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NAUJOSE SĄLYGOSE.

.„. , Salzbu- go lietuviu kolonija 
. . šiuo. metu pergyvena tam tikrą kri-

ZQ« Šioji krizė prasidėjo prieš .
. -■perą savaičių, kai iš mūsų tarpo 

išvyko svetur keliolika žymesnių- . 
jų ir* net pačių .'žymiausiu, mūsų kul 
turinio darbo veikėjų. Dėl tos pr . . 
žasties laikinai buvo nutraukti ai. -

• glų kalbos kursai p. apmirė dramos 
męge'jų studija.,..išsiskirstę pra-„ 
džios mokykla, chora's_, tautinių šo- 

' kių grupė.Tie visi musų kultūrird o 
darbo .pasiekimai, tąip gražiai, pa 

o [lyginus,per trumpą laiką buvo nuš- 
I vietą' mūsų liūdną^tremtinių gyve— 
j nimą, ir plačiai isgarsinę mūsų ko- 
•'loniją, taip staiga apmirė, kad , 

rodėsi’, ar galėsime čia likusieji 
savo jėgomis beprisikelti ir ats- 
'tatyti tai, kas buvo pasiekta.Kiek
vienas transportas išplėšdavo iš

■ musu tarpo keliolika ar net kelias
■ ’.dešimtis brangiu mums žmonių. Su ’

'■ skausmu širdyse ’išlydėdavom ’tuos 
' mūsų brangius-ias tautię-ciūs . .

bei ’tautietes, kurie,būdami..mūsų 
šeimoje, daug darbo, daug pašiau-

• ‘ kojimo ir daug šviesos įnešė i mū
sų gyvenimą. ’ - *

■ • ' .Tie transportai ir tie ban
dymai tremtinio dalioje svetur 
ieškoti geresnio gyvenimo dar nepa- • 
sibaigė. Mes dar ir šiandien nega

ilime suvesti balanso, kiek ir kas ■ 
čia .iš mūsų pasiliks, Gal būt, pra 

j ..eis dar vi eita ar dvi savaitės,ko& 
* ■ galutinai nusistivesim irtapsidai

rę įgalėsime pasakyti,kiek mūsų,pa- 
.galįaujišliko ir ką mes turimomis 
jėgomis galėsime pasiekti, .

■ Bet'i'ar verta mums, Hia liku
siems, nusiminti ir į viską numo
ti rankomis? fir.verta užleisti tą 

( tąsa 4 psl* ) 

darbą^kurį esame pradėję ir jo re- 
zultatais ’džiaugėsi? Ne,’jokiu būdu 
mes to neprivalome padaryti! Ir 
nepadarysime [Nepadarysime, kol Čia 
gyvens ners ir mažas lietuvių būre
lis, nors ir keli inteligentai, tarp 
■keliu dešimčių mūsų brolių artojų, 
kuriems reikalinga/šviesos’, paguo—. 
dos pamokymo bei vadovavimo.Žino
kime', kad joks'mirtingasis žmogus . • 
stebuklu nepadaro j. ir nebūkime dėl *’ 
to is Įtikinę.įkąd, • išvykus, mūsų ko- 
lonijos gyventojų daliai, mes'/ Čia 
likusieji jau“ nieko negalėsime pa
siekti. Nemanykime, kad, išvykus 
keliolikai mūsų kultūrinio darbe 
veikėjų, mes ne’galėsime jų vieton 
surasti' naujų pajėgų. 5

•Persikėlėm gyventi i naują 
lagerų,■patekom į geresnes sąlygas 
Gavome geresnes ir erdvesnes patai • 
pas. Mūsų medžiagin \ aprūpinimas 
jei ir nėra dar pagerėjęs, tai bųe 
kim.tikri,kad perėjus tam tikram . 
persiorganizavimo ir sisitvarkimo 
pariodui, jis bus visai kitoks. Gi 
kultūrinei veiklai mes gavime net 
ir labai geras sąlygas. Glasenbacho 
UNRR-os direkcija visomos pastan ■ -.Ir 

gomis sžebgiasi suteikti kuo ge
riausias sąlygas musų kultūriniam 
veikimui. ..Tat dabar viskas priklau 
sys tik. nuo mūsų pačių..

Me s persio'rganizuo jam, suran
dame ir įtraukiame į darbą, naujas 
pa jėgas, naujus entuziastus' ir tuoj 
pradedame su nau^ja energija dirbti.. 
Tiesa, gal mums,čia pasilžkusiems, 
teks", tęsiant ir plečiant pradėtą
jį darbu, dar ^daugiau dirbti ir dąc 
daugiau išsižadėti_ save's. bet med^ Lietuvos 
neturime darbo pabūgti,:uŽinokime ,p«ciona me 
kad dirbame savo tautiečių naudai! M;'’ažv/d0 
iu savo Tautos garbei ir vardui. 1 — ote-~-
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- Visiems gmati ni nkąms i-t specialistams. i- '
•Visi lietuviai amatininkai ir'.specialistą i, kurie dar la

geryje savo'nuolatinio'profesinio darbo'.neturi, privalo tuojau., 
užsiregistruoti pas.’baraku s eniūmš '..'Lagerio dirbtuvėms dar reit - 
kalinga. vĮsu srycių darbininku ųĮr.-špėcialistų.Be to, kiekviena ■ 
•lagerio' dirbtuvė priima tam tikra, skaičių-ama'to mokiniu. Jauni 
'.vyrai, kurie nori išmokti jiems Atitinkamo amato, tūri’taip pat 
tuojau užsiregistruoti pąs berąkų seniūnus. Lageryje jau veikia;. ■ 
siuvėjų, Šaltkalvių, stalių, elektromonterių ir batsiuvių dirbtu- ?. 
ves.Kiekvienoje- iš* tų dirbtuvių lietuviai dar geli gauti nuola-• ■’.. 
tini'darbe, . - z '

Del lagerio gyventoju drausmes. • •
A Lagerio, .gyvento jai sudaro tam tikrą bandruomenp, kuri tu-A. 

ri tiek privačių, tiek ir viešų interesų-’Kiekvienas''tos bendruo-.:_ 
menėinarys^kiekvienu atžvilgiu‘yra tampriai surištas su visa ben<-

. druomenė.Užtat'ir privačių, žmonių interesai turi griežtai derin—' • 
. tis ir sutikti su visos bendruomenės interesais. • * .

-. Kiekvienas lagerio gyventojas turi šalia teisiu ir daugeli 
' įvairių prievolių visos bendruomens naudai,Tas prievoles turi at
likti- drausmingai,nes to reikalauja visos lagerio .bendruomenes 
^intdresai.Kiekvienos prievoles neatlikime s-'trukdo lagerio admi-

* nistravimo darbą ir tuo. pačiu kenkia visos bendruomenes intere- 
sams'.Be to-, bet-'kurio' vieno' musu bendruomenes nario, išsukineji- 
iaa.s nuo ^pareigų uždeda' didesne ūaŠta kitiems tos bendruomenės na
riams .Užtat su''tokiais, kurie'ardo nustatyta tvarkų ir neatlieka 
pareigu, turi kovoti nė tik administraci jos’’nariai,'bet ir visa 
lagerio bendruomenė.Lagerio, direktorius isakė tautybių komendan
tams griežtai kovoti-su prasiz'engusiais prieš nustatytų lagerio 
tvarka, ir tokius negailestingai Šalinti iš sago -tautiečiu tarpo. 

. ■.. z • Nedrausmingi lagerio gyventojai pagal UNRROS direktoriaus 
Įsakymą-- neteks teisiu i aprūpinime^ būtiniausiomis reikmenėmis bei ' - 
aprangas daiktais.Už 'pakartotinus prasiz'engimus nedrausmingieji

■ neteks maisto kortelės j.r bus. pasalinti iš lagerio ir pristatyti • 
vietiniam vokiečiu /rbeitsamtui.

Tautybių komendantai(seniūnei) ir barakų seniūnai yra Įparei
goti su nedrausmingais lagerio gyventojais griežtai kovoti ir,rei
kalui -e s ant , nevengti panaudoti bausmės. ...... • . .

Kambariu vyresniesiems.,' •
* •* ■ ’’ • . ! '' • ’. . . •

Kambariu vyresnieji' atsako už švarą ir tvarka' kambary  j e. Kam
bario vyresnysis be barako seniūno;, leidimo neturi ^teises apgyven
dinti kambaryje nauju gyvento jų^Jiš tuo jau;-praneša barako seni ūmi 
apie- laikinai ar visšm laikui išvykusius savo kambario .'gyventojus.

. ' ■<-.■■■ '■■ /nt.EuČys ■
. Glašenbacho lietuvių'lagerio ' ?•

’. . S ,ė n i’ū n:ars.'U t -j'l '. f -.
■ ą-ą -■?<'. r- - -ų- • ;'V ■

' V” ■ ** ‘ f ' į\\ • ' ' ~■ ’ ’ .. ’ \ *
. • • ■ . -■ v • . -T

•Vv • • X
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Nr 6-7 MUSĘ . ŽINIOS

NEIEŠKOKIME -SVETIMŲ DIEVŲ*

Jau praėjo daugiau pusės mė
nesio., kaip pirmieji šaukliai iš
traukė į šiaurę ieškoti'geresnių 
gyvenimo ir darbo sąlygų. Nežinia, 
dęl kokius priežasties juos pase
kė - jabai didelė dalis Salzburge 
gyvenančių lietuvių; Gal vai bu
vo taip pat ieškojimas geresniu 
gyvenimo sąlygų, ’.gal .tai buvo no
ras išsikraustyti iš Austrijos, 
kurios kalnai ir žmonės-.taip jau . 
mums įgriso.; bet greičiausia tai 
buvo, tik veržimasis i toli,-kad 
tik/nesedėt vietoj, kad vėl nauju, 
i spūdžių .patyrus, kas visuoma-*7 
buvo ir-yra. pastebima pas . em?.6ra2L~ 
-tas.“ Juk., geriau apsidairius-paša’ 
klausinė juspastebime, kad kitos-. 
lietuviu gyvenamose vietose ne tik : • 
nėra guriau, bet kai kur dar ir 
logiau. -Paimkime pirmiausia ar— 

biriausią ir " lengviausiai priei
namą sritį—prancūzų okupuota Aus
triją, Juk nekartą esame girdėję, 
kad prancūzų valdomose srityse 
yra žymiai geriau,: kaip amerikie
čių,. Ten ir pafci stelių davę kas 
savaitę ir. su patalpomis nėra taip 
bloga:žmonės gyvenąprivačiai• 
lengvai gauną maisto korteles ir • 
nieko-nedirbą.. • ; • • ■

. Is Salzburg? Lietuvių Komi— . 
te to Pirmininko p. Baltuškos ir 
Padėjėjo p«Peldavičiaus praneši- . 
nu atrodo-viskas truputi kitaip. - 
0 aš galiu papasakoti savo ke
lionės i Insbruką asmeninius per
gyvenimus, Nuvažiavome į Insbru- 
ka^apie septintą valandą vakprr 
ir\ žinoma, pirmiausia teiravo
si ės, kokie yra nakvynės galimu- 
nai..Deja, visur eavomn vienodą 
žiauru, bet teisingą ątsakymą, 
kad lašinuke nėra nakvynei vietos. 
Padarę tarpusavy pasitarimą, nu-- 
tarėm, kad nakvoti tenka vagone* 
Susiradę antręs klasės vagoną, pa- • 
togiai įsitaisėme miegui ( kiek 
tai galina patogumu pavadinti, 

.res snaudėje sėdėdami), gaila, 
tik y"kad pro per karą nukentė- • -- 
juslus baigus svečiavosi pas-mus 
vėjas ir., šaltis^—Kitą. visą. dieną

■ Ten gera:.kur mūši; nėra, 
pašventę surasti butui, mes radome 
baraka be krosnių,be langų, be 10y 
vu>ų Kokios ten apsigyvenimo gali
mybes,galima įsivaizduoti išto,kad 
žmonės džiaugias! suradę nors to
kį kampą;.. po ilgu kelių savaičių 
ieškojimų..-Apie maistą. Lusbruke kal
bant, tuo'jau rasi didžiausia skirtu- 

.; ma tarp Salzįurgū ir Insbruko pas
taro jo.nenaudai« Tie daug ie ilgai 
apkalbėtieji pakietėl.-.ai jau neįe-. 
gaunami-, o maistu kortelės yr žya-i 
miai mažesnes kaip Salzturgeo Pasi
klausinėjus apie kitas vietoves 
prancūzų okupuotoj Austrijoj, Gau
namas nevienodas atsakymas* Aišku 
tiktaiskad daug lietuvių iš Bregen- 
su žada atvykti į Salzburgą, kadan
gi vistiktai čia yra žymiai geres
nės gyvenimo sąlygos,.^

Jeigu klausyte iš ko lietuviai 
ten pragyvena ir kaip jįens užtenka 

; maiste.-., gausime tokią išvadą* Tą 
paaiškina labai charakteringas Ins- 
hrnko Komitete iškabintas praneši
mas., kuruo draudžiama Komiteto pa— 
talpose spekuliuoti.* Šiaip su kor- 

• telėięl&»nėra jau taip lengva, ir 
austrai nori priversti svętimul.v-.- 
gius dirbti.,

Toliau galėtume apžvelgti an
glų ''/aidimą Austrijos sritį,, iš jos 
žinių turime neperdaugiausiai, bet : 
ir t .-s nėra džiuginančios., Tiesa, 
žmonės gyvena ir speku.liu-'ja, o kas 
nespekuliuoja, dairos i ' išvažiuoti 
t.-.liau i šiaurės pas mus, arba dar 
toliau-i Bavarija^

. ■ Taigi pasekime tais pabėgė
liais, ir pateksime i. Risenheimą 
i -Muncheną* JĮųnchęn, kažkada buvu
si pažadėtoji žemė, deja; dabar tas 
lageris yrą pilnas ir uždarytas*Ar 
jame is.tJk.e-' taip’pi?.iku., kaip žmo
nės kalbėję? o nei Ir.ten nelaukia 
kepti karveliai, kad valgytojai at
vyktų* Dar prieš norą savaičių Ųu— 
vęs Mundbetko Lietuvių Sąjungas Pir
mininkas kunjy*Bagdcgųv-luius skun
dėsi savo laiške, kad pas juos jo— 

. kių meninių pajėgų nėra , z gyvena - 
vieų tik spekuliąąbaio

( tąsa uslc )
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Neieškokime svetimų dievu i” ' •
0 musu Kultūrinio^darbo Draugi
ja ir vakarus ruošianti, meninį 
ir kultirinį- gyvenima-.isju<?inąr. 
ti. \ »

Daug kas kalba, kad Augsburs 
ge lietuviai gavę puikias vilas, 
nusavintas nuo naciuj o man pasa
kojo, kad tai ne. vilos o keli 
barakai vieniši stovį išgriauta
me miesto kvartale. Kam tikėt? 
Be to, kaip rašo Augsburgo spau
da, į Augsburgą, daugiau atvyks
tančiųjų, nebepriima.

Nesenai pasklido gandai, kad 
Štutgarte esulabai gerai, kad 
ten lagerio viršininkas esąs lie
tuvis karininkas ir lietuvius la
bai globojau, bet ar tai teisybė, 
reikėtų rimtai suabejoti.0 jei' 
taip bitu,, tai tie lageriai būtų 
jau senai perpildyti, kadangi ir' 
Vokietijoje daug kur žmones taip 
blogai gyvena, kad į toki lagerį; 
pirmieji subėgtu. Ir bendrai, y 
kaip pasakoje šiomis dienomis is 
Vokietijos grižąs studentas G., 
visi Amerikiečių valdomos Vokie
tijos srities lietuvio lageriai 
yra perpildyti ir naujai atvyks
tant ie ji yrą labai nemielai prii
mami. -Kairas matau iš Salzburgo 
išvykstančius lietuviu transpor
tus man-prisimena sena lietuvių 
patarlė:"Ten gerai, kur mūsų nėra” 
ian norėtųsi paklausti kiekvieno 
iš jų ypač inteligento, kur jis 
nori vyjti ir kas, jo manymu, ten 
laukia. Gaila, kad mūsųišvykus<.j t 
šieji dar nedavė jokios'žinutes, 
kaip jie įsikūrę,tano asmeniška 
nuomone, kad niekur negeriau 
kaip čia. Ir aš kviečiu tuos, 
kuriems dar kartais užeina tas 
noras veržtis į tolį,sutramdyti 
save, palaukti kelias dienas, : 
kol tas noras praeis ir niekur 
iš čia .i^Ar turi būti vėl į ' 
anksčiau pasi.-.ktajį lygį kul
tūrini s gyvenimas, neva ziuo ti, 
o kaip tik, atvirkščiai ver- . '
buoti visus meninkus, išsisklai
džiusius .po vien? , į Salcburgų, 
kuris buvo vokiečiams ir aus—., 
trams žymus centras, kur gimė 
W.A. Llozartas,. ; „

n—Sa

* .’Jaujose sąlygose
Apytikriai subalansavę savo 
pajėgas, mes štai jau ir da- ’ 
bar išeiname į kultūrinio 
darbo areną,. . Savaitę pasky
rą įsikūrimui naujame lage-. 
ryjė, mes jau pasirodome su 
dvigubu Mūsų Žinių numeriu. 
Galime ^au taip pat' iš anksto 
pasakyti, kad artimia's&LU. lai
ku pradės veikti anglčnkal
bos kursai, dramos sųiuija 
ir choras. Dedame pastangas 
surasti ir į savo šeimą, par
sigabenti daugiau lietuvai
čiu; o jei tai mums pavyks, 
tai tuoj pradės veikti ir 
tautiniu šokių grupė. Esame 
pasiryžę' dar pries Kalėdas 
suruošti koncertą, ir pasiro
dyti scenoje su savo lietu
višku menu ir su savo pa je‘_ 
gomšs. Rengiame lageryje,,, 
lietuviškų ramovę.-Ja. gražiai 
lietuviškame stiliuje išpuo
šė, turėsime jaukia, vieta, 
skaityklai, bei kitokiems* 
kultūriniams suėjimams. Fui-' 
tūrinėje dirvoje mes turime 
daugiausia darbo. Turime jį 
dirbti bendromis jėgomis.Tu
rime į jį visi įsitraukti- 
profes'orius greta bemokslio, 
inteligentas grota darbinin
ko b..i paprasto musių artojo, 
gabus greta negabaus. Turime 
tėvynės ilgesio iškankinta, 
siela, pripildyti šviesiu, tu
riningu ir protingugyvenimu

Dipl. teis. A. KuČys. 
G-lasenbacb.0 Lagerio lie 
tuviu Seniūnas.
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pikti kareivis, i, 

rūtele s žalias

; ’ ....... >. Me r g a

■ ' F<- . •’
‘ /^.sikijsj. mawarijkaa

. ;.- Kad žirgai išmynę

i’egirdes senoji užmigdyta taigoj#- 

piėgirdės bernelis;., Svetimo j šaly.

■ ■ .Sužydės gegužiai žalioje lankelej,

Pievos'’^ūjnuiielė’ saule --pasigers,

Bet^kodęl. taip ilgu, ko taip Širdį gelia* ’ 

Vieniša me^-'gyts ,klausi ,tu save s?

Ir prabėgs taip mėtai, tartum Nemunėlis; : ’’ 

Ir sutirps jL-unyste, kad nei Šis nei tas 

Nežinos_metale, brolis, nei bernelis, 
ž^nuvyto rūtos, kad žiauri dalia.

Apsiverksi la r ta i e, kad pikti kareivis, i, 

Kad sirgs.i ismynė rūteles žalias,

.... . Negirdės motulė uzmygdyta taigoj.... 

...Negirdės bernelis svetimoj saly...

. p -. f . . Ao Vasaris - -
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- . . DEL KULTŪRINIO DARBO ■.

: nioji inteligentijos kart
<-/ nai atlikusi kūrybinį darbų pries: 
kariniais laikais,dažnai issise- 
ffiia ir pasilieka pasyvi. Tai yra 
sena istorijos daina. Tuo nenoriu

.tiną mažoms tautoms įr valstybėms-. .- • kurios niekada negalėjo pasigirti
ginklo jėga- Daugelis jųjtskilo 
svetimųjų tarpe tik kultūrinio ■ .
darbo paminklais, ' ■ ' r ' '

Lietuvos, -istorinės sąlygos,- 
sunkus baudžiavos'jungas, rusų 
priespauda, nuolatinės karo aud
ros bolševikų ir nacių okupacijos 
paskutiniais metais,-buvo labai 
nepalankios kultūriniam darbui.Ta
čiau ir iš karų ir revoliucijų, 
kyla atgimimas,.

Dabartinės kultūrinio dar
bo sąlygos nėra pavydėtinossmaža 
kultūros darbininkų, nėra materia
linių išteklių, o labiausia trūk
sta noro. Viskas,kaip tremtinio 

gyvenime. Be to, dar yra vienas. 
ir gal pats svarbiausias kultūri
nio darbo stabdis-tai lietuviškas 
knaisiojimasis po kitų darbus,ieš 
kent juose tamsiųjų pusių, ir nu- . 
krypstant net iki asmeniškumų-Kur 
yra Šviesos, yra ir šešėlių,

Principinis kultūrinio dar
bo stabdis yra neveiklumas. Dauge
lis žiūri labai abejingai į visas 
vertybes, galvodami, kad augšČiau 
buteliuko kamščio neišseksi, nors 
kažkaip stengtume^. Ir kas nuosvc<». 
blausia, kad taip galvoja ir tam 
tikra inteligentijos dalis,- a_ 
elitas. Netolima praeitis skau-

Kiekviena tauta,tiek verta,-. - Juk nuo to pri-klausys mūsų atei- 
kiek ji kultūriškai subrendusi ir ties kultūrinis gyvenimas,Senes 
pajėgi. Atimk iš tautos mokslų,re nioji inteligentijos karta, pil-
ligi jų,, menų,; muzikų, daimas, po e 
ziją ir kitas kultūrines vertybes, 
ir tauta paliks besielis lavonas.. 
Juk tautos pajėgumą ir vertę ap- ■ 
sprendžia tik kultūra, ypač kitų . sumažinti padarytų senosios inte- 
tautų tarpe. Tas ypatingai taiky- ’ ligentijos nuopelnų, bet , prie- 

šįngai,'juos objektyviai įvertinti.
Dažnai pasitaiko, kad senesnėj i • 

bet kokį jaunųjų darbą laiko gim- 
-. nazistišku žaidimu,pabrėždami sa-’ ' 

vo autoritetą. ir patyrimą-Tabiau, 
• kai reikia kas nors pozytyvausnu- 
veiktijpirmieji laikosi pasyviai, 
visa, darbą suversdami antriesiems. 
Iv-.e s tik nore tume, kad sene snib ji. 
inteligentijos karta prisidėtų prie 
pilnai aktyvus darbo ir būtų pa
vyzdžiu jaunajai.

Kalbant apie jaunuosius kultū
ros darbininkus,reiktų,aiškini Įsi
dėmėti,-' tad veiklumas yra jaunųjų 
religija.Žodis''negaliu”reikia pa
keisti žodžiu -’noriu”,kurs jau yra 
kultūrinio darbo pradžia.Ištižimas 

dvasinis supuvimas,visoks skepticiz 
mas į ateitį tepasilieka nemalonia 
pasaka.! jų vietą pastatykime,se
kant Goethe,visagalę mintį ir_veik- 
s/-ų:. Die Tat ist eiles-Kultūri

nio ddrbo dirva labai plati^ir vi
sų jos sričių nėra reikalo minėti. 
Paimkime tik spausdinta žodį.Kodėl 
gi.ta patį laikraštėlį buri užpil
dyti tik redakcinė kolegija?Argi 
nėra padaliau žmomiu,kurie galėtų 
savo straipsniais praturtintųlai
kraštėlio turini?Tikriausiai čia

.. rastųs vietqs' ir pirmiesiems plunk- 
ts'eit -snoš’ bandymą1 s. Reikia tam tik trų 

pųtį rašalo, šiek tiek, minties, įf 
džiai įrodė, kaip kultūriniamįda-r- už vis daugiausia , nor^'/kurs yra 
bui žuvo dalis .inte.įigęhtijospas- darbo pradžia.--. ■ .
kešdam i alkohdlyjir'tuo’' pačiu neveik 'Tai ir-kfm 'pavyzdį-' Turėjom aĄ 
lumu Tokie žmones, tikra i galėdami plų kalbos kursus. jų vertė aiškiai 
prisidėti prie kultūrinio darbo, visiems ne* be jotine', tačiau at sire. d< 
tampa Tautai našta ir apsunkinimu.' tokių,kurie jų visai nelankė, lengva 

tees labai,dažnai skundžiamės, pasiteisindami laiko1 nebuvimu. Pak— 
kad trūksta, šio j v srity darbininkų-, Tausus:-!;Ka Tamsta veiki, juk,rods, į 

*- trodo, pajėgu užtektų, jei. jos yį.- darbų niekur neini?’’- gauni atsaky- 
būtu,. daugiau sukoncentruotos--'Bet mą,keėl jis pats nežinąs,kaip laike: 

prieš akis turime dar opesnį klau- ' prabėgąs:tai kortomis 'sulošąs,tai 
symą- tai naujų perengimą ateičiai. čia draugei,tai vakare buvę šokiai

■ - ; (Tęsinys 8 psl.)
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Du kart du

Du kart du; 
trys kart trys 
Jonas skaito

Kiek lankose daug gėliUj
Apsakyt jums negaliu..?

Čia ramunė taip balta,
Tartum sniegulėjnaža, 

Dobilėliu šypsena 
Pienes traukia pas save.

Į lankas, kur daug- gėlių. 
Ruduo traukia pama'žu.

Ramunėlė ta balta
Rvmirė tyliai slapčia..* 

Kiek lankose daug geliu... 
Žiedai miršta pamažu. >

Vienvbeliko stagarai 
Kur šypsojosi žiedai.

Vos iš ryto 
atsikėlęs, 
ir mieguistas 
susivėlęs, 
sau burnelę 
nusiprauseš 
į mokykla/ 
■takeliu - 

rs kart trys 
kart du... 
įas skaito

Likinas mus _____ ___ ,
0 kada sugrįšim Dievas vienas žin...
Gal ir čia "būt gara,galjtr čia pripras turn,
Jei tėvynės dūmu vėjas čia neneštu.---- -

du kart du
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Del kultūrinio darbo, 
(tęsinys) 0 .

Bet gi Tamsta, fortas ir sakius daugiau 
vertini, kaip rimta dalyką.Tyla. Jokio 
apsakymo. ■ *1 . *

Nenoriu šia tema nagrinėti api? tir 
kam-, laiko sunaiidojfma, kas būtai per pla
tu, bet-parodau, kaip^prisidedama^prle kul 
•turinio darbo. , -

. Argi <ue ta pati giesmė su liaudies 
universitetu, tautiniu šokiu grupe, cho

ru, dramos studija ir t»t.
• •" Baigiaht ^reikia prvr.onti, kad mūsų 

' kitu tautų akyse priklausys 
• būsime kultūrini ai šubren— ■ 
Svarbiausia tai, lead inte

ligentija rastų modus yivendii parengtu 
naujus darbininkus ateičiai, išsivaduotų, 
iŠ sustingimemir pašivumo, ir blaiviu žvalg 
sniu žiėtetu

m

eit.

j kad mes busime, dar- reiks ling: 
gyvenime, sugrįžę į Tėvyne -

A-V,

Iš mūsų ka imynų
gyvenimo..

-- Diena p ė dienos baigiam 
įsikurdinti naujoje stovy
kloje , kaip mes lietuviai, 
taip ir mūsų kaimynai imasi 
kultūrinio darbe*.-.

IŠ pasikalbę j '-šu estu 
laikrastelio''Sides'' redak

toriumi, bei Kultūrines Drau
gijos pirmininku p. Ervits .

■ sužinota, kad estai neteks - 
daug _ žymių meno pajėgu ir 
kultūrinio gyvenimo'da buoto- 
.ju.Apie kultūrinio gyvenimo 
tolimesni vystymąsi bei pro- 
gresa^ p.zErvits pasisakymu, 
sunku ka nors pareikšti, ka
dangi pats gyvenimas j-r nėra 
nusistovėjęs ir, kaip anksty
vesni taip "ir dar likusieji 
kultūrinio gyvenimo darhuo- .

’tujai, yra pa 
i Vokietija. 
* Vis dėlto 
tucti, kad es
zemis jėgomis, spėjo naujoje 
stovykloje išleisti du naujus, 
laikraštėlio numerius. ■

Jkūsu kaimynai latviai 
ruošiasi savo tautos šventes 

minėjimui ir tuoj?aciu šių me-: 
tu spalio 28 d. žada suruošti i 
k</ncertą..'7usiskL'ndziama taip 
pat meno' ir kultūros darbuo- .

., kada n gi dide J ė jų i 
išvažiavus arba ža-t 

okietija.
J. P.

tenka konsta-

La

dalis ■ 
da

lanko nepašautas, 
•' *’— " - ’ grūdu

išvaža

> Ai

B. Brazdžionis^
Esu aš paukšti?, vėtroj nepaklyd.es, 
Ir niekad neišleidęs žemės iš akiu 
Skrendu viršūnėm. kr v kaip saulė 

žiedaisužydi,
Nėgių ir rytdienoj, galingą, Šviesu 

' didi ' 
Ir pro perkūnijų aidėjimą šaukiu: ?
- Esti as" paukštis ūkanoj pabudęs
skrendu Žvaigždžiu pakalnėn šion atnešt,' 
Šio-lies , kad nesuėstu, laike rūdys 
š-.jgus kad mestu panšiu grandines...
3su as paukštis / kur bedugnėj nardo 
Kurs nei prieš mirti,ne i prieš nakti 

' . > ... nedrebes/
Kas tars kaip burto Sodų mano - varia 
Kaip talismanas jam parpuolusiam skambės. 
Esu aš paukštis, 
NesuŠavetas aukso narvo, nei 
I ten manau bal&an, kur kilf 
Gyventi Gyvent jus šaukdama':

8

nepaklyd.es


lankstė soda vėjai..
.L. i .n _ • ■

t

Nr 6-7 SUSU ŽINIOS

Dar syk - paskutini tau tariu sudievu 
Dešine 
Tu jau

- Vienas

paspaudžiu. ~ Smigteli širdin - 
išvažiuoji... AŠ stotyje vienas 
su jaunyste ir savom mintim-

Tu jaunisvažiuoji. Palieki, si miestą*,
Rudeniška miestą su lietum šaltu. 
Atmenu sakei-: mylėti tau neleista 
Niekada nebūsi su manim kartu

Atmeni
Nepamiršk’,ką tašyk sakė tau klevai!
Supratai, kad myliu... nieko^nekalbejai 
Bet sakyk, kodėl staiga išvažiavai?

Vasaros prabėga, rudenys ir metai 
Diene, keičia diena: niekas nesugrįš. 
Praeiti atskleidžiu... Atminimu reta

- - Tik seni klevai dar mudu teberiš
-45
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Nr 6-7 iaUSU ■ *
. ' .___________ ~_ • ______ '

KULTŪRINIO DARBO DIRVČJE - - '
i' ■

IŠVAŽIAVO DARBŠČIOSVISŪV 
" 'iViENININKES.

Prieš keletą, dienu.Salz- 
burgo lietuviu kolonija, ap
leido (išvažiavo Vokietijos) 

- vien,a iš darbščiausių lietu
vaičių visuomenininkių, p. 
Aldona Valantinaitė.

Nebuvo nei vienos kultū- 
. rinic-visuomeninio darbo sri

ties,kurioje p. Aldona ne
dirbtų -su didžiausiu idealiz
mu ir didžiausiu pasiaukoji-. 
mu. Ji buvo Kultūrinio Darbo 
Draugijos narys, o išvykus, 
dipl. t.agr. J. Daugėlai, tos 
draugi jos pirmininkė, uoliau
sia choro veikėja, strppi tau- 
t iniu, s okiu. š oke j a, uoli an
glu. kalbos kursu,dalyvė.Ji 
ne tik pati uoliai visose dar
bo srityse' dalyvavo , bet viso
mis pastangomis stengėsi pri- 
■t raukt i mūsų tautiečius pi i e 
kultūrinio daroo.’.hivy  z din
gas jos privatus- gyvenimas,_ 
aukštas lietuvaitės garbes 
supratimas, pareigingumas ir 
darbštumus, daug prisidėjo 
prie musu kultūrinio darbo 
klestėjimo musu, kolonijoje.

Be p. Aldonos Valentinoi- 
tes , mes netekome dar keliu, 
veikliu,lietuvaičių. I Insbruka 
išvažiavo studijuoti ,' kultūri
nio darbo draugijos nnr-s p. 
.-•.Ilona Stiklinto,p. Ona Sti- 
kliut e. irp. ■ Gertruda Sab o t - 
nikaitė. Visos šios išvardin
tos musų tautietės paliko 
mums apie-save nuoširdų ir ' 
neišdildoma Įspūdi.

Mes , -lietuvių Salzbur 
go kolonijos nariai, linki
me' musu buvusioms šeimos na

rėms , kuo geriausia Įsikurti 
naujose vietose ir susida
rius sąlygoms nenutraukti su 
mumis ryšių. ■ ų\ -

■ Lietuviškos pamaldos., 
P'o 'ilgos pertniikos mūsų ko- 
lonija pagaliau susilaukė 
nuo la t ini o - savo d va si c s va

do "- kunigo. Juo yra kun. 
Brazauskas, kuris apsigyve c 
musu bendruomenes tą.rpe‘- Gla-

£ senbacho lageryje.Kun, Bra- 
sauskas energingai ėmėsi dar — 
bo naudose pareigose. Jis iš— 
kupino iš vietines dvasines 
vadovybes sutikima, užimti lie
tuviškom pamaldom Glasenbacho 
bažnyčia,, kuri ■ yra prie pat 
lietuvių lagerio. Pirmosios 
lietuviškos pamaldos jau ^vy
ko spalio, men. 14 d.Glasenba
cho bažnyčia yra nors ir ma
ža, bet primena Lietuvos pa
rapijų bažnyčias. Pirmose 
pamaldose vargonais solo gro
jo jaunutis, bet gabus muzi
kas p, petkaitis. Solo gie
dojo Iviozarteumo konserva
torijos studentas p. J. Aks
tinas . ■

Artimiausiu metu Gl-nsen- 
bacho bažnyčioje giedos lie
tuviu vyrų choras. Lietuviš
kos pamaldos ivyks kiekviena 
sekmadieni, 10 vai.

Lietuviai Salzburgo 
Mozarteumo studentai.

Salzburgo aukštojoje muzikos 
mokykloje studijuoja šie lie»-»- 
tūviai : V. Dnpšys, A. Nakas- 
A. Dulskyte, V-'Dambrava, J., 
Endriukaitis, P. katiukas■, - 7, •. 
petkaitis, J. Akstinas.

Pradžios mokyklos reikalu

Salzburgo lietuviu, pradžios 
mokyklos vedėjas p’- mok. J. 
Jankauskas, po sunkies ope
racijos dar tebesigydo.Salz
burgo ligoninėje. Šiomis dien 
nomis , gydytoju, pranešimu • 

jis jau gules grįžti iš ligoni
nės ir tęsti toliau savo 
darbų. Be vedėjo,mok. J. Jan
kausko, vieton išvykusios 
mok. A. -Valfintinaites malo

niai sutiko mokytojauti p. A-
Markelis. - . “
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Retkarčiais % pasiilgstu senu geru 
.alkią. lietuviško laikraščio-, juk 
•ai atsimename’ darnūs# dienraščius 
savaitinius.. ir žurnalus. Kiek mes. 
rinkdavomės prieš užsiprenumėruo- 
lami, koba laikraštis mums labiau
siai patinka.; Ir visi'jie buvo į- 
iomus ir puošnus... -

Dabar mes turime'tik vienav ofi- 
’i'ozaz Gaila tik, kad jis pagal 
nūs, Salzburgiecius, yra gal tru- 
puti' per menkas. Juk mes galėjome 
iki ‘šiol leisti vietoj 6-8 psl.\ 
pav., 10rl2, ar dar daugiau, 0 ko 
nums, truko? Tuojau pamatysim.©» 

Atsimenu'. kaip būdami gimnazi
joj turėjome savus laikraštėlius*. 
Ir su kokiu naru mes rašydavome 7 
į juos! Tačiau juk mes nebuvome 
jokie profesionalai zurnalistai- 
Juk mes buvome paprasti gimnazis
tai, Žinoma, tie laikraštėliai 
negalėjo jokiu budu lygintis to 
meto laikraščiams-, bet su mūsų 
Žiniomis'’- bent vyresniujiū. kla
sių^ leidžiami. ..

Taigi tą dideli, norą bendra
darbiauti ir turimo mes pasisa
vinti . , .

Kiekvienas skaitytojas nori, 
kad mūsų laikraštis būtu.kuo di
desnis, kuo įdomesnis.Bet paga- 
kodel ne vienas nenori ką nors -. 
parašyti. Juk nei vienas negims-. 
ta genijum j pagaliau mes genijų 
ir nėr ėfealau j ame. Bet kodėl pav. 
tudentas, gydytojas, inžinierius 
advokatas negalėtu ką nors parašy 
ti į šį laikrašti? Kodėl pav.stu 
dentas 'negalėtu parašyti apie 
savo nuotakius su svetimtaute, 
gydytojas- kaip kojas plausto, ir 
kodėl Jonas susirgo tik'angina, 
o Laryte šięrdies priepuojį gavo; 
inžinierius 1..pagaliau kiekvie- • 
nam yra laisvas kelia's ir lais
vos rankos- Rašykite, ka norite. 
Redakcija pasilieka tik. labai 
maža, dalelę .teisiną-tai,..kas 
jai'netinką', . pasiūlyti' litam- 
laikraščiui, kuris-vadinasi“Re- 
dakcijos Krepšys!?

Laisvoje Lietuvoje su ben- 
dr'darbiais nebuvo bloga* Aiš
ku, kas nenorės uždirbti keliu 
litu uz. porą parjašytu sakiniu?'“

R. A D A R B I > U lū I. M E ! '
Del to ir redakcija turėjo iš ko — 
.pasiliktisau'medžiagos ir viską ą 
daryti, kad laikraštis būtu, kuo 
turiningesnis, pilnesnis, gėres-

• '■ ■ -

”L,{usu Žinių” tiražas yra toks 
■ mažas ir ^os spausdinimas yra toks 
primityvus, kad vos pakanka surenka- 

mu pinigu už popierių sumokėti. Del 
to apie ailyginima.nei redakcijai - 
nei korespondentais nera-ko nė gal
voti. Bet mes norime dirbti ne už , 
atlyginimą, ne už pinigus, o tik su- 
prasdand., kad vis tik savas laikraš
tis turi būti , ir bendradarbiauja
me ne tikslu pasipelnyti, o padary
ti savo.laikrašti turiningesni, gra
žesnį, ir širdžiai'meilesnį* -■ * 

Nereikif galvoti, kad mes nemoka- 
kame rašyti. Ne vienas karta, jau 
esu išgirdęs atsakymą', kad prašo
masis pabendradarbiauti nesugėbaą, 
nemokąs, 0 vis tik bandykite! Juk tai lašai mažai.tekąstuoja.0 nauda

Sava 'kūryba, savais straipsniais pri
sidėsime prie didelio kultūrinio dar
bo - prie mūsų laikraščio-išaugimo. 
Tikimės* kad ateityje sulaukęmime - ’’*•1 
nauju bendradarbiu^ir laukiame.

' ‘ M-Ša.

'Yra trijų, rusiu žmonių,.
Vieni tarnauja Dievui, 
antri jiesko jo, nes jo 
dar-nerado, treti gyve- 
na taip sau, jo neieško
dami ir jam netarnaudami- 
Pirmieji yra -protingi ir 
laimingi, antrieji protin
gi ir nelaimingi, Tretieji 
neprotingi ir nelaimingi, •

Pascal pensėes y.“

000000000000000000

Yra -žmo'nią, kurie tiesą 
pakenčia tik tol,’ kol ji' 
jtį interesams-padeda^. Jei
gu' ji-jiems yra priešinga, 
šie' žmones nieko apie ja 
nenorį žinoti/ '

.Pascal Pensėes.
■' ' • • --
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New York spalio 17 d»
į Vasingtona, atvažiavo Len
kijos Užsieniu, Reikalu Jai- 
nisteris .Zemskis. Jis Čia 
pasirašė 'Lenkijos vyriau- 
sybės- vardu - dabar S .T. orį 
-ąnizac.ijos < statutą,. .

London, spalio 17^ d.- 
Sarsalas . Tito Belgrade pa
reiškė, kad šuo mętu orga- 
•-izuo.j?ma nauja decide Ju— 
go slą zo s ar-ji j a. • .jau pm— 
dėtos organizuoti naujos 
kareivines ir steigiamos 
naujos karo mokyklos.

;, New York^apnlio men; 17d. 
Vakar viename Paryžiaus Ka
lėjimo kieme sušaudytas Oran
žu ji jos vyriaus -bes segas 
Pierre lavai. Jis Prancūzijos 
anksčiausi.?■jo teismo nutari
mu buvo nuteistas rt: .

London" spalio 16 d. - 
anglijęs maitinimo ministeris 
pareiškia, kad Anglįja,jokiu 
■.„into- produktu i. Europa, sius
ti negalinti.- .

Easkva spalio 17 d. 
nevietų Sajuhgis Auksciausio- 

• .stos Tarybos Prezidiumo Pir- 
'-qininkas Kalininas "Izvestįjose" 
.'paskelbė. kad' rinkimai 'i Sovietu ,
Sovietu-' Sa jungo s Auksciausi -?• j a 

.Tarybą. ir., Tautybių, Taryba, Įvyks ■ 
lapkričio'.26-d. .

TX~‘——

. G S s ;į g'
i London' spalio- l-7d.

Bulgarijos opo'zibinės parti
jos pranešę', kad jos peda- 

j lyvaus Bulgarijos Perlamento 
rinkimuose,, kurie i vyks lap- 

■j. kričio mėnesi. Opozicija ne- 
, dalyvauja rinkimuose todėl, 

kad pagal dabartini rinki- .
mu, įstatymą, ir Bulgarijos 
vyrinūsybes'^oįitine prak
tika šie- rinkimai jiera lais-'- 
.vi. ' . ... ‘ ■

Varšuva;spalio 17-d.
Lenkijos vyriausybe pagal 
sutarti paprašė Sovietu, Ai 
mi j os ’duoti kariniu,, pa j egū." - 
kovai su partizanais, kurie 
visose Lenkijos^vaivadijose 
smarkiai išplėtė savo veik* 
la. ■ . , n'- ' - ■

' London spalio.15 d.
J-A. V'., vyriausybė pasiuntė 

Turkijos vyriausybei notą, 
kurioje reikalaujama- pagal 
Montrė susitarimu, praleisti, 
pro. Dardanelų., sąsiaurį Ame
rikos karo laivus.

• York spalio 15~.d 
J.A.V, Užsieniu Reikalu,Pžii- 
nisteris pasiuntė■ aistrijos 
provižnrinei-vyriausybei ras
ta, kuriame pareiškiamą, kad 
J .A-V.vjzriausybė pripąžista 
dr. Rennėrio Ausiri’jo.s vy- ‘ 
riausybe ' .z' ’ -

,. Iilusu .Žinias," redaguoja redakcinė Kolegiją J. Rankraščius šiam 
leidinėliui galixaa .įteikti lagerio ir■ baraku/seniunams arba. Lie-, 
tuviu. Komitete, Ręinerstr,. 4.,. r.dresuo j amt "kūsuyž.inioms". y- ■
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