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Kai pažvelgiau Į tautų ir val

stybių istorijas, matome,kad vie - 
noms -likimas leido iškilti pries 
kitas ir sukurti dideles valstybes, 
kitoms gi dėl jų geografines padė
ties ir dar dėl kitų priežasčių ne
teko gyventi savistoviu gyvenimu 
ir tos tautos užkariautojų,dažniau
siai, būdavo visai itšt. 
vienodas likimas ištiko ir 
giminės narius, Nors jau akmens am
žiuje aisčių gyventa Baltijos pa
krašty, turėta sava aukšta kultūra 
ir papročių, bet per ilgtai rengta
si organizuotam, valtybiniam gyve
nimui ir neturėta savos * bendros 
valdžios. Istorijos bėgyje Įvykęs 
aisčių suskilimas Į prusus,lietu
vius ir latvius dar labiau susilp
nino kamieną ir paskatino sveti., - 
muosius savo Įtakų plėsti mūsų že
mių sąskaiton. Nelaimingiausi tuo 
atžvilgiu buvo'prūsai. Kryžiuočiu 

' ordeno Įveikti, per kelis šimtme
čius suvokietėjo, ir šiandien a- 
pie juos £yloja tik geografiniai 
vietovardžiai, pavardės ir viena
ki tą . raštų nuotrupa. ’LiatūTiai, • 
dar laiku 'suskubą susiorganizuoti, 
sugebėjo atsilaikyti- prieš kryžiuo
čiu ir slavų ekspansiją ir net pa
tys stebino pasaulĮ savo veržlumu, 
latviams likimas nebuvo^toks pa - 
lankus. Tuo metu, kai mūsų didie
ji kunigaikščiai nežinojo . aę.vo

13 d, proga)

valstybes ribų, ryt 
kėši jų pačių žemės 
ra braidė, latviuos 
giminingas kryziuoc
ciu ordenas. Ir-taip tęsėsi 
mečiais. Tik vienus valdovu
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1318 metais lapkričio dienomis. 
Pakilo rauūona-balta-rundona Latvi, 
jos vėliava, slcelbdėni latviu. ta,u- 
t.-į naujos dienos pradžia. x6 lap
kričio prade Jr •'iaiav^ ir p.eprikląu 
soma gyvenimą jaunoji Latvijos vai 
s'ty'b'ėT'’'Bu materialiniu. turtu,, bet 
stipria dvasia latviu. tauta pradė
jo nenuilstamą, kova, del savo jau - 
nes valstybes kūrimo ir stiprinimo. 
Savo tėvynes meile degdamas,latvis 
kėlė pramone, ir žemes ūką. Visomis 
mokslo šakomis atgijo dvasios jaus 

-mas latviu jaunuomene je. Jau po 2- 
ju. nenuilstamo darbo metu, buvo su
lydytos praėjusio karo žaišdps,jau 
išvystytas atstatymo darbas.Žings
nis po žingsnio gyvenimas kilo au
kštyn: atsistatinėjo miestai,kūrė
si pramonė, plėtėsi prekybos tink
las. pravedus žemes reforma, prasi
dėjo nauja era Latvijos semes ūkyj-r 
C po 2O-ties nenuilstamotdarbo me
tu, jau buvo atsiekta aukšto ūkinio 
ir kultūrinio lygio. Laisvoje •’ ir 
nepriklausomoje valstybėje dirbda
mi .statome mokyklas ir bažnyčias, 
latvis ūkininkas nusausino pelky. -• 
nūs, ir jo gaminiai -pasaulineje 
rinkoje gavo gera vardą.

Bendradarbiaudami su savo kai
nynais- lietuviais ir estais - kū
rena laiminga, gyvenimą. Balti jos jū 
ros' pakrašty.' Draugingumas kaimy - 
maus- tai buvo mūsų, užsienio poli
tikos aukščiausias Įstatymas. Arte 

jant naujo karo grėsmei,Latvija 
.savo nusistatymu buvo neutrali. 
■Žydinti pramone, aukštame laips
nyje stoveje.s žemes ulei o kult ūd
rinis gyvenimas, vis kilo ir kil 
lo aukštyn- Norėjome ir paliko
me neutralūs, bet žiaurusis ka
ras visu svoriu užgriuve.s, pris
paudė ir sugriovė visa musų, gy
venimą.,' atvėręs žaizdą, kūne ir 
dvasioje. Rezultate - išnaikin
ta ir apkaltinta latviu, tėvynė, 
sietama tūkstančiu tautos nariu 
klaidžiojančiu po svetimus kras 
tus, skiepija 'tėvynės meilą ir 
žadina atsikursiančios .. naujos 
Latvijos viltį.

Sunkus latviu tautai * bus. 
žiu metą 18 lapkričio rytas.Ne 
skambės bažnyčių, varpai žiloje 
tėvynėje, ten paliktuose mal - 
dos namuose, bet kiekvieno lat
vio krūtinėje degs šviesesnes 
ateities dvasia. Šiandieną, mes 
dalinamės savais skausmais su 
mūsų, kaimynais lietuviais .ir 
estais, tikėdami, kad karta, a- 
teis diena, kad galėsime drau
ge švęsti savo džiaugsmo šven
te, savo tėvynėje...

Telaimina Aukseiausias Bal-a 
tijos tautu draugyste svetur-, 
bet sekančias lapkričio diena's 
jau prie Baltijos jūros !

Dieve, laimink Latvija !
"Latviesu Balss Austrija" 

Red a k c i j
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daina, rinkimo srity,, latviai turi 
taip pat bene pirmaujančia, vieta,. 
Ekonominio ir ūkinio gyvenimo tvar 
kyme taip pat galima is ju. pasimo
kyti. Prisiminkime, tik milžinišką • 
Kegumo hidroelektrinę, stotį. O jei 
kam teko lankytis Latvijos ?: 
ar mieste, tai tas lušnu, ar skur - 
do tikrai nebus matęs. Nors Latvi
ja, kaip ir mes,niekam nėra karo 
paskelbusi, bet šis karas ja. už - 
puolė,visu žiaurumu.laip bendro 
skaičiaus nepilnu^ 2-ją i-..12nlijonu, 
šimtai tūkstančiu'geriausiu, ir ra' 
niausią,tautiečiu prieš savo norą 

atsidūrė Tolimuosiuose Rytuose i 
Vokietijos vakaruose. O karo auk 
taip pat nesuskaičiuojamos-Likin 
taip lene,kad mes su jais vel,ka 
ir musu, protėviai gyvename po tu 
pačiu stogu ir dalinamės tais pf 
ciais vargais ir džiaugsmais.

Sveikindami savo brolius la
vins , minint jiems 27-sias metii 
nuo laisvo gyvenimo pradžios, ni 
širdžiai linkime jiems ugdyti a
brandinti jėgas Naujosios Latvi 
atstatymui ir gražesnei jos atė’ 
Clai*'. ' C. Gr. i
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i£ĄglAIL.-£ĄI£-gnSAĮ -.' ūŽBMĖ BULGARIJA 

(iš "Readers Digest, Oct. 1945)

Tęsinys iš ITr.lO

zuotas toli matančios .7mr1 aplankas 
ponies Izoles Lragoieevos, fanati - 
kės komunistės, išėjusios mokslą Ka 
širvoje, šiandien Bulgarijos diktato
rės. Komunistų valdomų, gerai gink
luotų kalnų partizanų ir Rusijos ar 
nijos, skverbiančiosios i kraštą pa 
galba, jai buvo palyginamai 1 
įtaisyti komunistus i svarbia 
naujos vyriausybės pozicijas*

Perversmo : 
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ūmą sudaro slavu kaimiečiai, is 
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kad. Suvienytos Valstybės ■•■'padės 
jiems tapti demokratiniu kraštu . 
Rusai ir komunistai pastebėjo šią, 
tendenciją, ir’ užsimojo kenkti 'Ame
rikos prestižui. •

^Pirma proga pasitaikė, kai ke
turi Amerikos kariai atvyko iš Tu
rkijos surasti ir pasiimti nušau
tus Amerikos lakūnuslaikomus Eul 
gar i j oj. Vadovauj imi _ ’ 3 eitsnanto 

’Marry Harper, jie atliko puiku, da 
rbav. Trijų,dienu, bėgyje 535 kari
ninkai.ir kareiviai buvo kelyje į 
Turki j'a„. Tačiau buvo dar kitu, Ame 
rikisciu.provincjoj e. Harperio ir 
jo žmonių uždavinys buvo surasti 
juos.

Bet štai viena nakti \ .vienas 
rusu leitenantas atvyko "įvila.jmr 
amerikiečiai apsistojo. Jis prune 
še Harperiuį, kad amerikiečiai nė
ra pageidaujami Bulgarijoj,Hurpe
ri s įteiks protestą. rusu komendan 
tai, Komendantas d.ve amerikiečiai 
24 valandas laiko peržengti ; per 
siena,.. Britu, misi ja, pulk.Harold 
Gibson’o vadovaujama, gavo tokį 
pat parėdyme,.

Harper norėjo likti ir būti a- 
restuotu, bet pik. Gibson buvo su* 
cimpinęs del galimo “tarptauti - 
,nio ".incidento. Apie 6 vai. vakaro 
abidvi misijos su 15 automobiliu, 
susitiko prie ’’Bulgarijos" vieš - 
Jucio. Sovietai užlaikė išvykimą 
dviems v -.1. tam, kad Sofijos gy - 
’ranto jai neturėtu jokiu,, abejonių, 
kas vyksta. Toliau rusti ginkluoto- 

■ j e .apsr.ugoje misijos nuvyko link 
lunku si ..nos. Šimtai bulgaru ste
bėjo išvažiavimą ir b.uvo, supran
tama, sujaudinti' Argi nesą, rusai, 
anglai ir amerikiečiai sajunginin 
kai? Kitągdieną visa istorija su 
P3 ziniiii3X s ouvo zinGij.3 vi suj? 
Bulgarijoj.

. Amerikos ir Britanijos Sąjun
gines kontroles remisijos ’nariai 
pradėjo jausti didžiausius sunku
mus tiekimo ir personalo įvežimo 
Bulgarij on. Daugelis karininku, ir 
Amerikos vale tybe s Dep-to,tarnau
to ju savaitėmis lauke Įvažiavimo.

Viena, kart įvažiavus, jie neturė
jo veikimo laisvės. Be specialiu, 
laidimu, amerikiečiai negalėjo per
dengti 6 km. plotą aplink Sofiją.- 
■Bet ir tada rusu.karininkas juos 
lydėjo. ■

Pereitą, žiema, Amerikos misi - 
jos nariai privalėjo turėjo spe - 
ciaįiai parašytus leidimus slidi
nėjimui ,sekmadieniais. Ginkluoti 
rusai saugojo juos lyg karo belai
svius. Kai amerikiečiu, karininkai 

■nuvyko sausio men. medžioti, jie 
turėjo rūpintis maistu ir nakvyne 
rusu, karininkams. Jei gen. majoras 

.John A. Grane, musu, karinės misi
jos galva, ir Maynard B. Barnes, 
musu. Valstybės Departamento ats - 

■tov_s, norėjo pasivažinėti po pro
vincija,, jie turėjo klausti iš an 
ksto leidimo ir imti rusu, karinin 
kus kartu.

Kovo men. amerikiečiu vertėjas 
seržantas Boris “Bučky" Kuvskinoff 
buv c žiauriai dvi e j u. s ovi e tu. kari 
ninku, sumuštas. Jis pasakojo' man, 
kaip tas įvyko būnant jam ligoni
nėje. Rusai sustabdė Bučky vakare 
vienoje iš Sofijos svarbiausiu, ga 
tviu, ir aropantiškai pareikalavo 
j o dokumentu,.

•’As supratau rusus ieškant 
priekabos", sakė Kuvskinoff." Jie 
kaliojo mane rusiškai ir sakė,kad 
amerikiečiai yri fašistiniai šuns
nukiai (Sous of a bick“) iv "dvi
veidžiai sąjungininkai". As supra
tau, kad atsidūriau blogoje padė
tyje ir pasiūliau nuvykti į. rusu, 
štaba^ kur parodysiu savo č.okumsn 
tus. Vienas iš karininku, ištraukė 

. revolveri ir sudavė man juo smakui. 
Tada, .abudu pradėjo manedąužyti . 
Jie apvertė mane, apspardė ir tren- 
ke galva,! cementinius laiptus.

Generolas Grane padare formalu 
protestą. Tris savaites vėliau ko
mendantas pulk. Smirdoff paprašė 
amerikiečiu, karininką, ir vertėja, 
užeiti į jo ištaiga,.

(tęs inys s ekanc. ITr.)
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/ -NAUJOMS VILTIMS BLIKSTEREJUS

Lapkričio mėnurj. atnešė staigme- 
ią lietuviškajai vietos visuomenei, 
lalzburgo Lietuviu Kultūrinio Bar- 
jo Draugija, kuri .daugelio pavie - 
lių'asmenų jau Buvo palaidota, su
nikusi likusias savo jėgas vėl įs
pūdingai išsiveržė,naujai-atgimda- 
aa gražiai pradėtam darbui?-■'

Daugelis Draugi j ax palaidojusiu 
3ios žinutės Buvo sukrėsti, juo.' la
siau, kad kai kurių nuomonė', atsi
gaivino "peštukas".,skaldąs vietos 
jėgas ir vietos’ visuomenę, arba pa
ilso ko jay naujiems kultūrinio dar
bo pradams, naujai bepasireiškian- 
ėioms pajėgoms.^Tačiau daugelis mū
šų, viltingai pažiūrėjo i šį Draugi
jos atsigaivinimą, o kai kas neą 
kaip ų vienintelę likusių • ’ vįli^ 
lietuviškai nuotaikai palaikyti.

Nenoriu liesti jautraus klausi
mo, kodėl vieni Kultūrinio ' Darbo 
į-pjųmerdėjančią laidojo, kiti laū 
kė jos atgimimo.Noriu tik konsta
tuoti liūdna, reiškinį., ^prasidedan
čia., visuomenes liga-vežį?kurio ryš
kiausias simptomas kaip tiktai ir 
yra vietinių jėgų,skaidymasis,vie
nos gaidos nesuradimas ir. ta nelei 
minga ilgaliežuvė kritika. Liga, , 
kuri -skverbiasi tiek inteligento; , 
tiek paprasto Lietuvos kaimo su. 
naus kambarin...

Kada su kiekvienu susitikę- 
nuoširdžiau įsikalbi ir apie par 
kirus asmenis neužsimeni, pasirodo, 
visi supranta, kad i.. •*_ ir-tei
sybė yra viena: mums reimalingaš 
įtik darbas,parama visiems,kas pri
sideda prie jo, tai yra, dirb- 
bent mažiausia, kultūrinį darbą.. Ir, 
vis dėlto, labai dažnai tie patys 
žmonės, kurie tiesą gražiai Supran
ta ir patys jai pritaria, užsimir
šę ar nesąmoningai, o gal vadovau
damiesi" pilnos demokrati jos "princi
pais virsta vien tik laisvai ' iš
plaukiančio žodžio ir intrigų meni
ninkais , užmiršdami stebuklinga 
gydanti vaista, — darba?Tiesa,kiek
vienas darbas : yra -reikalingas, kri
tikos, bet kritika ’ C... pirmučiausia 
reikalinga išįdirbančią ir ji ver
tinti sugebančių žmonių.Iš kieky! e- 

(tęsinys 6

no kritikos reikalinga .tik tiek,kiek 
ji gali būti to paties asmens darbu 
įrodyta.,Kas kritikuoja "iš pamėgi
mo'! ar dėl pačios kritikos- negali 
būti pagarbos vertas žmogus ir į jo 
kritikį neturi būti atkreiptas dėme 
sys. Mūsų gyvenamu metu . apie kęlių 
linijų politika, ir kalbos negalėtu..' 
būti. Tam mūsų per maža. Pas mus gali 
būti tik darbas arba nedarbas,apkal
bėjimas ar,protingas kritikos -įžo
džio pareiškimas. v

Kaip retas ir koks malonus išei
vijoj svečias-susiprate,s lietuvis . 
Ir taip skaudu,pastebėjus daugelio 
tų tikrai susipratusių lietuvių aky
se ir veiduose nūs įminima. Vi s i ’jie. 
konstatuoja kažkokį mūsų sumenkėji
mą, sakyčiau, nusigyvenamą. Gyvename 
nuotaikas,kurias kadaise . išgyveno 
lietuviškai nusistatė, ir lietuviš - 
kai mąstą tautiečiai Lietuvos pada
linimo laikais,prisimindami didele, 
ir galingą. Vytauto laiku. Lie tuvą, ir 
jos žlugimą,įsigalėjus sulenkėjusių 
Lietuvos patricijų luomui4 Šiandien 
išeivijoje mes esame,galbūt,labiau 
kaip kitados reikalingi Kudirkos • 
"Varpo"ir Valančiaus knygelių 0 mu
su vėžiui išgydytitaip maža, rodos.- 
tereikia: darbo,geros valios remti 
betkokį mūsų kultūrinį judėjimų, o 
svarbiausia pagarbos darbui ir, /tą 
darba dirbantiesiems.Vietoj tuščios 
kriti?cos-patys į dirbančiųjų eiles! 
Tik šiuo būdu išnyks pas mus"linijų 
politika" ar "patricijų ir plebėjų" 
Iz ras.

Mūsų komitetųdraugijų ir kursų 
vadovybes iš savo pusės teneužmirs-' 
ta svarbiausios tiesiogines parai — 
gos,visų pirma gražaus ir darnaus 
sugyvenimo su visais, bet ne su vie
na kuria visuomenės grupe .Vadovauki
mės visiems žinoma "bičių politiką" 
- visi už vieną, vienas už visus !

Salzburgo Kult.Darbo D-jos atgi
mimą^ visi sutiksime su džiaugsmu.Ji 
turi' gražia, praeitį, jos aidas dar ir 
šiandien per "Musų Zinias "kiekvieną 
pasiekia-Jau vien' sis laikrašio iš
leidimas yra likusiu d-jos narių pa 
siteisinimas ir įrodymas,kad dalis 
jų tikrai gali ir sugeba.dirbti.

Psl.)
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davinys ir butų, rasti kelius išgy- • .. - . • t . .
dyti prasidedantį vezį, .rusti ..gali .. . . . , . ų .'■■•
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P,POLTO..^dLSŪ.’

Tegul iar skirtingi lietuviu 
latvių ±ajįtuyvalštybžriaiikelia7 > 
tegu ir nevienodo’, storio ju isto
rijos tomai,- vis deltčh lietuvis 
ir. latvis - du aisčių kraujo smo- 
nes-visais amžiais viens kita bro
liais vadine,, ir tais pat papro - 
čiais gyvene, dar 14 šimtmetyje 
galėjo laisvai tarp saves susikal 
beti. labiau istorines sąlygos n® 
išskyrė. T-ų palik..„ spres'ti isto
rijai. ■ •

Šiandien tik galine paminėti, . 
kad brolių latvių tatua po didžio
jo karo sukūrė nepriklausomų vals 
tybe. 1918 m. lapkričio 28 d.Lat- 
vių’Tautos Taryba Liepojuje dekla
ravo visam pasauliui nepriklauso
mybes akta., išskiriantį . Ddtvijax 
is Rusijos teritorijoįribųįf ir 
skelbiantį Latvija, .taip savisto
vų valstybių vienetą.

Dvidešimtojo amztaus neramu
mų, karu ir revoliucijų metai ne
pajėgė išriesti latvi s." . laisves 
troškimo:“nei caro vai.dzia.nei vo 
kiečiu Golem, ar Beraonto-Avaloyo 
nei Lenino armijos n«psjege - „pn- 
gniaužti jaunos valstybes veržimo 
si. Pabaltijis visada buvo vokie
čiu ir rusų imperializmo bei kul— . 
tūr'ū susikirtimo base. Kilus šiam 
karui, vėl tapo šis•kraštas krūvi, 
no j i auka tu didžiųjų gigantų _94O 
me -tai Pabaltijo tautoms-., smurto ■ 
ir teroro laikotarpis,. paivairin* 
tas linksmais, bėt kartu ir tra, - 
giškais šūkiais api- "tėvų, moky
toja ir išvaduotoy9< . Staliną, ko 
pasekmėje tūles tarčiai žmonių atsL 
dūrė Sibire, ruo atžvilgiu skau - 
džiai nuker-vejo latviai. 2 Vienus 
okupantu2’, pakeitė kiti, bet tau — 
tos naikinimo politika ; pasiliko . 
tokia pat. ..

Griūvant Treciajua Reichui, Pabal
ti j in vėl ginklo jėga įsiveržė ru- 

'■ sai tuo pat "išlaisvintojo" titulu 
ir savo bolsevikiriais. metodais ku 
ria socialistini-kimūnistinį "rojų1 
kuris kiekvienam Pabaltijo gyvento 
j ui yra geriau žinomas ir supranta 
kas, kaip kuriam kiįm vakarų kuro 
pos atstovui.

Tačiau mes tikint, ka'd mums ne 
palankios politines aplinkybės pa
sikeis, ir. mes, Pabaltijo gyvento
jai galesine laisvi grįžti į savo 
tėvynę, ko šia Latvijoj nepriklau
somybes šventes proga linkime bro
lių latviu tautai, kad sekančių ne 
priklausomybes šventę^ švęstų lais
vo j e is neprikl.nus omo'j e latvi j o j e l

Dievs sveti Latviju !•• V “ *

Kaip teko patirti, 'epie mūšy 
pabėgėlius į Vokietijc^LietuvQje,' 
kaip .gyvus nebekalbama. Sovietine 
propaganda senai jau visus įtiki
no, kad' pabėgėliai yra arba aire 
nuo bado, arba išžudyti koncentra
cijos lageriuose. 4

Tuo būdų mūsų grizinas ’į na - 
•mus sovietams būtu,nemalonus', ir 

■ jie nei vienam iš tu^. kurie buvo 
nusprendę, grįžti, savo namųpasie. 
ktį neleido. k' •-

Lietuvoje dar pries pora mene 
šių nuolatini u kariuomenės dali:.— 
nių 'kurie .gauetytų Ii e tuvis kuo r i**, 
sius partizanus, nebuvo, bet poli
cija yra 10 kartų padidinta.

Praktiškai išeina, kad diena^ 
valdo konunistai.su policijos pa' 
galba, o naktį - partizanai-
■ ■ : -x-x-x-x-x-x-z-3r-
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Naujų£sr£° Dujos .
... ."'* “ ' 7' "Y.- T'• VąSb vybe "'

išvykus ‘beveik visiems vadovy
bes nariams, .Kultūrinio Darbo Drau' 
gijos veikimas,-• kur į laiką, buvo ap. 
airęs. lapkričio 11 d. įvyko visuo
tinis nerių susirinkimas, kuris iš 
rinko naujų d-jos pir&ininkė*,valdy
tį; ir revizijos komisiją. '> ’D-jos- 
pirmininlcu išrinktas dipl. teisi - 
rinkas Anti; Kučus. . I valdybą iš - 
rinkti: E. Sapockinas, v. Endriu - 
kaiti s, e. -Akstinus ir I. Eajalyte. 
revizijos komisijon išrinkti: ^St. 
Jankauskas, St. Meškauskas ir VI, 
lackus. lagerio lietuvių komendan
tas perdavė Kult. Darbo D-jos val
dybei visas dabar lageryje veikian
čias kultūros-švietine veiklos srr 
tis, kurios-tarne lageryje buvo įs
teigtos ir iki šiol tvarkomos . ad- 
ninistraciniu būdu -- būtent, yra - 
ežios mokyklą, anglų .kl. kapšus, 
liaudies universitetą, laikraštį , 
vaidybos ir tautiniųJĮok^_ grup^. __

iš. liincheno Ii e tųyiy\^vyoni;įo-
Iries matus Munehcne lietuvių 

' buvo priedai tema daugiauJinto .Da- 
| bar siekia daugiau 2-jų tūkstančių 

žmonių. lietuvių plaukimas į Llūn- 
chena nėra sustojęs, nors galimy
bės įsikurti labai ribotos.

Kalbant apie meninį gyvenimą, 
■ reikia pri kad is buvusios •
| Mūnchcno lietuvių dailės sekcijos 
; susidarė privati dail. V.'Petravi
čiaus Dailės studija, c-U17RR.’.1 os 
įsteigtos Dailės .’.kademijosdirek
toriumi paškirts-s irgi dailininkas 
V. Petravičius.

ss Aidai” ra.se, kad Kunčine gy
venini' sąlygos yvo sunkesnes,negu 
kur kitur provincijoj- . ;

Slesvigas .. ' ,. - .•
Prie nedidelio Tol® miestelio 

yra lietuvių s to vymia ~ Į9C gyven
tojų. Veikia 5 skautų smgys,pra
džios mokykla, vaikų da.rz.elis .Iei 

. ūžiamas l.ai-kr.ab telis •■Įcm.-anc nic-as 
Lietuvis kunigas ntv.aziuoja m na3

-DĮRVClJn - " ' '

Naujoji D-jos valdyba pirmame sa
vo posėdyje nutarė suruošti gruo
džio nėn. 1 d. lietuvių menįnipku 
koncertą^. Meniną koncerto dalų su 
organizuoti ir pravesti malonini 
sutiko iiuz. D, Nakas. Visus kitus 
administracinius koncerno' veika - 
lūs tvarkyti pavesta D-jos valdy
bos nariui p. K. šapočkinui.

Aukštosios^ Jiuzikos. Mokykios- 
Koz'.ųteuh- Stū-le’ntųAVstbyū’be'

1945 n. lapkričio men. 11 d. 
buvo sušauktas Aukštosios Muzikos 
.I-'okyklos-Mozarteuu - studentų su
sirinkimas , kurio metu išrinkta 
studentų Atstovybėj ..

Studentų Atstovybės pirminin
ku .susirinkimas vienbalsiai .išrin
ko Hoz-artcun dainavimo klasės stu
dentą diui.tęįSj Vyt.Ant^rąą.braya, 
Atštėvybėe tikslas -ųisokoricpąii 
remti studentus.

' -lagerio gyventojų, s.įni-jj
• ’"į. v , - «• •Lapkričio 17 d. sės uaaieni , 

18,51 vai. mokyklos ' ' patalpose 
(2 barakas, 4 kamb.) šaukiamas 
visuotinis C-lasunbačhc Icįayauio 
lij tuvių gyventojų . :susirinkimas, 
kuriame bus renkamas lag° 
tuvių komendantas ir jo pavaduo
to j as'.

kcij os p as y
"Musu Žinių aso 

bendradarbius 
L • -rsnarinsti . 
isįonde^cięūsj 

kad tun palengvintų -■orcūcĮca.^au. 
technikini darbų ir patys įsverų- 

: tu bet kck’ių nesusipratimu,\ 
-rstiaikė. sjauaBiasi-t 
Bo.to, reaakcija patoičĮ^J%

.kcija

■cooOOOooo
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Busimojo karo baisumai
USA karo ninisteris:"Nelaukime, 

kol ateis pavojus" 
Vašingtonas, lapkričio 12 d.
Z et v3.’r t a Ii enikaro mihis t e'ri's latter 
erson kongreso.komisijoje karo rei
kalams pareiškė’, kad planuojant nau 
j as kartų reikštu skaitytis su sekan 
čiais galimumais:
1. pirmasis puolimo tikslas bus
JAV. • 5 ,
2. Musu žemyno pakraščiai gali bū
ti puolami bei apmėtomi iš didelio 
nuotolio, panaudojant galingus gin 
■klus, kurie bus didžiausio taiklu
mo ir siunčiami elektrinėmis bange 
mis. Puolimas, gali' ivykti staiga Ė 
nakties. x’
3. Mūsusgyvybių išgelbėjimas gali 
priklausyti’ne vien tik nuo pana
s i u ginklu panaudo j ino, b e t ir nuo 
galimybes kuo greičiausiu laiku pa 
dor-’ti rriešpuolį.
4. Ii-Ižiausios reikšmės* turi tinka
mas laike išnaudojimas.Siame, ką*
tik pasibaigusiame kare, milijonai 
amerikiečiu neteko gyvybių sveti - 
..uose mūšio laukuose. Kilus nau — 
jom karui, tas pats skaičius vyru 
moterų, ir vaiku galėtu nustoti gys 
vykiu per vieno.xvieninšeles diena , 
ir tai savo nuo sovu.es e namuose.Jei 
mes lauksime pavojaus ateinant,tai 
mes nebeturesime laiko paruošt sa
vo krašta sėkmingam gynimais!.

Gen. Įeit. J. H. Doolittle,bu
vęs 8—to oro laivyno vadas,Senato 
-komisijoje kariniams 'reikalams 
t~rp kitko pareiškė: as esu tvixV^i. 
tai*isitikinus, kad, norint pusi - 
ruošti sėkmingai kariškai ir ūkiš
kai gynybai, pirmoje eileje turi 
būti paimtos denesyn trys sąlygos:
1. f Intensyvus tyrino tąsiuos.
2. Autonominės karo aviacijos
darymaskuri naudotus! tokiu 
pavarkiskunu, kaip- žemyno ir 
kuro pajėgos. • z.. . , %
.3. Koalicine minister!Ja tautinei 
oynybai, kuri derintu vi suv trijų**' 
kariuomenes daliu.velkina.

- - - o C

Trunano-Atlee-Mackenzie King 
konferencija

lapkričio 10 d. Vašingtone pi 
sidejo JAU.prezidento .Trumano,An 
glijos ministerįo pirmininko Atle . 
ir Kanados minister!© "IpxininicJ: 
Mackenzie King konferencija.-Kon 
fereneijes tikslas - atomines cne 
t.ijos ir tarptautines - ..politiko 
kl.-.usimai. Reikšminga^ yra tai, ka 
i siaos pasitarimus iškviestas i 
Berlyno ir gen. Eisenhower!s, vyr- 
amerikiečiu kariuomenės Europoje 
vadas. '

200.000 Amerikos Raūd.Kryžiai1,;
pakietu.'

Kaip praneša amerikiečiu ckupt 
\elnės Kariuomenes Vyriausybės S ta

pąs Austrijoje, visiems pagalboj 
reikalingiems Sąjunginiu* tautu* zmc 
nens--ir buvusiems KZ kalinimas aru 
riki eči u* užimtoje Aus tri j c s z ono j 
bus išdalinta 200.000 Aner. Rc.ud . 
Kryžiaus maisto pakietu.

Boto, dar yra paskirta ECOQQCC 
pakietu. kurie bus išdalinti iki ko 
vo 31 1945 m. amerikiečiu, zonoj
gyvenamtiems pabėgėliams. I-apkrici 

.men. paskirti pakietai yra suskius 
tyti sekančiai: 130.000 Linz’o apyt 
50.000 Salzburgo apyg.,20.OCC Vie
nos apyg..lakiotas sveria maždaug 
5 kg. ir sudaro 12.250 kalorijų.

Kiekvienas pabėgėlis, gyv.ame
rikiečiu zonoje lageryje, gauna 
l.’.ykričio man. po viena,, paklota, . 

. Buvo svarstoma duoti pakistus, 
ir ne lageriuose gyvenantiems pabe 
geliams. Taip pat buvo sudarytas . 
planas, pagal kurį būtuxįrengtos 
kiekvienarf’s aktoriuj e bendros vir
tuves, ir antras planas — pakistus 
išdalinti per tautinius komitetus.

antroji. UžsieniuiReikalu,
' min.konferenciją"

x JAV uzs. reik.vičehinisteris la 
kricio 10 d.pareiškė,kad 5 didžiųjų 
valstybių minėtoji konferencija įvy 
vieno menesio bėgyje.

sud» 
pat 
juru

8

sovu.es


hr. 11 . M U S IĮ Z I IF I O S - , 9

ĮĮKK3į.0JI APŽVALGA
Ar žinote kad,.,. ,

... tūlo barzdoto lietuvio sap - 
nas, dėl. :Stalino"saulės"užtemi- 
iio yra jau įvykęs faktas, tik tą. 
ne visi gali įžiūrėti ir teisin
gai suprastii

Tačiau laikas išaiškins ši 
neaiškumų.«. ■

... .lietuvių komendantas ir toliai 
lieka kieto principo dėl lietu
viu garbės ir gyvybiniu interesų 
ir neketina keisti gairių atei - 
ties atžvilgiu, laikydamasis dės 
nio - baltos pievos', juodos avys, 
kas'išmano,, tas jas gano...

Bar korta, įvyksta komendanto 
rink^Ęsikpntvlit justž'į. .f uktaj^-t' 
r J n ii •-i 
/..lietuviu komitetas neketina, 
persikraustyti iš .miesto į lage
rį, nes vengia "Europos” viošbu» 
cio karantinos..•

Jei dauguma tam pritars,komi
tetas ir toliau "nei sko šėmy t as” 
eis savo pareigas mieste...

Įsteigta Burbo Platforma.
lapkričio 6 diena, Spalio Re* 

voliucijos šventės išvakarėse , 
mūsų lageryje tmo iniciatoriaus 
pastangomis įvyko didimbcnaįųjų 
lietuviu susirinlrimaswnitingės i 
Susirinkime buvo sudaryta dirban
čiųjų organizacija (5. lo. Burbo 
Platforma)f kuriai pavesta ?.rti
žiausiu lz ku perimti (naciona. - 
lizuc-ti t sos lagerio įmonės, 
bei įstaig i į Platformos vado
vybe, pateko Act keturi inšinie — 
riai.

Paieškojimas.
Vienas mūsų tautietis atsiun

tė tokio turinio paieško j irų: 
" Ieškau Lietuves Raudonojo Kry
žiaus Salzburgo Skyriaus. Žinaa. 
tieji apie jį prašomi suteikti 
žinių. Atlyginsiu pakietėliu. "

Švietime Reikalai Klesti. ,
Energingasis musių, tautietis 

p. K yienos draugijos susirinkime 
pranešė, kad jis suorganizavus la
geryje šiuos kursus: stalių,šalt
kalvių, monterių, elektromonterių 
siuvėjų, šoferių, fotografu,, tin- 
korių ir kt.

Redakcijai teko patirti, kad 
taip plačiai išbujojęs švietimas 
kalia lagerio' adminicTtraoi jai rim
to susirūpinimo, .ir tai, būtent , 
dėl patalpų stokos. Atsiradus to
kiai daugybei kursu, lietuvių ko
mendantas , nerasdamas kitos išei
ties, visa, pirmąjį barakų, kuris 
ateityje bus perleistas lietuviams, 
nusistatęs pavesti kursu organize-” 
torių dispozicijai. *

Kalvarijos,
Antrame barake ne vienai-, kata

likui tenka pereiti Golgotos ke - 
Ii a,. T ,s nenuostabu. Tačiau prieš 
kelias dienas' iš nekatalikų vienas 
lagerio karinis komendantas suklu
po prie 20—tos stacijos-,..

Šiuo metu Kalvarijos baigia - 
mos likviduoti.—

Nervų bandymas.
. J?u .dY\ savaites p^jo,lage

ry j e senfixolozlaiikino tir>j_e. V-- 
sų nervai labui įtempti. Gyvento- 
jai klausia, kada gi pavaliau lieu 
siu taip svariai -'gyvenę? ^'Ski-^a 
kad nuo nuolatinio sve--'+-: ,->r. a_ ' JjLl-i^ - 1'AlkG.b
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Rusai -traukiasi iš Čekoslova- 
”~"i----------- Tojos”---------—"r;

Svarsto Austrijos karo 
" nokėscijį kTausiEų

Ię.ųPrahos pranešta, kad rusų 
įgulos Čekoslovakijoje pradėjo ain 
si traukina., apleisdanos savo tvie
toves, kuriose iki šiol laikėsi . : 
Hj-sijun* su tuo Vašingtonas ".įsakė 
ir amerikiečių įguloms apleisti 
5ekcsįoydki jds tcri tori j a.

. įy\UŠį k3?<-us tymasi s - Vokieti j o j p
.. •• John Hynd’, -anglu kontrolines' 
komisijos Vokietijai ir,Austrijai 
narys', lapkričio%10 d. Žemuosiuo
se Rūmuose pareiškė^ kad nuo spa
lio men. 1 dienos is. rusu, į anglu, 
zonų kasdien perbėga' nemažiau' kai? 
2.000 pabėgėlių. Apskaičiuo j ana , 
kad paskutinių trijų mėnesių be - 
•gyjo i. rmglųzonų perbėgo . -'apie ' 
|S0.0.00 vokiečių.

Wioner-Hcustadt, lapkr. 6 c._.
’ ■ • iš Žemutinės Austrijos prane

šame s aliarmuojančios -žinios apie 
tmųsiaučiantį badu,. Vienojo pra
šomos apylinkėjo vieno a* . • 
laikotarpyje miršta^badu iki 60 
žmonių is 70 sergančiųjų. •’

S avaitinęs Vi one r-N sus ta dt 
Šalote normos atrodo sitaip;.1 kg 
duonos, kg. žirnių, 5 gr.rie
balu ir 1 gabalas skutimuisi mui
lo . 2

Paskutiniu laiku, prasidėjo ba
daujančių masių demonstracijos. 
Čt/pdlten demonstruojantieji pa
reikalavo pašalinti netikusia, vie
tos administracija,. Buvo atstaty
tas iš pareigų apskrities virsimi 
rinkas. Vidaus reikalų valstybės 
sekretorius Homer, prižadėjo vy- 
biauąybei visokeriopa*parama. ”

Pereita, trečiadienį; Paryžiuje * 
prasidėjo kare mokesčių kenieren- ■ 
eija, kurioje dalyvauja 17 valsty
bių’ delegatai, Si ’ -nSonfarėnoija 
svarstys taip .pat ir.tai, kokius 
karo mokesčius uždėti Austrijai,

Gen.de Gaulle vėl išrinktas * • 
" vyrįausybeš'l "šefu

■ ITnujasis. Prancūzijos parlamen
tas lapkričio 13 dienų rinko' nii..Ai~ 
nisterį ' pirmininko^. Juo ' tapo, išr^a 
rinktas ligšiolinis vyriausybės 
seias " gen.de. Gaullė. Uz’de.Gaulle■ 
balsavo 5 55 delegatai,•susilaikė 
- 1. . "

* . Vokiečio! - Ispani jos sy_c-
'T* "’timSalių legione

iš 50.000 Vokiečių korių, ku
rie karo metu pabėgo Ispanijon , 
apie 40.000 įstojo į Ispanijos sve
timšalių legioną.;

* .
Išvyko Maskvon

JAV specialus pasiuntinys Bul 
garijai tirti to'krašto vidaus po
litinę padėtį, gavės prezidento 
Trumano įsakymą^, išskrido savo tar
nybinio uždavinio reikalu Maskvon.

nomuništai kapituliuoj a
Suyjono provincijoje prieš 

generolo Čįangkaišeko karines pa 
jėgas kapituliavo apie 70.000 ko- 
munistinių ginkluotų pajėgų.

Vokiečių mokslininkai į 
/■ Amerika.""" . ' ”

ITesenai į Amerika, išvažiavo 
1.200. v old. eč ių mok s JininkUj kuri e 
ten dirbs prie vokiečių karinių ja- 
slapolu paruoSimo bei tobulinimo.
o ——.—

"Musų--^inias " redaguoja redakcinė kolegija. Rankraščius siųsti 
"Musų Žinių" redakcijai 2 barakas 9 kamb. ’■ •

Kaina 50 pf.
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