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MŪSŲ VILTIS I TEVIS
Žmonija dar nėra tiek tobu

ląją! kaip pavieni individai, 
taip tautos ar valstybės galėtų 
kilusius ginčus isspręstį sėkmin
gai taikiu būdu,Baigus pirmąjį 
Pasaulinį karą džiaugėsi nugalė
jusios valstybės,kad pavyksią su
daryti taiką ir ją išsaugoti bent 
kelioms žmonijos kartoms.B=t pra
ėjus vos 20 metu nuo Versalio su
tarties, o jau pasaulyje, kraštuti
nės idealogiiiiu bei vidaus san
tvarkos atžvilgiu valstybės bu
vo tiek iškilusios ir prisigami
nusios ginklų,kad laukė palankios* 
progos vieni visą pasaulį užlie—• 
ti raudonuoju teroru-bclševizmu, 
o antrieji sužlugdyti Et ropos 
V.- karų Demokratija ir atsigręž
ti pri'eš .savo antrąjį,ideologinį 
priešą - bolševistinę diktatūrą?

tybių siekimas buvo nebergždžias, 

ne iš jų - nacionalsocializmo vi 
aišku sugniužimu. Tačiau Er-ropa, 
tas senojo kultūrą nešančio pa
saulio kampelis,liko daugumoj 
griūvėsiu krūva;milijonai žmonių 
liko bepastogės,be .tėvynės,api
plyšę, išalkę.0 nuostoliai žmonė- 
misjkaip kariais taip ir civikai: 
buvo neapsakomi,lengvai bus dvi
gubai prašokę pirmojo Dasaulimio 
karo, kuris skaitė keliolika mi- 
lionų. Susidėjus'politinėms apy- 
stovoms, Sovietų,-Sąjunga, kuri 
savo draugiška sutartimi su Vo
kietija neabejotinai paskatino 
tą pačią, pradėti karą, bet lai
kui bėgant 'buvo pati 'jos užpul
ta ir tuo būdu tapo demokratijos

ir visas

maus gyvenimo, savo namųg' tėvynės 
ir gražesnės ateities. Tie didelės 
dalies žmonijos troškimai buvo .. 
tartum atspėti ir didžiųjų vyrų 
dar 1541 Atlantik Ohartoje iš
kilmingai deklaruoti. Ir vos tik 
pasibaigė karas Europoje, prasi
dėjo kažkas panašu i antrąjį tau- 
uų kraustymasi. Milijonai'žmonių, 
kurie buvo dėl karo priežasčių iš
vykę^ is savo tėvynės ar prievarta 
išvežti, ėmė grįžti į namus. Tačiau 
daugelis tautų dar šiandien tuo ga
limumu pasinaudoti negali, nes žmo
nės nežino, ar iš viso savo tevyną 
pasiekti galėtų.

Trie tekių tautų priklausome 
šiandiena ir mes. Tačiau neturime 

tėvynėssave
tik pažvelgti į pergalėtojų-ali- 
jantų sudėti c oi jų skirtingas i- 
deologijas, ūkio formas ar politi
nes aspiracijas ir lengvai Įžvelg
sime tuos tarp jų skirtumus, kurie 
jau yra paminėti, būtent., vieni 

priedangoje skleisti ateistines i 
idėjas ir Įvedant bolševikiną dik
tatūrą, o antrieji - grąžinti tau
toms turėtųjų laisvą, įgyvendinti 
tikrąja demokratiją, užtikrinti il
gą taiką„ Šie alijantų kraštutinai 
skirtingi siekimai pradeda vis aiš
kiau rvškėti. Sovietų Rusija visuo
se kraštuose, kur tik jos kariuo
menė besiranda; sudaro bolševikines 
vyri aus yb es, su tom vyriausybėm . 
grynai sau naudingas ūkines sutar
tis, griauna. fabrikus ir gabena 

“"Juos į sn/o kraštu. Tuo siekia jie

M.Mažvydo
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įšalint! iš. tų kraštų bet kokią ' 
ivp sąjungininku įtaką.- Tie . . ■ 
siekiniai buvo matomi nuo pir— 
įjlį Raudonosios Arui jos įžengi- 
ą į.'.Sonkiją bei Balkanus'diunų. 
i'ciau jų sauvaliavimas sutikda- 
j vis didesnį savo sąjungininku 
jsipriešinina. Jau San-Francis- 
) konferencijoj anglosaksai, 
inokratijos kėlėjai, turėjo 
nirtinguose: su Sovietais klau
suose Suvienytų Tautų sinpati- 
.s bei pritariau^ taip' kad De- 
kratiįja toje konferencijoje ga- 
pries Sovietus viršų. Gi vė

žiu Potsdamo Konferencija vyko, 
ip patys dalyviai pasisakė, 
hkiai, nežiūrint į tai, kad ji 
vo anglosaksams nepcįankit , su
ginus su Sovietais, laiku, -nes - 
r buvo kietas karas su Japoni-
prieš akis. Ir tuo būdu laukti 

incipiniais klausimais sprendiT 
i, kaip Europos sienų klausi-. 
3 bei kt., buvo nepasiekti. 
Lškia, skirtumai buvo taip 
Li, įad jų išlyginimas.valsty- 
į galvoms buvo neįmanomas ir • 
?iamam vieningumui visuose kiau
ruose pasiekti buvo numatyta 
:ių Didžiųjų Valstybių ūžsie-

reikalų ministerių tar£>a ku- 
savo konferencijoj sudarytų 
karą pralaimėjusiom valstybėm 
kos 'sutarčių projektus, nu
tylu Europos' valstybių sienas 
Ik t.' ' x -
Numatytoji 5-kių ministerių 

yla jau ketvirtą savaite^ kai 
kiai londonė kcnferucja.' Bet 
joje pasiekta, kas sekmin- 
nutarta, atrodo būsią negau- 
Ir pagal žurnalistų prane- 

as apie konferencijos eigą, 
>do, kad nė vienu principiniu 
išimu nebuvo susitarta, kaip 
ros projektu su Italija, Buly 
|ja, Austrijos klausimu ir

Ne veltui Anglijos ir Amie:-i- 
s spauda reiškia nusivylimą, 
ta taika, kurios taip laukė 
ąjungininku vieningumas tik- 
je atrodo visai kitokioj 
voj. Dabar, atrodo,.ir tų 
tu visuomenei aiškėja Sovic- 
žmačios įsigalėti, dar dau- 
praplėsti savo sienas ir • * 

agva užlieti savo idėjom . ' 
civilizuotąjį pasauli. Bet 

trati jos lafko'si jau tvir

tai prie savo deklaruotų karo 
tikslų ir taiko j e įgyvendintinų..- 
formų. Jau daugiauAir daugiau 
ryškėja, kad anglosaksai, gal būt, 
ne vien tik galvoja, bet ir pa
lengva netiesioginiaipasisako, 
kad Sovietų Sąjunga nėra demokra
tija, bet diktatūra. 0 jų - ang-_ 
losaksų uždaviniai, panaikinti vi
sokias 'diktatūras, kokios bebūtu, 
ir leisti visom tautom laisvai 
rinktis savas vyriausybes savose 
teritorijose.

Šiuose lozunguose turime ir 
mes nemaža vilbių ir paguodos. 
Nors šiandiena' toli esame nuo tė
vynės, kuri yra nelaimėje, bet 
neužmirškime, kad pokarinė poli
tinė padėtis dar nėra stabiliza- 

•vusi ir tokia nebeliks. Jau pra
dedama Europoje tvarkytis ir ei
nama nuo didesnių, svarbesnių da
lykų prie mažesnių. Jau Balkanų, 
Italijos, Vokietijos reikalais 
tariamasi, diskutuojama. Kada su 

. visomis nugalėtomis valstybėmis ta 
taikos projektai bus parengti, 
tuomet įvyks ir laukiamoji Taikos 

■ konferencija, kurioje tikėdamiesi, 
kad prie visų Europos valstybių 
sienų nustatymo^ ir mūsų tėvynės 
klausimas bus įšsprąstas taip, 
kaip to reikalauja teisingumas ir 
kaip nes tikinės. 0 bendra dabar
tinė pelitinė padėtis, atrodo, 
einanti ta kryptimi, kad kokiom 
bebūt priemonėm padarytų nepavo
jingu. ir tą diktatūrinį kolosą, 
kuris palengva darosi pavojingas 
kaip savo sąjungininkams, taip ir 
visam pasauliui. Tokia neaiški pa
dėtis ilgai tąstis negali, nes ka
ras jau baigėsi, o prie šių nenor
malių sąlygų atsistatymas yra ne
galimas .

Tad telkime jėgas visiems sun
kumams nugalėti, ateinančią žiema 
kaip nors, kad ir kietose sąlygo
se sėkmingai ir naudingai praleis
ti, o su būsimu pavasariu gal pra
švis drauge ir mūsų ateitis, turint 
soilygas grįžti į laisvų ir nepri
klausomų Lietuva,. T-. d ruoškimės ir 
būkime verti naujos, gražios tėvy
nės. ' ' : , v

? . .-v •" A.S.
N.rs musų, broliai, nedaugei yra,, 
tačiau tvirti mes, jei ris vienybė, 

i ' • ' ' Maironis.
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’ Kast o'l i a u ?

jušio kultūrinio gyvenimo ’ 
mechanizmo. Jei vieną sykį 

. galėjome -sustatyti scenon 
10-15 menininkųprofesionalų 
ir kitiems didžiuotis savo ___
niniu lygiu, '-žinoma, dabar to 
tai tikrai nebeįstengsime. Ta
čiau ką nors panašaus, visgi 
būtų ir šiųp įįąįku galima; Aiš
ku į kokią įįoįsipigią chaltūra 

. vien šventafib’iūVykusių prisimi
nimui, neįsileišĮ&ij^grąltai pa
galvojus, yra dar-už ko stver
tis, yra už ko'griebtis.

Tiesiog priv-lu būtu, kad 
kiekvienas lietuvis, liekas-. 
Salzbūrge ar turįs savy j e kū
rybos kibirkštį > 'ar. jos neturįs 
spiestųsi apie K:.iLt“irinla Bar
be Draugi ją, .ne vien-gerais nos-

’ Daug^mūsų tautiečių, .daug 
bendraminčių jau apleido Salz
burg o lietuvių kolonija arba'‘dar 
ruošiasi ja apleisti. Strode,kad' 
kartu su tom išvykom stingsta ir 
mūsų kultūrinis gyvenimas. Jau 
kelintas metas kaip nebesigirdi 
nei apie jokį būsimą lietuvišką 
koncertą, užblėso vaidybos stu
dija, mokykla irgi atsidūrė prieš 
krizą, anglų kalbos kursai všsai 
nunyko - žodžiu, atsidūrėm, tekioj 
padėty, kad nenoromis tenka bai
mintis dėl tolimesniu darbo pers-

įeiti

to, kad tam tikras mūsų veikles
nių visuomenės veikėjų "būrelis 
•yra“ išvykęs 

Mes c
nei vieno žodžio sakyti nei už 
nei _ 
sirdus lietuviškas 
už tai, ką jie pad 
už gražius. užsimojimus. x 
, Jų nėra. La.. gi Los beveik- 
sim? Ar sudėję rankas sėdėsim? 
Ar žiūrėsim, kaip musų-, kaimynai 
gyvuoja, kuria, dirbs, ar tik 
džiaugsimės ju darbo laimėjimais?

irta ruošiasi išvykti

Dit BZ&iuuus, nuo- 
aciū., jiems 
, ka sukūrė,

Dar ne sane tiek nepajėgus, kad ne- 
galėtume sulipdyti truputy pašli-

prie jos .darbo, bet tikru nuo
širdžiu bendradarbiavimu įneš
tu daug šviesos tarp niūriu ba
rakų.

Nors' rus mus ir priimta, kad 
vienas parašo, antras paskaito> 
ir abu jaučias patenkinti, ta
čiau tebūja pradėto darbo tęsi
mas mūsų garbės klausimas. Nie
kas nieko už mus nepadarys - 
tenka patiems dirbti.

n II 11 • «

Vakaro vizija

Židiny.-ugnis is lengvo blėsta. 
Beliko smilkstančios žarijos — 
Naktis tamsa apgaubia miestų, - .
Ir lietus žvaigždėm lyja - -

Menu tą naktį gi mtam fra? na,
Menu žvaigždėm kaip lijo -
Armonika kaip juokės laime... ■

y f IT motinos - Sveika Marija ■ : .' ' '■ . • ■ ‘ ‘
Pakeltos akys į Beribe, 
Kartoja lūpos šimtą kai'tų:

~ - — Užtark, užtarki mūs Tėvyųą,
Marija Aušros Vartų. ... - ' ■

Naktis tamsa apgaubus miestą, r. . -
. IĮ* lietus žvaigsdėm lyja. - • ' ■ . • ' V

= .- * : ' Tik Tu mus nelaimingus ir Tėayną
Isgelbėsi, Marija ... •

Salzburg, 1945 m. rugsėjis ' J.r.
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Konferencija jau pasibaigė " '. ‘ .’

/Lygiai -3 savaitės, uzsitęsusi 51 ' ke..i Londoną užsieniu reikalų mi- 
didžiųjtų valstybių,; užsienių reika- : inis ter iai jau. išvyko 'į savo kraš- 
lų.ministerįų konferencija Londone •, tus.z.-i . ,< 
sr/L-lir'. 2 dieną; jau' pasibaigė 1 Pas- .- ■ Konferencijos pasiekti rezul- 
kūtiniš oficialus konferencijos tatai, palyginus, labai, menki . 
komTįnikatas, kąlba tik apie-konfe- Jeigu’ir yra--dėl ko visų šusitar- 
rencijcs darbų pabaigą,- - daugiau ta, tai tik dėl Smulkesniu kl su
niekę < Protokolas, kuris 'apimtų . simų,; gi.dėl didžiųjų probYemu 
bendrų konferencijos darbų eigų ir joki'o nutarimo nepasiekta. Kcnfo- 
pasiektus nutarimus liko nępasira- rencijos rezultatai menki ne dėl
sytas, ir dėl to., nesusitarta. to, kad besitariančios šalys

• Konferencija" tarė jo-iš viso 33 . skirstytųsi Įvairiomis nuomonė- 
pęs ėdžiūšį!';Darbingumu ypač' pasisy- mis, bet'dėl'to, kad Sovietų S x-
mėjo paskutinės dienos. Ministerial/ junga beveik visuose klausimuose 
kaip matosi, visomis jėgomis s ten- pareiškė savo atskira, priešinga
gėsi pasiekti susitarimų. Molotovas negu vises’ kitos šalys nuomonę, 
buvo pasiūlęs kitiems savo kolegoms Jeigu dar pirmą ir antra kenfe- 
konferencijų tęsti dar ir :-s; lie- rencijos savaitę darbotvarkėje
3 dieną, bet' kiti su tuo inwiklx numatyti klausimai buvonors ir 
Po konferencijos sekanti ryta atvy- neplaningai, svarstomi iš esmės, 

/tąsa 3 'pusi./

Su Daugėla, KrištolaityteJLr geičiu atsisveikinant

Istorija kuria ne masės, bet 
asmenybės. .Juo yra daugiau, tokių 
asmenybių, juo-gražesnis ir pil
nesnis valstybės, tautos ar kolo
nijos gyvenimas. Aname "M,Z." numery 
atsisveikinom su viena tokia asmeny
be - Lietuvos teatro milžinu H.Ka
minsku. Jį' pažinojom ir mylėjom dar 
iš Lietuvos laikų, tai. ir teisingai 
juo didziavomes prieš kitus, štai, 
šiandien vėl tenka atsisveikinti su 
J.D-.ugėla, J .Krištolai tyte-Daugėlie— 
ne ir A. Geičiu. _ f

Dėl šių žmonių vėl tenka susto
ti todėl, kad per nepilnus tris, ju 
Salzburge gyventus mėnesius, netik •' 
jų dėka prasidėjo organizuotas S'alz- 
burgo-lietuvių kultuiinis gyvenimas, 
b-Į»t ir pasiekė tokio lygio, kad jo 
ėmė pavydėti net tokios didelės kc-lo- 
oijos,, kaip, pav.,' Munęhenas. Atski
rai tenka-pasakyti apie'J.Daugėla, 
tūriam stovint K'.Ątūtinio D.-rbc- Drau
gijos prieky buvo ’ iš judinti mūsų in£ 
teligentai ir menininkei, surengta, 
koncertų,' minėjimas, suorganizuotos 
įokykįps’,-.- kursai/''sportas. ■ Ir- šio 
Laikraščio'r pasirodymas- jo. nuopelnas. 
Zš viso,, tai buvo retų-organizacinių 
’abumų žmogus, sugebė j ęs ne' t ik pats'

žininu įkinkyti irkitus i kultū
rinu darbu.

Su A.Geičiu antroji stcvj-'kla 
neteko, seniūno, "M.Ž." - vyr*re
daktoriaus , kolonija anglų kal
bos lektoriaus ir bene darbščiau- 
šio žmogaus.' 0 su J.Krištolaity- 
tės-Daugėlienės išvykimu, lyg 
lakštingalai.išskridus, nutiko 
lietuviškoji daina.

Apskritai, šie žmones- buvo

apie juos netenka daug ko sakyti 
Teliktu dar pridėti, kad šie ke
turi tautiečiai dar ir tuo yra 
dideli ir gerbtini, kad buvo la
bai kuklūs, nuoširdus, su visais 
draugiški ir paprasti.

* Jausdami neišdildomų tuštuma 
jiems išvykus ir sakydami lie- • 
tuviska ačiū, linkime jiems sėk
mingo darbo naujuose dirvonuose 
ir tariame iki pasimatymo Lietu
voje.’ •- . ~ < • d ■'*

Kulturinio Darbo Draugi ja 

. ■> . "Mušu Žinių" Redakci j a

•t
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tai jau trecia, paskutine savaite' ei jos da'rbotvarkės klausimus,pa« ' 
tų visų klausimų .ųvars tymas su- sįekti nutarimai gali būt palyginti 
si Trukdė dėl pro c e:
tų visų klausimu .-o.vars tymas su- siekti nutarimai gali būt palyginti 
si trukdė dėl procesu.iinių ginču. 'tik su neispreštų klausimu nuotrūpo 
Pirmąją konferencijos dieną,rug- mis .-Tiesa,.Londone dar .-pasiliko -uzų
sėjo'n d.,visi penki konferenci--' 
jos nariai pasirašė protokolą,kad 
visus darbotvarkės klausiaus 'svar
stant dalyvautų sprendžiamuoju bal
su visos penkiot didžiosios .vals- 
tyb’ės,neiskiriant Kinijos bei Pran
cūzijos,bet jau antros savaitės pa
baigoje Molotovas pa reikalavo, k*, d 
svarstant projektus dėl taikos su-

. stybėmis,dalyvautų tik tos valsty
bės,kurios yra pasirašiusios pa
liaubų sutartis.Vadinasi,svarstant 
apie Italija neturėtų dalyvauti 
Kinija,gi svarstant Bulgarijos ^Ven
grijos ir Rumunijos reikalus,is 
konferencijos posėdžių turėtų pa
sitraukti Prancūzijos ir Kinijos 
ministerial.Byrnes ir Bevinas su 
tuo nesutiko.Vakarų, aiijantai yra 
įsitikiną,kad,ruošiaut kelius i 
pastovesnė taiką,betarpiškai ar
ba tarpiškai turi dalyvauti visos 
Sąjungines Tautos ir visosSsdnte— 
resuotos valstybės.Jų nuomone, 
teks Ševiotų lajungos reikulavi- . 
mas yra lygūs siekimui nuskaldyti 
pasauli i blokus be įtakos sferos.

' Tai ypač 'ryšku iš Sovietų Sajun- 
. grs noro įgyti. Vidur žemi o jūros ■ 
srityje tam tikras bazes.Tačiau, .' 
nežiūrint ir to,kad pagal Molėto-.- 
vo reikalavimą,svarstant apie Bal
kanų valstybes' trijuose posėdžiuo
se Prancūzija ir Kinija ir nedaly-. 
vavo,bendro sutarime?vistiek ne
pasiekta.Ir tai ivyke dėl to,kad 
ir pažiūru skirtumas dėl demokra
tijos esmės ir dėl Sovietų Sį j-an
gos noro turėti savo vispusiškoje 

_įtakoje kaimynines valstybes..;
Tačiau "vis tik tenka paminėti 

ir konferencijos darbų aktyvą^tai 
yra kokiu pasiekta .bendru nutari- ;..

> nu.lokiu "yra: i.).prįncipini’š Ttali-’• ' — — — T  “I — : -m 4 4-.—. 4-— n *"

_______ _ Iio 2 d. Darbo partijos 
organas .''Daily Herald11 ir Sovietų .- 
Sąjungos vyriausybės oficiozas "Iž-į’ 
vestąją’.'.,anglų dienraščio, iniciaty-' 

; va,nutarė, reguliariai -keistis strąį- 
_ _ "psniais.VadinasiyĮ'Daily ’'Herald’^rė-

L jcs-Jugosiavi jos sienų nustatymas, ... dakci ją. spausdins""Izvestij U"at- 
,2)vokiečių pagrobto ąlį jautų-tur-.^,. -^siųstus;straipsnius,gi ^'.Išvesti j osk, 
’to grąžinimas Savininkams, 3)tai-U ų;-’’DailyųĖŠrąįd'Š-'rėdakprjosįstrąįę^ 
jkos sutarties su 'Suomi ja pro j ekto ? •■:-ps.nius';St.ra£psiiiai'ibi^'. spausdinami 1- 
pagrindų nustatymas' ,ir4) nutarimas be .. cenzūros ir; tam-tikrose išįanks-
paremti Austrija maiste produktais -,''?to sutartose" laikraščio vletoseY^fe 
ir kitomis gyvybinėmis reikmenėmis." __ _ ‘n
bet,turint galvoje visus konferen- ‘ -o o o - ‘ lų

mis .Tiesaį.ionŽone' dar .pasiliko 
sienių^’reikalų mini s t erių’ pavaduo- ' 
to j ai, bet’siųo rietu netenka manyti,'-, 
kad‘.pavaduot o jai galėtu?susitarti į-/ ' 
dėl tų'dalykų dėl kurių nesusitarė 
jų šefai. -. ' • •.

- Kas gi bus toliau?Juk pokarinis 
pasaulis tarptautinės politikos at

žvilgiu,kaip ir kitose srityse,ran
dasi dideliame chaose.Juk reikia ' 
visa ta pasaulį sunormuoti ir su$- . - 
normuoti pirmoje eilėje prie pasita
rimu stalo. Juk pasaulis treciojo- 
■pasaulinio įarc jau nenori,ir vargu 
ar jį jau ištvertu be visiško civi
lizacijos susmukimo.Tad vis tik rei
kia didiesien pasaulio tvarkyto
jams rasti būdus susitarti.Didieji 
Amerikos ir Anglijos laikraščiai 
reiškia nuomoną,kad yra. reikalinga 
artimiausiu lanku susitikti penkių 

.didžiųjų valstybių vyriausybių še
fams (Trumanul,Attie e,C enkaiš ekui, 
Stalinui ir de Gaulle).Tie vyriau
sieji valstybių vyrai turėtų paga
liau dėl pagrindinių klausimų susi
tarti, o jau pagal tuos bendrai su
tartus pagrindus daug sklandžiau 
eitu darbas ir užsieniu reikalu mi-

Uzsieniu reikalu ninisteriu Ta
rybos antroj'! sesija'numatoma pradi 

■ ti-šių lietu lapkričio pabaigoje ar 
gruodžio pradžioje.Dabar'pasikei- • 
tinas nuomonėmis tarp atskirų šli- 
jantu vyriausybių eis diplomatiniu
keliu

Ant.K.
—o C o

London,s
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TRŪMANAg ĮSAKE PAGERINTI TREMTINIU GYVENIMĄ.

Rugsėjo 30. d. iš Vašingtono 
isšta, kad. prezidentas ’ Trumą- 
pasiuntė amerikiečių kariuo- 
•s*Europoje vyr. vadui gen. ■■ 
inhoweriui laišką, kuriame,- ap- 
is bloga be'tėvynės likusiu . 
iiu 'padėtį Vokietijoje, Įsako 
•ikiečių karinei valdžiai in-, 
skubiu priemonių pagerinti 
ų žmoniųgyvenimą.
Save- laiške prezidentas Tru- 
s rašo:"Mano mielas generole 
nhoweri!Aš gavau iš tarpvals- 
nės karo pabėgėlių reikalaus \ 
sijos atstovų pranešt na apie 
etijoje- esančių evakuotų žmo- 
kurie yra be pilietybės'“ arba 

e negali būti grąžinti i savo • 
nes, ypatingai apie šydų gy- . ' 
no sąlygas.Dabar vedamoji 
reikalu politika reikalauja 
ingo atydumo ir kuo skubiau-
pagalbos priemonių, Evakuo- 
žmonių gyvenimo, sąlygos 

rtinėje būklėje neatitinka, 
antų ekspedicinės kariuomenės 
štabo instrūkeijoms,tai yra, 
kurie Jums priklausantieji 
igunai nesilaiko tų nurodymų, 
aės valdžios karininkai turi' 
ą ir pareigą tinkamus vokie- 
aamus rekvizuoti evakuotiems 
ens.Kaip, iš pranešimo matosi, 
aržiausia bent patenkinamai, 
įvykdyta.Visai, atvirai yra 

it a lyg savaime suprantamu 
ku,kad. visi šie asmenys,ne

' žiūrint- ankstybensių jų pergy
venimų ir elgimosi : u jais,ir to
liau turi pasilikti. lageriuose,. n.. 
iš kurių dauguma yra perpildyti 
ir stipriai saugojami - sargybinių. 
Remiantis išleistomis instiukęijo
mis, tie asmenys turėtų gauti bu
tus. Gi praktikoje atrodo visai ki
tai p.Mes turime sustiprinti savo 
pastangas perkelti tuos žmones, 
kol jie galės grįžti Į savo tėvy
nes, Į pastovius butus.Tau tikslui 
reikalingi namai turi būti rekvi
zuoti iš vokiečių.Tai padaryti 
reikalauja ir Potsdame nustatyto
ji politika,kad vokiečių tauta 
negali atsisakyti atsakomybės." 

Toliau prezidentas Trumsnas 
cituoja viena pranešimo ištrau
kų, kurio j e žydai skundžiasi,kad . 
jie ir dabar Vokietijoje gyvena 
koneentracijos lagoriuose, tik
skirtumas yra toks,kad lageriai 
yra saugojami ne SS vyrų,bet 
amerikiečių karių.Prezidentas ap
gailestauja,kad j'an reikia to- . 
kius faktus konstatuoti ir turi 
viltį,kad amerikiečių karinė vol— 
dŽia tuojau imsis priemonių Vo- " 
kieti jo j e esančių svetimšalių gy
venimo sąlygas pagerinti.Baigda
mas savo'laišką, prezidentas rase, 
kad jis laukia iš gen.Eisenhoweio 
greito pranešimo,kas jau yra pa
daryta, ir kokių priemonių yra im
tasi jo atvaizduotai padėčiai 
pakeisti. (Ant.K.) ... :

■ <'• ’“y ; B a i s k o - v i-'e t o j e
alonų pasiūlymų teikti šie rinant jo dvasinių jėgas.Tam
ric lietuvių veikė jams žinias siekti esame įstaigą anglų kalbos 
latvių dabarinius%darbus ir *• kursus, pradžios mokyklas,laikome 

Įynus kultūros ir švietimo sri- populiarias paskaitas,be to,at- 
priimu dėkingai ir džiugiai, skiros grupės veikia meno srityje.

pasikeitimai savitarpio mintimis, Šį kartų jau galime konstatuoti 
nsiškai įpareigoja ir slatina f akta, kad visos, trys mūsų lagerių
resną veikimų ir tuo pačiu tauteš:estai,latviai ir lietuviai
a gerus vaisius.-" . . nesigaili jėgų ir kiekviena r y z*. .
ra aišku,kad,po visų karo per- .tingai.’dirbą:steigia mokyklas,' .7
itmųmums -teks-grįžti į norma**’ kursus,laiko paskaitas, ruošia.meno 
/venimą, o normalus gyvenimas. ' pramogas,kad tuo pakeltų švietimų 
še. srityse “nėra'Įūnonaš ikūr— ’ir. .kultūra, kad paruoštų .kelių,jog 
e švietimo rbe. nckšlininosi '.ir ' kiekviena tauta atrastų savo-..tik- 
Lngai be .dvąšįoaTt’obuliniriosi, . rų teisų ir vie tų kitų lail turingų " 
idėl,kad/pąširUostune atėitįes ’* '"t-.ųtū.žarnoje.
/inians,musų.tikslas yra pakel- B. Jakobsonas, >
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Musu ko'Įoniją kelis syk yra ap- k 
lankęs iinzo komiteto pirn,prof. 
V.Marijošius. Šiuo metu Salzburge 
vieši iš Vo.ralbergo Dornbirn o 
komiteto narys adv.V,Linkevičius, 
pereitą žiena^ gyvenęs Salzburge.

Liaudie s Universiteto pasksl tų 
tvarkaraštis. Antradi eni spalio ' 
IT'd. 19, o o val.K.K ašakai'*' 
c i o paskaita:Lietuvių emigra
cija ir jos perspektyvos ateičiai; 
ketvirtądien1,Spalio 11 d.15,00 
vai.Z. B a č e 1 i o paslmita: 
Klimatologiniai reiškiniai. Pas
kaitos bus Rauchėnbichler stovy* 
klos salėje, '.

Naujas II stovyklos seniūnas.
II stovyklos (Oberascher) seniū-. 
nui LA.Ceidiui išvykus, stovyklos ' ' 
seniūnu "buvo išrinktas Al.S a - 
poškinas, o vyr. maistinin
ku F. J u r a š a .s. •/.

A/Valentinaitė vietoj J,Daugėlos.
Salzburgo tie t.Kuli, Dar o o dr-jos 
pirmininkui J.Daugėlai išvažiavus, 
laikinai pirmininko pareigas eina 
dr-jos vicepirmininkė A.Valentinaitė

• Laikinai -pertraukti anglĮįkĮ. . 
kursai. Su AiCeicio išvykimu 
buvo laikinai pertraukti anglų 
kl. kursai. Kursams tęsti*ieš
komas naujas lektorius. -

' ■' leskonos -patalpos-žiemejinui. - —Tiek gauname maisto.
Pakaitės tautų komitetai sykiu - • '
sū amerikiečiu valdžios atsto
vais ir UNRRA ieško tinkames
nių, apšildomu ir didesniu pa- 

Antros stovyklos gyventojai per 
rugsėjį gavo 58446,509 kolorijų.
Vienai dienai vienam asmeniui 
teko 1948,217 kolorijų.

' • LIET^gl^EaagĄ&GIJOJB
Lietuviu Centras Į Augsburgu? 

Dar nepati&intohis žiniomis teko 
patirti,kad lietuvių organizacijų 
centrai is Wurzburgc keliasi i 
Augsburgą.

1946 m. kalendorius.
Bern,Brazdžionis,gyvenąs Ravens- 
burge (pranzuzų srity) rengia 
1946 metams lietuvišką. kalendorių 
su plačia literatūrine' dalimi.

Lietuvių Kunigų Sąjungą 
lliinchene j-ši steigė Lie tuvių Ku
nigų sąjunga, kurios pirmininku 
išrinktas prel.K.Šaulys,vicepir
mininku ksn.Šidlauskas, sekr. 
kun.Vyt.Bagdonavičius, Sąjunga 
netrukus ims leisti laikrašti,' 
kuri redaguos kun.P.Gureckas?

Vokie ti j oje_ šiuo metu priskaito- 
na apie ^OO'.I)'t)~0"iietūvių~.~

ŽINIOS IŠ LIETUVOS •
Bažnytinis gyvenimas Lietuvoje. kuriame rašoma apie vokiečių 

Amerikos lietuvių spauda1 raŠ3 ,kad žiaurumus Lietuvoje.Svįetino 
Kauno arkivyskupijų administruojąs komisaru paskirtas jJ.: Žiugžda. 
prel.S.Jakubauekas-r—e-Vilniaus-R^.

• Jalbržykovskis'. Toįiaū' rašoma,kad - Sruoga; ir A,Miškinis
Kirus arkiv.Pr.Karevičius, o-per LietuvojųTPer Vilnį aųsTladi ją
karo ’veiksnus žuvęs vysk .t A .Karosas. t^ išgirsti ,kad prof .Balys ? .: V;,g

Sruoga,sėdėjęs StuttHofo kon- t 
. Mirė K. Buida,S? t -centrąoi j^s.stovyklą j e_ gyvena
S .ii/ sausio nčn.- Kaune; niręrašy* ; Lietuvoje ;ir turi parašęs naų< ;

■tojas Kazys - -rh-ją/veĮkalą teatrui; 'Lietuvoje
• - -- -.■ gyveną-į* tarybinėj spaudoj da-

■ J.Žiugžda .švietimo kcJisaras: ;lyvauja ir rašytojas Antanas
Buvęs švietimo komisaras A?VehsTo- : - Miškinis.
va redaguoja "Tarybini Archyvą”,
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Jonukas ir Onutė
Kny.relėns nešini 
Kas ryta i nokyjcla
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LAIKĮŽASOIAI RASP • • il
- < •;

■: nimo - /- o '<
Londonas,P-rugšė jo 27 d. (United 

'.Press • korespondentas : Eruce Murai), 
-< Paskutinėmis kompetetingu šalti- ' 
niu info r naci jomis, ’penkitr di
džiųjų valstybių konferencija

' baigsi! penktadienį vakar- .
Trečiadieni užsieniu reikalą' 
miništeriuTaryba sprendė tik 
antraeiliu! klausimus, kurie 
darbotvarkėj® nebuvo svarbūs. 
Liskusijos užsitęsė ilgiau,kaip 
buvo prieita prie problemos,lie
čiančios komisijas veiklą Vokie
tijos reparacijos .reikalais.

• Sovietu sluoksniai pareiškė, 
• kad vakaru didžiosios' valstybės 

sus it ar ė~~ pa greitinti Rusi j~c s pi- 
'Tiėciu,' taip -pat Lenkijos irri 3?a- 

. balti jo kraštu gyventoju, "tapusią

rijos • _
-Neseniai viena proga -kalbėdamas . - 
Attlee; davė ft t sakymą į labai • ’ ’• 
tušą klausimą, kodėl vyriausybė 

l-'nepaleidžia armijos,ners karas vi
suose frontuose baigtas,ir demobi-

turės laikyti paruošta arai j ą, ka
dangi dar daug klausiau, reikia iš
spręsti anksčiau, negu Europoje už
viešpataus tikrastaika ir demokrati
ja. Attlee pabrėžė,kad Anglija įsto
jo į karą tam,kad būtu sunaikintas 
totaliznas ir įgyvendinta demokra
tija, o tuo tarpu, pasibaigus enta

rusą piliečiais

lorastuš. ’ ‘ •
.Reikia pastebėk.'-zkad nei E. - 

Britanija, nei Jungtinės Valstybes . 
šiuo klausimu galutinai nepasisako, 
tuo labiau,kad. šios dvi valstybės 
dar vis nepripa~žą~štg. P~abaltij< _
tybią rusą teritorijos dalimi.ŪRSS . 
nuomone pužs.N'tITLT1.1-.. jky. _ 
kompętetinga revizuoti tu kraštu 
s ta tutu,kadangi Pabalti j c vais ty
lės pri'-sijungė prie Rusijos prieš 
prasidedant vokieciu-rusu karui. 
(Tribune do lonėve 27.9.45)

šia antrasis totaliznas. "Turine žiū
rėti, kad Europoje -susidarytu sąly
gos,kuriose galėtu gyvuoti ir plės
tis demokratija.. Tai yra.sąlyga,nuo 
kuries priklauso ir Anglijos ateitis 
pasakė Attlee.
(Aneryka-Ęcho IT. 5 6).

__ Gen.Eisenhoweris išleido parėdy
ti vals- mą-,kad LP.(išsklaidytieji asmens)
------ - turėti pirmenybe okupacinės vai 

džios tarnyboje. Rašte į karines vai 
džie-s pareigūnus,kuriem pavesti DP. 
reikalai, gen.Eisenhcweris nurodo,_ 
kad apgyvendinimas ir kiti palengvi
nimai buvusioms naciu aukoms turi 
būti pravedamos rekvizicijos^budu 
te jokiu abejojimu. Rašte pažymimą, 
kad nemažas skaičius 31’. ypatinga- 
žydu,pasilieka artinantis šaltam me
tu laikui be tinkame prieglobsčio,'

ai su-'-
tiktas".

pataisa 
agentūra įi 
užs.reik.'nin. tarybos komunikatą, 
sukėlė blogą ūpą JAV.,Anglijos, 
Prancūzijos ir Kinijos delegaciją 
tarpe,kuries nutarė užprotestuoti. 
TASS’o agentūra tvirtino,esax tu
rėjo paaiškėti iš paminėto konu- 

•nikątę ? -kad penkios valstybės^ .• 
"priėmė"rusą -delėgaci jos _ pąsiū- /

sovietu TASS'o

gyvenimą. Rašte vėl nurodoma, kad. 
karinės valdžios pareigūną nuomonė
je dėl pirmenybių ET. suteikime dar
bo okupacinės valdžios įstaigose 
taip pat neturi kilti .abejonių. Ei- 
senhov/eris. pa brėžė,kad sveikatingume 
stovis ir aprūpinimas maistu turi m 
būti irgi tinkamai pravedamas. Ne--a 
reikia,"esą,pamiršti ir daržovių/ j 
kurios turi būti' duodamos kaip-j?ą~ ' 
pildomas maišto davinys.

■vba’Į;ik svarstė šiuos . (stars and Strips N. 144) 
šaviso-:atrodo, kac' ’ 

. o.-.o - J^su&įiąūksyąigšr.š j
(La/ Suisše> 28.9. 45) ; T /T 

fea ■■/. - X;///'

ild.or.as maisto davinys
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Intus? spalio 3 d. lietuve j e 
vkb pirmasis pokarinis litera— 
ru konkursus.' Spalio 2 d.kon- 
cso Teori si j a, kuri a sudarė 1. 
ias Sinkus(TarybųLietuvos red.), 
A.Venslova, 3« Viskanta, 4.Mė
lis, 5- Rodą, peržiūrėjo ir iver- 
io atsiųstus „kūrinius. Pirmąja'

b tinkamos novelės. Antrąją yrė
ja (7»OGO Rb.) gavo Merkelis Rač 
įslcąs už novelę "Bičiuliai11.
3 c i o j į pr «mi ja (5.000 Rb.)tek 
įicui Žilioniui už novele "prie 
įtuvo vamzdžio". Ketvirtoji pre- 
p. (3*000 Rb.)paskirta Antanui 
?iozovui už novele "Keliąs štai-

Salzburg, spalio 2 d. Alijantu . 
kontrolinė tąrybu""uzdraudė vi- ' '
sos Austrijos ribose dėvėti buv. 
vokiečiu kariuomenės, aprangų.- 
Šis įsakymas įsigalioja nuo š.m. 
lapkričio 1 d.? Norintieji toliau 
tekius.drabužius dėvėti, tūri 
juos perdažyti,pakeisti sagas, 
nuimti antpečius bei kitus ženk
lus^ primenančius buv. vokiečių

York "New York

New York, spalio 2 d. Balti, ii 
Rudai pranešė, kad maršalas Žu
kovas serga ir dėl to- negalįs 
padaryti vizitą į Ąąerikį.'Mar
šalas Žukovas . buvę? JAV vyriausy* 
bes pakviestas kaip' garbės syec.-* 
čias apsilankyti Amerikoje.: žūtų 
va s Am cr ikoj e būvą laukianas at c

" viename straipsnyje aštriai 
tikavo sovietų vyriausybės 
sanąAzieriko s'zųrnalis tų at- 
iu.'Šis laikraštis išvardint

liauti k t JAV 
bū-

si

krašcių atstovai Sovietų Sąjungą— 
ar jos įtakoje esančiuose kituose 
.štuose, *Anot to laikraščio, uz- 
nic žurnalistai į 
i ;k..is

b-.'

.Ii
Ji

re maršalo Žuko- 
atliktus darbus, 

pabrėždami, kad jis yra įtakingiau
sias Sovietų Sąjungoj karys. Ta- • 
čiau maršalo'liga visko sutrikdė,. 

x '■" .
4 d. Anglijos už- 
nfnisteris Bevinas

s;

.<vr jie-is yra nure-d r-a ir gali t 
tais pasikalbėti ir ten infornuo 
su ku • jiems yra se vietų valdži 

yra spaudęs laisvėi

tis
Ru12uc.se padarys p3a tų pranešiną 
apie užsienių reikalų ministerių 
Tarybos konf erinei ja,' kuri spali< 
2 d.pasibaidė.

X

eteri jai Wasinyt. - 
anese, mat-iki šiol anerikie- 
kupuot*.: je Vokieti j ?s' zonoje yra 
a 30.000 nacių. 70.000 naciu yru 
sta iš Įvairiu tarnybų*

x
.d n, spalio 2~d, Belgijos karalius 
pildąs atvyk-.- į Šyeįcacija ir apsi- 
•end 'prie Ženevos viename' dvare, 
icarijos vyriausybei jis pažadėjo 
-žsiimti politika kol gyvens Svei- 
ij.,s ribose. -

-X
"‘asingt:n, spalio 4 d. Truman 
'pareisxe, kad jis artimiausiu 
laiku tarsis su Anglijos ir K 
nulos vyriausybėmis dėl atimi: 
energijos kontrolinės kini ši j

New York, spalio ų d. Spalio 6 d 
Kanados sostinėje Kvebeke susi
renka sąjunginiu tautų maitinimo' 
ir ūkio'reikalams konferencija. 
Konferencijoje dalyvaus 24' vals- 
ty.bės,' ą

įsu žinias'".Iredagučja R'dokcins kolegija. Rąnltrąsčius 'šiom 
n oęalirra \įt e ikti i.lagėrįų/sėniūnams arba I>i etuviip. Kabi tėtė 

aarešuė jaht "Mūsų'Žinioms"Mūsų Žinios" -š'-dųolęn
atete.. Rauchcnbichlerio. stovykloje pas p. š.iteškaušk. 
vykioje pas p. A. Šapdčkina.'Atskiro nr. kaina 50 Rf

įeidinė- g 
niainerstr 

'lietuvių 
ir "Oberasche:
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