinamas. Taigi, už kiekvie
ną musu, pačių blogybę ir neda-

ne kaltinti šiuos ir kitus pa
reigūnus*

Tai ’visa sakome ne todėl,kad 
norėtume kitiems tokias pat kai 
tęs primesti, arba, kad norėtume 
užginčyti kieno klaidas, arba 
kad iš tiesų nebūtų ko pagei
dauti is vadovaujančiųjų, bet 
norėtumėm, kad mūsų kritika ne
būtų pikta, bet pozityvi ir ku
rianti, kad mūsų valdytų ne 
karščiavimas is i'r drabstytas 
purvais i veidą,bet rimti sam
protavimai. Eums, atrodo, dar 
.stinga to, kas yra senose de-

todėl, kad ka.nors uz jų dar
bus reikėtų, ypatingai pagerb
ti ar Įvertinti,-'ke, bet tiems 

kurie per vispusiškai karšta, va 
sare» vietoje ramaus poilsio, 
kuris derėtų j u, amžiui ir plau
kui , dienomis suprakaitavę bė
giojo, o naktinis rašė momeran- 
dunus, kad kiti turėtu, ramesnę 
diena,, tai tie, kurie ’tuo pa
čiu metu naudojosi saulės, eže 
ro ar proferanso malonumais,

j u už-neturėtų turėti 
gaudinėti. Daug 
žino, kad kartais, atrodė, ne
užtenka žmogiškų jėgų kovoti

■ su ton rafinuotom blogybėm, ku 
• rios yra ne musų eilėse ir ku- 

: riu tuo varpu dar negalina ati 
. dengti, ka galės padaryti tik
istorija. ’Taigi, įent neapsun-

■ Rinkim savo, elgsenc. to' darbo, 
•kuris yra visų reikalas 3

-----alina nepaci- 
igu eilučių

” Nr«: "Dau—

ir n
imta,

kuri 
tis. tai sakome

ruoti keliu teis 
iš - pereito *" M,Ž 
gelis mūsų Įsiva 
nuolatinis kriti' 
kurie, dirba ir ju autoriteto., 
nepripažinimas yra didelis nu 
su visuomeniškumo pažymys

“ ■ O “rt

.j

‘ . T) -------------“
Susic.ejųs tam tikroms. aplin
kybėms šiomis dienomis Sais

'-uų> ■ v'4;.
SU HENRIKU KAČINSKU ATSISVEIKINANT ■ ,£■ c;

burga, apleidžia p, .H-Kačinską s, 
Nuirs Salzburgc lietuviams, ypač 
Kultūrinės Draugijos yra. ypatin 
gai. sunku skirtis su Šiuo di
džiuoju lietuviu, žodinio meno 
cenininkuo p.H.Kačinskas Salz . 
burge atsirado vos prieš pora 
menesių ir tuojau nuo pirmo
sios dienos labai aktyviai Įsi 
jungė i Salzburgo lietuvių kul 
turini, veikimąa Kelis kartus 
turėjom progos* p. Kačinską, ma-ė 

• tyti deklamuojant koncerte ir 
pagaliau ^is sukūre ir vado—

• j- vavo dramos studi jai ;-kuria ' ;- 
buvo gan didelis susidomėjo- 
mas. 0 be te p, H.KaČinskas bu 
vo nuolatinis ir labai širdin
gas patarėjas draugijos valdy
bai Įvairiais meno klausimais*

Labai graudu,‘kad 
turėjome' progos t 
sveikinti su'p. E 

• s tudi jos nokini ai,

■£s visi ne-

o jo 
p.

daug sirdieš ir idejo daug dar
bo ir gerų norų nerado reika
lo net susirinkti i- "g.ūS<a it. 
paspausti pas kutinu karta ran
kos 3 Jo tikrai ypatingai gra
žios ir įspūdingos kalbos atsi 
sveikinimo pamokoj klausėsi ' 
vos 4 šios_studijos moliniai□.

Tardami p., HeKaeinskui iki 
pasimatymo savam krašte deko

- kine daug laimes ateities dažų 
buose ir gyveninc^ir lilgai ii 
gai dar pasilikti4**Lietuvos Te
atro milžinų tarpe

Draugijos Valdyba.

2



DĖL DRAMOS MENO 
IŠEIVIJOJE

Kaskart dažniau pasie
kia mus Žinios iš įvai
riu Vokietijoj lietu
viais apgyvendintu vie-y' 
toviu apie daromas' pa-/, 
stangas įkurti gimna- .£/ 
zijas,' rūpinamasi steig
ti net savas lietuviš
kas universitetas, kad 
tuo būdu mūsų’ jaunimas ■ 
nepaisant visu sunkumu 
ir kliuciu^ turėtu pro-/ 
gos tęsti pradėta noks’ 
Ip darba. Salia to 
ruošiamos įvairios 
paskaitos,"lankomi 
kalbos .kursai, sten 
giamasi kaip galina 
racionaliau išnaudo— \ 
ti laisvas laikasv Ne- 
perseniausiai ypatin
gai džiuginančiai nuteikė 
mus dar vienas reiškinys, 
atsirado spausdintas žodis 
Musu-tautiečiai seniai ne—

kos knygos, išsiilgę spar
dos, griebia vienas iŠ Įeito 
laikrašti ir skaito ji nuo 
džioa iki galo su tokiu užsi
degimu ir azartu, kokio mes 
seniai savo tarpe nepaste
bėjome. Atrodo pradedame 
atsipeikėti. Baisi karo 
Šmėkla prasiautė pro ša— ’ 
lį. ir paliko mus gyvus □ 
likimas atžymėjo mus gy
venti toliau.

GyveirtxLv tai yra egzis— 
tucrii. Šiandien nevienas mu
su kvaršina savo galvą ne — 
rasdamas atsako i rūpimus jam. 
klausimus. Ne vienas pagalvo
ja, kokia jo tolimesnė atei
tis, ka jisai veiks, kaip iš
laikys savo šeiraa^ ir toto Tai 
yra visai natūralu., Tie kas
dieniniai rūpesčiai ir neži
nia neramina žmogų daugiau
siai. Esame netekę visu ma
terialiniu gėrybių o Dažnai 
girdime nusiskundimu, kad 
vienas ten Lietuvoj palikęs 

• patogiai apstatyta^ būta., ki
ti garderobą^ liuksusine 
vonia su karstu dusu < 
iū v^t. Bo išgyventos
tragedijos, po s i aubinguv su
krėtimu šitie nūs Skundimai 
skamba truputi naiviai.
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Šiandien kiekvienas mūsą žino, prastas ir kitataučiu, faŠian 
.kad komfortas, prie kurio bu- ...... j.

vomė įpratę, ta smulkioji buta
forija nėra esminis dalykas;Čia 
tėra tik viena.nedalio pusė. Bet 
kas nuns-pakeis mūsą s epus nil— 
zinkapius, "mūsų laukus , . miškusr

■' upelius, mūsų''tėviškės padange, 
kuri nuns reikalinga .kaip oras, 
kaip vanduo?. Situ turtą jokiomis 
susisiekimo priemonėmis į Čia ne
atgabensi, Jokia"alpiu didybe ne
atstos mūsą lauku, jokie miškai 
nepakeis mums Anykščiu šilelio, 
jokia autostrada, išnūritą pagal 
paskutinius technikos reikti lavi
nus, neprilygs siauram vieškeliui 
einancian i mūsą tėvą sodybas o 
Štai toji antra nedalio pusėc Ir 
Šita spraga gali užpildyti tik
tai mūsą nenas’su savo lietuviš
komis dainomis, muzika ir lietu
višku Žodžiu, Ne be reikalo lie
tuviai tuoj karui pasibaigus pin 
non eilėn pradeda organizuoti, 
įvairius koncertus dalyvaujant 
dainininkams, chort-i. : bendrus 
subuvimus. Jie instinktyviai ži
no, kad tai yra ją vienintėlis 
Šaltinis, iš kurio jie ga3i pa
sisemti dvasinią jėgų, sutvir
tinti savo dvasini atsparurr(?at
gauti dvasinę lygsvarą, Begyven
dami Lietuvoje nes niekad nena- 
tėnė^tokio bendradarbi avinę koks 
yra čia svetimame krašte » Šian
dien inžinierius ir .amatininkas, 
aukštas pareigūnas ir ūkininkas,

. studentas,ir bemokslis sėdi^vie— 
noje ėileje, gėrisi lietuviška 
daina. Visus juos buria bendras 
Interesas, bendri norai, tas be
galinis savo krašto pasiilgimasP 

lalengvinti išeivijos var- .
gus, praskaidrinti mūsų tautie
čiams niūria kasdienybe', gali
nai vaizdžiau atkurti palikta 
kraštą, per anksti nusivylusi’ems 
Žadinti norą gyventi ir įkvapti

' -ęLlti i šviesesnę ateiti^ štai 
man nenirizifc■- -uždavinys-..I/. 
eitu misija. icgaU atliki iv <k.

. vieni r. ?v . .
.'Si kartu norėčiau pasisakyti 

del žodžio menininku, kuriems.' 
berods, yra sunkiausia rasti sa-'. 
lygas tęsti saro darbą. Muzikas'-,.■■■ 
Ir ri ai r i rinkas dar guli būti sn-

zodzio menininkas tegali dirbti ' 
tik savo gintąja kalba savo tau <-iš 
tiekiams. Negana to. Žodžio ne- i- 
nas, kad jisai galėtu pasireikšti 
ti visoje savo pilnumoje, rei
kalauja specifiniu saĮlgą, bū
tent, -ban tikro skaičiaus Žmo
nių paskiru individualybių su- • * 
burtą i benorą kolektyvą, *Puo 
tarpu Luisą dramos aktoriai yra 
išsklaidyti, o pavieniui jie 
yra bejėgiai sulipdyti koki 
dranės veikalą. Atrodo, šiuo 
metu gyvybinis reikalas bū
tu sujungti visus dramos pro
fesionalus į. vieną vietą. Toks 
branduolys sudarytu pradžia to
limesniam veikimui? Kiek girdė
jome lietuviu* Sąjunga deda pa- 
stangą burti mokomąjį, persona
lą, būtį visiškai tikslu pasi
rūpinti ir menininkais, Tik 
šiuo atveju tegali būti kalba 
apie užuomazgą dramos teatro 
išeivijoje.

Per anksti dabar būtu, kal
bėti ir apie tokio teatro pa
jėgumą, ■darbo.galimybes, jo 
veidą "kol šitas klausimas dar 
nėra 4judinamas, Viena tegali
na pasakyti, kad toks teatro 
kolektyvas atlikęs paruošia
muosius darbūs neturėtu sė
dėti vietoje, o kiek galima 
plačiau, aptarnautu Įvairiose 
tietose gyvenančius musu tau
tiečius, kad tuo budu Suteik
ti progos ji aplankyti, Čia 
turiu galvoje tik skrajojamą
jį teatrą, nes tik lankstus 
judrus kolektyvas sugebės at
likti šita uždavinį. Užtat 
ypatinga dėmes! reikėtų kreip
ti į tokio kolektyvo organi- 
zavxna, kuris nepabūgtu visu 

; sunkumu. Duguma lietuviu gy
vena lageriuose, juos tektų 
lankyti. lagerio patalpos ne
pritaikytos tokiems yaidini- 

...mamssir čia- skrajojamojo te— ’
atro organizatoriai turėtu 
parodyti visą savo suminimą ‘

. ir mokėjimą prisitaikinti taip^v-.f..?^; 
kad nežiūrint visu trukumu vai-į'.ą 
dinimu meninis lygis nenuken— ■

. • :tėtru .Kur bebūtu- vaidinama, c. ■.. . „.i: 
:ar tai lagerio patalpose, ar J"1
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- daržinėj^ ar erdviame teatro 
rūjime, pirmiausia turi rū
pėti aukšta spektaklio'kvali
fikacija* Tik tuo atyėju^me- 
nininkai susilauks iš žiūro
vu pusės tinkamo ą/frerti-tvino 
ir’įgys ją tarpe pasitikėji
mą* Eitu atvojtą jeigu^ne - 
statyti SVK1 tokią griežtu 

reikalavimą, yra didelio pa
vojaus ibristi Ą klampią “chal- 
tūrą ” j .kuri visasvgerus su—

■ manymus pasmerkia iš uaksto mi- 
riopo

Daugelis skeptišką! nusi-.> 
teikusią tautiečiu, galės pri
kisti, kad dabar ne laikas na
grinėti ir svaiMJiilapie meną, 
nes yra daug svarbesniu, klau
simu Jie bus neteisūs,’ nes 
istoriniu, i vykią raida mums ro
do, kad šiandien, did nines pro
blemos nepaeina nuo ‘ ūsu. noro' 
įr valios, jas sprendžia’-kiti^ 
Šiandieną mes nesame yišpaciai 
savo padgtie?, bet už tat nie
kas,, is musu, negali atimti musu 
tikėjime i šviesesne ateiti,., ’ 
Ir už tat‘palaikyti’tą vd..lfJ.? 
neduoti jai galutinai užgesti 
yra kiekvieno piliečio pareiga*

Dažnai girdėdavome ii to
kiu obalsiiv, kad menas, ypatin
gai’ dramos/ gali tarpti ir aug
ti tik savo krašte, savo žeme— 
jea Kiekvienas teatrus privalo 
turėti tam tikfeą kontingentą 
lankančiu ji žiiirovią Bet pasi
žvalgykime po Vokietiją, juk 
musą yra desetkai, tūkstančiu* 
Negani to. Didesne dalis atvy
kusių, sudaro inteligentija,. mū
sa. tautos mentalitetą* kuris 
kaip Lietuvoje kaip ir Čia bus 
tekio teatro ramsčiu* Nėra abe
jonės , kad atsilankiusioji žszu.— 
pė atlikdama spektakli tarpo 
išsiilgusiu teatro, žmonių, Įneš • 
tam tikra džiaugsmą ir išblaš
kys nors ‘dalinai ju kasdieni
nius rupęšoiukž , r ė

, Attegeliu tarpe esama-i^ . 
rašytoją - dramaturgą? .kukiuos 
taip pat reikėtų, burti ;-ą .krūvą; 

.kad tėkš .teatras’ gilėtą’palai— 

kyti^su j&is nuolatini rysia 
_ ju uždavinys būtu aprūpinti .
teatrą reikiama medžiaga, dra
mos veikalais* Bebėgdami esa
me palikę lietuveje savo biblio
tekas ir Šiandien jaučiame di
deli trukumą draminės litera
tūros* Toks ’bendradarbiavimas 
suprašyto jais pašalintu, tuos 
trūkumus* Gyvenimas sparčiais 
žingsniais bėga pirmyn, atsi
randa nauju temų, nauju siu
žetu laukiančiu rašytoju plunks
nas * Ir štai td'tjs teatras ga
lėtu ateiti dramaturgams i pa
gelią realizuodamas ju veikalus 
scen.c*jee

Ne prabangingi, puošnūs 
pastatymai, ne išdaigingos de
koracijos ir brangūs ko.stimai 
sutarė -teatro išorinis 
blizgesys. palengva nublv.-.-^sta 
vos tUfe.1 seed oje užsimaūėi ■- 
veikm.mm* Scenos aplinka yra 
tik pagalbinė priemonė akto
rių vaidybai® išviro princi
pai’ ir dėsniai yū daig pa
prastesni* Centras yra pats 
Žmogus - aktorius, kuris savo 
išgyvenimais’ picks. pavergti žiū 
rovu, dėmesį* Net eą?: Įsinertu. -da
bar aiškiai kas io seną tęatfu- 
lu, yra pasakąs . i jslį tiesą ^pa
kanka turgaus a Akėtoje įstiek
ti kilimėli ir pradėti ant jo 
aktoriams veikti Ir susirinkę 
žiūrovai stebi ta, veiksmą jau 
kaip teatro vaidinimą* Teatras 
j au yra *!i U z t a t n b r a k o • b a irnin ęi 1 
tis dėl. mūsą išteklią ir netur
to* bot ieškoti galimybių dirb
ti j nes be darbo istikrųjų grei
tai patapsime dvasiniais uba
gais* w 

vNuoeirdzisi džiaugčiaus 
kad šis mano kuklus pasisakomas 
neliktą šauksmu, tyruose, pa- 
siektu. ‘ Vokietijoje gyvenonciąs 
nerJn.ink.us ir pa tarnautą kerti— 
xi'.ri. akmeniu., usuoiiaz^ai .'teatrą 
darbo išeivijoje* / v-Į-'--

Dmamos aktorius
„Į ’■ ■/'<;' logikas ^Kačinskas
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UŽSIENIU. BEIKALU, ’-ĘINISTERIU, KONFERENCIJA LONDONE. 7- ••
Konferencija', atsidūrė mirties taškė . • ' ■
Iki .šiol-nepasiekta jokio nutarimo ,

v .lenkių didžiųjų valstybių, ", 
užsieniu, reikalu/konferencija 
Londone ’tęsiasi jau trecia sa 
vaite. Laiko- praleista daug, 
bet rėsultatai pasiekti labai 
n enki o Jei pirmosiomis konfe
rencijos dienomis darbas ėjo 
sklandžiau, tai, einant tolyn, 
susiduriama su vis didėjančiais 
sunkumais ir su. vis didėjant.-' 
Šiais besitariančių saliu nesu- 

( ■ tarimais ilgiausiai buvo svar--
Stoni Italijos slėnių bei Ita- 

...• Ii jos kolonijų klausimai,Pa-- 
skutinis' oficialus konferenci
jos komunikatas praneša., kad 
užsienių reikalų ministerių ta 
ryba nutarė pavesti užsienių 
reikalu, ministerių pavaduoto— 
jaus paruošti šiuos projektus? 
1} Italijos ■- Jugoslavijos šie-- 
nūs, 2) Triesto uostui tarptau
tinio. valdyme statuto ir 3) Ita 
Iijos — Austrijos sienos projek 
tao išdirbant Italijos - Jogos- 
Lavijos sienos projektą, • Taryba 
pavedė pavaduotojams paderantis 
šiuo- principus’.sritis, kuriose 
gyvento jty dauguma sudaro slo — 
venai., priskirti Jugoslavijai, 
kitas sritisf kuriose yra Ita
lu. dauguma, pavesti Italijaic 
Toks konferencijos sprendimas 
Jugoslavijai nepatinka. Juro--

- slayi j c s mini s t er i o pirmirink o 
■’pavaduotojas dro Kardely spau- 
dos atstovams Londone pareiškė, 
kad konferencijos priimtas spfėr 
dinas visai neišsprendžia Tries
to problemas,_Jugoslav!jos Vy- .

•.Jv.- .Ūpiąusybė pasiūlė Triesto miestą 
’ėyyjjniskirti., kaip federacinės vai- 
..astyles nariu, prie Jųgosalvijos* 
„ . / Triestas tuo atveju gautu 25

• 1 mandatus’Jugišlavij os perla-
u mente, tai yra tiek pat atsto- 

va, kiek ir kitps Jugoslavijos 
. tautos (Slovėnai;, Serbai ir Kro

• štai), :i ._...' „V. f
-• -Del Italijos' sienų su Au>« '

f < - strija, Erdncūzija/ir Šveieari- 
'-' ja konferencija nepadare dar .

jokio nutarimoAmerikos dele-- 
gacija pasiūlė šias sienas is-

.•/vesti pagal Vilsono. linija. 
Tuo. atveju Italijos sienos . 
būtų maždaug, tokios, kokios

. jos ‘buvo prieš antrąjį, pašau 
linį karą. v • . _' .

‘Dar daugiau ginčų sukėlė
• Italijos kolonijas* sJAV ir' 
Anglija Lybija ir.Eritrija 
siūlo pavesti Sąjunginiu Tau
tu bendram valdymui pagal San 
Francisko konferencijoje pri
imta patikėtiniu valdymo sis
tema » Molotovas tokiai kolek
tyvinio valdymo sistemai pasi- 
prie sino.. Spaudos-konferenci— 
joje rugsėjo .23 d, Molotovas 
davė aiškiai suprasti, kad 
Sovietu, Sąjungą norėtu^ gauti 
Tripolitan!ją, air kitą kurią 
Italijos koloniją ir tuo pa
čiu užimti! _tan tikštą baze, Vi
duržemio .jūros srityje o An
glijos spaudoje toks Sovie
tu, S-gos reikalavimas sukė
lė' atkaklia, opozicija^ Be tos 
Egyptas konferencijoje pa-

■ teikė savo notą, kurioje reiš-• 
klanos pretenzijas į Sudaną 
ir Eritrėja,. Kas liečia Ly
bi .ja ? tai Egypto vyriausybė 
prašo padaryti ten gyvento
jų plebiscitą, po kurio pa- 

r-aiskės, kam Libijos gyven- 
tcjai.nori priklausyti*

Pažymėtina, kad konfe
rencija išklausė Australi
jos ir pietų Afrikos sąjun
gas atst-..vu nuonpnės del Ita
lijos sienų, gi Lenkijos,So
vietu Gudijos ir Sovietu Ukra 
ines ‘delegatei, kaip to rei
kalavo Molotovas, nebuvo pri^ 
leisti prie konferencijos is-r 
dėstyti savo nuomonę Italijos 
reikalu*

.■ Konferenciją jau kelėtą'-; 
kartų palietė ir Bulgarijos 
Vengri jos. P.uuunijos bei. Suo
mi jos kinus imtis, 'Kokiomis te
minis ir- kokioje'/dvasioje šie 
klausymai konferencijoje bu-

' ve svarstomi -..nežinia. Jo
kio' komunikato tuo reikalu ne—, 
ra išleista* Peikia mąnyti,

6
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.. kad ir šioje srityje jokio nu-i 
tarinio nėra pasiekia, juo la
biau, kad Vakaru, alijanti^ at- 

' stovai darančioje .konferen
cijos pradžioje pareiškė, kad

■ trijų, Dunojaus valptybiu, tei- 
kos-sutarčiu sudarymo klausimu 
jie nesvarst’ys pirmoje eileje, 
kadangi tose valstybėse veikia 
nepripažintos vyriausybės.' .

Daugiausia prsimizmo 
įnese rugsėjo 24.d. konferen- 

. cijos posėdis. Tane posėdyje, 
kuriame buvo svarstomi: i)Aus
trijos aprūpinimo maistu, 2jdr. 
Renerio prov. Austrijos vyriau
sybės pripažinimo ir 3) Europos 
didžiųjų ūkiu naudojimosi tarp- 
tautiniam susisiekimui klausi
mai, Kolotovas pareikalavo^sku-r 
biai gražinti visus Tarybų, Sa- •• 

'' jungos piliečius i ju kraštus. 
Sis, paskutinis klausymas kaip 

. tik ir sukėlė konferencijai di
džiausiu sunkumu, kaip tai pa
brėžia nDaily Herold”, nes Ry
tu Lenkijos ir 'Baltijos tau
tu žmones laiko, kad ju^kraš- 
tai yra okupuoti, jie nesą So-^ 
vietų S-gos piliečiai ir todėl 
nesutinka grįžti, esant tekiai 
padėčiai, i savo tėvynės. Ir at
bodo, kad rugsėjo 24 d. posėdy—

• j e buvo labai rimtUj priešingu
mu ir karstu, debatų, nes ta die
na tiek Anglijos, tiek ir Ame
rikos korespondentai pranešinė
jo labai pesimistines nuomones 
apie konferencijai Taip, pavyz-

■ džiui " New York ‘Times ” rugsė
jo 25 d. rašė, kad.pasaulis da
linasi i 2 blokus, kad užsieniu 
reikaluVinisteriu konferencija 
išsiskirstys be jokiu nutarimu 
ir kad konferencija nepateisina 
tu vilčių,’kurios buvo į jar vi
su sudėtos. Taip apie^konferen-

.ci’ja rugsėjo 24 d. rasė " New- 
York Times,” vienas iš didžiau—

===== 0-0-0 =====

: Londono radijas rugsėjo 26 d. 
pranešė, kad“ Paryžiuje prasidėjo 

.-.pasaulinė profesiniu sajungu, at- 
: . stovu'konferencija. Konferenci— 

ja turi tikslą* apsvarstyti ^gali
mybes dėl dirbančiųjų gerbūvio ' 

' ' -pakėlimą. 4 J . \
' — -o 0 o-

I N I ON Kr.4.

siu Amerikos laikraščiu, ku
ris* dar pries 2 savaites ta 
pačia konferencija pavadino* 
pasaulio taikos kalviu.

Ir rugsėjo B 5 d. Moloto
vas ^pateikė konferencijai ne
tikėta pasiūlymą, pristatyda-r- 

-mas 4 ‘didžiųjų valstybių ben- ' 
dro Japonijo's ‘okupacinio'* vai- ’ -
lyno projektą,. Kaip žinoma , 
JAV visai yra nepasiryžusi 
Sovietu, S- gu prie pačios Ja
ponijos metropolijos bendro 
okupacinio valdymo, Japonijos 
okupacini valdymo dabar vykdo 
gen, Mac‘Arthuras’, amerikietis. 
Be to, rugsėjo 25 d. vėl buvo 
svarstytas Sovietu S-gon gra
žinimo klausimas. ‘
* ^Oficialiu* komunikatu, lie
čiančiu esmini kcnferncijcs ei
gos pusk, nėra dar nė vieno 
išleista, išskyrus, gal nuta
riam apie Triesto. Konferenci
jos eigoje buvo^iškilusiu net 
ir grynai procesualiniu ne — 
sutarimus Taip , pavyzdžiui, 
Sovietu*Sąjungą nesutinka , 
kad svarstant apie Balkanų* 
valstybes, dalyvautu Prancū
zijos atstovai.

Konferencija eina prie pa
baigos. Ji gali nutrukti ir 
visai staiga. Diplamatintuose 
Londono sluoksniuose jau kal
bama apie galima staigu* Molo
tovo išskridimą,’Maskvon. Di
dieji JAV laikraščiai rašo, 
kad konferencija atsidūrė mir
ties taške.

Ant. K... .
===== 0-0-0 =====

Londono radijas rugsėjo 24 d. 
pranešė,' kad ” Reuterio " te
legramų agentūros korespon
dentas Vienoje pareiškė, kad 

•šiandien prasidėjo Vienoje Aus
trijos kraštu administracijos 
ir politiniu partijų konferen
cija,. Bolševiku paskirtas., .ir 
JAV bei Anglijos‘nepripažin
tas provizorinis Austrijos vi^. 
riausybes šefas dr. Renneris 

/padarė atstovams plaka praneši- 1: 
mą.'Dr. Renneris iškėlė Sov.Saj 
nuopelnus išvaduojant Austriją 
nutylėdamas JAV, Anglį jb. ,Pran
cūzija. ’ .
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Komiteto pirmininkas grizo 
Lietuvių Koniteto pitnfninkas 
P. Baltuška krizo iš Bregenso, 
kur buvo išvykęs Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus Salzburgo sky
riaus isteigino reikalu. Liet, 
Raud. Kryž. Vyr V-bos Įgalio
tinis dr. Ingelevicius 'Salzbur. 
go skyriaus Įgaliotinių, pasky
rė Konitetp pirmininką su. tei
se šiuos igaliojinus perleisti 
kitan asmeniui. Teko patirti; 
kad Liet. Raud. Kryž, Salzbur
go skyriaus valdyba bus papil
dyta naujais nariais ir netruk 
kus galės pradėti oficialiai y . 
veikti . ' - ,

Liaudies Universitete pa
skaitų tvarkaraštis.

Antradieni, spalio 2 i, 
15 v o Ant, S k‘e r i o prane-'

New v ork rug s e j o 21 _d, Ar- 
gentinės"sostinė je Bueneš Ai-• 
rėš ivyko didelės denenstra- 
eijos prieš dabartinę Argenti
nos vyriausybęo Lenons tr antai 
reikalavo atstatyti denokratiy». 
ne santvarką pagal Argentinos 
konstitutija0 " New York Times" 
rugsėjo 20 d? numeryje pasiūlė 
visoms abiejų Amerikos konti- ' 
nentų valstybėms padaryti in
tervenciją dėl demokratinio re
žimo atsta’tyno

Salzburg, rugsė jo.'21 d, JAV 
vyriaus yb b s nutarimu sunkia?’, 
sužeistieji JAV kariuomenės ka
riai gaus iki gyvos galvos po ' 
500 doleriu menesiui išlaikymo.- 
■_ Salzburg, rugsėjo 21 d» Gen. 
JisennoweriO; kaip buvusio vy
riausio jo vakaru alian tų kari
kų pajėgų Vado Europos ’fron
te, stabo viršininkas, Anglų . 
generolas paskirtas generaliniu 
TNRRA-os direktoriumi Vokieti—’

šiuo " Pokarine Europos pa
dėtis." 2 - dalis; ketvir
tadieni, spaliu 4 d. 19 vai. 
R, U r fb o n a v i 6 i a u s. 
paskaita " Kas yra atonas " 
Paskaitos bus " Rauchenbichr- 
ler? io I stovyklos salėje, 

.. f
Uždaroma dramos studijai 

Išvykus" iš Salzburgo p3 Hen
rikui Kačinskui dra 
uos studija uždaroma. Jeigu 
ateityje vėl susidarytu ga- 
linybes tęsti studijos 'dar
bą, apie tai bus studijos 
klausytojams pranešta atski
rai * 
gtudentų atstovai i Insbruką 
Skonis dienomis L.S.A-ės at
stovai išvyksta i Insbruka ±13? 
ti-studijavimo galimybės lie
tuvi ans s

j o jei
Salzburg, rugsėjo 21 d. , 

Jugosuavi j o š ""parlamento rinki
muose, kurie ivyks šių metų ' 
lapkričio mėnesi; dalyvaus ’tik 
marš, TJto partija - liaudies 
frontas. Opozicinės partijos 
nutarė tuose rinkimuose neda
lyvauti, nes jie nėrę, lę.isvl.
New York, rugsėjo 24 d, Vakar 
JTV prezidentas Trunanas pareis 
kė7 kad.jis pats asmeniškai per 
ėmė atominės bombos kontrolę, 
Londonas; rugsėjo 24 d, Angli
jos radijo pranešėjas lenkų 
kalba, skaitydanas_apie vokie
čių- padarytus kultūrai nuosto—- 
liūs per antrąjį pasaulinĮ ka
rą/. pareiškė, ’kad vokiečiai. , 
traukdamiesi iŠ Vilniaus, ty
čia sudegino visa 11 Lietuvių 
žodyno " medžiagą, kuri buvo* 
kruopščiai lietuvių renkama' 
per 40 metu., . .
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Ja u s e p t i n t a v a 1 a n d a»-
Jau septinta valanda
Mama kelia ir gana...
-Kelk,mažyti,gan gulėt, 
Į mokykla^ reik skubėt.

0 taip gera pataluos 
Net.ir pikta ant Mamose 
Kodėl Mama negera, 
Visad budina mane.

- Ne mamyte, negaliu 
Gaižia skauda, pamažu. ’ _ • 
Gal net karščio man yra 
Šaltis nukrečia mane..!

Na gerai, gulėk mažyti, 
tik vaistu išgerk truputi 
Daktara pašaukt skubu... * 

Mama i> mokykla jau skubu

Žaidimas su degtuku dezute
Žaidžiama daugelyje.Susėdama ratu 

vienas užmauna ant nėsies galio 
degtukų .dezute ir be ranku pagalbos 
mėgina'užmaut'kitam ant nosies.Kam 
nepasiseka kitam perduot dėžutės, 
tas skaitosi pralošęs ir iŠ žaidimo 

' -’iškrinta ~K a~ r a s
Gali žaist daug iš įkarto, . 

bet žaidžia poromis.Žaidi
mui panaudoja ar kaštanus, 
ar akmenukus.Juos įdeda iv 
viena šauksta,po viena o kiti 
šaukštai būna tūžti .Vadas su
komanduoja karas...tada kie- .

• kvienas stengiasi su savo utš- 
ciu šaukštu paimti iŠ kito > - -- 
šaukšto ta akmenį ar akmeniu- 
ka.Kas pagaune^du^akmeniukas 
tas skaitomas išloŠįusių.p^g^į

9
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Paryžius,. 19.9.. Prancūzu lai
kraštis " Paris Presse " pa
skelbė' savo korespondento,.Bu
si jcj Delbar; sensacingat ai—_i 
nią, kad Stalina’s sveika/ta y . 
yra sunkiau stovyje. Rusu vai 
džios setas jau senai ysergą 
kepenų, liga tašiau nuo' savo 
darbo nepasitraukia. Ypatįn- • 

- gai sveikata pablogėjo nuo 4-2 
metą vizitu, d, apsuptąjį Sta- 
lingradą. įtakingieji Rusijos 
komunistu vadai yra rimtai su
sirūpiną rasti jau tinkamą 
^pėdiną, laikraštis priduria, 
kad jis palieka straipsnio v 
autoriui pilną atsakomybe, už 
šią, žinią ir nežino, iš kur au-

v • ' /<
ŽINIOS <

A.--:' - t ■ • < . '■

torius bus pa ėne#s. ' •
žondonas, S rugsėjo. Užsie
niu reikalą ministerią kon
ferencija Londone yra gavusi 
Turkijos vyriausybes notą, ku
rioje yra sekantieji punktai: 
1) Turkija atsisako leist So
vietam irengt bazes Lardaneluš 
se, 2) atsisako nuo diskusiją 
Sovietu^Turką sienai' pakeisti, 
3) anksčiau minėti klausimai 
yra Turkams mirties ir gyvybes 
klapsimai.

Turkija sutiktą savo te
ritorijoje įrengti tiktai jung
tiniu tautą, bazes: Jav.,D.Įri
tami jos, Prancūzijos' ir Rusijos.

= 0 =

' - d . / Anglą kalbos vadovėlį, galima ąsigyti- lietuviu Komitete - 
pas 0.Stiklintą, "Rąuchėnbichlerio" stovykloje pas' J. Akstiną ' 
ir ” Oberaschęrio*’ stovykloje'^as iSicharką, • ? .

, - t
V’.‘ ,Ą- , • 'x '■ ' ‘2, ’ r______ '__ _ _ _ _ ' •_ Į- / ' ~_______________ • ■ • ~ • • ■' '________‘ '

Musą Ziniasi redaguoja Redakcinė kolegija, Rankrascius šiam laidl-' •;-/ 
-ne] -i ui' gal iria įteikti lageriu seniūnams arba lietuviu Komitete, Rei-' 
nerstr. 4. , adresuojant ", Mūsą Žinioms " 'y •' . ■* y

Zaina bO K7
-i"',-
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