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su lagerio gyventas dusinai Įvyk prasižengimus ;■ ne-galime ’ nė at si-

Tat? smerkiant
■ -sta tokią reiskinįti kuris ken -. ’ žvelgti ir i Ją prlcsžfąstisl Kama . 

ar kitu badu 
^rasižcngėlj</ 
tarpo ižmutl

b 3/■gybe sa; Bnusše; ne-pagrįs

kia vises- 11d tuviskoži kol^nijy 
gs raa vardui ; Girtavimas ; pe ž? . 
nes r"' sme ižtaĮ 1 bendru ame niską ■ ■ 
pareigą neatlikimas ž- tat mūsą 
gyvenimo 'žaisdosj kurią gijimo' 
nesimato; liėl Jųs?sielojaražSy 
ieškom Įvairią būdą Joms pa£a. - 
lint i į "be t rezultatą bevelk ne
matome ; įmanė t adė kaltinti pa
rs igūnus/' kodėl Jie nesutvarko 

< 3sielas lū-tp Jaukus ir ra; 
kad nei vienam padoriam 
viui netektu' rausti’dėl Jo tau-

Gyvendami Te’.•■ync J’s I vftsur 
snsikdavrims ’ankleJ ancles Įtakos ’■>• 
HFbkySla; laikraščiai; -Ijny^os - 

Irisą tai auklė J< smogu ;■ GA.ai - 
. džiausiąs žmogaus, a»klčjžnxąa el > 
<ia per seimą;lie Ją/J-dlditLaušloJ' 
Ji mnsū kolonijos ’ dalis: Tiso to .

šiai Jaunu ZEJonią; lieąjatrsė

tiži airi .į :us rc

nanti tautieti yža la

PesEEa’kti.ąėl tam tikru ydą Jau 
na;vyrąį jo ne apkasti Ir -pr 
pragos užpulti; kai Jis Jau ksl 
ii metai gyvena be Jokios tevis 
kos globos; be Jokio auklė Jinny, 
dažniausiai, tarp pvetimują, yra 
net? is Inga I' Apsnc- įžtl ir pr a/or 
ažinori merginą; kirti kelis’ne-

Jt\ tar-ęc y neg'iraed&ną Jokio. ęc~ 
.ro žodįiipy 1 ,.zcina;’

Tuos į., kurie --rfeislna įile tuvio 
ė s vardą/ turine ■behdrdnJ.s'. Jogo 
Ms taisjtlv -Bėt,. priey:Ju?turi^.;: 
pridltl su'neapkanta.' ar f'gt .; 
s įnirš.; ’bet. sn rkilc y; goru žo ~

S-

. mes taip pat • beveik netūrJĖję
.•■ LiėtuVt* . | 
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ĮS wsų KOLONUOS GYVENIMO

Pasiruošimai Vasariu 16 d» - ------------ . .-------------------------
Šiuo metu musu., kolonija 

yra Vasario 16 d, pasiruošimo 
ženklo ♦ .Yra galvojams. kirk ga^ 
Įima iškilmingiau Lietuvos Ne. 
priklausomybės švente- atšvęsti 
Tun tikslui yra sudarytos įvai
rios komisijos: komisija mc-iio- 
reikalams, Vasario 16 d. proga 
paskait u komi sija, komisija 
bendroms' vaisoms ruošti ir ko- 
misija sveriamą kviesti..

Vasario 16 d. proga,numą 
teima išvakarėse pastatyti Lie
tuves kaimo. papročiu, vaizdelį, 
o Vasario 16~d.is ryto iškil
mingos pamaldos, Lietuviu rank
darbi u p ar od a (v a d cv au j ama p. p • 
k ,.7 » T'vmo? a i c i u),. vakare is ki L 
mingas paminė j irias - aktas, su 
koncertine dalini, kurišGispild 
dys mūsų meninkai ir vėliau dar 
numatomos kuklios^yišos lietuvi-' 
yiu kolonijos veisėsi

Kilsiį kolonija jąpįąnkė Jo

Vįncc Jįtejį- s.
.. ’ M ’

Siu metą sausio rn.cn. 19fl» 
pas mus atvyko Jo Škac.' lencij 
ja Dr. Vyskupas Vincentas Pa— 
dolSjkiš. Sekmadieni - 20 d. bu
vo iskiimingfts pamaldos, ku -
rias celebrate Ja Lkscel--nel
įs. Po pamaldų ukstasis Sve
čias pasako turininga^ na 
la'.ir suteikė ganyto j įs.k 
laiminimą. _

"Paraaldū iactu gicdajp Jaro .....
gio.Petkaięią,yądaraas *aznyti~: bacho .gyventojams pas 

rriišWhorąs' ir /solistai. Juozapas.' pic Pittu sĄcrik(į,- paąmaįtą’ 
iikstdįiąs ir jurigisJjjiįriuĮeąlą bus skaitomą voki&ę.ią._Laipą<’

na-

Vakaro Ganytojas džiaugs - 
ningai buvo sutiktas lietuviu^ 
barako gyventojų,, kuriuos Jiy 
ki e kv ic- nčų apIdąkc j vų gyvę narna - 
runose kambarinėse. „ .

Salzburgo lietuviškoji ko
loniją giliai dėdinga uz apsi
lankymu ir tikinčioją dvasios 
sustiprinimu. „ 7

Tautiniu s5kiu, kursai
Prieš kurį laiką*, is vie

tines malonios iniciatyvos bu
vo suorganizuoti lic-tuvią tau
tiniu^ Šokiu kursai. Kursams 
vadovauja p, Gražina Vokietai 
tytė. Susirgus vadovei kursai 
lyg ir nutilo, takiau laukiama 
kad greitu laiku p, Gr. Vokia-’ 
taitytai pasveikus, kursai,ku
rie buvo taip gražiai, pradėti ■ 
ir susilaukė didelio pasiseki'- 
mo, vol toliau galės sėkmingai 
veikti.

Na uj os patalpos
Lietuviai gavo naujas pa- 

ts-lp^-s mokyklai ir įvairiems 
kursams,. Patalpos yra naujai 

• pastatytame barake, ir tikima
si greitu laiku į js-s mūsiį kul

tūrinį gyvenimą* perkelti.

Paskaitą apie P»-:tm6.ri>A
Sausio 2£ d. antradieąįk- 

lagerio teątrč salėjo vieąag 
USL karininkas slcąitys Gląęė'n-“
bacho .gyventojar-^
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SAJUKGINIIį TAUTO ; ORGANIZACIJOS [UNO) ’ .. -
SmiRTKKTMO AEZVALQ& ' 1 .

Sąjunginiu Tautuv organi
zacijos atstoviu generalinis 
susirinkimas Londyne jart te — 
siasi treciu savaite. Pirmoji - 
savaite praėjo' feudarineJani 
svarbiausius tos prganizaci - 
Jos organus,. Svarbiausias .pos
tas —.geriėralinis sekretorius 
iki šiol dar nė^a išrinktas , 
nes penkios didžiosios vaistys 
bes dar nėra susitarusios (Lel 
kandidatu, kuris tamposia^tcaiii-- 
tvįi Pirmoj a generalinio 'susi-, 
rinkimo savaitę įdomia kalba 
užbaigė Anglį,Jss. dslsgačijos 
pirmininkas ,užsieniu reikalu, 
-ministeris Bovinas, toris pu— 
reiSkė, kad vins, JO metrų Did.i 
Britanija veda kis ta. kova, na • 
dėl ’kokiu ••nors teritoriniu, už- 
kariavimuj. bet- <£ė 1 'to3 kad'' bū- 
tu sutramdyti^ tie.,, kurie tau
tu'laisvė ir žmogaus siela, 
srekla pajungti i vergovės 
sistema. Didžioji. Britanija '■ : 
ir toliau nuo tos kovos neat- . 
sisako ir visas savo' Jėgas 
aukoja Įkūrimui naujos’.pasau
lio tvarkos ir jėgos.

Sausio 20 diena persu, ds 
legacija Įteikė UŲO sekreto — 

į riui notą,' kuria siaurinės 
Persijos įAserbeidzana) klau— 

■ simas pavedamas išspręsti Sa~ 
i Junginiuy Tautu ©rganizaciJos 
: Saugumo Tarybai. Sis įvykis 
! visuose diplomatiniuose s luck ~- 
* sniuose šukele labai dideli 

susidomėjimą- Beveik visž.ibn*- 
done .esantieji politiniai ko*, 
respondentai žiūri iš šia per 
su not^ų kaip į begalo dideles 
reikšmes įvyki Sąjunginiu.Tau ■ 
t tų organizacijoje J-Jie rašo, 
kad Persijos pateiktklausi—

no svarstymas Saugumu Taryba^ir 
visa eiganizacija^ pastato star- 

z ibiam bandymui. Visi su dieliu - 
’ i įtempimu laukia Sovietu^ Sajbngos 
/laikysenos svarstant si klausi
mai
- ' Sovietu^Sąjungos delega ei-. 
Ja tuoj - re agavo i Pc r s ij os. natsų 
del AscrbcidŽano okupavimo,’, Bū- 

-tent9 saiusio 22 d» Sovietu, Sajan
gos atstovas, itake Saugumo Tarybai
re ikalavimĄp 'kad. ĄiigUJa atitrauk - t 

tu savotfkariubmėn ‘̂ is Graikijos j 
Tpo pačiu- metu Sovietu Ukrainos ' 

. atstotas pareikalavo Saugumo Ta
ryboje t kad. Anglija atitrauktu^ 

(savo dalinius ir iš Indonezijos. 
'Abejuose reikalavimuose buvo pa-

■ brėžta^ kad britiį daliniai grs - 
s.ia taikei- ir saugumai.

Sausuic 25 d- generalinis 
susirinkimas vienbalsiai nutą — 

-ra sudaryti atomines energijos 
Kontrole a.. Kcmisi ja,-‘ Ryšium, su 
tuo Eirn's Susirinkime pareiškė, 
kad TAV atominės- energijos pas - 

lautics Šiai Komisijai neišduos.- 
tol, kol Sajungiąiiį Tautu, Organi
zacija nesuras tllcrd priemonių^ 
sutrukdyti atominės energijos pa

naudojimą' griaunamajam tikslui.
Ta rroga'jis kreipiasi i Rusija^ 
Brancbzija ir Angliją, prašydamas 
kad ’ t os valstybė ssJ ati traukt u kaip 
galima greičiau is visu karo metu 
užimt-3v kraštu sav o- kariuomene s ? pa * 
liekant okupacinius dalinius tik 

Vokietijoje ir Japonijoje.
, Sąjunginiu. Tautu O-jos geiu su
sirinkimas vyksta toliau. Dar liko 

‘nnišspręsta tisą eilė tiek organiza-
■ elnio pobūdžio klausimu^ 'MjsiėtĮ? po-

■ litiniu klaus imi kurie buvo Susi -
rinirimu^ pateikti atskiriuY<yLstybiiį 
delcgaaij^, An;i;<> E-
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M U S' U c X Alkius Nr. 20

Vai tft'debesėliTu baltapluksneli
-’Z ' ;/< . - . .į • į k -
Ar kada-nuskrisi tėviškėn imn4/n ?
Ar kada sugrįši debe sė Ii vele i 

r— I žaliuosius gojus skambančius dainom

kada nuskris! debesėli mano, ." . 
Sveikink ten varnėną^ Senom inkile 
Pažiūrėk ar Rudis dar tebegyvena,. 
Pamojuok berželiams prie kiečio kampe .

Kaziai te stovi musu mokykla ?
■. V s ■ v

Kryžius palei kelia,-ąžuolo stambaus,
Ar dainuoja broliai tyliai vakare, J
Ar.žvaigždeles šviečia skleistuose dangąus?,
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. 'Is, daugybes problemą,ku—. 1 vazinejusią-asmenų^pranešimų 
rias tenka. UNRg£*i spręsti į .< smarkiai nul^ri-tov neto, neria

- pati-kęnpiikuociąusia -vis te—;, .grįzim 
bėra istręritUją asmeną Vokie-, ziąnąl

•f ’ti j’oje problemą-. ' Daugiau nei '• ėPc-t'rd '
<5 ■ milijonąij- Jungtiniu Tautą - 
pilie cįą yrą ,jau !sugrizą i sa^.
v.o.kraštus', -bet -jis dar beveik 

-j Visąs.;riiilį jonaš-: zmonią randa-
si‘ apiepikiečią,' dnglą ir pran
cūzą, zonose esančiuose .lags. - .

;. riuoše, boto, nežinomas' skai- 
Čius gyvena paskirai krašte .

Ypatingasis .’’Daily Te lęg' 
h'igrągh”' koresp.ondėhtas^ nesenai 
: ‘-.griząs is /ilgesnės studiją ke- 

lionė.Sypo 'Vokietiją., paskelbė . 
np-ie.ištremtuosius, kuriais.

• ŲlllA. . rdpinašiv sekanti, prane-
. simą; .. ' -1' ■.. baime- grieti... ■ ■■
Daugumą likusiąją, sudąr o r u. e--, 
sai, įenkaijugoslavai vir 

. pabaltie.c-iąi,../'prie kurią slie-.
. jasi. aplą.' ločr.oOO be^Mliet-y- ■

• bes 'ar-, su ginčytina pilietybe .
T. . y- ,-ą-srjcnys 1 kuria-giiž'ti -••'■

- ar'negali .'ar"nedrįsta.
' .'.-Iš/-daugiau'.neiy2-ją mil.

rusu, tebėra likę rjaždaug30-o0G
«r jis'; pori ar. na-, vėsinti.kric-

■ ji rusąiw t ura s'' h'amd gr ąžt i . ' ■
Bet prieš, tai/kol jis .rusu ' 
paskelbidąą's. ir i Rusija pa -■ 
siunčiamas', gali kiekvienus ,••. 
ginčytinos - pilietybės žeioj-us.- 

j prisistatyti Briku, ar emeri
kiečiu, ręf e tentui kurie svar-.'. 

. sto ■: šiuos . klausimus. Ten jis . .
gali'., rcikalatiti kitokios yi - 

>, lie tylės, na i, kad; prieškarinė
je S., Sąjungoj s turėjo.

• ’itfiiKAI: -' -..
Is istrer.itują lenką vis

■ dar .vakarinėse -.‘Vokiet ij os z.o—” .
nose tc.be s iro nda -virs 600igCG
Norinčią, grižti lenką^skaicius 
nuolat svirno j a. Iries 'trumpa -.

' laiką tokią buvo 30J>._Neseniai 
sis procentas, pasekmėje icn — 
ki joje informaciniais tikslais..

Jugosjavai yra karaliaus 
salininkai'. j siondieni-

■ nę Jugoslavia jie bijo griz-
? . ti». ’ / .-

,”GRL^SINAiiTl. JUODOJI KNYGA
’ *' lygiai-taip .pat vlanin - •

/gai^atsisako/ ir. 15O.w.0£O pabal- 
'tįr cią sugristi narna. To- prie- 

’.■ -p zastys; yra dekaneio§y kai 1941 
;metbis; rusai buvo, is Pabaltijo 
'rtblštybią išvaryti^: kurias ts- 

. .. išiąikė ;;'rįc ilgą laiką., okupavę 

.' dalis;-gyvėhtoją.'iš.kc jiąvo kar* 
' 'tu su\ jais/:Tiq;,.,kurie. tai da- 

' re , yra • dabar j.be-. abė j-bnc s na
rio ir po'peštoge/.Bet tie,ku-- 

. rie:'to’nedora ir vęlįau^šekė 
. .vokięcią trupes, bijo^amzinai 

likti -juodajame sarase .
- . Sekanti grupj/ yr- be pi

lietybės. Jie didžiausia dali- 
, si yra vokiečiu ar austrą zy- 
' dai,' kurie Nurnbergo .^statymu 

. ‘.acteko savo pilietybes. Sąjun 
g i n inkai s j į statymą panaikino 
negrąžindami jiems turėtosios

• :■ paliety bes. AUtbhominis sc.no- 
. sios-pilietybės suteikimas, ne- 

, butą visuomet sveikintinas.
■ - • JAV -Iii AID.

. .BnlTANUA .* .
■ Problema,. sietis jasiems-'' 

techniškai. benamiams žmonėms 
rasti-.-naują teyyną,- Įrents at-—: 
sakomybe tremtiniu .klausimus 
tvarkančiam tarp. Valdymo Ko
mitetui, isteigtam 1955 a •Iri g.

• aną konferencijos,.^3-7 valstybes
- yra šiame kčiuitetę' btstovaujanos 

‘ mosį tačiau tik. dvi^- D.Brita— 
'• įiija’ ir JŽV —. moka žymius na -
■ rįo mokesčius>__Kqriitc t as pabal 

■.* t i ėčjais ne sĮaugina . nežiūrint
■. t o, sic dabar. istikruj ą ne žino, 
r ..kur jie privalo keliauti, tech

nine prasmė, jie nėra be piliety
bes, neš D.' Britanija ir JAV 
nėra pripažinusios. rusu, padarytus 
sieną'pake i t iruis..
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' * • ■ -S?le viziją mokykloss
- • ■■■?■■ Net';fxorko.pedagogai yra 

pasiryžę : sus’itarus su National
?. .Broadcasting. Goripany, pradėti . 

:;did-e liūs' .bandymus del tele vi
rži jos,’ kaip. ąokbnosios. prismo

< nes ♦ pabaudoj,iribmokyklbsdl.
•••Kaip £i€ p to pedagogu taryba/

':'2a< televizijos aparatai
■ pradžioje. buE,ią panaudoti tik 

25karjt^ i-savaitę-, įkad paaiškėtu 
kokie o.ėstoiiiinjl dalykai lą - 
.blausiai sidm”, tikslui, tinka .• 
4ar.t os.. mokslai bus ią pirmoj u • 
dalyku. • ./ \ " ">.;•••

•- -n-' -Ah. Naujię ji žfctaj: visuo -
• .HG-t • 1- sausio? EkV-'Ž”' ' - " 7'~

’• •lVGdūsėl582 &• gregoris- 
Itaji kalendorių’.prasideda N;

' .Naujieji ne t ai' claugtūao je val-; 
' 'stybriū ’l sausio. Anksčiau Sau- 
\. jife ji' ne tai prasi dedato Kr is 

taus ' g išimo ■ die na. ■ — pę r ’ Kalė -
.,das.* Senojoje’ ąrkiyyskupi j o- ’ pranešt 

. ją Triro jie . prasi daddy o ”Sa- -;------’
.., rijos :apreiSkiiąo.• dienoj~ 25 
'' icoyyž Si’•• d-įdha taijy pat i'- poa
■\pieąiąus?rąstXn6j galiojo’ .

’k? ip; ’ hah j ųj u. nė tu ■ pr adži a. Ro--» 
■riohugkalendorius,' sudarytas v ;

• juliaus-.Cezari u pradėdavo ne. •. 
’. tus.,1- koyo; 'Bizantijos —1 rug

ae j o, ir žydtt-Vę lyku ’ne.tuv ” • , 
Daugelyje .kraštii anksčiau ka‘~= , . -

■ iGUdoriniaL'- Eie tai sutapdavo '’ ’ ■•• kas; nop.enh.Sjgaje savo vitrinoj
•’■ su; hkiĖiaiS'.mętąis', Ifiusu :sg- ■’• 

nlc-sięžią. pro’tįoyiai-.-is'ganyrio.. :-. - .
: .'laiko.- pabąiga re įksdavo žie?ios 
'•^pradžią, ir. tuo' pačiu nauj us
■ ūkinius matus' (rugsėjo pabai

; •;(•.■• ■_...... „ ; . ”
f ■ ’ Si.ąuro s ašigalis ats i la 1 •

’•..: .yiinas žinomiausią siau- 
rėš • ašigalio tyrinėtoją, svo-.’ 
dą; prof . Ąhlr.iann, • paskelpė ’ ; ’ 
įranesimaį' tkuriarlG 'sakoma.. kid 
arktis kątastroliniū tąripu.

. ątšila.’ .1.
daryti'’ isvč.dos., .kad' ąrtiiuĮg.u- 
siats nė tais ledo • laukai is-’ 
tirps.ią‘ar -net ’ atsirasią, tro- • kytis vokišką!” 
piniai augalai i- ’.-nęs moksli*;..i^xv.ęIvi. 
ninkai-skaičiuoja-nG..metais^.', . .’
bet^ šiątmecįais, vris. tiktai, ~ no savo vi.trjnoją didžiulį.Eit- 
pr.o£ , >.hĮkarta tvirtina, •kūd'-'; lė’rib.'oortrąt^*’’ Po juo gulė jo ■ . 
pask’utinią l^raėtą’ teripėratū- -. viena kąiu vokiečiu literatū- 
ra ’yra.huyus žyniai aukštesni. - ro£ vertingas pavyzdys "Lkin ., ‘ 
nei ,praė jusiame sį.ttdią.tyje . ■ ■ . 'jenyga —:lr. sajia Hanė-
Reikalinga įsidesoki, ka.d‘: palia&as kūrinys "Mažasis vy~.
toks Šįaure'ąyasigąlio atstli;.. /.;rer>..kas ’dabar?!". ; • 1.■ 
aas^ isskanciame ;2Į'ŠioJrkty- /v- *'. '“'...ė -u; '
je turės pasėką visąni. žemės 
rutuliui. • • ■ * ‘•.■’•'.Į' '

knygų rtklana 
/kovo menesi is— 

itatš vi'ehąs'knygino suvinin— • 

ig keletą- anglių ..kalbos vadovo-, 
liu^: žodynu, .chrestomatiją įr 

ipair, .knygų. Baltai1 raudoname 
- fone buvo'.aidė Įlomis molyno - 
‘ oi s r'ai'dsn&h ‘užrašyta: "Dabar 

atėjo jVu-is-1 norą;ntas' mokytas 
anglu, kalbas” Jyc ja, vokiečiams

• tai ne patiko , ir po dvięją die- 
-nų kną.gyno^savininkas gavo ' 
Įsakysią savo vitriną tuctuo e 

-jau ištuštinti ir kąnorskk.
; ta isstątyįįy’Kitą diena, .p^ies 
' praeiviu^ akis stovėjo panasąs 

* ■knygą, rinkinys \ tik šą kartą
Z.inoita ;is to nereikią vokiečiu kalboje , Rudam £ona 

buv& stambiai užrašyta: "Da- 
.niekad privalote .ąo-

- šiaip bus 

Kitds’khyginihka^ pakabi*

o O o
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iRUMPCb ' POllTIiffiS ’ŽJIJIOS'

Vidaus kr.ras Jugoslavi— - 
. . ■ ~io£v';'T...

i1. _ ".liroms r Sage'szeitung11 
speciaiians pranešite is BsX 
grad o aprašo snarkra partizanu 

.karu*, kuris '.siuko rištu, veda— 
,E.ąš Prius -l'mto ..yyriausy’biį.•

... 'Site'amzihas; pxitsas-g-u. 
prage. liialpailcvic .nėra zut-^s 
i*; ridikų Jugos.lavijQs.-napri- 
e:lri£Auaš c kairiuose ruoš ia,s i 
su-savo-srhija, 'kurioje- d-.a - 
"par .lisk-t. 1x om apie yv-'.-»ukS 
tar.cii^-yyrų.; pnšliūtihė i'■•zu.t- 
butinėl Jr oval ..ūkias IPit?. re— 

/'d. :■ -.,' •„ • '
..... ųp tu.rolps., iutonsi lov ic, • 

tas-■•įkį.inū.hrir-is- karė liaus ■■'■ •'•' 
ii t r p; kero ai ui s. to r iš- įr . ' 
'‘pirpasis Ju-oslavijnš” /-. . r t i 
zenas“, Į lepinas-; 55'•?••: t’-ę V 
anxiousZflziūda su r?.r-ė?- - •■' 

.jėgkj1 u^tt'a.laę‘ 
tis S'Tsr •airdis,. yra " i

-■■■ tu' ’ 11 to.. colikiį^£arsttli...i'S :. 
kai Td'skoiz s.. Jo. statąs“ j o v. 
□uvp'.’ gasi’iexktas mirtimiet ' u>* 
risi' to. Tito baisiai, _kuris 
toki . sprendi irla^ pę.-...ors, -luvo 
r ūks c i o u ' huž t'.dy t i • ue s pė j us 
jie-ss ’ ūacluspti.. savo .-p ašnerk- 
tuju. ?■ ;■;.•» • ■ •'" - ,

...pon* Hichc iloviG .šoka'■’.
ūolinjUs -urganiziioją. d^u.-ąiaiŠ-« 
s it įš„ Į-ii v-ųj $r.rdij.os ;gyv< n - ' 
toju,“ ;our yrt..'. GSlu^.'iąusiji. ka~ ’. 
rali,aų.g;<. t’etro. salinirikųJi-ir..
ug apyk^rii oš '• kOEUni'stpriš,’i.. ■

yjugošlavi j.oįb.3 *? 
nuouįiiš Rasiais 'karęs., 2<ax<. ė..? 
iki' pei ii tų. ir f>e j pkio kasiįa • 
le ji- -o- laftizš.naį-. uusial-itĘ'. 
šią kovA.dvęs-tf iki’:"t>u>pig0S^ ’.■ 
iki pė;rgEiie&Z LĮčiaiio--..

— vi c*'kar tyiičius laukia Įę.fijdL E.no
• laiko n plvasG'.rio, kf.la bus 

••■- ■r.'ko 'iausius ..usias visuotirc-i 
r-v^iiuci jai * ■ . .-•'

■i;, '<.. •;..'. Į ' '.?■?■■ ; ■ •

■' v-•Rusai’'-poro ik^Įay^an^ltų ■ 
.. .12-riuour'h.ės. pasftrgukit:d. ’’ .’ ’ 
" ’. ’ ■iT'cYtikiJcg. .< ■ •.•'7?'

. .----rr"7 . • . • • •. •’.? ’• • .
■: ’'.aoviętiįKięle.iąčijcvprieu- 

i SaJ Piigiuįtu orgauizčųci tos 
■•a.plė^kč. sa-ugund/tarybos ^cki 
■re u. P;--.u7 kuiik^’: par'd i ę kcį its it ■ 
■kalą;? i.- ižę, ■■ kau Anglį j a- i urs tik- •
t u'' s a v ė. k ?;< i u oaė nę." i s įuįn oiki—

l’U pači uis n a os .-j
' rirtikt...riš piriiihinkss Sofuulis..

. t nuosc G.ą'.T s.<.’-.-. ;ti. ąKrę’i.š— 
'-i.Ag- ’kąitug ginkluota s los pat- • 
jėr jį ranaasl viesii’-’ijoje.-- ; su ■ 
pi iriausiu ąx.tikinu Graikėj os - 
vyriatk you s.- ir yra su r ir.iclau-.- 
■iat susirupinusi tvarkei/:.is— 
.fti’x;ti » (J. •* ’ . •.„ ;

' :Rus.u sa.vizudybąs ‘' ■ ;
kr: ?kfurt, ?u sausio. (k.TD)

. -lu-rustų-is ‘kZ prj.ciiau la . 
gfrio, kuris .turėjo ...risti • i 
.Rusi,lu. si--ud.ięn.nusižudė , kiti' 

21wruąns 'iėgi:ib Ausiuuūvti ', • •• 
i . tačiau -tai nepavyko, ir šiuo- • •

:s tu. rend ■:'. s i iigpni.’.'!.3..i g • ,,-^Ajį7 
: ko:-iu isį-ų. laikraščiaipik-so 'si-' 
; .tie visi rusai biiyo'-Viisoyo^/ Į
.-arąJ-:os'kariaik; ”•',... i;į:K‘- 

v.:^pvi.y t
■'"■■ Vpk.ie t ią ojL l'V ': ’. v.,-

’■ - -.' •, loiįQ0Įs,2pąsąv^^^
‘ '.'T-i k. t’.kiė niu . va-ddoFtojd '<Vokieti/:‘

'■. j->s ą’olioje- Įvyko pirėtie ji P°. ■
. z kdyiiuliaci jos

iyj<' ■7nęttkPrt.QV.e;jo-rltdčcjQi c-lzl 
dslėsk* cilėšC kSčlšavo

• j-.' ■- . .. ‘ ‘
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paprast per. anglųpulkininką 
Noble paliaubų.--Puik. Noble, 
kaipo tarpininkas, išvyko i 
monarchistų štabą tartis del 
paliautu, nysium su sukilimu 
visoje Graikijoje uždraustas 
monarchistu organizuotas ve i

atsistatydino fle Gaulle
Sausio 20 diena provizori

nė s' Irancūzijos Šefas gen. de 
r,anile įteikė Tauiniam Susirin
kimui (parlamentui) atsistatydi
nimo-. pareiškimą.. Tai Įvyko po 
trumpo ministerių kabineto po — 
SGdžio. Šioji politinė krizė 
privorite; gen. de Gaulle atsis — 
tatydinti, ivjmko dcJ* dvieju 
sunkiai išsprendžiamu klausimu: 
1> maisto produktų trukumo ir 
2) kairiųjų pultijų, ypatingai 
komunistu, santykiai su gen.de 
C-aulle, kurie paskutiniu metu • 
buvo- ypatingai "Įtempti; Gen.dr 
Gaulle, atsistadynaSį nutarė 
visai iš politinio gyvenimo pa
sitraukti. 

. ■ Sausio 25 d. Tautiniame Su
sirinkimą buvo renkamas de Gau 
llo Įpėdinis. Prancūzijos, vy 
riausybes sėliu, išrinktas Tauti
nio Susirinkimo pirmininkas so- 
iialistas Felix Gouin. Naujasis 
minlsterių-kabinetas das. nesu-' 
darytas;, nes didžiosios parti j, 
jos daą neusitarė del pozicija 
naujajame kabinete.

Sukilimas Graikijoje
Sausio 19 diena^Graikijoje■ 

prasidėjo ginkluotas'-sukilimas.,.- 
Sukilimą, prade j o prie š vyriaus'; 
ąybą monarchist ai, norėdami nu 
šalinti dabartine, vyriausybe, ir 
vaidzių, pave st i karaliui . J urgiui 
III. Monąrchisįtai_yxa taip pat 
nepatenkinti ir del vyriausybes 
nepakankamu 'priemonių, prieš ko •, penkiųdidžiųjų.valštyblųuž— 
munistus. Sekillima.^prddojo a — -a. . ™_••
ple 20 .'0’0 0 ginkluotų monarchistų. 
Sukilimą malšinti stojo. visų ' '
rušiuvginkluotosios 1 vyriausy' -. 
bes pajėį:oš ».;Nlonąrohlstai^gavų 
sunkiu nuostoliu prie Kalamaios .

Tuščios komunistu pastangos
Anglijos komunistų parti

jos ge ne rą linls s e kire t orius ’ 
Įteikė Darbo partijos 'Vadovy
bei rasta, kuriame komunistų 
partija prašo prisijungimt>. 
prie Darbo partijos, pažada- 
dsma visais klausimais eiti 
išvien su Darbo partija.Ta— . 
Šiau Darbo partijos vykdoma- 
sis^komitetas toki komunistu 
prašymą.^ atmetė j .' ■ '■

Gegužės Į d. peųyržiuje 
saukiama ’ .

Taikos konferencija'
Sausio 14 diena JAV pa

siuntinys Prancūzijai Įteikė 
Pranuuzijos užsieniu, reikalų 
mini eteriui "Trijų Didžiųjų"' 
atsakymu i Pranoūzijos vyriau
sybes notą prašant informaci
jų apie Llaškroje Įvykusia, tri
jų didžiųjų valstybių užsieniu 
reikalų r,iinisterių koixfei’en— 
oija,. Tame atsalcyne, .tarp 
kitko pareiškiama, kad Taikos 
Eonfcrencija yra paskirtavaių, 
mątų gegužės -1 dienų' Paryžių jd 
Konferencijai pr<^rąiia paruoš'

sienlu rei kalų hinisterių Ta
ryba < Taikos' Konferehci ja su- 
darys taikos; sutartis su buv.

. prieišo valstybėmis; ir nusta-, s 
tys valstybių piėn&ą^,&ioją m? 
kori r. r en ei j o j e ' ne isVe ngį amai ' 
iškils ir HštuVos klausimas,;

"Mūsn Zinias" leidžia ir'redaguoja redakcine Kolegijai Rankraščius 
"siųsti — 2 barakas 9 kambarys. Kaina <^50 Pf.
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