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du žar^NAi 
Dar kartą labai nemaloniai iš
kilo- jau nekartą liestas klau
simas - bendruoneniskumo atsa
kingumo jausmas. Tiksi kartą, 
deja j tą klausimą iškėlė Ame - 
rikos Karine Vaidila; Būtent : 
D.P. asmenų viešo elgesio rei
kalu ji buvo priverotEF net at
sišaukimą paskelbti, ir mes to 
atsišaukimo klausydami ar skai
tydami labai apčiuopiamai pajų 
tome, kas tai yra bendruomenes 
garbė ar negarbė. Nors, laimei, 
mūsų tautiečiu niekas dar nėra 
prasižengęs įstatymams tokiais 

"žygdarbiais”, kaip vagystės, 
plėšimai ar panašiai, tačiau,- 
pajautėme, kad šis kaltimimas 
D;p. asmenims drauge ir -ant mū 
sų krenta, tos gėdos dalie ten 
ka ir lietuviškai D.P. bendruo 
menei. Tad mūsų visų savijauta^ 
kokia ji būtų, jei šioje srity
je vienas iš mūsų pasižymėtų?!

Nėra pagrindo manyti, kad 
kas nors panašaus mums gręstų 
tačiau ta proga dar kartą rei
kia prisiminti, jog ir kitose 
’•ūsų tremtinių gyvenimo smulk
menose .niekur ir niekada nega- 
galime ' pamirštikad pagal mū
sų kiekvieno elgesį vra spren
džiame. apie visą mūsų tautą ir- 
net valstybę. Juk į mus dabar

*ijri i ž.-ją
žiūri ir stebi du žemynai - Ame
rika ir Europa. Jei-kam nėra prl 
einamos tokios sąvokos, kaip sa
vo tautos ir bendruomenės, garbė 
tegu -’tslmc-na bent tai; kad mū
sų šiandiena ir rytojus daug nuo 
tų tautų priklauso-, su kuriomis 
mes čia kasdien susiduriamą. Ne
sudarykime klaidingo įspūdžio 
apie mūsų kultūringumą, apie mū
sų bendruomeninį bei valstybinį 
subrendimą,- apie mūsų sugebėjimą 
sugyventi-su kitomis tautomis.
įlivaišduokime esą svečiuose,ka
me kiekvienas iš mūsų-elgesio da 

• ro išvadą apie mū°ų pačių išau - 
klėjlmą, apie mūsų šeimą ir na - 
mus.

Tad šioje srityje palenkty - 
niaukime tylomis su kitais musų 
likimo draugais; Atsiekime to , 
kad , kas bedarytų kokį nors 
Salzburgo lietuvių kolonijos apl 
budinimą ar pranešimą apie ją ; 
negalėtų nieke blogo pasakyti.x

Tam reikia tik vieno - kad 
kiekvienas suprastų tą atsakln - 
gumą kuris jam tenka, ir pagal 
tai degintų savo veiksmus.

~ < leti.od Brv.
Nac.o ><
<\V.Y’vjdo 3—O—O-O—O—O—O—O-O—O—O
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K U S U ŽINIOS

(Tąsinys įį i;r< 9)

” Komunistų parti jos dėka Vašiu 
g tonas su Maskva vos -- nenutraukė 
santykių. Niekad istorijoj', neįs-' 

/ . ■-.skyrus. ne sunkiausių po. Didžiojo ' 
Karo dienu, nebuvo*tiekfneapyksn- 
' los Rusijai., .main t>a cta^* j mą įj. 
kerštu sovietai dar labiau grasi- 

, na ar grasino demokratiniam pašau 
\ ; ■ liui, Uogų Hitlerine Vokietija.

"1940 m. vasario-men.savo‘kai-

baltijo valstybių suverenitetą , 
Molotovas atsake nauju, puolimu , 
būtent, kad ir'Amerika •’ turinti 
imperialistinių tikslų ' • lotynu 

‘■Amerikoje. ■
"Analogija nevisai vykusi.Ne 

vienas amerikiečiu dalinys1 nei - 
žengė i kaimyninių valstybių'že
me... ' < 1

-numatys , 
kurs dar .tu

bo.j-e Amerikos ‘jaunimo ’ kongrese 
Roosveltaš kreiki ^.-Rusiją-kaip 
ų Vokieti jos sajungininke del pal

is
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J C SOT 
. krėsi

.- s . -buvo pavedąs ...
ųsi j ai del taikos pasauly je,du" - 

.ūba
azjen^puc’ • ■ palikta, 

geresniemš laikoms%
■.bandymai, kur j. uos ru , 
enki j o j ■ i r. paaąltij y j 
šiai-vedė, .parodė,kad> .

a lis -žmonių, ku- .- 
eužmirstamus"ge- 
aip Maskvos’-dvi -

sk vėliau užsieniu, reikalų 
___ as Molotovas, savo kalboje ■ 

iuk-scisušio j e. Taryboje-‘taip, ųtsa- 
cel. AŠ' nenorių-'kalbėt i apie mų-. 

•-. sų santykius "su .. JAV , kadangi tuo 
„ --pagrindu iii ekc;: gėrę 'negdlimu, paša;

kyti. Mums atrodo, kad -jJ/A-. V. yra, 
žmonių kurie del- pasisekimo .ŠOvię.

"1540 metu rinkimuose' Roos - 
veltas buvo nusistatau prieš ko
munistų partijos programa,, ypač 
kiek tai lietė užsieniu, politiko 
srit\. Demokratijos rėmimas prie 
taravo Rusijos vaidmeniui . šiame 
kare, o amerikiečiu -komunistai 
!Šu£lclXSG *SCiVC so.-i.ics iii "U u i? c su_s su

rikos st
ne

Ldymo,kai 
, j. i“ stipria 
tuo j amų reti 

•ra taikos -siekimų. Tada-komunis 
tai'•‘beye-ik 'del visu''streikų i:

’ • kitųtne-ramųų?ų.'buvo- laikomi atsa
kingi* Jie išplėtė savo bandymus 

-’ir dar labiau apsunkino tuos,ku- 
rie buvo Įtariami- net jiems, ko
munistams,' simpatizuoju arba pa
lankus-. . . '

"Sis nusiteikimas dėl išky - 
lanciu*priešingybių pries sovie
tus' ir' neapykanta' komunizmuų pa
siekė kulminacini - punktų didžiu 
amerikiečių puolimu prieš komu - 
nistinų režimą/ ka; ėksp-reziden' - 
tas Hooveris 1940 metais balau - 
dzio mėn..pareiškė Rusijai. Vie-

greitė Amerikos pasiuntinio at - 
■- saukiiilo ,iš Maskvos ir pareiškė , 
; ..kad Sovietų Rusi jos pripažinimas 

buvusi ymįlžinįska politinė ir
■ moralinė klaida1.1.

____ ____  . . ., _ . . . .j "Amerika ir'Rusija skyrė Įdė
tų užsienių politikos / Pabaltijo-; ologi jų .praraja, kuri at junge tik 
kraštuose, yra ne.pafenJcintiiMeš-tu'. .‘bendrųTautinių.interesų tiltas", 
rime prisipažinti,: kad/del to lieų.. kaip. 'Valter 'Lippmann išsireiske. 
kame visai abejingi ir’ kad. ?; Uqvui’y-žipėįiu. paradoksu.

r pasieksime ir be -tų sėngan-ų. .' i'"'.'(Ištrauka-/iš porster R.Dulles 
orų." I viceministerio‘Siur-?'■ Į./ -''.’knygos"Der Weg nach. Teheran)C1U

j.istus So vi e
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Pokarinis atsistatymas yra 
glaudžiai susijęs su "bendra pe
litine padėtini. Jau puse . : m0tu 
praėjo kai Europoje baigėsi Sara's 
bet turbūt, ne vienas'pasakys , 
kad atsistatymas vyksta perdaug 

' palengva. Aišku, kad per ta/lai - 
' ka negalėjo žymiai pakilti ' nei 
- produkcija, nei atstatyti .suši- 
į siekimo tinklą^ bet visdelto,ne
žiūrint net i didžiule, Amerikos 
paramą, atrodo, kad bendras Euro 

, pos atstatymas vyksta vėžlio spa? 
tumu. Ir kodėl? Kiekvienam kuriai 
diam žmogui, o juo labiau tautom 

.yra būtina'sąlyga,' kad 'būtu daro 
|ma pažanga, būtent, maistas,pas

toge, tinkamos darbo sąlygos ir 
laisve. Nes manome, kad šiandie
na dar didele Europos dalis, nei 
vienos iš tu sąlygų, net pakenčia
mai neturi. Ir ten,' kur;buvo pir 
alau Europos javu,-aruodas, pav., 

‘ Rytu Europoj yra didesni nedatek- 
liai ir skurdas, kaip kad Europos 
pramones srityse, kuri liko -d.au- ; 
gumoje oriniu puolimu, auka.

Pažvelkime, kaip atrodo Euro 
pa agrariniu atžvilgiu ir kokius 
yra tam.,perspektyvos." Prieš ši 
karą Europa savo- virs 50C- milijo
ną žmonių, nežiūrint Rusijos di
džiuliu, derlingiausiu, plotu, eks
tensyvu' ūki, bemaž pati išsimai
tino. Nežiūrint i dėtas didžiau
sias kariaujančiai pastangas užsi 
tikrinti -maitinimo klausima,nega 
Įėjo tas būti sėkminga, nes judo 
imąsis frontas,‘ypatingai prieš 
karo pabaigą, labai daug sunaiki 
no ir trobesiu, ir inventoriaus . 
Tad šiandiena, bemaž visoje 'Euro
poje ir vyrauja tie patys žemes 
ūkio skausmai., būtent; stoka bgyvu 
liu, masinu, trasu, darbo, jėgos 
.ir trobesiu,.-ypatingai /lenkijoj>. 
ir Rusi jo j .'bet žemes ūkis yra 
lengviau atstatyti kaip kitos ū- 
ki o šako s ir y-lątrodo, pakaktu 

įviemeriu, dvįė jū/sietuy■ kad/u/jąū -. 
savom jėgeri galėtu: apsiginti'nuo 
bado . Ūkininkai gyvuliu/ ypatin - ■, 
■gai smulkesniu, gali palyginamai 
■greitai priauginti; javu, bei dar 
z oviu,. produkcija, kada pakauna, 

.sekios", yra tikra, nors iš karto

derlius ir nedidelis; trasu.klau 
■' simas irgi yrą nesunkiai iššpren 

džiautas. Tik ūkio mažinu, ir tro
besiu atstatymas yra sunkus ir 
trūks* ilgesni laika,. Paskiau yra 
labai svarbus pačiu žemės ūkio 
gaminiu paskirstymas. Sis klausi 
mas, kaip ir bendras žemes ūkio 
atstatymas,priklauso nuo politi
niu. aplinkybių.

. Del EuropoSpramones atstaty
mo negalima tiek vilėiū turėti , 
kiek del pirmojo klausimo spren
dimo. nemaž visa pramone buvo i- 
kinkyta dirbti karo reikalams . 
Tad norint pramone, atstatyti, re i 
kia pirmiausiai pačius fabrikus 
perstatyti ar naijus statyti, 0 
tam rėkia ilgesnio laiko, kapita 

, lit ir sąlygų. Reto, dar neaišku 
kaip' konsali'duosis Vokietijos ū- 
kio forma, nes girdima balsią is 
tu. kraštu, nuo kuriu.. Vokieti jos . 
ateitis daugumoj prikiši s-o, kurie 

’■pasisuko už jos de.industrializa- 
~ vine. Tas, atrodo, galėtu, neigia 

mai veikti ne vien i Vokietijos 
ūki,, bet ir visos Europos ūkinį 
gyvenimą,, nes būvąs grynai indus 
trijos kraštas gale tu padidintu, 
tik bedar eitą kadrus, kas' savo 11 
bėralinėmis idėjomis žemina tau
ros morale,, ir sudaro didele naš
ta bendram ūkiui. 0 jeigu sian. - 
dien neutraliuose kraštuose pra-, 
mone liko ir nepaliesta, ir Anglį 
ja greitai teikia vilčių savo ga 

.. lingąja pramone, tad vi s tiek dar 
visos Europošklausimas nėra is -, 
spręstas, nes savo gaminių, tikrai 
nepakaks. Čia irgi turime,mesti 
žvilgsni į politine, padėti,.Jeigu 
nebūtu įgyvendinta Europa j demo- 
kr.utija ir gražinta visoms tau - 
toms laisve, tai dešimtys milijO;

■ nu vergu ir toliau kai s ginklus.
• Kiek' lengviau Europos atstu- ■ 

tyme yrą sprendžiamas _ žaliavų, 
klausimas. ’ Jau pati Europa- .tąVra

■ didelis žaliavų šaltinis, . kaip
* pav..', Anglies. ■ ; • r . ■

. ■ Į.Į Transporto'priemonių,. klausi-, 
' mas, atrodo, neišlengvuju. Per ši 
karą buvo visu smarkumu naikinam 

/tęsinys 4- psl.j 
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. , ' Henrikas Magys • '.. -:
« • • • ‘ . f y ' . ’ . ’* ; ‘

0 kaip man užrašyti rudenį ir savoj1 Juodą krauja, . 
kad viena karta popieriuje atsivertu kaip negyjanti žaiz^a 
Lietaus ir vėjo nukankintos lygumos ir iškraipyti skaudžiai 
lediniai kryziąi vakaro skliaute.'.

Ak, kai ateina sutemos ir paukščiaidraikosi viršum mišku ■. .
Ir skamba liūdnas tolimos kapą kc.plynes varpas 
ir eina vienišas žmogus su žiburiu ..per vakare. kažkur,
Tada., ašį tokia skurdi, tu mano žeme, skurdi, tarytumei pats vargas*

Tada pabunda širdyje nauji ir nuostabūs kaip sapn^ gėlės
žodžiai,

Tada ncreęiau glostyti tavy* 
Ir kaip tavęs, pilkoji žeme, 

. Juk pajuntu, kad' ir many tas

parpulti ir tave bučiuoti

pats skurdusis kraujas

Ir ta pa-^ skardi, bekrašte ptūmuma -
Ir noriu užrašyti visą musu, rudenį ir nc.&u Sx^a^sma, , 
Ir tai turėtu būti ašaras išspaudžianti li&diia daina.
u L’ieve, mano Dieve, kaip dabar smaku t,;-ėt.l . .

Europos .ai
■ (tęsinys i e 5

i ir transporto pri^” • - 
aičiuojinai C- ug buvo 
i Itu, s ui tūzyt'1 daugy’ 

automašiną 
re Iii; likos midi j op-Ū.
,'Tik kaip ši:'.nėier--.5.

s

s

.■o s ą- 3uc
te šimtmeci 
o vien triuf

n ir ateity 
vien susi 
te vis

ušriaut.

zaiiLueni. '
ii'

.yuątingai
s-iibj.Net .
p^^bto fronto neturėjo,bet
r

___ šiandiena primena y 
Pompėją* K ė ,tik žiemai en miliji* 
nai'žmoriūneturi tiūkšmos. ar jo
kios pastoges, bet tas- ūar il^Į 
metus tesis, nes miestams re r-'--° 
mažiausiai,' dvi s jū žmonijos k^* 
tu; 0 ka;’bekalbėti apie nultuk1- 
~n?s "Gustatus, jx*-'-rie■■ J-iko ziau 
raus karo auka,', ir'..išviso negali

vienas miestas gaus -entręs Kar .• ’ 
ta-ranos sąvoku , ir liks tik kaip 
buvusi^3 kultūros pnkinklgs ,/A>S</
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•' Kaip tėko; patirti, jaugiamas ne 
mažas antplūdis’ pabėgėliu iš Lie
tuvos. Tie lietuviai traukėsi, į 
Vilniaus .kraštą, ten sykiu su repą ’ 
tri juo’jaučiais ^Lenkais užsirašė i. 
Lenki j ą^ ir atvyko i’Vokieti jos. bei 
Čekoslovakijos pavienius. Iš ten 
jie pasiekė amerikiečiu, anglu ar 
net ir prancūzu okuruotas zonas.s

Vieno is ju, kuris iš Lietuvos 
išvyko rugsėjo menesi, pasakojimą, 
iki to-laiko masiniu išvežimu ne
buvo žinoma^ Let' da ag• žmonių * yra. 
sūiminejams,•■'kikona. kalėjimuose 
ir išsiunčiama !‘putdiscS darbams 
draugingose’ sovietinėse .respubli
kose“. Tokiu būdu buvo išvemta iš 
Lietuvos■ inteligentu. ir jaunu vyrią. 
Šiaip j .ar nusvyru Lietuvoje nematy-" 
ti.-iJie yrą. sumobilizuoti į lĮ.Armi 
jav arba slapstosi .dĮškuosei įlies - 
tuose matyti tik-moterys -vaikai ir 
seniai, , .

..Budo lie-.uuyos -kaimai’ ne jaučia, : . 
0<3 "U Į— C 'J ■_ V.0 CO S J. l-.š’J. S "t Ut y 2? 3 SULCldl • 
puonos kaina- siekio., 30 Hb.-, mėsos, 
riebalu ir preno 2-iesruosė _ nesą.

• Kitomis žiniomis, ' ' .Lietuvoje 
esama daug studentu. Priežastis pa 
aiškinama, ne- n-ru studijuoti, L et- 
c-jliEUiEii vazmcci r.r ,£p,ejmiiu-o~i $ 
§st šiaip Lietuvoje jūdėjimus' yrš. 
labai" suvaržytas, o. studentams t ei 
kiamos galimybes kartas nuo . karma 
'Oc.k'Vj'-- vi 1*13X10 „

Visu šių.' išblaškytu svetimša 
Litų globa susirūpino UITKRA kartu 
bu alijuntu vyriausiąja karo ya- 
iovybe. .Jau 1944 UITRBA . pradėjo 
savo darbą. Ji suorganizavo tran 
sportą i namus, surinkimo s to. vyk 
Las, kuriu Vokietijoje yra apie 
4-00, ir aprūpinimu.

Didelis darbas jau atliktas. 
Iki b.m. gegužes men, .25 d. buvo 
1.157,048 žmonių ą savo tėviškė.. • 
pargabenti, o iki šiai dienai tss 
skaičius padidėjo daug kartu.

Bet dar daug tokiu,, išklaidytu 
asmenų,. (LB) liko ir dar -daug sun- . 
kiu^problemu liko neišspreštu.Eci- • 
sto, dr ’.bužiu -ir vaistu klausimai' 
yi’c. labai blogoj -padėty.

Važinėjimai iš srities i sri
tį yra usdrausti.‘Gal ima pagalvo
ti, kad tai yra pėrė j irias' iš vie
nos diktatūros ix kitą. .Bet nejljes 
dabar, paleidus tuos milijonus žmo 
niu važinėti ten, kur jie'nori , 
bus labai sunitu juos ~yaprūpinti, 
nes nebus žinomas tikslus skai. - 
cius.

Ir pagal UBRRiį-os generalinio' 
direktoriams Herbert H. Lehman zo 
džius jie. svetimšaliais rūpinasi: 
;l netik is žmoniškumo jausmo, bet 
ir numatant, kad jie ateityje, daug’ ' 
pclitiskią nerauui.'ux i. pasauli at- 
ąv.-štu, jei jais nesirnpintuz-.ėm." 

/Ištrauka iš " Hc-ute u l'r, 1/-

Žinios i s . L i 2 į ~ i-. 2 • 2 ’ < '.
. ■ ■ ‘ .. ’ * ■ . ... -

Spalio mene s \ Kaune ^prddęjo pranešė, k/td Įietuvoje.statomą .Au 
veikti' Veterinarijos ' Akademija.-■ tos trade., /kuri ; jungsi anti svarbius.. 
Akademijos'-rektorium paskirtas ūkinius ■’btektus.
pr’or. Zigmas • ž-emaitis. Per ati-■’ -Į-.’ .- - - + į..4. . ” - - .
darymo ‘iškilmes buvo ’ pasakyta .- . ." “ Z ‘r ’.•'..'?'* - ‘
daug įkalbu, kuriąs-;buvo ^ansiinc . ...Sąryšyje su. spalioi revoliuci- 
jsmos;.p^r Yrlni.tns;.ja.Ie <, jo's -minejimūrvisajė •Li'etūvo’ie vyk.
bu, arske.ja,ęau Akademr 3os ■ runaiįmvšrą.^oš -ir: scęlė£ktyhes "'.Ak - 1 
karo .metu sugriauki, - - p-v,, Tlaipedos malūnu;dir.Trecio
:■ -/!' ,'+ + + - ’.-' '..k’ ' ^r-G P-anex išpil-des. 13O?4 etč.' . '- ’ i

Spalio 20' d. k’askvos radijas .. • + +.
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Molotovo . kalba

London, lapkričio 5 d. (BBC) 
Užsienių reikalų komisaras Molo
tovas spalio revoliucijos proga • 
pasakė kalbų apie užsienių poli
tikos padėtį, įvertindamas rusu 
nuostolius šiame kare 679 mili - 
jardų rublių.

Toliau primine Molotovas,kad 
atominė bomba negali • pasilikti 
paslaptimi ir nuosavybe .vienos 
kurios šalies, arba būti panau - 
dota kaip spaudimo priemonė už 
sienių politikoj. Jokia kita jė
ga neturėtų vartoti ; prievartos 
pasaulinėje politikoje, kadangi 
tik bendradarbiavimas esanti tei
singiausia priemonė.

Kalbėdamas apie atomine ener
gija, Molotovas pareiškė: "iš ki
tos ‘pusės negalima šiuo metu pri
leisti, kad tokia technine di
džios reikšmės paslaptis pasilik
tų vienam krašte ar mažoj valsty
bių grupėj..Todėl išradimas ato
minės energijos, kaip •.■‘užsienių 
politikos žaidimų priemonės ir 
kaip taiką mylinkių tautų saugu
mo, - yra nepriimtinas. Taip pat 
įr me s tapime- atombombą ii- * dar 
daugiau".1=<F=;=S:=;SS=;S=5:=^r.=--===================
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"Rusų - anglų - amerikiebių 
koalicijos stabiližavimasis šiuo 
me tu tiri*-.—ap, už. ■ ionių r - ilų.lų.r 
kinis t orių_ktnf eronoi j '• - yre įo pu - 
ji.no zcnkluy, Tuci ~u. kliuoi::0'. iš- 
riž’lų'.O’ tarp sąjungininku, bus ris
tas.^'..Sovietų Sąjunga dės visas 
pastangas pasaulinei taikai iš - 
laikyti."

Rytų AsAla-pavo_jus_ taikai
San Branciško, lapkričio 6 d.- 

(11S). United Tress Assosiation 
prezidentas A.B. Baillie savo kai. 
beje paaiškino, kad rytai yra pil
ni paveju taikai. Baillie grįžo.į 
JAV po ilgos 32-00'0 km. \ kelionės 
po Ramiojo Vandenyno kraštus. Jis 
turėjo pasikalbėjimų su gen, Mac 
Arthur,- generalissimu Tschiangkai 
scheku ir Hirohito. Baillie paaiš
kino, kad jis už nuolaidumo ir šy
psenų kaukių pastebėjo suki lirų 
galimumus. Jis įžiūri, kad gen.Mc 
Arthur turės išlaikyti labai sun
kią padėtį ir kad Japonija stovi 
prieš kietą žiemą. Mirimų nuo^šaL-% 
čio, alkio, ir epidemijų skaičius 
tikrai pakils, jei jis: nesieks, 
kaip japonų propaganda skleidžia, 
10 milijonų .

(Nukelta į 7 psl.)

Oharl yq Banius
^ggĮAUwjU.KAĮP___ ŽUSAZ«=ŲŠŽlS_!=BŲLQĄgIĮ4:

(iš "Readers Digest, Oct. 1945)

1944 m. rugsėjo 16 d. 4',10val- 
pirmioji,Raudonosios Armijos da
liniai. įžygiavo į Sofija,.Tam kad 
matyčiau kas dėsis rusų’užimtam 
krašte, aš pasilikau, dar 8 mene
sius Bulgarijoj.

Hųgsej'o 7 d.- atvykau iš Tur
kijos. Bulgarijos konarlato ats
tovai pageidavo, kad Amerikos 

- žurnalistas atvyktų anksčiau ne
gu ateis rusai. Pasienyje manes 
laukė automobilis. Dviejų.slapto
sios policijos valdininkų, gin
kluotų revolveriais, lydimas nu
dundėjau purvinu plentu Sofijon.

Kitų rytą sutikau naują mini- 
sterį pirmininką, Konstantina. Mu- 
ravjieva, ilgalaikį. liberalų.. Jo

vyriausybe - visų demokratinių pa
rtijų koalicija - buvo sudalyta 
prieš savaite,. Jis man atrodė e- 
sant sąžiningu,tiesiai kalbančiu 
demokratu. Jis pasakoj§ man, kaip 
desperatiškai jis negina sudaryti 
taiką su Sąjunginėmis Valstybėmis. , 
Bet kitą dieną komunistų dominuo
janti koalici j a( pagriebė valdžią', ! 
ir jis buvo. įkištas kalėjimai . '• S

Pirmieji rusai ^erzenge sieną * 
rugsėjo 8 d. Kovų išvarginti i ••ir į 
purvinį jie valde savo apdaužytus j 
autovežirnius kaip užkariautojai , į 
pasyvūs,kaip mediniai indėnai.Tai' 
buvo kovos dalinys, - taip ’jis ir < 
atrodė. įraudusiais veidais jau - 
nuoliai,ore užgrūdinti vyresnieji 

(perkelta į 7 psl.)
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Pakeitę toną ’.-ų . •

■"Salzburger Nachrichten" Nrl26 
skiltyje P-Skaityto jas rašo" įdėjo 
Eugen Muller laišką,. kurio verti
na? .pažodžiui į-r dedame:

\ "Jūsų laikraštyje labai daug 
kalbame apie demokratija, tačiau 
kartu daug straipsnių de'dama,ku-^ 
rie yra cisokie, tik nedemokratiš
ki ir kurie austrų tautai tikrai 
nepaaiškina demokratijos įtiksiu. 
Yra visiškai tas pats, ar . jūsų, 
ar "Volkisclier Beobachter", ar ko
kį kitą piktųjų naci zmo . lai. kų lai 
kraštą skaitytume!. Kodėl jūs da
rote visą, kad tik * kaip^ "galint 
stipresne' neapykanta prieš svetim
šalius. būtų sukelta ? Austrai yra 
jau šiaip’ ar taip gan nacionalis
tiškai, geriau pasakius šovinis,- 
tiškai nusiteike. iš vienos pusės 
aiškinama, kad .ui e vargšai žmonės 
prievarta yra atsiųsti ir kad jie 
dabar .visi dar daugiau turi tei - 
šių, kaip civiliai gyventojai.Bet 
iš tiesų, jie nieko, negauna- nei 
buto, nei drabužių^ visiškai nie
ko, ir jūsų laikraštis, be to,de
da kiekvieną dieną straipsnių a - 
pie visa, ką užsieniečiai apiplė
šė ir kuo nusikalto, taip kad min
tis, kuri ir pirma taip stipri bu 
vo, kad visi, kurie negimė Sala -

su kabančiais ūsais, išpūstomis 
krūtinėmis milžinai ir nususą ane- 
mikai - visi jie turėjo 'vieną ben 
dra: įniršusių, . .nesusivaldencių 
kariu—lava i z dą.

Blizgantis amerikoniškas Pa - 
chard*as vedė purvu aptaškytą,ne
aprašoma kolona^,Jeep'ai ir ame - 
rikoniski sunkvežimiai sudarė pu
sę visų aute ve žirnių.

Zaginimo* ir plėšikavimo pasa
kojimai žengė iš provincijos pir
ma rusų. Bet pravažiuojant sunkVe 
žirniams pro Stalino portretą, ka
bantį prie paskubomis y pastatytų 
ir raudonomis vėliavomis apkabinę-; 
tų pergalės vartų, pasigirdo, ova
cijos. -Daugelis bulgarų sveikino' 
kariuomene,. ■ . ...

• Tą vakarą Sofijos' restoranai 
ir kavinės buvo prikimštos alkanų 
rusu. Karo policija raudonomis ke

A \ t .
burge, yra žemiau žmogaus (ūnter- 
mensch) - tikra nacionalizmo teo
rija - dabar dar stipriau tautoje 
pasireiškia. Bet niekaš nieko ne
sakę apie tai, ka. kiekvienam sve
timšaliui Ūkio . ištaigoj (-.Virt -+ 
schaftsamt) arba i),arbo^Rūmuose(Ar 
beitsamt}arba Šutų Valdybo j • (Y/oli- 
nungsamtj atsakoma',, .jei jis. ko 
nors prašo, pav., kad ir darbo.Jo
kio skirtumo nemato šie ; '-žmonės 
tarp ankščiau buvusio nacių reži
mo ir dabartinio demokratiško.Tajp 
pat anti-semitizmas augą tautoje 
ir dar kaip i Daug yra žydų,kurie 
neturi kuo apsivilkti ir ga’lop y- 
ra be pastogės, ir nei vienas gy
ventojas apie tai nė nepagąlvoja- 
nes tai, ką nacizmas taip stipria 
įskiepijo,, yra dabar dar ‘ labiau 
tvirtinama per jūsų laikraštį.Tei 
smo reikalas yra spręsti, kas 'kal
tas, kas nekaltas. Bet kodėl kiek 
viename S.IT. Kr. turį būti karto
jama, kad trys.ketvirčiai visų Sal 
zburgo krašto nusikaltėlių yra sve
timtaučiai, yra neaišku.

S.N. neužsimena pav.,tuo atve 
ju , kai. .krašto valdžia automobi
lį atima,. neduodama jokio mažiau
sio apie tai paaiškinimo, arba ne 
suskaitomais atvejais.kaų žmones 
būna suimami,savaitėmis išsėdi ka
lėjimuose kol paaiškėja, nekaltumas J1

purėmis patruliavo gatvėse. Storos 
ruses, ilgais batais ir ginkluotos 
automatais perėme susisiekimo tvar
kymu. Per savaitę rusai įvykdė pil
ną okupacijų. Raudonoji Armija pra
dėjo- pati rūpintis maistų. Kaimie
čiai, kurie tik prieš keletą valan
dų nešė raudonas vėliavas, ėmė kly 
kti, kai sovietu kariai pradėjo va 
ryti jų kiaules, arklius .ir galvi
jus ir imti pašarą. Po kelių neisi-', 
mingų incidentų ūkininkai įsitiki
no , kad geriausių! palikti jiems 
patiems imti viską, ką jie panorės

:Greit pasilakė- aišku, kad so - 
vietai valdys Bulgariją neląnksto- 
mais, totalitariniais pagrindais . 
Jie-valdė netiesioginiai, bet efek
tyviai per ."Tėvynės’ Erontą",- "ne
partine" organizaciją, normalaus, 
Maskvos paląįkpmo. tipo. • .- ■

(Bus daugiau)

7



’KŪSU ŽINIOS Nr. 10

\ iš musu. .'kolonijos'
Latviu, kone ertąs-balius

Š. m. lapkričio J d. įvyko lat 
vių koncertas - balius.Programa bu 
vo plati' ir įvairi. Sis koncėrtas- 
vienas ib stipriausiųjų ir didžiau 
šiųjų kokį latviai buvo surengė.So 
kiu metu buvo loterija ir bufetas.

Musų’ pasir engimai
Scenos mylėtojų būrelis pradė

jo repetuoti G. Veličkos "Šienapiu- 
te”. Stato p.vJ. Akstinas.

• Tautinių šokių grupe vadovauja
ma taip pat p. J. Akstino,sėkmingai 
tęsia savo darba,. ■■

Greitu laiku pradės veikti mis 
rus; ir vyrų choras.

Pr.mokykla tęsia darbų
Po ilgesnes pertraukos pradėjo 

veikti pr. mokykla, veiana p.S.Jan
kausko. Didžiausias sunkumas mokyk 
lai šiuo metu yra vadovėlių truku
mas. Teko patirti, kad šiai'spragai 
užpildyti numato- išleisti savomis 
jėgomis literatūros chrestomatija, 
ir viena kita vadovėli. \ i

L.L.Universiteto paskaitų 
'‘Svarkaras tis~

Antradienį, lapkričio 13 diena, 
K. Kasakaieio 'paskaita " .Lietuvių 
emigracija ir jos perspektyvos a - 
teibiai". Ketvirtadienų, lapkričio 
15 d. prof. V.Krėvės-Iii'ckeviciaus ' 
paskaita ’’Lietuviu tautos keliai” 
II dalis.

GYVENIMO

UNRRA* os drabužiu, sandely.
UNRRA’savo drabužiu, sandelyje 

įvairias prekes įvertino punktais 
šiaip: ■ ' •
moterišku batų pora .................. 120
moterišku baltiniu,pora. . . .75 
dryžuotos medžiagos 1 m. ... 50 
balta drobe .1 m.,-. . . 40
pilko šilko 1 m. . . . 40
geltono linų audeklo Im. ... 25 
moteriškų ko'jinių pora .... 30 
puspadžių pora . «...................  .JO
rankšluostis ......... .15 
šukos . . . ■; u. .. . , . . . .7 
^iulų špule........................  . . .- * 5
šepetys batams ........ 2
veido.kremo dėžutė.....................   . 1
batams raikščiu pora .... . 1
tabako pakelis ........ 15 
vienas cigaras ................................ .2
cigarete............................................ .... 1
kostiume pasiuvimas. . ... . .'50 
žieminio palto pasiuvimas. . . 50 
darbo kelnių pasiuvimas ... .10 
išeiginių kelnių pasiuvimas . .15 
marškinių pasiuvimas .........................10
vilnones medžiagos 1-os rus. . 80 

” ” Il-od ” . 70
" III-os " . . 60

paltui medžiagos 1 m. ... . .60 
kepurė ............ 25

UNRRA organ!:uoja kul- 
turinės pramogųa

UNRRA'os direkcijos pastangom- 
Glasenbacho stovyklos salej e pa
statyti, du kino aparatai ir pora 
kartu i savaite rodomos filmos.

LIETUVIU CENTRAS I TULINGENA K X
Teko patirti,kad. VLIK ir Lietu 

vių Sąjungos C.V-la persikėlė iš 
Uurzburgo į Tubingenų/kur. prancū
zų karine valdžia parūpino patai— 
pac Įstaigoms ir privatiemas. bu- 
Gg’JIlS • .. . • _*

■ IR’ OIURLIONIECIAI I TUBINGENA... • s '
Išgarsėjęs.Čiurlioniečių .an

samblis ,vedamas muz.Mikui-:.’:ic ’ po 
vieno menesio atostogų vėl easi-- 
ir pradėjo darbu. To kelių nemato

mu koncertų Brege'nse, ansamblis 
žačla persikelti iš Bad Ditzling 

į/Tūbingena.
■ NAUJA ‘llTSBRUCKO STUDENTU 

ATSTOVYBE
Spalio 25 d. Insbrucke įvyko 

studentų susirinkimas. Buvo pri
imti lietuviu studentų atstovybes 
nuostatai ir išrinkta hauja ats
tovybe šios sudėties': H.Nagys pir. 
-■n rinkas,. J. Sungaila vicepirmi
ninkas,V. Maįelaite sekr.,D.Ja - 
saityte kult, ir meno sekeivad.etc
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Kultūrini o darbo airy p j_ę

. ’ 10 " HUSU, ŽINIŲ " NUMERI IŠLEIDUS

Rugpiučio 26 d. Kultūrinio 
.Darbo d-jos patalpose Įvyko kele 
tos asmenų pasitarimas/ kuri su
kvietė d--jos valdyba. Pasitarimu . 
tena - lietuviško laikraščio iš- 
leidimas. Tada buvo nutarta lei
sti savaitini laikrašti ir duo - 
tas jam. "Musu.Žinių" vardas. Les. 
ano pasitarimo dalyviai nebuvome 
jokie žurnalistai, tačiau gražiu 
noru,vedini, nutarėme visą ta_ 
našta, ant saves prisiimti," nes" 
lietuviško laikraščio išleidimo' 
reikalas buvo jau senai pribren- 
des* Sudaryta redakcine kolegija 
pasiskirstyta pareigomis ir sku
biai imtasi darbo .. Niekas • tada 
nekėlėm jokio atlyginimo klausi
mo, niekam nebuvo žadėta 'jokie 
atlyginimo punktai, nei cigare - 

’tęs. Nesiafišavome nei pavardėmis 
nei titulais,

Pirmąją " Husu Žinių" numeri 
išleidom Tautos' šventes proga - 
8 rugsėjo, pirmieji, žingsniai , . 
kaip ir kiekviena prad’ šia buvo 
sunl-iūs. Redakcinės kolegijos na
riai, perkrauti ir kitomis yisuc 
meninėmis pareigomis,laikraščio' 
darbą, dirbo naktimis. Kiekvienas 
numeris pareikalaudavo daug- dar
bo, nes bendradarbiu buvo labai 
maža - vos keli. Jau po pirmųjų,

Liek naciu Vienoje
Kaip "Now York Post" iš Vie - 

nes praneša, yra visai galima,kas. 
apie 20įė buvusiu,naciu ’ dalyvaus 
ateinančiuose Austrijos rinkimuo
se, kadangi visi buvusiu, parti jos 
noriu sarasai yra.sunaikinti.Vie-' 
no j e is buvusiu NSDAP nariu, kuriu 
buvo nemažiau 200 000, tik 65.000 
asmenų.tegalima buvo nustatyti, , 
kad jie buvo naciais. ’

X X X X ■
London,(Reuter). Tarp Čeūoslo 

vokijosiir xinglijos nustatyti va
liutu santykiai. Vienas t svaras 
sterlingu sulygintas su 201,5 k?’.. 

numeriu ėmė pas kai kuriuos reikš
tis nuovargis ir abejojimas,ar iš
tversime išleisti kiekviena, savai
te, 8-10 puslapiu^ lai. kraštą. Tuo me 
tu atrodė,kad 10 numeriu išleisti- 
milžiniškas darbas ir tolimos atet 
ties klausimas. Tačiau, nežiūrint 
visu sunkumu, darbo gausumo, ben - 
dradarbitą trukumo ir pasireiškusio 
nuovargio "Musu, Žinios" reguliariai 
kas savaitę, skleidė skurdžiuose ba 
rakuose rašyta lietuvišką žodi.

Šiandiena^ mes su džiaugsmu ir 
pasitenkinimu žvelgiame i,: nueita, 
kelia ,i storoka, 10 "Mūsų Žinių." nu 
meriu komplektą. Nedrįstame patys 
vertinti, kiek esame pasitarnavę 
savo tautiečiams, bet turime prisi 
pažinti, kad padėjome daug nuošir
daus darbo. Mus u, tikslas ir mūsų 
kelias yra pažymėtas pirmojo nume
rio redakcijos žodyje: "Mūsu.Žinios! 
pasįrodydamos savo pirmuoju numeriu 
8 rugsėjo - Tautos Šventes proga , 
nori kiekvienam Įsakmiai pabrėžti, 
kad mes, nors ir pasikeitusiomis 
sąlygomis,einame, galvojame ir gy
vename laisvosios Lietuvos dvasia".

Ant. K*

X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X

Per tarptautines Bulgarijos - 
Rumunijos .futbolo .rungtynes ivyku 
si aš Bukarešte, , rusu, patruliai, tvor 
kos palaikymui šaudę'iš kuilio s va i - 
daio virš minios gaivu,';.

London (pro), iš Vašingtono pra. 
nešam.*, mad abudu atominės bombos „ 
fabrikai dirba pilnu tempu.Jie ruo
šia kicdsiaga atominei Lomiai, ' bet, 
pačiu bombų negamina. Darbininku, sk' 
'aicius tuose fabrikuose sumažėjo nw 
64 00C iki 49 000. u ’ l
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Kovos Kinijoje
T s Chungking, lapkričio 3 d. 

iš Suyuan'ir Štrariši"provincijų 
pranešama apie sunkias kovas ir' 
net nuodingų dujų pavartojimą 
pries komunistų dalinius. Pagal 
vyriausybes pranešima, svarbiau
sios ketvirtos.komunistu armijos 
pajėgos yra sutrauktos siauriniu 
me langiau upes krante,kad suda
rytu kyli tarp Kinijos ir Mandzu 
rijos. Centrine Kinijos vvriausy 
be ir komunistu vadąs vis dar ve 
da pasitarimus, bet dar-nieko ne 
padarata pilietiniam karui uzbai 
gti. ■

Tingkow, Mandžuri j a _ lajskricio, 
5 d. Kinu vyri aus ybes c entrine 
žinių agentūra praneša, kad komu 
nistai, kuriu skaičius siekia iki 
50 000 padare visa eile užpuoli
mu siaurės vakaruose nuo Eankows 
vidurinėje. Kinijoje ir I kelia i 
Thaoyang miestą uzeme.

Vasington, (IIS), Kaip cfici- 
aliaT’is ’ Ts'chungkingd pranešama , 
padėtis vidurinėje Kongolijoje^ra' 
labai kritiška. Vyriausybe laukia 
komunistu atsakymo i jos pasiūly
ta nesutarimus pasalinti.

Lardanelu klausimas
London, lapkricio_ 7 d. (Reuter) 

pries' 20 metu sudafyta~tar’p Sov. 
Rusijos ir Trakijos nepuolimo su
tartis, kuri siais metais kovo 25 
Maskvos buvo nutraukta, dabar nu
stojo galios. Faktas, kad tarp a- 
bieju kraštu jokių, sutarties at - 
nau j inimu nebuvo'; “padaryta, duoda 
progų spėti apie-artima turku-ru- 
šu santykiu astrejima. Sovietu'pa 
siuntinys Ankaroje Gradow.patieks 
turkų vyriausybei nota, * .kurioje 
kaip manoma, yra pareikšta drau - 
giskumb sutarties atnaujinimo rei 
kmdavimai pagal'dabartines saly -v- 
.gris. Kaip žinomy, R. Britanija ir 
JAV yra tos nuomones, kad Dardane
lai/ turi būti šutarptsutinti,kaip 
tas buvo numatyta 1936 m.Mbntreus: 
protokole, o ne pagal sutarti,ku
riu nors dvieju valstybių naudoji

2§_Sąuįį§_gįgįgtutydįna
Par i s.7 d• (Reuter) 

Naujasis*’Prancūzijos* parlamentas 
kuriam yra pavesta sudaryti IV-a 
respublika, pirma syki susirinko 
posėdžiui. Gen. Be Gaulle dalyva 
vo susirinkime su visais laikino 
jo kabineto nariais; Be Gaulleii 
teike savo atsistatydinimo rasta 
susirinkimo prezidiumui. ’. Jame 
tarp kitko rašo: i!As busiu labai 
dėkingas, jei jus - Įstatymus lei 
dzias susirinkimas - .. sutiksite 
tuoj pat, kailius sudaryta .naują 
vyriausybe, laikina vyriausybe , 
kuriai turiu garbes pirmininkau
ti, skaityti užbaigusia savo dar 
ba.11 Laikinoji vyriausybe atliks 
bėgamuosius reikalus, iki.bus pa 
gal istatyma sudarytas nai jasis 
kabinetas. Susirinkimas - priėmė 
komunistu vado Jacques Buclon pa 
siūlymą, kuriuo turi būti sudary 
tas uz vyriausybes darbus, atsa - 
kingas komitetas, kurio nariai , 
atsižvelgiant i sen tyki parląmen 
to atstovu, bus is i vairiu'perti 
ju išrinkti.

Lapkričio menuo-: '.
"finEimu menuo

Lapkričio 4 d. prasidėjo rin 
kinai i Vengrijos parlamenta.

Lapkričio 11 d. bus rinkimai 
Jugoslavijoj.

Lapkričio 18 d. rinkimai Bul 
garijoje.

Lapkričio 25 d. rinkimai Aus’ 
trijoje.

Vokiečiai bėga nuo_rusu

London (Router)^ oficialiai 
pranešame," Ia?ld Vokieti jo je is ru 
su i anglu ir amerikiečiu zonas 
kas’savaite.perbėga anie 60 000 
žmonių. Rusai tam. bėgimui sulai
kyti nesiima jokiu priemonių.

- “ * x x xx ■ A 1., ’.
Maskva, lapkričio 7 d*(Reuter 

Maskvos radijas pranešė*, k’uT STa 
linas, kuris buvo pirmasis prez-i 
diumo narys,‘šiandien vėl Maskvos 
Tarybos susirinkime buvo išrink
tas.
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