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KAD L-.TEAS ĮEITU VELTUI 
— — — — — — -- — A —. — — — —*»■ — .

Gyvenimas vietoje nestovi.. Jis 
žengia smarkiu tempu pirmyn. 0 jei 
kas neina sykiu su gyvenimu, stovi 
vietoj, vadinas, atsilieka nu.o gy~ 
venimo.'Ta nelaime, deja, mums ir 
teko. Daigelis kitu tautu jau pra
deda normalu, kūrybini pokarini gy. 
venima, tuo 'tarpu mūsų jėgos rūdim 
ja ir senka. Sakome rudy ja todėl," 
kad. kiekviena masina, jeigu ji ne
naudojama. stovi, arsineša dulkėmis 
genda ir ilgainiui niekam netinka. 
Tas pats yra ir su žmogum. C toks 
jėgų pūdymas yr? didžiai nuostolin
gas tiek kiekvienam iš mūsų, tiek 
ir pačiai tautai.

• Tad kas veikti ir ko griebtis? 
Laiko, tiesa, turime tiek, kiek jc 
Lietuvoj neturėjome ir neturėsime, 
per vasara neblogo,! pailsėjome ir 
.at si gavome nuo karo baisumu, nuo
latinio ne? iri o ir kitu bėdų. Ačiū, 
.amerikiečiu kariuomenė’! ir UNRIil-i 
esame pilnai aprūpinti, kiek šiose 
sąlygose yra galima, ^ir išvaduoti 
nuo rūpesčiu, kaip užsidirbti duo
nos kąsni ir kur pastoge surasti . 
Vadinas, 'visas laikas lieka vien * 
mūsų pačiu reikalams, tolimesniam 
lavinimuisi ir ruošimuisi naujos io: 
Lietuvos atstatymui. Kada mes turė
jom tam tikslui tokia proga ar vėl 
turėsime? Niekados. .Taigi, 'kad vė
liau neeigailetumėm nei patys sau, 
nei kiti mums neprifeiil£>iul__k3Ji-^ 

turėdami sąlygas praleidom^tusciai 
davg laiko/ taigi jau nuo šios die
nos rradėkime mokytis. '"okykimės 
kalbu. Lengviausi-i mums prieinama 
vokiečiu kalba, “askirkime nors po 
viena valanda kasdien tam^tikslul. 
Anglų kalba, ’kuri bus mo sin karo 
svarbiausia ir reikalingiausia kal
ba vi same pasaulyje pačiam pradėti 
yra sunkiau, tačiau čia netrukus 
ateis i pagalba atgaivintieji kir
šai. Tik kasdien po pusval-ndi va-/ 
lies ir a trinties iter-’-ir-o, ir po 
keliu, mėnesiu gereŠimes savimi .yi- 
t' sri-tis - amatai- Visi ■'matai vie
nodai garbingi belieka tik rinktis. 
Bendram išsilavinimui pakelti yra 
suorganizuotos Liaudies Universite
to paskaitos. Stovyklos persikraus' 
tymas i naujas patalpas ir kai ku 
riu žmonių išbėgio jims laikinai su. 
trukdė universiteto veikimą, tačiau 
nuo kitos savaitės jis vėl ’vradės 
veikti. Tik nep-atingekim ateit pa - 
si imti tai, ka mums kiti, musu pa
čiu naudai atneša.

Taigi, lavinkime's, mokykimės ir 
ugdykimes savo viduje, neduokime rū
dyti tosu jėgoms ir valiai. Nei.vie 
nos valandėles -.rsrndimui, tinginys
tei, neveikimui. . fuitZa

Plėskime savo žinojimą ir uę^tjį<clona, 
kime jėgas gražesnes Lietuvos °ts-tMMgž 
tatymui, o tuo pačiu ir s-'vn ratios „otel 
lapui. • ~ r • ----- -
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' ŽIOGUS' SU KCLDIUZODU.

yekarta"tekO’išgirsti Įdomiu 
; ir kkrtaiš ;nemąlonių-ąt siliepimų • ■ -i 
^pie molatiniūs šio lagerio dar
bininkus, nešiojančius 'konbinzona.. 
Iš ju retkarčiais pd. s i šaipoma, lyg 
jie būtu kokie, vergai, dirbą.-tik -: 
už maistą sunkiausius darbūs.-Bet 
pagalvokime,ar mes galime iš jų , 
kurie dirba lageryje^ 'juoktis.' 0 
jie juk dirba sau, s?, v o tautiečiams 
arba draugingu tautu, susilaukti - 
siu to paties 'likimo, kaip ir mes 

'napiamte, už savo darbą jie gauna . 
atlyginimą taškais už kuriuos yra 
galima nusipirkti-taip mums trūks
tamu daiktu ; medžiagos ir apavo.

’ Dabar 'pagalvokime apie tuos, 
kurie jokio darbo.nedirba.

Politinė padėtis ir didieji 
vyrai, pav., generolas pisenhove- 
ris teikia daug vilčių, kad mes . 
grįšime i savo tėvyne. 7a mes ten 
rasime? - Išgriautus miestus, iš
naikinta žemes ūki. Visa tai, kas 
per 22 Įfė priklausomo gyvenimo me
tus. buvo, ras mus stątoma, per, ši. 
karą, buvo na ik i na jna-' TŽ-'Vlsa reiks 
vėl atstatyti.'pagalvokime, ar mes 
nesame per daug sutinge jau dabar,- 
0 kas bus, jei reiks dar puse metų 
laukti. Jei dar puse pietų tingi 
niausime? Ar nevertėtų mums grieb
tis kokio nors’darbo, kuris atneš
tu nauda dabar mums p ateity tėvy
ne’!. Apsigalvokime..

! IŠ kitos pusės ši reikalą 
svarstant’,’ reikia numatyti ir ki
ta galimybes amžina emigracija. C 
jeigu .neduok Dieve, mums negalima 
būtu grįžti i.'narius. Jeigu ir mes 
susilauktume, kaip- po 1914-»1P me
tų karo tušu emigrantai to paties 
likimo. Juk’ir jie tikėjosi ir da 
bar tebes»tiki sugristi. Kas tądai 
pereitame numeryje paskelbtuose la
gerio seniūno.skelbimuose-sakoma,' 
kad i lagerio dirbtuves yra., prii
mami'nauji darbininkai .spec-išplis
tai ir mokiniai, nori išmokti ama
to- Apsigalvokime, ar neverta pasi 
naudoti proga*

1 .

K. Šaltenis'.

lagerio Teatro Administracija.

lagerio teatrą iki šiol admi
nistravo albanų s'tudentu grupė 
Juo spalio- men.' 23 d, tetiro. ad
ministravimą’'perene tam tikslui 
sudaryta mišri lietuviu-latvių - 
estu komi sija(to du iš kiekvie
nos ’tautybės) Iš lietuvių i tea
tro komisija iejo J. Undriūkai - 
tis ir Petravičius.

. Teatro komisijai yra pavesta 
rūpintis scenos angažąmentu, ki
no reikalais.ir, be to visais fi 
nansiniais bei medžiaginiais te
atro reikalais.

Batu taisymas.

Lagerio gyventojai savo ava
lyne taiso visai pigiu, ir priei
namu būdų, už punktus lageryje 
perkame.’oda ir p?, taisymo reikaf 
lingi batai nunešamikartu su o- 
da i lagerio batsiuviu, dirbtu.v 
ve. Batsiuviu- dirbtuvėje*" už dar- . 
ba’ nereikalinga nei punktais,nei 
pinigais mokėti - visa tai turi 
padaryti veltui.

Steigiamos Banjo s 
įmones.

•Lietuvis kirpėjas p. Jacke
vičius steigia lageryje, 5-tame 
barake'26 k., plaukų kirpykla - ■ 
•Lagerio gyventojams plaukų kir
pimas bei skutimas nieko nekaš
tuos.

Lietuvis fotografas-p. Bi
liūnas artimiausių laiku lagery- 
je įsteigs savo foto atelje. P. 
Biliūnas, pradėjus veikti jo fo
to atelje sutiko priimti noki. - 
niais keletą lietuvių* L„, .- •-

lagerio direktorius r. bul
lion visomis išgalėmis paremia 
dirbtuvių steigimą ir tolimesni 
jų veikim.
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RĄŽYS’ERADUKAS

;Ten būsime naujakuriai jauni, 
Pilni jėgos, užgrūdinti vargu 
Nurimstančio gyvenimo bangu 
Jau savo žemėj supami. .

Sodinsime grizimo medi 
Pavėsi būsimoms kartoms 
Tegu viršūne ošia joms 
Ueiles žodžius, kurie mus vedė

Per kruvina pasauli klaiku
I ramia šiaure, i įauki s 
t kūdikio dienu takus 
Kur lyg palaima’ plaukė laikas

Ten bū s im’e naujakuriai jaun į, 
• Pilni -jėgos, užgrūdint i< va r'gy, 
■'Nurims tAnSio gįyvebimo:'bangu5 •J

Jau savo žemėj supami
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(Elta) Gia lietuvių stovykla , 
įl.-urta 'birželio menesio viduryje. 
Dabar stovykloj yra apie 1..3C0 J ; 
lietuvių, ‘1.500 lenkų, 600 latvių 
ir" 450 e.stų. Labai opus butų klau 
s ima s. ■ Daugeli s gyvena rūsiuose 
ir garažuose. kaistas vi du. t i nieką, s 
' ' plačiai užsimota kultūros ir. 
švietimo srityje. Veikią ;šešių sky 
y iu pradž i c s mokykla” ved• • mok.Blu— 
Ė. s',' liaud i e s univer si teta s -va d. 
Serafinas ir angių kalbos kursai,. 
Birželio £2 d. iškilmingai atida
ryta astuonių kl 'siu. gimnazija, 
direktorius Senfiras.

Jienininku/kclektyv-uJ "£iety - 
nui" vadovauja Algirdas Kacanaus- 
kas.

Cen t r i n i s I. i e tuviu. Sąjungos Sky- 
r iū s Anglų Zonoj e,.

Verš Detmoldo lietuviu, kolo
nija, skaičiumi nedidelė,bet joge 
yra Įsikūrus lietuviu, /Sąjungos 
Ušntras anglų zonoje.*Sąjungos 
pirmininku jura Dr. Deimena s.Gim
nazija i vadovauja dir.Krikščiūnas. 
Kolonijoj gyvena apie 200 lietu- 

lietuviu, pp i lininirų Darbų Paroda 
Ifūehckenė

Paroda atidaroma gruodžio 16 d- 
•Parodos' ruošimui vadovauji. L. g.

/ C. dailės sekcijos vedėja s: daili
ninkas Liudas Vilimas ir Vuenchėno 
apygardos dailės sekcijos vedėjas 
dailininkas Viktoras Petravičius.

Jury komisija - Adomas Varnas, 
Adolfas Vali asla ir Viktoras Pet
ravičius. Katalogų pamos daili
ninke s Vaclovas Pat?,s-p?.t- iškiš*

Darbus yristatyti iki gruodžio 
1 d. KuencTienan. Pristatant darbus 
parodai reikalinga. •. -f otcgm-f i •" os, 
ismiercs, k-ima -ir t;t. (senomis 
liet. Da.il« S-gos. parodai ruošti 
t isyklėmis).

Paroda, globoja "Lietuviu Sa* 
junges" Jfuehcheno apygardos centro 
vai dyba.

Lietuvcs komisarų tarybos pir- 
mįr.irkas Gedvilu vienoje savo kal
boje pripažino, kad daug lietuvių 
yra isv ži-ave, i. Sovietų Sąjungos,gi- 

’luma. Jįr dėkoja ųz "brolišką" iš
važiavusiųjų, priėmimą, kiįose sovie
tinėse respublikose. ’ • • .

yru.

l'o.u j i Lajjorųsč iaį
Veseniai Augsburge pasirodę 

naujas lietuvių s? vr. i trr. štiš "Ži
bi '.ai" . Jo redaktoriais ir lei
dėjais r- šeši - J.yąidęlys,v--ir -ų.Vi- 
"tėnas. Ligi ši'cl Įailųascio- -išėjo 
pora numerių- 'ŠayąitVačtis daro 
kultūringą ispūdį: iliustruotas, 
skoningai 'sutvarkytas*, talpinąs 
daug informacijų ir. kultūriniu r 
litera..tūrinių nau jięnų.a.ų-.y o. .. v

Li ta s, j au treč iupju name riuą . 
pasirodau k'anau lietuviu ■ r o tat o - ų ■ 
riūtų spausdintas leidinys "Lietu
vių Žinios". - ' . .p.-' ■ a

Didžiausi šio laikraščio yl’u- 
s?.į - ploti lietuviu veikimo in- 
f o ra ■ ei j a---,...,. , , ,

Stvdento.ms šelpti fondas
■ ....prie Kuencheno apygardos įs
teigtas studentams šelpta fondas, 
kuriame j?,u yra 2.000 pjA

- ■ - iš Amerikos pranešama,kad gen<,
■ De- C-aūlle lankantis. Vašingtone į 

-jo- garbei surengta, .priėmimą buvo 
•nakviesti ir Pabaltijo valstybių 
pasiuntiniai* -ų-aaų .

■ ■ ..Gen. .-jisenboveris neseniai Jan- 
kydamAsį s. ruenej enė ayląnįė ir P?-“ z :

' - ba’lti j o tautų stovyklą- i£._ ture j o; .' 
progos pasigėrėti.lietuvaičiųtaur 
•tiniais drabužiais. . ■
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TA.UTU SĄJUNGOS L IKEA S.

Ženeva. Tautu Sąjunga bus pa 
liesta tuo metu, tada Įvyks pirma - 
sis naujai Įkurtos San Praneiske Sa 
junginiu Tautu posėdis. Klausimas J 
iškyla tik ryšium su tuom, kad kai- 
kuri'os valstybės, buvusios Tautu Sa 
jungos nariai, dabar nepriklauso* Sa 

„ /'junginėms Tautoms arba yra okupuo - 
tos. Pa v., Albanija ir Austrija nė
ra Sąjunginiu Tautu nariais, o su
Lietuva, Latvija - ir Estija yra dar 

blogiau, nes jos su didžiųjų monar
chijų pritarimu, yra Sovietu Sąjun
gos o’kupuotosė . '

. Kai iškils Tautu Sajungos 
paleidimo klausimas, kai kurios vai 
stybes gali tam. pasipriešinti - jos 
visos yra Tautu Sajungos nariai ir 
reguliariai mokėjo' nario mokesčius. 
Vėl neaišku, ar gali' Sąjunginės Tau 
tos teisėtai perimti Tautu Sąjungos 
turtą., pastatus ir įmones,' kaip ly
giai ir Tarptautini'Tribunolą ..buvu
si prie Tautu sąjungos.

Kaip žinome, Tautu, ,3a jun - 
.gos turtas Įkainuotas apie IV.'OOOl1- 
:000 doleriu ir metinis nario mokės- 

. tis 3.000.000,ir Įvairūs iširarei - 
gojimai 1.000.000 doleriu.

(Ameryka - Echo'Kr.36)

Prahaj Reuterio korespon - 
dentas iš Prahos praneša, Cekoslo - 
vakijos minieteris, pirmininkas Pier 
linger savo kalboje viename dėm.o - 
kratų, partijos pasirinkime pareiškė, 
kad rusu okupacija Čekoslovakijoje, 
del policiniu priežasčių turėtu bū
ti pravesta-. s t - ‘

_ Vasington.' Užsieniu Rei - 
, kalu'minister!s •■Ryrhės padare .per.

radi ja pranešima, kuriame,.' tarp kit
■ ko, pasakė ^pirmoji užsieniu Rei- 

. kalu Kini eteriu Tarybos sesija? ne - 
davė jokiu rezultatu. Tačiau vis 
tik mes neturime suabejoti sukurti

f t.Rsin^R 6

taika?

Goethes palaikai paliko 
nepaliesti. < .

x Veimaro Goethes ir Schille- 
rio Archyvas nuo karo yra bemaž 
nenukentėjes. Prof;^ahl', kuris 
rūpinasi archyvu,nustatė, kad 
visas kultūrinis inventorius nė 
ra prarastas. Nuostoliai Schil- 
lerio naraO nėra dideli, tačiau 
Tittumspalais,Anna Amalias ir 
l’Uziejus yra stipriai apgriauti. 
Tempelberren namas Veimro par- - 
ke nuo oro spaudimo yra ppžalo- 
ta s» *

atrasta nauja dviguba . . 
? žvaigžde.

Čikagos Universiteto dr.otto 
Struve Texo Universitete Kc Do
naldo Observatorijoje atrado 
vieną nauja žvaigžde. Ji suside 
da iš dvieju wkunu : Vieno ma‘- 
žesnio^.la.bai šviesaus ir antro, 
šiek tiek didesnio, tačiau stam 
sesnio. Per abtuonias dienas ma 
žesnieji žvaigždė apsisuka' vie
nąkart apie didžiaja ir tampa 
septyniom valandom užtemdyta.

^Boksininkas Billy Conn pasi
rašė sutarti kovoti del pašau - ’ 
Iio čempiono vardo su dabartį - 

. niv. čempionu Joe Luis . ■ .

Amerikos Tilmu Bendrove; pa
kvietė vokiečiu kino žvaigždes 
ir režisierius ^bendradarbiauti 

.. ir pagelbėti T'ollywoodo filmu 
. produkcijojJ’ y • • ■ ; 4

- , •Dr.; v. J. Churtis. , kuris, .
prie atomiriės bombos išvvstimo 
dalyvavo, pranešė senatoriams, 
kad prieš atomine bomba nėra*• •

tirI.A ■ -b'-?
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jokiu apsigynimo priemonių. ’ 
r ■ . * ■ -.: “j •_ ■■ ■. ■ >
■_ ' Praba. Čekoslovakijos rin
kimuose daugiausia "balsu gavo komu 
nistų partija; Tačiau, jei visos 
kitos’ partijos susijungtų i koali
cija, persvara "būtu pastarųjų nau-

Vašingtonas. J.Ą.V, Prezi
dentas Trumanas vienoje spaudos kon 
ferencijoje pareiškė, kad Jungtines 
Amerikos Valstybės su jokia kita.1 ■ 
valstybe atominės bombos paslaptį- • 
mi nesidalins. . ,.ė.

Paklaustas del dabartines 
politinės situacijos, prezidentas 
Trumanas parode, kad šiuo metu su
sitikimas su ministeriu pirmininku 
Atllee ir general!ssimu Stalinu ne 
numatytas. Tačiau, jis, Jungtinių 
Amerikos Valstybių prezidentasnie 
ko Prieš tokia, konferencija ne ture 
tų.' ' ’ .

Užsieniu Reikalu ministe - 
rio Byrnes patarėjas .buvusioje Lon ’ 
done konferencijoje Job poster Dul
les per radijų pareiškė', kad Jung
tines Amerikos Valstybės su vyriau 
sybemis, kurios paneigs laisves , 
kurias Jungtinės Amerikos Valstybės 
išvaduotam tautom pažadėjo, negali 
nei tartis, nei sutarčių sudarinė
ti.

Rinkimąi,sovietų Sąjungoj. 
Spalio 18’d.; izvesfiJ6Š^ ( So- ' 
vietų Sąjungos vyriausybes ofi
ciozas') "paskelbė, kad "rinkimai 
Į Sovietų Sąjungos Aukščiausia 
Taryba Įvyks ateinančiu metų 
vasario 10 d. Visa Sovietu Ša - 
jungos teritorija-padalinta f 
1287 rinkimų apygardas. 1937 m. 
buvo.1143 rinkimu apygardos.ya- 

. dinasi^rihkimų apygardai skaičius 
padidėjo..karo metu prijungtu te
ritorijų saskaiton. .Dalis Ryt - 
prūsių, esanti’prie Lietuvos šie 
no s, "būtent, Karaliaučius Jns - 
tenburgas ir Tilže sudaro 373 
rinkimu apygarda, iš to reikalin 
ga padaryti išvada, kad bolševi 
ko.i šia Rytprūsių ’sriti yra pris
kyrė prie Lietuvos.

Paneigiami gandai apie Stali- 
' no ligą.

J.A.V. pasiuntinys Rusijai 
Tb-rriman, grįždama s iš Londono 
konferencijos’ I'askvon, Vienoje 
spaudos atstovams pareiškė, kad 
gandai apie Stalino liga ir jo 
pasitraukimą iš valdžios jokio 
pagrindo neturi.Uarrimanas dar ...... 
pabrėžė, kad Stalinas visai ge - 
ra i jaučiasi.

Generolas lett. C. Cay , 
amerikiečiu okupuotos Vokietijos 
zonos karinio gubernatoriaus pava
duotojas, spaudos konferencijoje 
pareiškė, kad amerikiečiu okupaci
ja Vokietijoje tęsis mažiausia vie 
nos žmomių kartos laikotarpi* % r-■ ■ Vj . : •'? ?• ■

London, spalio 12 d. Angįi- 
_jos užsieniu reikalu" ministerijos 
sekretorius j’ektor Re ii pareiškė, 
kad Didžioji Britanija .kovos sų . 
bet kuriomis pastangomis prievarta 
užgrobti valdžia Graikijoj e, nežiū 
rint į tai, ar tos pastangos" Lūš 
is kairiųjų ar iŠ dešiniųjų.

Amerika privalo išlikti 
stipri karinė _pa.iega . •
Va dingt ona s" spa"ITo"T8 d . 

J.A.V. generalinio štabo šefas 
generolas Marshall šiandien Kon
greso TFaro Medž ią go s Komitetui 
prahese,kaEj. J.Ą.V. pastovios tai
kos interesams i tako, svetimoms ' 
vyriausybėms ;priyalp daryti-per > 
savo karinį Stipruma.

J •*• —" — M ■ .1. mm Mm m. — M . *-

Gęn. •l’arshall yra nuomones, kad 
J,Ą'.y. norėdamos apginti pa-saulio 
taikų ar.-tųrėti Įtakos, turėtu t? r 
metų bėgyje sumobilizuoti 4.000- 
000 vyru.i a

( tęsinys 7 psl) 1
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* ‘ d^cicra.tij'os iehgaie

Fo pirmojo pasaulinio karo 
kai kuriose Europos kraštuose ■ 
ėmė skleistis naujos politines 
idėjos, kurios valstybės valdy
mo pagrindu state asmenini au - 
toriteta(vado principą), vals
tybinį £otalizraa ir nacionaliz
mą. Toss naujos politines srovės 
pirmiausia isikurė Italijoje , 
o paskui Vokietijoje* Italijoj 
gimė ir;įsiviešpatavo fašizmas 
o Vokietijoje-nacionalsocializ
mas, ’ ■■ ■

Europa ir visas pasaulis 
puikiai patyrė, prie<%>rivedė 
fašizmas ir nacionalsocializmas. 
Valstybes buvo paverstos abso
liutiniais viešpačiais ir ati
duotos diktatorių valdūmui, pi
liečiai neteko visu pclitinią 
teisiu, išskyrus teise garbin
ti savo diktatorius bei jo pas
kirtus valdininkus, gimė iki 
šiol negirdėtoj formoj teroras 
ir kitą politiniu^pažiūru per- 
sekojimas, šovinizmas, rasės 
neapykanta kitoms tautoms. De
mokratiniai Europos kraštai ste
bėjo tą nuodingą idėją plėtoji
mąsi ir, nujausdami ateities 
audra, ginklavosi. Teisingas 
buvo 'tada posakis:faŠizmas-tai 
yra. karas. Ir šis pranašavimas ... 
išsipildė visu 100 ;E.

Fašizmas ir nacionalsocia
lizmą s pagimdė karsi, fašizmas 
ir nacionalsocializmas ir žlu
go ju pačią sukeltame kare. lai
mėjo 'demokratija, o kartu ir tei
singumas. Ir dar niekad demokra
tija nešventė tokio triumfo,kaip 
dabar, po šios didžiausios žmo
nijos katastrofos.Demokratija y ' 
laimėjo, nes ji kovojo už teisin 
gumą, žmoni škuną, i p lai svex .Atlan
to charta ir garbingos atminties 
buvusio j .A.V.prezidento Ruzvel
to paskelbtos keturios demokra
tijos laisvės buvo,tur būt,sti
priausi ginklai,su kuriais apsi
ginklavo viso pasaulio sąjungi
nes tautos kovai prieš tautą ir 
žmogaus evoliucijos'pavergėjus. 
Išvaduotieji Europos kraštai, il
gam laikui liks dėkingi dvieju

didžiuoju demokratiją kraštams' -<T.A.V« 
ir Didžiajai Rritanijai,-kurie daug
iausiai auku padėjo kovoje už Euro’* 
pos išvadavimą ir kurie suorganizaf 
vo viso pasaulio sąjungines tautas 
i karą už' tautu ir žmogaus laisves, 
į Jungtines Amerikos Valstybes ir 
Didžiąją Britaniją buvo nukreiptos^ 
pavergtą tautu visosąviltys, tik iš 
ten buvo' laukiamas išvadavimas. Tos 
viltys nebuvo apgautos, išvaduotos 
Vakaru ir Pietą “uroros tautos jau 
dabar džiaugiasi savo laisve ir ener
gingai imasi darbo atstatyti su - 
griautą gyvenimą*

Demokratija, mūšio lauke ka- ; . 
ra laimėjo ir šiuo metu kuria pas
tovia ir ilgai trunkančią t-iką. 
Rudoji ir juodoji diktatūra nuėjo 
į pasibaisėjimą sukeliančius Euro
pos istorijos-lapus. Bet galutinis 
demokratijos laimėjimas dar nepa
siektas. Dar ištisa, eilė tautą ne
gali džiaugtis demokratinėmis tei 

. semis, laisvėmis.Tos laisvės,ku
rio s kaip savaime suprantamą daly 
ku jau ištisus šimtmečius egzistuo
ja Jungtinėse Ameriko s Valstybėse 
ir Anglijoje, dar toli gružu ne vi
suose tautose iškovotos. Dar daug 
milijonu žmonių negali laisvai iš 
pažinti š’vc religija., begaliniais* 

j vai skelbti savo pclitinią pažiū
ru, negali laisvai naudotis savo dar
bo' vaisiais,negali laisvai pagal 
savo įsitikinimus įnirti mokslą bei 
meną. Antrojo pasaulinio karo Euro
poje'“,? rezultatai matosi ne tik 
iŠ sukrautą miestą ar išžudytu žmo- 
nią, bet ir' iš to,kas yra pirmą kur. 
tav pokarinėje ištepi joje ,kad šimtai 
tūkstančiu,net ir molijonai žmonią^ 

•į yra išblaškytą iš srvc. gomtojo kras> 
to ir dabar dar' negali grįžti į savo 
t ė vyne s i r^yra rr i ve r st i, no t el:ev vi s ■* 
ko,ka anksčiau turėjo,skursti ir v 
iš išmaldos gyventi svetimuose kraš
tuose. , . /

Tikimės,kad tie idealai,už ku
riuos išėjo į kovą sąjungininkai bus 
pasiekti visame-žemės rutulyje. Tos 
aukos, kurjq g tai? tą Iv žmogaus
laisves yra padėtos antrojo.pasauli
nio karo E".~'emusic laukuose nenu 
eis veltui." . '

Ant.E.
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Fr. 8 *■ MUSU žinios ' • , ■ 8

TĮ?C:_JĄI_ĄPIĘ VISKĄ.
(tęsinys iš6d psl.-)

Kara ŪFRRA teiks pagč1bą_

•Ryšium ai ’Jungtiniu Amer-'. 
riko e Valstybių, vyriausybes nu. 
tarimu suteikti 550 ni
Ii jonu, doleriu'pašalpa, respub
likonu partijos-frakcija.Kon - 
gręse nutarė šią pašaly?.'-duoti 
tik tiems kraštams, .kurie -lavą 
v.' leis Jungtinių Amerikos 1 ..1 
•'stybiu žurnai'istams'"laisvai pri
eiti prie vi.su žinių šaltiniu, 
kurie juos interesuoja ir , be . 
te j nėčenzuruos tu spaudos at- 
ste’rų keres*.'• ondenci'jų. Jung - 
t i ne s Am=r i ko s Va 1 st y be s , be
bojo, turi teise reikalauti , 

kad kiekviena, tauta s kari is 
jos nori gauti finansine para
ma, suteiktų amerikiečių .spau
dai galimybes ištirti, .kas ti
re krašte vyksta ir kuriems tik
slams yra. išleidžiami nmsrikie- 
ciu pinigai.

Respublikenu virti j cs 
frakcijos vadas Kart in pareis-" 
ko, kad šis respublikonu par - 
tJjc.s nutarimas Kongrese bus 
du gum.e s balsu priimtas ir dar 
šios savaites bėgyje Įgys i.šią- 
tyriine reikšme. ■ '

Kiek_ yra ž'.rdu_Re.yli’nej_

Berlyno ,:Feue Zeitung" 
pranese, k-č šiuo metu Berlyne 
--r.--, 6.300 žydų, i?33 metais Ber
lyne buvo 170.000, šydų.

‘ Luksenburgo r i-nkiraup sę_ ’ 
laimėje Katalikai .- •’

Luksemburgc rinkimynsė '.' 
katiliku-soc ialistu partija Ivi 
nėjo 34 vietas ^-parlamente. Is 
visolžiksemburgo parlamente yra 
51 mandatas. Taigi, katalikai 
rinkimuose laimėjo yirm.aujin - 
čia vieta.

Atrasti slaptieji posen- 
■bergo dokumentai . “• “

•Vienoje.Bavarijos pilyje, 
slaptoje sienoje, rasti buy. 
Reicho miriisterio Rytų Kraštui 
Alfredo Rosen’be.rgo dokumentai.

Amerikiečių tardymo komi
sijos narys pulk. Robert. G. 
Storey pranešė,.kad šie.atras
tieji dokumentai yra svarbiau
sia -kai tiriamoji medžiaga, ne ’tik 
Rosenbergui,•bet ir kitiems narą, 
cių bonzoms. Tarp kitu dokumentų 
yra ir Rosenbergo asmeniškų lai
šku nuorašai Goeringui, ressui 
ir ritleriui. Tarp šių dokumen
tu yra taip pat atsakymai į Ro- 
se'nbergo 11 skus.

Bažnyčios at stovą, s Aukš - 
cjaustoje sovietu Taryboje

Busimuose-Sovietų Sąjungos 
.rinkimuose' į Aukščiausiąją So - 
vietų Taryba bus taip p?.’t ren - 
karnas atstovas ir iš rusų-orto- 
deksų Bažnyčios. Tai labai keis 
tai skamba, tu'rčžt g-ilvojd 
pžyrku-iduclcgigos pagrindus, 
kurie'sako, kad religija yra 1.a 
•liaudies opiumas.

Rel l)r. Remerio vyriau- 
sybes r r i p?, z i nirto

Jungtiniu Amerikos Vais - 
'tybių vyriausybes notoje pareiš
kiama', kad.dr. Rennęrio Vyriau
sybe de jure bus pripažinta tik 

•. tuomet,'kai Austrijoje ivyks lai* 
svais demokratiniais rągrinddis 

.• ’ seirię rinkimai. *
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9. ttfrSŲ ŽIBIOS ’ Hr. 8

KOFCERTA.1

Tikrai turime džiaugtis, kad esa
me neblogai aprūpinami. Jei ne kii-' 
nu, tai bent sielos atžvilgiu.Štai 
dešimties dienu laikotarpy jau tu
rėjome progos išgirsti tris koncer. 
tus. Tiesa, negalime jų pavadinti 
koncertais, nes antrasis, įvykęs 
penktadieni spalio 19 d.buvo men
kos vertes"variete, bet vistiktai 
buvo laiko, kurio turime perdaug, 
padorus praleidimas. Ir tai buvo 
žymiai geriau išpildyta, kaip kad 
variete esanti miesto sode Salz - 
burge.

Trumpai norėčiau apžvelgti 
tuos koncertus. ■ ■ i

Girdėjušiam visus tris kon - 
certus, kuriuos išpildė dvi tru - 
peš (1-ji ir 3-ji išpildė ta pati) 
krinta į akis, kad pirmoji trupė- 
"Kaukės", davusi du koncertus yra 
daug tvirčiau pastatyta, kaip an
troji. lies turėjome progos tikrai 
ir nuoširdžiai artistams paploti. 

Aiškiai matyti, kad joje jrra su - 
rinktos tvirtos meno p?.jėgos, ge

rai apdirbtos apšlifuotos ir sujung
tos į darnu ansambli.

Antroji trupė teikia kitą vai
zdą. Jau ten, nors yra ir labai ge 

rų menininku, jos yra. nesuderintos 
su kitais ir kyšo, kaip yla iš mai
šo. Kada geriesiems neduodamos vir 
niaujančios vi etos, o sulyginami su 
kitais, mes greičiau pastebine an
trųjų silpnumą. Kažin, ar neverta 
to prisiminti ’ir mūsų menininkams 
organizuojantiems koncertus. 

•Apie pirmąją trupę daug sakyti ; 
neturiu ko. Juk sakoma, kad:kas 
nedirba-tas neklysta.Del to prie 
tų keliu pastebėtu klaidu nėra

noriu bendra., pastaba, abiem grupen 
duoti: nerodyti taip vadinamų er
kiniu numeriu. Jie s noyime pamatyti, 
pažinti tauto’s mena, .kas jiems $y 
miai geriau sekasi išpildyti. Juk 
svetimtautis, atvykęs i svetima 
kraštą, neina i opera, klausyti 
Carmen o pirmiausia aplanko kelis 
.smukles kad. pažintu to krašto 
liaudį jos ro/nročius. 

y -

Ši sekmadienį spalio 28 d. 
latviai ruošia koncertą. Pro

gramoje Faendelis, lucini, Fas- 
kanji, Kalnins, Vitols ir kiti. 
Programa, išpildo solistės :p.p. 
Reneis ir Stere, smuikininkas 
p. Ziverss akomponuoja pianis
tas p. Kupelviser.

Spalio men. 2" d. 
dys latviu savaitinis 
tis. Vyr, Redaktorius 
eonas.

Taip Tat latviai

laiktaš-
T. Jakob—

ruošiasi 
dideliam ir plačiam koncertui 
kuris žada ivykti lapkričio mėn 
pradžioje. ' 

ooooooOOOOOOoooooo

Kultūrinio Darbo Draugijos 
Valdyba stelbia, kad norintieji 
ir suinteresuoti gali užsirašy

ti į Dramos mėgėju 
i-, ir Taktiniu Šokiu 

Būrelius.

atrasime daug, labai daug blo-< 
gumų. Beveik visa, kas buvo, ? 
ne savo tauto menaJS, bet sve- 

labait imtųjų," buvo b 
gaila, kad mūsų įublika, 
nesuprasdama ar nc^norcd&EEl 
trupės sukompromituoti -plojo ‘ių 
už gerą ir už bloga.. AŠ. galvo-^^
čiau atvirkščiai. Reikėjo parodyti, 
kad'mes suprantane ir atskiriame ge 
ra. nuo blogo ir vaizdžiai tai paro
dyti, kad jie suprastų.Iš viso, a S

lagerio gyventojo svajone
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- Vasingtcn, stalio . ■ 
24 d. Lenkijos užsie
niu reikalu.''minister i s 
pranefee, kad’3.000 žy
du. Lenkijos piliečiu, 
grįžta iš Rusijos Len
kijon. Lenkijos vyriau:’ 
sybė jau yra sudariusi 
plana tuos žydus pri
imti ’ir juos įkurdinti 
Lenkijos teritorijoje.

■ - Laris, spalio 24 d. 
Prancūzijos provizori
ne de Gaulle vyriausybė 
yra patenkinta pere ita 
sekčadi enį ivykusiai s ' 
rrancūzij ds * parlamento 
rinkimais. Šiuose rin- 
kimuc se, anot' proyjžbr 
rinės vyriausybės parei
škimu, prancūzu tauta 
parodė pilna pelitini 
subrendimą. TšCaip žindm 
ma tuose rinkimuose lai 
nėjo de Gai lie (socia
listu) šalininku par
tija. ..Re Gaulle po vi
zito Vašingtone save 
politika derina su ą-n-

pt.rtija visomis jėgom 
mis priešinsis apries
ti pastangoms suvaržy
ti asmens laisve- ir pa 
didinti Valstybe's galia. 
•Toliau Churchil pareiš-* 

.'New Yorko spau- Įkė, kad dabartinė dar- 
. .... -- .. įp -partijos vyriausybė

mėgina savo jėgas, da
rydama Įvairius socia
linius Ir. p 

■ eksperimehti__________
'Bfūsu Zinias" redaguoja redakcinė kolegija. Rankr^scius šiam laik

raščiui gi ima įteikti lagerio it be.rako. seniūnams arba Lietuviu Ko
mitete, Reinerstr. 4., adresuojant "Kūsu Žinioms"

glo-saksu politikos 
principais.

- New York, spalio 
24 d. Remiantis Oslo 
radijo prane ši Vo-

• kiečiu okupacijos meto 
bu v. Lorvegijos vyriau
sybės šefas Vitkunš/ 

1 Kvisling, Norvegijos 
aukščiausiojo teismo 
sprendimu nuteistas 
mirti, vakar buvo su- - 
šaudytas.

- New York, 'spalio;
24 d. Jungtiniu Ame
rikos Valstybių* pre
zidentas Trumanas vak 
kar Kongrese pasakė 
kalba, kurioje išdėstė 
savo ’pki na dėl JAV ka
riniu pajėgu sudarymo. 
Prezidentas Trumanas 
prašė priimti įstatymą, 
kuriuo visi jaunuoliai 
nuo 18 metu amžiaus iš
eitu' privaloma viene- 
riu metu karinį apmo
kymą-. Ji’s pareiškė, 
fed ’jungtinės Amerikos 
Va1stybė s turedanos 
tikslą apginti pasau
lio taika ir tuo pačiu 
savo saugume interesus 
turi turėti stiprią 
karine* pajėga. Ta ja i;a 
karine pajėga turi su
daryti tiek kadro ka -
riucmenė", tiek, ir ci
viliniai, kariškai ap 
mokyti vyrai.

f Salzburg, spalio 
24 d. ____ ,____ ..
doš žiniomis, 10.000 - 
gė ra i a pgį nklu o tu■Kin i 
jos komunistu banda 

puola nacionalinės Ki
nijos pasienio miestus

- Salzburg, spalio 
24 d. Sovietu tele
gramų agentūra ’"TA. SS" 
paneigė žinia, fe.d Ru
sijos - Bulgarijoš pa
sienyje vyksta didžiu
lio, i Raudonosios Irmi- 
jos manevrai-

- Belgrad, spalio 19d. 
Reuterio koresponden
tas pranešė, kad Jugo
slavijos finansų, minis 
teris gen. Žuiev'ic pa
reiškė, kad jis laiko 
opozicija "liaudies 
fronto"parti jai (Tito) 
tautos priešais.

- London, spalio 20 d. 
Buvęs minister!s pir-v- 
mininkas Churchil, da
bartinis jinglijos par
lamento opozicijos va
das pareiškė, kad jo

elitinius
;ūs. .

Kaina 50 pf.
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