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BAUJIES1EIS SĄJUNGOS RINKIMAMS ARTĖJANT

■ Šio mėnesio pą5»lgaj« sr- vasarįe piPadžio^e, KPrAncuzų Karinei 
Misijai reikalaujant, Lietuvių Sąjunga Tirolyje privalo persiorga
nizuoti <> Naujieji faktoriai būsimoje Sąjungoje bus šie:

a/ Sąjungos valdyba iš penkių narių.
b ’ Sekcijos, Jos bus įsteigtos iŠ anksčiau veikusių lietuviš

kų organizacijų /Studentų Sambūris "Lithuania", LRX Tirolio Suyrius, 
skautai, įgaliotinis emigracijai ir kit/,

- c/ Revizijos komisija.
d/ Garbės teismas.
Sąjungos bei sekei jų. nariais galės būti tik tie, kurie turės 

DP teises. Visuotinuose Sąjungos susirinkimuose bet kokiu įgslio - 
jimu perduoti kitam ušsranjui balsą bus iraudžiama.

Veik dviejų metų mūsų Sąjungos istorija parodė, kad Sąjungos 
silpniausia ■/ieta - jos pirmininkas. Taip sakydamas neturiu galvoje 
asmenų, kaipo tokių, bet pačią pirmininko vietą. Ilgiausiai Sąjungai 
vadovavo jos įkūrėjas p.. Kalvaitis. Tautiečių skaičiui Tirolyje su
mažėjus, tokio masto veikėjui kaip p. Kalvaitis veiklos dirva,deja, 
pasirodė per maža, Jį šaukė Vokietijoj gyveną lietuviai svarbesniam 
postui ir didesniems uždšvi>'ia?ams. Pono Kalvaičio įpėdinis prof* Ko
valskis, vos porą mėnesių figūravęs pirmininko pareigose, dėl Asme
ninių reikalų turėjo persikelti Vokietijon. Tas pat įvyko ir su mu
sų populiariais pirmininkais — kun. Gurecku ir kun, Vasiukevicium,

Bendrai paėmus, Sąjunga didesnę savo egzistencijos dalį vei
kė be pirmininko. Visais atžvilgiais pageidautina, kad pirmininko 
ranka nuolat jaustųsi Sąjungos vidiniuose ir išorės reikaluose. An
tra vertus, "interregnuuo". laikotarpyje, nesant fattinam pirminio - 
kui, nukenčia Sąjungos prestižas ir pasitikėjimas Sąjunga tautiečių 
tarpe. Praeityje į šį faktą nebuvo labai tragiškai' žiūrima, betda- 
bar naujoji Sąjunga atsistoja prieš svarbesnius uždavinius ir iš jos 
bus žymiai daugiau reikalaujama. Kadangi busimoji Sąjunga bus vie - 
nintelė legalizuota lietuvių organizacija Tirolyje, apims visas ki
tas organizacijas sekcijų formoje, labai svarbu, kad šios organiza
cijos vadovybė būtų tinkamoje aukštumoje, veikli, taktiška ir turė
tų visuose tautiečių sluoksniuose pasitikėjimą. Per visuotinus su - 
sirinkimus renkant valdybą, dažniausiai daugumas kandidatų atsiim - 
davo savo kandidatūras, patiekdami kartais ne visai rimtus motyvus. 
Atrodo, kad reiktų turėti daugiau tautinės ir visuomeninės pareigos 
jausmo Sąjungos atžvilgiu. Iki rinkimo lar turime šiekotiek laikoir 
todėl kolonijos nariai, atsižvelgdami į rimto reikalo svarbumą, tu
rėtų iš anksto padiskutuoti dėl numatom• kandidatų, kad, akijus rin- , 
kimų dienai, turėtų aiškų nusistatymą., šrinkime žmones, kurie bus 
ne tik valdybos sąraše, bet ir darbo Kambaryje!

ir šviesa’, ir tiesa . ,' iWsf žingsnius telydi *
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API U ŪKINĘ PžLLTĮ OKUPUOTOJE LIETUVOJE.

Antru kart per Lietuvi* persirijusi Raud. Armijos banga pas-l 
kui save, šalia Tautės gyvybės naikinimo, atnešė ir sistematingą ; 
krašto ūkinį apiplėšimą.

Pirmu žingsniu šioje srityje buvo totalinis krašto nupigi- < 
nimas. Iki tol kursavusi vokiška markė buvo paskelbta negaliojan-i 
šia ir nebuvo leistas joks jos keitimas į naujai atkeliavusį rub-l 
lį. Šis naujosios administracijos žygis galutinai užbaigė tai,kast 
prasidėjo 1940 m. lito į rublį pakeitimu. Lietuvos gyventojai likr 
ko absoliučiai be jokios mokamosios priemonės ir jos įsigyjimui 
turėjo atiduoti praudžioje savo privataus turto dalį į rublį tu- ! 
rinčias raudonarmiečių ir atkelievusių administracijos pareigūną j 
rankas. Vėliau mokamųjų priemonių kiekis padidėjo, pradėjus tar-i 
nautojams gauti atlyginimus, įliek nuostolio padarė mūsų tautos ; 
ūkiui šis finansinis apiplėšimas, įvertinti įstengsime tik atei- . 
tyje. ■ v

Pramonės, prekybos ir zemėe ūkio srityje buvo tuoj atsta
tyta ir viršyta 1940 m. nacionalizacija. Tai buvo pravesta labai į 
greitu 'laikų, nes vokiška okupacija buvo neatitaisiusi pirmu kart 
okupantų padarytų skriaudų.

Valstybinis pramonės valdymas ;į kartą pasireiškė gerokai ; 
skirtingai negu 1940 m. Visos stambi įsios įmonėm ’’tekstilės, mė- i 
sos, pieno, cukraus, odos, lino" būvi įjungtos ųę į Lietuvos Vis-, 
tinės Pramonės Liaudies Komišbiato s stemą, bet pavestos visąjun-Į 
ginių komisariatų dispozicijai. Lietuvos Viet. Pramonės komisari
atui liko tik nedidelės arteliui o pobūdžio įmonėlės ir geležies . 
bei keletas kitų sektorių įmonės, kurių produkcija Sov. Sąjungos ! 
žymiau neužinteresavoo

Šis aktas atsiliepia žalingai Lietuvos ūkiui ta prasme,kad 
minėti] stambiųjų pramonės šakų produkcijos kontrolė ir paskirs
tymas vykdomas iš Maskvos ir, žinoma, tuo būdu apie 60-80% visų 
gaminių iškeliauja Rusijon.

Žemės ūkio produktų pyliavos yra surenkamas ne respubliki-i 
nių organų, bet Visasąjunginio Paruošų Komisariato. Surinktos py- • 
liavos, paliekant Lietuvoje tik minimalinius kontingentus, išga-j 
benąmos irgi Rusijon. , 5

Geležinkelių, vandens kelių ir pašto* bei telegrafo e_.splo- ; 
atacija vykdoma taip pat visasąjunginių organų ir iš jos gauna- i 
mas pelnas keliauja Maskvon. '

Visos finansinės operacijos vykdomas Gosbanko /Valstybinis • 
bankas/ turinčio savo respublikinę kontorą Vilniuje ir Kontoros | 
.skyrius kituose. Lietuvos miestuose. " ■

Nuolat daromos intensyvios pastangos plačiu mastu kirsti 
Lietuvos mišką ir išgabenti Rusijon, šių pastangų išsiplėtimui ■ 
smerkiei^skersai kelio stojo partizanai,* kurie pavyzdžiai seka 
ir leidžia kirsti tik tai, kas sunaudojama LieLuvos gyventojo, 

kurui. Statybinės miško medži gos kirtimą partįzųnoi yra labai 
dažnai sustabdę, panaudodami net ginklus,'

Okupantai,Lietuvon veža beveik išimtinai vien tik anglį, • *’ 
žibalą ir druską. Anglies atvežama tiek, kad, nvz., Vilniaus ir i 
Kauno elektros stotys dėl kuro stokos 1945 m. galėdavo energiją ! 
tiekti tik vidutiniai 4-7 vai. paroje. Žibalo atvežama tiek, kad !

HE. 2 Į242.1^29»J
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kaime pagrindinė apšvietimo priemonė yra tapusi istorinė balana, 
o miestuose gyventojų masė gauna jo tik.kas antrą mėnesį po lit
rą. Druskos atvežama pakankamai, bet labai žemos "kokybės.

Tikslių davinių apie eksportą Rusijon ir importą iš jos 
. šiuo' metu dar nėra, bet tvirtinama, kad. importas sudarąs tik 

api-e 10%'eksporto. Ekonomistai turėtų būti tokia padėtimi paten
kinti, bet reikia pridėti, kad. Maskva už prekes Lietuvai nieko 
neapmoka /rubliai perkeliami Maskvoje iš vieno komisariato sąs
kaitos į kitą - pasėka aukščiau minėto Lietuvos pramonės dides
nės dalies įjungimo Maskvos sistemom/ irttųo būdu šį”eksportą" 
tenka vadinti tik plėšimu, už kurį numetama tik truputį anglie^ 
žibalo ir druskos, apmokamus Lietuvos gyventojų Gosbankui.

Zakią dalį per Gosbanką eksportuojamų rublių /mokesčiai, 
atlyginimas už importą ir t,t./ sudaro iš Maskvos biudžeto ksiių 
liu Lietuvai skiriamos lėšos šiuo metu irgi sunku dar tiksliai 
pasakyti, bet taip pat tvirtinama, kad oficialus rublių impor
tas iš Rusijos yra kelis sikius mažesnis už jų eksportą Maskvon.

Rublių eksportui padidinti pravedamos kartkartėmis pri - 
verstinos valstybinės paskolos, kurios iščiulpia iš Lietuvos gy
ventojų elementariems pragyvenimo reikalams skirtinas lėšas.

Brisiminus tai, kad Lietuvoje nevykdoma jokio žymesnio at
statymo darbo, labai maža dalimi apmokama veikiančių įmonių.nu
sidėvėjimas ir tuo būdu beveik nesant jokios kapitalo investici
jos, aiškėja, kad Maskva centralizuotos sistemos pagelba plėšia 
Lietuvą smarkiu tempu tam, kad gyventojus privestų prie to ūki
nio standarto, kuris yra būdingas Sov. Sąjungai.

Trumpai apibūdinus bendrą Lietuvos ūkine padėtį ir paryš
kinus. okupantų ūkines tendencijas reikia truputi sustoti ties 
tuo, kaip atsiliepia ši politika į paskiro Lietuvos gyventojo 
ekonomiją ir kokius reikalavimus stato jo pajamoms ir turtui.

"Ūkininkams pyliavos natūra yra maždaug tokio pat^dydžio, 
■' kaip vokiečių okupacijos metu, tačiau piniginiai mokesčiai yra 

nepaprastai did’eli. 20 ha ūkis turi mokėti maždaug 10.000 rubl. 
•į-metus.

Šiuo metu didelė dalis ūkininkų dar įstengia šiaip taip 
atlikti šias okupantų užkrautas prievoles, bet vam tikras pro
centas jau yra deportuotas Rusijon ar nušalintas iš ūkių, ne - 
įstengus visko atlikti laiku. Toks likimas laukia ir kitų, nes 
pinigai mokesčiams parūpinami juodoje/rinkoje, mažinant neati
tinkamai prieaugliui gyvąjį ūkio inventorių. Atsižvelgiant į 
darbo ir traukiamosios jėgos labai didelį trūkuaą,LietuvosMJki“ • 

• ninkas okupacijos ūkinį spaudimą galės atlaikyti 2-4 metus,be t 
visiško ūkio sugriovimo sąskaitom. Eumatydami tekį įvykių ru
tulio jimąsį, bolševikai šiuo metu neveda jokios kolchozų stei
gimo agitacijos, nes tikisi, kad vieną dieną ūkininkai-, nega
lėdami "pakelti individualios atsakomybės, pradės patys to pra
šyti. Spaudimo padidinimui pyliavų iv mokesčių išreikalavimas

'į vykdomas labai griežtai.’ Eepristacius ūkininkui laiku, pvz^,10 
kg. mėsos, jis baudžiamas labai terminuota, pvz,, 30.0Q0 rubl. 
dydžio bauda. Beišsimokėjūs, o greitai būna sun.cu padaryti,se
ka 3-6 metai kalėjimo arba, laimingesnių atveju- išmetimas iš

. .ūkio, •
Miestiečių gyvenimą charakterizuoja taip cat pajamų vrū-

’ ’ " C ' .
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kuinas. Didelius ir labai didelius atlyginimus gauna tik tam-tik
ros grunės /l'KVD, kompartija, komjaunimas etc./, o masė miestie
čių maitinasi ir apmoka bėgamąsias išlaidas tik kilnojamo turto 
greitesnės ar lėtesnės likvidacijos sąskaiton. Tokiu būdu, juo
dos rinkos metama turtą superka raudonarmiečiai ir naujoji vie
tinė ar iš Rusijos atkeliavusi "aristokratija".

atsižvelgiant į-tai, kad pagal korteles pakankamai mais
to gauna tik gausiai atlyginamųjų kategorija /kortelės 7 rūšių/, 
žinant tai, kad dėl nepaprasto transporto chaoso ir trūkumo ku
ro valdiškomis kainomis pirktis masei neįmanoma ir jį tenkaįvai- 
riais būdais įsigyti spekuliaciniai /vidutinio tarnautojo alga 
300-500 rb., žemiausio darbininko 130-150, o malkų metras 500, į 
lašinių kg 200, cukraus kg 150, batai 1000, kostiumas - 5000, j 
10.000 rb./, nesunku spėti, kad ir^mi esti etįs neužilgo ūkiniust- . 
žvilgiu taps nuskurusiu SSSR piliečiu'. J.

• ■ "Šviesa" /l-r. 2, 1946m, lapkričio mėn./

• LIETUVA 20. KARO AUDROS. ;

Iš daugiausiai karo metu nukentėjusių miestų ir miestelių 
rašo "Spinduliai" /5/46/ - reikia atžymėti sekančius: Vilkaviš
kis, Šakiai, Raseiniai - apie U5,<?; 111a i pėdą' - 70z<>; iauliai-8Ozo; 
Vilnius - SOį'o ^r 1.1. Tuo laiku, oavyzdžiui, Vilnius neteko:ge- 
ležinkelio stoties, pašto rūmų, karininkų ramovės, elektros sto
ties ir sekančių, viešbučių: Šv. Jurgio, Europos ir Grand Hotel. 
Be t'o, liko sunaikinti taip pat visi tiltai ir net kai kurie 
miesto rajonai arba jų dalys. Su maža išimtimi Vilniaus miesto 
namai dar.iki šiolei be stiklų, nes stiklas pasidarė dabar Lie- 

•tuvoje liuksusu.
Panašiai dalykai stovi ir Kaure, kur visi tiltai susprog

dinti ir daugelis didelių pastatų sudeginta: geležinkelio stotią 
.elektros stotis, J. Vailokaičio namai, Teisingumo Ministerijos 
rūmai, Technologijos Fakulteto pastatai ir- 1.1. Dalinai suna iktrfe ; 
ti Drobės, Maisto ir Metalo fabrikai.

Apiplėšimai miestuose/ir miesteliuose vyksta'kasdien.Vie-! 
na'iš tokių aukų buvo net gerai žinomas Lietuvos operos solistas! 
Kipras ‘‘■’etrauskas. ■ t

' MITINGAS VILNIUJE. . -

’ Vilnius, 8 sausio. /"nravdos" koresp./. Šiandien Lietuvos 
sostinėje °ilies aikštėje Įvyko Vilniaus darbo žmonių mitingas. 
Dalyvavo 40.000 žmonių. Kalbėjęs CK KP/b/ sekretorius draugas 
•Sniečkus; pranešė susirinkimui, kad draugas Stalinas sutiko būti 
renkamas Lietuvos TSR Aukščiausios Tarybos atstovu...

Mitinge taip pat kalbėjo Vilniaus stoties vagonų depo me
chaninio Skyriaus meisteris■Kustovas, Lietuvos T3R užsitarnavęs 
mokslo veikėjas ir universiteto profesorius draugas Kairiūkštis, 
papuikininkas^draugas Lunia, partijos miesto komiteto sekreto - 
rius draugas Čistiakov...

NrT'2. ' I ' "1947.1.29.j
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STALINAS PIRMAS1SI KANDIDATAS.

Lietuvoje pirmuoju kcndidil

Odos kombinato "Tigras"'

Kaip žinoma, šiuo metu visose Sovietų- sąjunginėse respubli
kose vyksta, kandidatų statymas į aukščiausią sovietų tarybą, kaip 
ir visose kitose respublikose, taip i.: / v.
tu eina Stalinas. . .

Toliau, kaip rašo "Pravda" /1941.4./, kandidatais į Lie
tuvos TSR aukščiausios tarybos atstovus visur statomi draugo Sta- ' 
lino bendradarbiai ir mokiniai, CK VK?/b/ politbiuro nariai.

Vilniuje kandidatais į respublikos aukščiausiąją tarybą iš
statė: /"Elektros" fabriko darbininkai’ ir torn utojai Lietuvos CK 
KP/b/'pirmąjį sekretorių draugą A. Sniečkų, L 
kolektyvas draugą J. Ciaunelį; to kolektyvo darbininką; pirmos 
lietuvių berniukų gimnazijos kolektyvus ir kaili’] fabriko ''Veb - 
ras" darb-ininkai ir tarnautojai - gimnazijos mokytoją^J. Tiūnely- 
tę, Vilniaus miesto stoties kolektyvas tos stoties inžinierių M. į 
Sargautį. Kandidatų tarpe taip pat minimas prof. Žemaitis. Į

i
. LIETUVOS PRAMONĖ ĮVYKO’ MNK1GČI0 PIRM? M? T? PLANĄ. į

LILĖ'JVGS- PRAtlOUĖ - J -0- !p- 4- - ,--------

Vilnius, 11 sausio./^Pravdos” kor./. Sovietų Lietuvos pra
monė praėjusiems metais pasiekė Žymių laimėjimų. Valstybinis pra
monės dirbinių išleidimo planas pervi Sytas* Gaminių išleidimus, 
palyginus su 1945 metais, padidėjo 57 5 nuošimčiais.

' <LIETUVA 3 ERE E II’10 MEISTERIS.

Naujai pastatytos Rygos radijo siųstuvas 14 gruodžio prane- 
kad Kaune įvykusio Pataitės krepšinio turnyro nugalėtoju ižė- 

Rezultatai; Lietuva - Estija 29- 
Lietuva - Latvija 41-11- ir Latvija —Estija 22-28. Iš lietu- 
gGriausių žaidėjų minimas ekipos kapitonas Kulakauskas,iš lat- 
Bulle. Moterų rungtynėse lietuvės nugalėjo latves pasekme 16-

šė, 
jo Lietuvos TSR krepšinio ekip: 
27, 
vi ų 
vių 
13*

Dabar Kauno, Rygos ir Talino krepšininkai ruošiasi 
junginėms pirmenybėms, kurios įvyks Sverdlovske.

'z'

fįjRKR IKŠTIN IMA Į KARALIAUČIAUS -SRlTYJl

Maskva. /DBG/. Vienu aukščiausios tarybos įsakymu orgunizuo-. 
jamas Kaliningrado /buv. Koenigsberg/ krašto valdymas. Kraštas pa
skirstomas sritimis su jų vyriausiais miestais: lagratijanovsk - 
buv. Preusisch kilau, Gvardeisk - buv, Neuhausen* Gusevsk - buv. 
Gumbinen, Krasnoznamensk - buv. Stallupenen, Ozersk - buv. Darke- 
men, Pravdinsk - buv. r’riedlarid, ^rimorsk - buv. leinri-ahsv’ld, 
Svi et - buv* Tilsit ir černi^kovsk - buv. Insterburg, Kitu įsaky
mu Hafen Pilau pavadinamos Balijsk-

Red. pastaba: Tikrumoje tai yra ne pirmas oerkrikštioi-rnas 
Karaliaučiaus srityje Tikrieji vardai yra: Gumbinė, Stalupėnai, 
Darkiemio!, Tilžė, Isrutė ir t*t

nr. 2 1947,1.29. j
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A^IE ATLITI /L "KOVOS 1’LLIU"/.

taip po ‘jurvą mėšluoto bato mindomi"Gal nebūtume šiandien taip po purvą mėšluoto bato mindomi, 
_e, kurie savo rankose valdė lie priklausomos Lie-tuvos .vairą, 

nebūtų padarę tų' klaidų, kurios turi atkr ei pti mūsų dėmesį, kad 
ateityje daugiau nepasikartotų... 4 į

Tūl-uS iraeitpje gęrai gyvenęs ponelis laukia, kad klumpėti j 
kaimiečiai ir dar A .ui ūkai iškovos jam. laisvę, nupirks jam limuzi. j 
ną ir paleis ulioti p- Birštoną, palaidas ir t.t.^ !,

Karo išvargintas dvarponis, žvalgydamasis is savo baudžia
vos pelėsis! s ' atsi duodapči os kamaros, svayo ja, kada J i s. atgaus.- . 
bolševikų ati otą žemę, pr i si varys, kumečių ir vėl prasidės gražios..- 
dienelės. . ~ : ■

Peisus nusiskutęs žydelis mąsto, kaip jis Įsikurs krooelį , 
ir, ..a i p seniau, apgaudinės darbininkus ir kai aisčius.

Jau laikas bitų pasisokyti, kokią norėtume matyti ateities ( 
Lietuvą. _ . . .!

De už dvarus, ne už na oi talus šiineien kovojo laisves pąsi-. 
ilgusi Lietuvos liaudis, bet už naują gyvenimą, sukurtą demokra
tijos pagrindais. Ateities Lietuvoje ūkininkas, naujakurį s, afl^ par; 
ti zanas neneš bulvių centnerio į ketvirtą aukštą, kad gautų įsą^-Į 
delio vieną litą, kai tuo tarpu mi^sčionpalaikis nežino kur pint! 
gų dėti. Be oakęs i me', l.ad kažkokios neaiškios kilmės margasparniai , 
mo unts atgauti savo dvarus tada, ki i daugelis grynų lietuvių ze-s 
mės artojų šeimų kovoja dėl dų uos sapnio. Turės būti pravesta 
oilna žemės reforma, duodanti galimybe visiems lietuviams, meos- 
tantieme žeme dirbti, turėti nuosavą žemės sklype. Nesvarus ver- į 
telgos teou nemsnoy kad k-da nors vėl atsidarys savo nromeliusir ; 
mėgins gerai pragyventi, apgaudinėdami, Mokyklose jaunimas turės | 
būti .auklėjamas t__tičk 
nas 

tautiškai Iri kšči ini šk o ja dvasioje. Mokslas ir me-' 
turės būti prieinamas platiems liaudies slūginiams." ,

IR A’IE DABAA'. ' /"UŽ T. Vp ŽEli 7', .

"Atskiro dėmėsi, verti mūsų mokslo bei meno 'd&rbuoto yai, 
ištisa armija bailių ir išgamų, kurie, drebėdami del sat o Ijgj- 
taoo bolševikinės propagandos įrankiu, Taut< Šviesomis i smo- .

dabar bolševikinius belvonus paiso, kompc.zito- • 
taiko. Aukščiausiai visų i

" tarybinei Lietuvos Linu-;
■ ' ’ i

kad tai tautos '

lai 
lie 
kinti dailininkai 
riai 'bolševikinėm dainuškom meliodijas 
pakilo Kipras Petrauskas - jis Maskvoj 
džiai" atstovauja...

361 .daug kuo lietuvis nusivylė. Puvo manyta, _ . ;
oranašai, tautos deriniai ? o pasirodė, kad tik turgų karos e In irmai,. 
meno prostitutės. Da, dainuokite, ..ada tauta krauju ir ataromis , 
papludusi, - netrukus uždainuos jums vėjas kartu*, esė, - susinta 
lai. raš.tis. .■ . . ...

Siaubingam košmarui praėjus, dauo mylimų žmonių pasigesim« 
- label išretėjusios bus mūsų eilės- Tik neužmirškime tai,ką šio
je nelaimėje esame patyrę, nes už patyrimą brangiai užmokėjome. ■ 
Tauta turi žinoti, kad tais, kurie nuo jos nutolsta,duu negalima 
pasitikėti. Skaudi nelaimė nuo tautos visas šiukšles atskyrė,ta£ 
vanduo kūles nuo kviečių'
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SMULKIOS ŽIBIOS IŠ LItTUVOS.
* — •» ■— — —. — • -* — ~ —» M. — •» “• —• — “* *» ** —

- Donas "linkus, .,;. Gri cius- ?.j voša, A Jas! ~as, J.-.b-ua, L,
Ba* butas Ir Launec.-as yra stambiausi rusų okupuotos Lietuvos ofi
ciozų užpildyto Jai . ' J AL?"

- Kaune gyvenantis Valstybinės Bibliotekos pareigūnas rašy
tojas Vladas Račkauskas - arolis Vairas, lankėsi Maskvoje. "Lai s-

;■ vėjo" jis skelbia plačius savo užrašus iš vokiečių okupacijos lai- 
kų. ■ . . ‘

,-f’5L.ryb. Lietuvė." ■ peusdinams moderniškai įrengtoje katali-
- ■ kų grupės spaustuves "Žaibas". sakinguoju r ėda stori ūmi? pasiri

šo kažkoks Donatai Wfa.
- Lietuvoje daugelis valstybinių patvarkymų skelbiama ben

drai Komisarų karybos ir Lietuvos Komunistų Partijos Centro komi
teto vardu.

- Kai p ."T-.,ybų L etuvf rašo Lietuvos Tarybinių Ūkių Tiek:- 
-mo V-.lcy.bai va, ov^uja craugas Lengarov.

- Lietuvos geležinkelių, kai p praneša "Tarybų Lietuva" yra
llOkUOhovski. -

- yby Li etuv?"o/fr.55/ rašo apie Požėloj rajono <_ele -
- žinkeliečiu rkompcrti jos susirinkimų, k' Ibėjo ra joninio komiteto 

sekretorius KardaseviS, :eėle-,inkelių milicijos atstovas OibaĮov,
. rarbininkų apr įpinimo-atstov? s Isajcv r ryšių, bei . si t^ali zee.ijoe 

• atstovas Vol^oV.
- Propagandos reikalams Ukmergėj.- leidžiama, savaitraštis 

•Kelias • į .Socializmą". Šiauliuose. - ’’R--u< bnoji Lietuva", o moky
tojams - "Tarybų Mokykla”. .

- Žemės IL-i o ■‘Akademijos rektoriumi yra prof. 1. K-ikščiūnos
Dotnuvos pastatus vokiečiams susprogdinus, e-.aoemįja persikėlė į 
Kauną..- ■ ' ,

- Kaune Universiteto rū .ai /Gedimino -• D-onelaičio. gatvių 
kampe/ .užimti BLVD, o universitetas perkeltas į Žemės Bruko rū- 
,.us; universiteto biblioteka - į Prekybos ir Pramonės rūmus.

• • - ?iof. B~1 s Sruoga, sėdėjęs Štuthofo koncentracijos sto
vykloje, gyvena Lietuvoje ir ura parašęs nauju veikalą teatrui. 
Lietuvoje eyveua bei‘tarybinėj spaudoj bendradarbiauja ir rašyto
jas Antanas Miškinis.

- Tarybų Lietuvos spauda į padanges, keli o Giros poetinę kū
rybą, jo laikraštinį ir politinį darbą, bet biografinius bruožus

l paduoda tik iš paskutinio dešimtmečio, kaip žinia, Liudas Gira 
mirė 3,7.46 ir tapo palaidotas Vilniau-.. R-sų kapinėse. Jo karstą 
nešė J, Paleckis,, i?. Kovaliovas, A. Sniečkus, V. 1 kunka ir J. M-- 
tulis.

- Vilniaus radio pranešimu "akiai laikomi jau atstatytoj s.
- V-lniUjs įvykusiame penkmečio plano reikalams pašvęstame ‘ 

mitinge dalyvavo keli šimtai .tademikų, profesorių ir mokytojų.
•.K tingu! pirmininkavo LTS-? Mokslų Akademijos prziėęntas prof. Ma
tulis. “Ii ■ dalyvavusiųjų diskusijose minimi: prof, žemaitis, Vil
niaus Universiteto rektorius; JurKė .as, V Iniaus Dailės Institu- 

■ - to rektorius; Bene orius, Vilniaus konservatorijos direktorius;
Laužikas, Vilniaus ^edstoginio Instituto'direktorius.

fe.  1647.1. -C.
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"PABALĘ1 3 SLOGA" RUSŲ PA?IJL-TILYBLJ VA^INGTOBE.

"Daily Telegraph" rašo: Vašingtono spauda plačiai komentuo
ja Rusijos pasiuntinio incidentą su prezidentu Trumann* Pagrindą 
tam davęs Rusijos nepasitenkinimas tucmi, kad USA vis dar pripa
žįsta Baltijos valstybes. Sovietų Sąjungos pasiuntinys M* Novikov 
prezidento suruoštose oficialiose vaišėse diplomatiniam .lorpusui, 
nedalyvavo. 3 vai. prieš plot Sov. Sąjungos pasiuntinybė pranešė 
valstybės departamentui, kad pon-S Novikov st.i gi ai susirgo. .e—i 
kurie Amerikos laikraščiai, remdamiesi z-iniomis ia artimų Sovietų 
pasiuntinybei sluogenų, tvirtina, kad liga buvusi diplomatinio po- 

/ . būdžio. Kažkuris žurnalistas tai pavadino chronisku"Baltijos slo
gos" priepuoliu. Esą Truman o svečių tarpe tą vakaru buvęs ir Latvi
jos pasiuntinys su oni;. .

Ryšium su tuo minimas ir "Pravdos" str~i >ėnis :pie mirusi’; 
sielų ^arbinimą. ištiktųjų, Vašingtono Baltųjų Rūmų suruoštuose 
pietuose / dėl svečių gausumo pietus ruoštu net per' du vakarus/ 
dalyvavo Lietuvos pasiuntinys Amerikos Jungtinėms V-ąstybėmt..p. 
dinisteris Povilas Ž*. eikis, o antrąjį vakarą - .Latvijos pasiun
tinys p. Dr. A. Brtmanis, "Pravda" piktinosi amerikiečių valdini i*- 

ikų biurokratiškumu, kurie pakvietę nebeesaučių fašistiškų valsty- 
. ibių pasiun tinius* • . . . • ..

i Apie tą patį įvynį nemžą straipsnį įdėt>o ir vienas didzi .įl
įsiu S'i ladelf i jos laikraščiu "Philadelphia Record": " >iomis dieno- 
imis" - rašo laikraščio Vašingtono zor( spončentas 9. R"inold-"Sov» 
S«.unga įteikė prezidentui Trumanui raštą, kurioms i srei aki amas . 
nenaši tenkinimas, kad USA tebepripažį: ta Baltijos valstybių nepri
klausomybę, nors, šios Valstybės senai įjungtos į SSSR ’’...Toliau 
amerikiečių žurnalistas aorašo prezidento suruoštas vaišes ir No
vikovo ’’T'abaltėS slogą". "Iš tikrųjų"-r ašo jis,-"žymių svečių tar
pe buvo D . A.BJ-i ■'■•i su ponia* Dr* Bilmanis yra Latvijos pasiuir į 
tinys, nors jo valstybė, kaip inkorporuota į Sov< Uąjungą, tavo, 
politinę egzistenciją yra baigusi, bet USA jį tebepripažįsta,kaip i 
nepriklausomos, nors šiuo metu nebeegzistuojančios valstybės pa- • 
siuntinį. ’’ v

BiĮmani o vardo atsirasimas tame pačiame svečių sąraše, kur t 
įrašytas ir Novikovas, nėra jokia stei^men^* USA politika Balti jot, 
valstybių atžvilgiu yra-’tvirta ir nesikeičianti* JS.' pripažįsta 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos respublikas ir šiuo kl- usimu tavo 
nusistatymo nemano Leisti* Pažymėtina, kad valstybės d-6 parturient u, į 
sustatydamus du diplomatinio korpuso svečių sąrašus /tai buvo pir-j 
mos vaišės diplomatiniam korpusui nuo 1939 m./, mūvi ėsdamas ?ovi- ; 
įlą Žadeikį ir Dr. A. Bilmanį, formaliai deklaravo Lietuvos ir Lat- i 
vijos pripažinimą, kaip suvereninių valstybių* E ui ja nebuvo ats- į 
tovaujama, nes Vašingtone nėra jos pasiuntinio /yra tik konsulatą/,' 

Pirmą vakarą penas Ministeris L gadeikis sėdėjo prie stalo ; 
kairėje pusėje netoli prezidento* Čia pat, penktoj vietoj nuo Tru-)| 
mano, sėdėjo ir probolševikiškai nusiteikusios Lenki jos.pasiunti- • 
nys Lange, buvęs Čikagos universiteto profesorius. Diplomatai ir Į 
jų ponios - didele dauguma anti komunastiškai nusiteikusių,- susi
domėję sekė Žadeiii-io ir Langės susitikima bei jų pokalbį ir opė- 
liojo 3pie rytoj vakarą įvykstantį Sov. Sąjungos ir Latvijos- pa
siuntinių susitikimą.

NR. i, 1947.L.29b
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Labai artimuose Sovt pasiuntinybei sluksniuose paaiškinama 
kad L vikovas visai nesijaudino sužinojęs, kad USA tebeprip..žįst 
Balti jos-valstybes ir jų pasiuntinius palietė į vaišes, tačiau 
•jis nenorėjo dalyvauti pietuose kartu su .Latvijos reprezentantu', 
nes sis faktas galėtų duoti teisę neegzistuojauč: m Latvi jos re
žimui vis dėlto reikštų Lokių pretenzijų, Rusų manymu, Trum nui 
reikėjo pakviesti žcdeikį su Bi Įmaniu abu kartu tada, kada nebu
vo N.vi novo, atseit, pirmą vakarą.

Novikovo bendradarbiai, savo j.'usmams pr. oėyti, _prskambino 
‘ valandas aries b_lių v.Istybės departamento protokolo šefui ir 
painformavo apie staigų pasiuntinio susi z girną. Maždaug tuo pat 
metu Baltieji RŪK-ai užbaigė svečių ssrašr, kur buvo įrašytas ir 

■'Novikovo vardas,. Nei valstybės departamentas, nei Baltieji R. z .u 
nenorėjo incidento šėlti viešumon ir paliko ęrrašą ne taisyto y .To 
rezultate Vašingtono laikraščiai įdėjo visokių nebūtų.epizonų iš. 
pietų, tarp kitko, kad Novikovui buvo duota gere :nė vieta negu 
Anglijos pasiuntiniui, ’onia Uov'iKOV paskelbta gražiausia dama iš 
viso diplomatinio korpuso damų, dalyvavusių priėmime, 
reikėjo"žinoti, tas žinojo, kad Novikovų pora vaišėse 

. _ _ - pr į 6puoli o

Tačiau kam 
nedalyvavo,

AR BALTIJOS turi witri?

8 d.Tokia antrašte ''Basler Naohrichten” y/š 
pina platų straipsnį, gautą, kaip 1 mi ..r' šti s' paapmi ? 
pabėgėlių sluoksnių, .

Tume straipnyje atremiami vienos partijospropagandos t ip 
dažnai skleidžiami kaltinimai, kad B Itijoc kraštų pabegen -.i esą- 
karo nusikaltėliai, naciai, fašistai ir t = t< ir. u.t.

"M s, baltai pabėgėliai, strii'-snis baigiamas,- visi nori
me galimai greičiau grįžti į tėvynę, zaigi, bet u :kia ^zim 
pronaeanda mums nerei. alinga. . „ . ' 4

Kaip žinoma, ?a baltės klausimas dar nėr a sųajri6inin.. .
spręstas. N-.ujos San Prancisko pasaulio organizacijos cm-^ 
skyriais seko* viso "Isutos a^sis rrendži^ de v’O tilo, valstybė - K.vaja, Ulv!;a ,r yVVLU!S? $
gos nariai, jos niekam neskelbė karo, kaip v-l^tybe^ jo 
neutralios ir tapo tik didžiųjų uaimynų^ko\0j-n^ių dali - 
tos. Lies tvirtai tikime, kad B Itijos k----
prestos, ir Baltijos tautoms tuip P't aus p^ip- “
asculio cbartoje numatyta, apsisprendimo 
įstatyti savo laisvas demokratiškas retpo.Di 

(j į v .v j ir laiminai grįši me name,

UŠ3L?:?K LILTUViy SUK’DA

klausimas bus teisiLc 
i kad 

mod jos galėtų 
visi

SI

j u buvo pranešta, kad Lietuvos United M-tionskė Vyriausio Lietuvos įslaisvinimo -omitoi į^džio 8d,Chi-
• posėdžiui vykstančiam Lake Success, i- į straipsnį tuo
oago T ibune atstovas Ghesly Manly, £aS->^ ' ve Lie, 'norvaegas/ 
lietuvių memorandumo Klausimu, praneša Acir. n6ę)aieido "5 
generalinis United Nation sekretorius,

11 4 7 1.27
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swnon lietuvių tautos skundo prieš Sovietų Sąjungą, kurios Visi 
žiaurumai - masinės žudystės, įkalinim .i, pavergimas ir. ui toki pra
sižengimai pri eš-Ii etuvių tautų nemažiau suandalingi itip nacių 
Vokietijos žiaurumai - iškeliami.,

’ T? lietuvi’-1 memorandums P. Žudei Lie prase p.dėti generaliniu 
posėdžio agendoje, tačiau J., < cę-^retorjus- Trycvę Lie, kurie v tų 
vieta buvo i Šri n.<ta--. ii p t; si jai p-tinkam B.*r ištikimas žmogus, 
tr raštų užslėpė ir iki šiai dienai neišplatino per U.M, spardos - 
se..cija«

trygve Lie taip pasielgė, be abejo, pacitaręs^su M xotovu 
ir pildo jo įsakymus’, nes iškėlimas viešumon tų bolševikiškų bar- 
b rišlų darbų nekaltoje Lietuvoje nesmagus Mas..os atstov.ms.

0-esly M~x.ly primena, k. d dar yra daugiau ir ..itų įrodymų 
grėta paslėpimo -uiet’uvos protesto, kad spendžiamų,, ir persekioja- • 
mų pasaulio tautų balsus nei šklauS'Om-s U—ited IL tions posėdžiuo- ; 
si, nors ši organizacija buvo steigi'®- &u mintimi prižiūrėti ii į 
užtarti žmoniškas teises ir laisvę visų tautų, neatsižiū int į 
rasę, L.lbą ar religijų. /^J*v !

DURK A PERSITVARKO.

Kaip United Less praneša UHLėA ĘP aprūpinimo organizacijoje 
vyksta dideli pasikeitimai. J..s vyriausioji bū tinė perkeliama į 
Paryžių, kaip žinoma, ULk.;/ veikimas Europoje baigiasi š.me bir
želio Z 3 d. Manoma, kad nuo tada išvietinj»ų asmenų aprūpinįaąąrimj. 
Jungtinių Tautų Tarptautinė Pabėgėlių Organi z ei „a, kol bus gali-, 
ma juos įkurdinti.

UiiURA darbuotojai taip ja t pareiškė, - toliau sakoma, - kadi 
tariamasi su keletą' Europos ir ^ietų Amerikos valstybių dėl ap
gyvendinimo programos, kuria numatoma suteikti namus i švi etintiemsį 
asmenims, dar esantiems stovyklose Europ je. Brazilija, Argentinai 
Kanada ir Australija minimos kaip daugiausia galimos apgyvendini-’ 
mo šalys. Brazilijos misijų, veikianti pagal susitarimą, dab r - j 
yra Berlyne. Belgija nesenai paskelbė programą 70. J'U PP priėmi- ' 
mui.

II
JUtJ TIU.Ė? VALSTYBĖS EAR iib?AT ARĖ .SAVO. |

■ i--------------------------- . ------- -------------------- -- .j

kaip United Press praneša, ^ajbėd aus 18-tojo kongreso ati
darymo sesijoje, prezidentas Trumunes tarptitko pareiškė PP rei- ! 
kalu:

" JAV gali didžiuokis savo įnašu besirųpinat žmonėmis, pate
kusiais į vargą dėl Laro nuniokojimų, o taip pat - savo pagalba | 
tautoms jų ūkio atstatymui.

Mes pas-iuntėm nuo ..aro pabaidos daugiau maisto pcg-ulio ai-i 
kaniems žmonėms n.cu*visos kitos tautos drauge. Vienon, uijk tai j 
liečia i švi etintųjų asmenų įsileidimą, aš ue jaučiu, kad. J'ingtinės j 
Valstybės būtų padariusios savo dalį, lluo praėjusių actų gegužės., i 
mėnesio tik tpib 6000 atvyko į šią šalį, kautas yr. , tad vyedo- i 
moji valdžią darė viską, kas tik esančių įst-tymų ir nustatytų ; 
kvotų ribose buvo e.lim-".

HR. 2 19^-t .1.29.
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LIETUVOS K .1*1 .’ZlOBIt, DEMOKRATŲ 7ARTIJ0? AT^'I AUKIMAS T 
KRIKAI ORIŠKA J Į "’ASAU-LJ.

Didžioji Amerikos spauda gražiai paminėjo Lietuvos Krikš- 
.61 pnių Demokratų Partijos išleistą a.tstą atsišaukimą krikščioniš
kajam pasauliui . 'Atsi šaukime prašoma, kad Lietuvri• būtų suteikta ' 
laisvė ir teisingumas. Krikščionys demokratai prieš visą pasaulį 
pasmerkia žiaurumus,, dabar vykdomus Lietuvoje "kardu ir ugnimi"?

Visų kenčiančiųjų lietuvių vardu kreipiamasi į krikščionis-: 
kąjį pasaulį prašant padėti prislėgtai lietuvių- tautai.

; - Savo tylėjimu neleiskit jai pražūti, nes yrą atvejų, kur- i
.tyla prilygsta nusikaltimui!- skundo balsu skamba atsišaukimas.

•p Atsišaukimo, pabaigoje Lietuvos Krikščionių Demokratų ?arti-‘ 
ja prašo kitų kraštų krikščionis padėti lietuvių tautai atgauti 
savo ne priklausomybę. ~ f

: REIKALAUJAMA TIESIGIRIŲ DERYBŲ’ SU RUSIJA. ’ '

"Dew York Times" /1946*12.9/ praneša apie kr. Mato J.Viniko: 
pasirašytą Amerikos Lietuvių Draugijos raštą prezid. Trumanui, 

: reikalaujantį tiesioginių derybų su Rusija Baltijos valstybėms iš*. 
; vaduoti. Rašte siūloma, rašo "B.Y.Times", kad iš Baltijos valsty
bių tuj pasitrauktų sovietų okupacinės pajėgos, policija ir komu-' 
nistų partijos agentai ir, kad būtų grąžinti baltai tremtiniui iš:

■ Sibiro bei kitų Rusijos sričių. Tos pačios dienos "H,Y.Times"SKG-l- 
į bia žinią aoie pranešimą, kurį padarė Vilniaus universiteto prof.
i Pranas Padalskis, nušvietęs lietuvių k<ro pabėgėlių buitį Europoj 
ir pogrindinę kovą Lietuvoj.

KIEK IR.KUR RUSIJOJE TREMTINIŲ.' .

I Amerikoje, Vašingtone, susikūrė amerikiečių, kilusių išry
to ir vidurio Europos valstybių, federacija, kurios tikslas kal- 

' bėti pasauliui anie tas neteisybes, kurias^dar ir šiandien oku
pantas tebedaro jų gimtiesiems kraštams. Šita federacija skelbiu 
kad praeitą vasarą vien V a r k u t a rajone buvę apie 100.000

i deportuotų lietuvių, 60.000 latvių, 50.000 estų ir 1.5JO.OOJ įvai- 
:.rių kitų tautybių iš vid. Europos. Antra gausi pabaltiečiais de- > 
perluotaisiais vi e taesanti ’ B y k o v -'m y s. Be to deportuotų yra 
šiose srityse ar miestuose:Karelijbj,Kazachstane,Altajuje^Komi ir 
3 r kut sk osr i ty s e, Bab i ni u,Bar naul,Bi j s k,Ear a suk, Ku įund, Maka tMe d -

į vežaja Gora, 'Bovsibirsk, Starobielsk,Sverdlovsk, Geliabinsk, Ta- 
. ninsk, Varkuta, Magnitogorsk, ir kit. ' ' . -u '

Deaortuoti laikomi nepaprastai sunkiose sąlygose. Jie dirba 
; kasyklose, prie miško kirtimo, jo plukdymo, , tiesia Sibire nau- 
Į jus geležinkelius, kanalus; Ledinuoto vandenyno pakraščiais ple- f 
! čia žvejybą ir jos pramonę. Vyrai nuo žmonų ir vaikų atskirti, 
į Maistu apsaugos, darbo, hygienos ir patalpų būklė yra tokia, kad į 
I apie 35-40,o deportuotųjų per metus išmiršta. į

Visi šie nusikaltimai yra surašyti specialiame memorandume- . 
iškirtame JTO, prašant visiems tiems baisumams vienąkartą padary
ti galą. J.LTA /Hr.2J .

1947.1.29
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SOVIETŲ GENEROLAS SULAIKĖ ŽMONIŲ MEDŽIOKLE BERLYNE.

Tžiiirima opozici j--’ dėl są Jungini nkų atsisuiymo grąžinti Bal
tijos pabėgėlius. .

r okiouis ..ntreštėmis "h!ew York ’Jribuue" talpina sįą United 
Press žinią:

Berlynas, sausio 17. Planuotas viso Berlyno patiirrinijas, nu
ris turėjo įvykti šiandien, keletą valandų^prieš pradžią tapo Ru
sų generolo-majoro Kotinov paslaptingai atšauktas.

■. Generolas xlotinov paaiškino, kad patikrinimas, kuris buvo 
laikomas didžiausioj paslapty, kliudytų poryt įvy.stauČiaj Sąjun
gini n..ų kontrolės baliui, žymiausiam žiemos sezono J,vyliui . -

■' Tašiau informuoti stebėtojai. mano, kad rusų komendantas at
šaukė’ parėdymą po to, ..ei Jungtinių Valstybių sluoksniai pareika
lavo, kad baltai, baltieji rusai ar ukrainiečiai, areštuoti 24 va
landų patikrinimo metu, nebūtų prievarta repatrijuojami.

Patikrinime tikslas turėjo būti asai š..ių asmenų, karo nusi
kaltėlių, asmenų be tinkamų dokumentų, sulaikymas. Patikrinimą tu
rėjo atlikti vokiečių policija, keturių sąjungiųjakų būrių prižiū
rima. Patikrinimo idėja kilo iš rusų. Ji kuoj rado amerikiečių, 
britų ir prancūzų pritarimą, kol amerikiečiai štaiej suprato, kad 
rašai, tuo pasinaudodami, nori prievarta repatrijuoti baltus, ru
sus ir kituS.

Rusų pastangos Jungtinėse Tautose ir kitose ą ketose lygos 
konferencijose cauti sujungi ninku paramą Rusijos r ei kalavijui , kad 
šitie i.švietinti asmens būtų crą.ointi, neturėjo posisekimo.

DP ‘MA1 TINIMO KLAUSIMAS AUSTRIJOJ /.

Sąjungini ūkų tarybos posėdyje Vienoje š m. seusi o-1D d. rkaip 
i'lil' pr neša, Sovietų Rusi j s atstoves pasiūlė neįtraukti i švieti li
tų'asmenų į .Austrijos maitinimo planų. i.ad-r<i jokio kito p«siū - 
lymo, kaip šitie asmenys turėtų būti maitinami, nebuvo patiekta, 
klausi aas paliko nesv rstytas.

j" DP STATISrIKOS. ' .

UI-RA pranešimu 1946 m. gegužės mėn. pabaigoje pasaulyje bu
vo pabėgėlių j skaičiai maždaug *toki e patys yra ir dab r/: Vokie
tijoje - 7J4/411, Austrijoje -'46,00 ), Italijoje - 27.6000, .giP- 
te, alestincje, Irane, Rytų Afrikoje - 4v.0'O, juijoje - 16.000 
europiečių pabėgėlių.

■Begalinčių repatrijuoti yra 5'0. ’/PO-* > 3. ) .ije skirstyti- 
ni į dvi grupes - pirmoji: lenkai, estai, 1-tvial, lietuviai ir 
Jugoslavai, kurie dėl priesihgO nusistatymo dėl jų krantų politi
nio režimo nenorį orįžti namo /political dissidents/. A-trajai. 
grupei priklauso pabėgėliai žydai, ypač iš Lenkijos. ?abalto^6 
1946 m. Vokietijoje, amerik. zonoje jų buvo 150.0)0.

Vokietjios logeriuose pa^al lytį ir ij^žių pabėgėlių „-ra:' 
vyrų virs 14m.-Go6.460-/47,0 ../,• moterų virs 14j<.--27u.4uD-/',6,3ų/ 
vaikų 6-14m.-52,8P0-/?, j. /, vaikų 0-6m.-67.900-/S, .y /.’’inform,D."
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LAK PR-JĖ^VLIK.

"Argentinos Lietuvių Blsas"/l!r. 795/ spausdina Lietuvių lš- 
j e i-vi ų 1'6 legatų Suvažiavimo, įvykusio rugsėjo 15-1/. dieno ui s, 1946 

met- i s, Liūtai iraus.
1. Ieškoti užjflryi6 išeiviams pastovių apsigyvenimo vietų, 

kiek ealint kompaktine mase, atsix.veieiant į UHR.A likvidacija ir 
gręsiantį naujo karo pavojų E-ropoje.

... 2. Įsteigti lietuvių Emigravimo Biurus: Vokietijoje ir Aus- 
į trijoje - anglų, amerikiečių ir prancūzų zono.se, su centru "vei- 
' ca r i j o j e.

3. Protestuoti prie-š atstrtydini aą generolo Sir r'rederik ...
! Morgan iš vyriausio j . Persons fili įgaliotinio jareiuų,

4< Protestuoti prieš VLIK-o pastangas stabdyti lietuvių em> 
graciją iš Europos kraštų.

5. Protestuoti prieš VLIK-o užgaidas savintis vadovaujamą
jį vaidmenį padrauį. su buvusiais mūsų diplomatais. ’

, 6. Reikalauti VLIK-o likvidacijos, kaip Siauros organizaci
jos, ir jo vietoj 'įkurti Lietuvos AtVadavimo komitetą -LAK->tikrai 
demokratiniais pagrindais, susidedantį ne iš susikompromitavusių i 
ir atgyvenusių partijų atstovų^ bet is tų, kurie kovojo ir tebe- 
kovojo^už Lietuvos laisvę.

šelpimo reikalš’ reikalaujame sudaryti kontrolės komiai ..as, 
kurios tikrintų įgaliotinių veiklą.

"Mums rodosi,- -riduria laikrašt.s nuo. savęs,- kad abiejų 
pusių-vaikio je trūksta ai sku.no ir nuoširdumo".

LIETUVIAI SAVANORIAI PRIIMAMI AM. RIKO? KARI DMRIfĖN.

Kun.' K. Razminas yra gavęs laišką iš Schėim’eldo, Vokieti
joje, rašytą 1946.12.28, kuriame rašoma, kad iš cheinfeldo lie
tuvių stovyklos 350 asmenų prieš Kalėdas įstojo savanoriais į 
amerikiečių kariuomenę. Jų aprūpi mimas ir atlygi iimas yra lygiai 
toks pats krip ir amerikiečių karių. Labar laukiama antro ėmimo, 
kuri'o metu dar daugelis ruošiasi stoti .

■KOLEGIJA LIETUVIAMS KUL11 G/MS.

Ark. J. Sktrecko pastangomis Romoje įkurta lietuviams ku
nigams, ten studi juo janti6-iiS, Šv. Kazimiero vardo kolegai. Jai 
jau nupirktas atskiras namas ir Uautos Vatikano Popiežiaus Kole
gijų ir Universitetų teisės. Kolegi.os išlaikymą remia Vatikanas 
ir Amerikos lietuviai bei kunigai. I. Razminas.

LUNKAS IR MALM®. ' ' ' •

’’Lunde buvo nedidelė bet labai s.ndori lietuvių kolonija. 
Keli jos nariai turėjo darbo vietos universitete, Kaip valdžios 
šelpiami archyvininkai-asistentai, kiti.įvairiuose kituose dar
buose. Dab-tr, valdžiai pertvarkius archyvinio darbo tvarką, iš 
Universiteto veik visiems teko išeiti ir ieškotis daruo kitur.

......
15. • - ■ ' ■ T.
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A L P I U AIDAS

GRALI. SUKAKTIS.

"A-gentines Lietuviu Balses" ši'omis dienomis išleido 80J-tą- 
ji numerį. "ALB" pradėjo leisti 1827 m. draugija "Lietuva”, vėliau 
persiorganizavusi į Dr, J. Basanavičiaus vardo Lietuvių Centrą. 
Vienu tarpu leidimą buvo perėmęs St, i tabinskas, paskui vėl drau
gija, o jau virš 15 metų kaip minėta draugija, negalėdama pakelti 
JU'ikrašči o leidimo, perdavė jį Pranui Ožinskui, jo buvusiam admi
nistratoriui. Pastebėtina, kad nuo 5-eio niimerio, su poros metų 
pertrauka, šį laikraštį rečojučja K.Ji. Morkus, o dabartinių ben
dradarbių tarpe yru duuo pažangiosios lietuvių spaudos veteranų ir 
jaunimo.

LI..'TUVIAI BELAISVIAI.

Vokiečių okupacijos metu daug lietuvių jaunimo buvo^su^au- 
dyta ir prievarte, paimta vokiečių kariuomenėn, Daugelis is jų žu
vo, o paimtus sąjungininkų belaisvės dabar perkelia į karo audrų 
išblaškytų lietuvių stovyklas Vokietijoje:. Lietuvos Raudono jo Kry
žiaus pastangomis pirmieji anglai lietuvius karo belaisvius išsa- 
v.o stovyklų Belgijoje perkėlė Vokietijos civilių žmonių stovyk
los Borhorste. Prancūzai taip pat paleido lietuvius belaisvius, o 
tie, kuriuos rusei norėjo pasiimti,/kaip kad 7 pasiėmė iš vedi- _ 
jos/ įstojo į prancūzų sveti ašelių le^ijonu. Austrijoj ir Italioj 
irgi yra lietuvių belaisvių, kuri e jau paleidžiami ir galės susi
rašinėti su savo giminėmis užsienyje. Iš amerikiečių zonos Vokie
tijoje paleista 800 lietuvių belaisvių, Jugoslavijoje yra 400 lie
tuvių belaisvių. Jų likimas dar nežinomas. ”ALB"

- V,, sk. Pr. Bučys iial.O; aplankė Amerikos Marijonų vienuo
lynus ir sugrįžo ateal į Romą.

- li'46 m, ,_ruodžio mėno 15 d. Stockholme įvykusiame .pa rmame 
naujo BALr'o komiteto posėdyje Dr, doc. A. Vokietaitis buvo iš
rinkt s pirmininku.* '

- Žinomas „laipėdos Krašto veikėj s p. Gailius iš Čekoslo
vakijos sovietų išvežtas į Rusijos gilu.nU. P, Gailienei, dukteriai 
ir sūnui -laiming_ i pasisekė pasiekti vakarų alijantų zoną.

Šveicarų laikraštis "Die -.eit zoch.P’/Dr. 687/ savo straips
nyje "Ar susitaikins V-tikruos su Kremlium” mini taip pat Lietu
vą ir lietuvius. Rušydrm's 'pie euristinius laimus^laikrastis pa
žymi, kad Maskvoje buvusi vienintelė k.tulikų bažnyčia, kuurios 
lankytojų daugumą sudarė Ii 6 tuvi ai, gyvenę tuo metu Maskvoje. To
liau, straipsnyje nagrinėjant praėjusio ir šio amžiausgriežtu ru
sų nusistatymą prieš katalikybę, nurodoma, kad vienintelėj is 16 
sovietinių respublikų, būtent Lietuvoj, yr Rymo katalikų dugumų 
kuri tuo tarpu patenki num-i pakenčiama... Tuo tarpu k: i iš buvusios 
Rytų Galicijos yra žinių, k. d ten vyksta religinė kov:. Susivie
nijusi Greikų-kutelikų Bažnyčia ten yr? likviduojama, o arkivys— 
kūpąs ir -veik visi vyskupai deportuojami į Rusija. Si akcija,ta
čiau neatrodo, turinti antireliginį, bet grynai politinį charak
terį. ■

.1947>lt29.
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, EMIGRAiIJO'

PIETĮ! APR IKOS" i migrantų parinki ao komis! j gg pirmininkas 
Bevilliers sausiu mėn-* 15 d,lėktuvu išskrido is Rrutorijos , 

v j . aplankyti Borvcgijos, Švedijos, Belgių ’S, Hand i jos, lta-j 
>lijos- ir Britanijos ir tuo pradėti Pi<-tų Afrikos imiuraci?s.,?r8c‘“. 
■ nizacijos darbą. Jis pareiškė, kad pirmenybė bus duodama inzinic-; 
;riams, amatininkams ir kvalifikuotiems darbininkams. Be to, jis , 
! pridūrė, kad prašymai bus svarstomi pigai kvalifikacijas, bet ni>-j 
: at si žvelgiant ypatingai į kokį kraštą: tuo .jis p neigė pranešimą i 
iš Romos, kad Pietų Afrika italams imigrantams parūpins transp r- 

. tą. /!Y‘JT,1.6/. .

’ BABTUS .JW1&4 T.’ir PlPr:I TUB1SK IR ulAROKL

tinių išvežimo į

t Gruodžio pabai j e Lueoingcne lankėsi Tar įvyri ausyoini o .a-l
:Į bėgėlių komiteto /IGRC/ atstovai tartis dėl „alino lietuvių trem

tinių išvežimo į isurės Afriką. , „ . v _
•komitetas yra nusistatęs kiek gulima greičiau iovozti oal-

; tus iš prancūzų zonos, kur D"1 padėtis maistu atžvilgiu yra o 1 o-
- ; gi ausi a. Be to,manoma , kad baltai lengviau pavy .šią suorganizuo

ti emigracijais J.ie, kaip energiškiausi, lengviau b.^sia &«ii-na
■ įkurdinti Jiems naujose gyvenimo sąlygose. .

Komiteto atstovai nesenai tra buvę Tunis.. Jų supratimu,ton 
-. baltams įsikurti esą įimtų perspoktyvų.. Tenykštės darbo sąl^os 

•; statybos, amatų ir pramonės- srityse teikiančios gražiųvilčių u 
darbinis Eilinis darbininkas ^ali uždirbti nuo 2 1 d.jęi.<o5j tran-

■ kų dienai, o inžinierius - 25,330-30... 3 )0 frankų mėnesiui . Geri 
' pusbačiai kaštuoja 1530 fr.-,. rcsteorr.no pietūs- 53 fr. ir ?an.

Apskritai, gyvenimas csg.s du ;.art oigesnis i,a i .> ’aryziuje, o uz- 
! darbia. mažesnis tik trečdaliu. . :
; Barbas statybose ir įvairi ;oso matuose turi gyriausi’ pe>x«*.
! so6ktyvų« Jo pradžioje turės imtis visi inteligentai ir iiąip
■ žmonės. Vėliau, pažinus vietos sąlygas, i šrao.-.us .Laibą ir at. tin- 
! karnai persiorientavus., bus ealimf gauti ir inteli gentim o car oo.

Tam tikslui Komitetas prašo orvani zuori , kai.p. galima greičiau ir _ 
daugiau, praktiškų kur sų. Jei kursams or gani zuoti. ko n°r£; .tr uce- , 

J ta, Komitetas žada skirti kreditų reikalingoms iilaieoms paaenv-: 
‘ ti« Pasiruošusi e ji bus vežami Komitetu lėšomis ir nauj je Metu 
• je jo išlaikomi iki įsikurs. .

Komitetas yra-pasiruošęs tremtinius vežti ų bet turį kivą ; 
kraštą, bet tuo tarpu praktiškai numatoma pirmoj vietoj Tunisą, 

I ir baroką. Komitetas turi vilčių, ^ad Kanada ir Amerika galinčios 
plačiau praverti duris tiems tremtiniams, kuri turi ten giminių.

i marn tikslui Komitetas renka žinias apie tokius tremtinius ir yr .
' iasirenues 'jad.-Jti surasti gimines tiems, kurie su jais yra pasi-;
i mete, kadangi ne visos valstybės' leidžia baltams turėti sev.-kou-;
i sulatus ir ne visos ripažįsta baltų., pasus, Komiteto atstovai
i įvairiuose kraštuose perima jų ...unsnlarinį a itar .aviuią^ir nuo.

sausio men. pradžios 'pradės išdevinėti savo tarpi-utinius pasas, i 
naujieji pasai senos pilietybės neatims^ir naujoi sesuteiLs.tre^; 
tinių įkurdinimo biuras į Š,Afriką siunčia komisiją, -i , /x.rsi/.

PR. 2.
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L L P 1 h I D A s ,__________   —----------—--- ----———   7------ —f

1? ALPIŲ AIDO" KORJSPOBDM^’O PAClKAliBi JlklAS SU MAESTRO

AUDRIUM KUPREVIČIUM-

Jūsų korespondentas po šaltokos kelionės pėsčiom ir tr imva-į 
,.;UJi pasiekė namus, kuriuose gyvena ?. Anupre vi čius .

tjaii koridoriuje buvo girdimi'fortepiono"gausūs -k or d. i, ku
rių link eidumns, jis lengvai surado mūsų virtuozą.

Po šilto pasisveikini mo vė s ok am koa b ory, pas i k e i tus keli om 
■ bendrom frazėm, korespondento s p-prasė sutikti atsakyti y kalėtą 
klausimų "Alpių Aidui". P. Kuprevičius, kaip visuomet bičiuliškus 
ir paslaugus, mielai sutiko. _ n .

- -’ones Kuprevičiau, gal galėtumėt suteikti siek tie-, oio-
' grafinių žinivf, kur ir pas ką mokėtės muzikos?. . s

M_no motino buvo pirmoji muzikos auklėtojo ir įkvėpėj ske
letą actų vėliau stojau Kauno Konserve tori jon /193Om./ p. Daugu- . 
vištytės - Malko klasėm. Jos mokiniu išbuvau ligi 1936a,, kai tu-l 
pau perkeltos į prof. VI. Ružiokio klasę, ?os jį ir baigiau 1939 ’ 
m. Konserve torijs» no poros mėtų pertraukos tęsi u studijas p.-.s 
prof. VI. HOrbovskį Berlyne ir K !rIšbado.

... g?,i Tamsta gelėtu i suteikti bendra s vo muzikalinės veik
los Austrijoje apžvalgą? ' ... -u •>

—•Mono koncertina vbiklc jiiSbrxjojo obsuciaro to
lio koncertų skaičiaus, kuriuos .m-n te.-b skambinti karui paslbal
us Austrijoj, Vokietijoj ir Šveicarijoje. iš bendro 41 savysto-

viu rečitaliu skaičiaus Austrijoje įv^ ;o -a>ie 2). Visi, beveik be . 
..išimties, viešo pobūdžio„VorarIberge / cldkirchas, Pornbirnas/, I 
lunsbruoke, — ufstuinv, Gaze, Linze, mie ir t«t. xie to prisi- j 
deda du per radije transliuotieji si afolai koncertai In sbruc-J 
ke ir pora rečitalių In mbrucmc ir Dorubirno radį jof oriuose. ;

- Jūsų įspūdžiai iš tarptautinio konkurso yei car i jo j?
. pors faktinasis mano ijenevos icon.-urse pasiektasis rezul

tatas /buvau atžymėtas diplomu, ..ai p vienas is Ik ^oriausių pia- 
nistv/^al t>dt ir nesti tino kai kieno-dėtųjų į ma ię vilčių, tačiau 
atsi žvelgdama į trumpą pasiruoši ao laiką /2mėn./, sunkias apysto-i 
vas o svarbiausia - didelį dalyvausiu pianistų skaičių ir jųalkČ! 
te, meninį lys4> turėčiau būti savo pasisekiau patunki n ta s. >

B ndrai', Ženevos Konkursas' praėjo puikios^orgoni zaoi jos, Į
nuoširdžios nuotaikos* ir sveikos kcn.-urenci jos ženkle. t

- Ar -lumatctG dalyvauti artimiausiu laiku kituose konmiir- i
suose? v v . v.

.-Sunku pas -yti šiuo momentu, kuri amo is .axe? mucjų konkur
sų man pavyks dalyvauti. Varuu, ar teks ma* važiuoti į antrąjį 
zjciiGVOs konkursą siais ..lutais. .Atrodo, kad ^siutinus savo darbo 
rezultatus vešiu į 1949 m. Paryžiaus arba tais pačiais metais 
įvykstantį V ršuvos Šopeno vardo konkursus. Ar tai bus įmano, .a - 
parodys ateitis.

-Jūsų ketini jai ateičiai? ■ _
_ Pirmasis ir pagrindinis ketinimas - dirbti! Dirbti ir to

liau be atvangos tobulintis. O antrasis ketinimas^- visuomet ir ! 
visur ar tai bebūtų luropos kraštai, ar užjūrio šalys - žodžiu 
ten kur- mane nuvestų Lauš visus jungiąs likimas - propaguoti lie
tuviškąjį meną, lietuvio menininko verdą,- užbaigė B.KupruVičius.
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!____________ A L n I v AIDASp- .... ....------------- ------- ------------------- ....^

!• VIŠTIDĖS ŽIBIOS, 
i ___ _______________
i .
\ KALIDIBi 1.QLUT?. TIROLI J.DI TUVI Į. VAISIAMS. Š.m. sausio mėn. ■ 
■5d. Lietuvių Sąjunga Tirolyje ir skautai suAigė vaikams eglutę. : 
įBežiarint traukinių judėjimo suvaržymo, atsilankė gausus būr.,š 
‘vaikučių ir tėvų, o taip pat keli kviestiniai svečiai. - ’

V ■■ i kuč i ai, vadovaujami skaučių ir motinų, grasiai pažaidė, >- 
'padainavo, padskamavo. V U-iu įvyko bendros vaišės ir privesta 
neblogs loterija. Sužibus eglutei, atvyko paskubomis iškviestas 
•Kalėdų Senis, kuris apdovanojo mažuosius maišeliais su saldumynais.. 
IDar viena stei^mena-šventėn netyčia užklydo tirolietiški Trys Ka-• 
’raliai, kas vaikams’ irgi suteikė nemažu džiaugsmo

BALT ĮGALIOTINIO ATBIT-ATYDIblMAS. BAL. Į. aliotinis .stuuentų 
Įreikalams Austrijoje kun. Bučinskas dėl laiko stokos ir darbo gan- 
•sumo iš BALI? • Įgaliotini o pareigų pasitraukė, liaujas įgaliotinis 
idar nepaskirtas, Dėl kandidato eina pasitarimai,

PAS1RUDG1MAS VASARIO 16-tai IR SAMBŪRIO "LITHUANIA" MLT1H1.I į 
.ŠVENTEI. Vasario 15 d; sukanku vieneri metai nuo Sambūrio "Lithu- 
įania” įsisteigimo, Nutarta Sambūrio šventę sujungti su Vasario 16 i 
dienos.minėjimu, nepriklausomybės Šventės išvakarėse numatomas 
stambaus masto balius, o sekančią dieną uždaraus lietuvių pobūvis \ 
-aktas. Tikimasi daug, svečių, ir iš kitų Austrijos lietuvių kolo
nijų. ~ .

IŠKIŠ STUDMIT” VI PAKARTINI S LEli.' įlYS "SAM3'J‘ 13” .Studentai 
metinės šventės proga rengiasi išleist; vienkartinį - specialų 
"Sambūrio" numerį, ' - - j

ANDRIUS LUPL/VIČIU'. ?ALVIl/'TAO Į i A’Lt’AnTIi”' MUSWJ LOIkJJR-: .
. Teko patirti, kad 1047 metais Šveicarijoje įvyksta tarptau

tinis mužikų konkursas. P. Buprvičius jau yra gavęs švietimą šia-j 
me konkurse dalyvauti. I

NAUJA JA3M1D0 KNYGA. Jazminas, nesenai išleidęs apysakaičių, 
rinkinį "Ieva ir ji>sžalti s',' parašė naują veikalą iš paskutinio. ■ 
karo pergyvenimų "Bombos krinta". Jis jau spausdinamas "Argenti- > 
nos Lietuvių Balsei'

LIETUVIAI 3TUDLNTA1 IIIBLB’iUGLO ■U1;1VE!L,,1TET?'< Y- profesūros ; 
sluoksnių teko patirti, kad' lietuviai studentai dėl savo darbštų-- 
mo ir pažangumo moksle universitete susidarė gerą vardą. Visų už-; 
sieniečių tarpe pirmauja lietuviai. \

LITI AnlE MUS. Švedijoj išsinąs laikraštis "Spinduliai"/46.i 
12.21./ d.eda ilgesnę^žinutę, pavadintą "Karti lietuvių pabėgėlių • 
duonelė nuniokotoje Austr i jo je"/J-. G. / - Korasp ndentas u.bailiai

- Austrijoje centrinio lietuvių komiteto nėra, kiekvienoje ’ 
zonoje yra komitetas, kuris sl.aito savo_ centriniu, kylamai, b e n*, t 
drumo bei sugyvenimo nėra. JgI^u kas pritampa prie BAuj’ rba -.omi? 
teto, iŠTui.kėja ir žiuri savo asmens naudos Vi sue menini ai rei-ū-1 
lai tik trečioje vieptoje...

LILiTUVię? SĄJUNGOS TIROLYJE PAAIŠKINI LĮS. Kad _nebūtų klaidi-; 
narnos tolimesnės lietuvių, kolonijos, dėl aukscinu įdėtos žinutės 
Liet. S-. a Tirolyje pareiškia: 1.Centrinis Lietuvių Komitetas/Ta-i 
ryba/ yra įsteigtas 16.4.1946m, Jis veizia ir dabar,pirm,, .arei- į 
gas laikinai ein Dy.Dambrava, 2.kiekvienoje okupacinėje zonoje 
yra ne tik vienas, bet keli komitetai, bet, dėja, jie nė vienas 

3r". 2'. — _ ............ 1947.1.2^
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nelaiko savęs centriniu. Tas matyti jeu iš komitetų pavadinimų: 
"Lietuvių Sąjunga Tirolyje", "Vorarlbergo' L. R. Kryžius”, "Aukštu
tinės Austrijos Lietuvių Komitetas" ir 1.1, 3. Mūsų muomonc, ben
drumo ir sugyvenimo, nors ir pasitaiko atskirų mažų nesusiprati
mų, mums galėtų pavydėti kitos lietuvių kolonijos, 4. Dėl prita
pimo prie BAL.‘ ar Komiteto ir pasipūtimo - apie save mes nenori
me kalbėti, tai tesprendžia patys misų kolonijos nariai.

Sąjungos Valdyba.

VIII SliAi’OBIHIS KDNCkRTAS. 3.m. sausio 9 ir 12Q d.dInns- 
bruci.o Universiteto bibliotekos salėje įvyko du simfhiniai kon
certai su ta pačia programa. Buvo išpildyta: 1.Herman V/unsch-maoertai su ta pačia programa. Buvo išpildyta: 1.Herman vVunsch-ma- 
žoji linksma siuita op 37 su dalimis :a/Karžygiška fabula, b/Jau- į 
dinanti scena, c/ Intrigų žaismas, d/' finale /Happy end/.

ritas veikalas Innsbrucke buvo išpildytas pirmą kartą. Or- i 
Lestras ne visai vykusiai išpildė veikalo užduotį. Dirigentas 
Weidlich, matyti, per mažai paskyrė jam laiko , repeticijų ir 
dėmesio. Antroje Koncerto Qalyjc pasirodė mūsų solistas Andrius į 
Kuprevičius. Buvo išpildyta Šopeno piano e-mol koncertas op.11 
su* orkestru. koncerto dalys: a/Allegro maestoso, b/Romanze: Bar- ; 
gaetto ir c/Rondo: vivoe. Šį sykį A. „uprevičius pasirodė pilnam! 
savo žydėjime. Jis buvo visai ramus ir nesijautė ankstyvesnio 
nerviškumo. Jis buvo' šio momento tikras Šopeno muzikos interpre- ‘ 
tatorius, o orkestras jam tik akompanavo, ne atvirkščiai, kaip j 
nėr kitus Innsbrucko simfoninius koncertus, kur solistas būdavo 
diri gento-diktatoriaus ir. «įį pritrenkusio orkestro auka.

Kuprevičius mėgsta ir supranta Šopeną. Jį reikia pavadinti , 
ne tik tobulu šios dienos Šopeno interpretatorium, bet taip pat 
ir .kūrėju-poetu, kuris stengiasi atskleisti naujus Šopeno gaješo 
steūklus ir tuo parodyti klausytojui nau„u s lobius šio didžiojo* 
muzikos genijaus, Kuprevičius turi nepaprastai aukštą^techniką. ! 
Jo interpretacijai technika nedaro jokių kliūčių, o iš po jo aką/, 
dų plaukia gryna muzika. Kiekvienas klavišo palytėjimas-tai muzi-į 
ka. Nepaprastai gražūs stacatto, tokie švarūs ir gryni, lyg dei- Į 
mančiukai mėnesienoje. Taip pat gražus ir legattc ir akordų gry- ! 
numas. Šiame koncerte jautėsi tikra solisto koncertų rutina. So- 
listas taip pat santūriai naudojo pedalų galingumą. Be aukštos^ ’’ 
techninės kokybės, solistas pasižymėj- ir giliu savo veikalo ją- , 
studijavimu. Gražiai išskyrė pagrindines temas, bei yas priminė į 
atskiruose perėjimuose. v

Kadangi menas niekad nesustoja, bet nuolat ieško naujų ke
lių ir tuo pačiu atidaro naujus lobius, tai norėtųsi atkreipti ( 
dėmesį į tai, kad ar nebūtų sol i stui-kūrė jui tiksliau, skambinant: 
Šopeno kūrinius, pasirinkti prancūzų bei lenkų mokyklasK kurių 
tautų ir buvo Šopeno genijus, o ne interpretuoti juos vokiškąja į 
mokykla. Skambinant temas, įnešti daugiau romantinės melancholi- :

I

I

«

Solistas pilnai užtarnautai cavo gražią' didelę raudonų gė- į 
lių puokštę ir turėjo nepaprastai didelį publikosvprita^imą.

Trečioje koncertų dalyje buvo iopildyta R, 3 umano 1. sim
fonija B - Dur op 38. _ ____________ ______________ -------------------1 —

ŠKŪLBiFjLAŠ7 Yra gautas laiškas iš Lietuvos, rašytas Antano
Krikščiūno^ Atsi imti_galim___Sąjungoje _________ ;

PADIKA*. ~Ūz"'aukaš~tautieciams~K7ir B< redakcija nuoširdžiai ; 
dėkoja.

LĮ&..?' IV 4’i
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PASKUTINIS ŽINIOS. ’’

♦ 
DAR DĖL SAVANORIU ĖMIM5 AMERIKIEČIŲ KAIUCMENĖN. Ką tik gau-' 

tas butusi o inasbruckicčio pono Č. laiškas, kuriame jis smulkiai * 
informuoja apie savanoriu^ amerikiečių kariuomenėn. Ponas Č.rašo:

"Iš kompententingų šaltinių sužinojau, jog amerikiečiai sa-. 
: vo zonoje pradėjo kurti, taip vadinamas, "baitų sargybų kuopt-s".
j Tam tikslui yra paskirti soecialūs amerikiečių karininkai. Sargy-i 
Įbų kuopų uždavinįai-sandėlių ir sienų apsauga. Raudžiojc numatoma j 
sudaryti 3 lietuvių, 2 latvių ir 2 estų kuopas, ■’irq.oji lietuvių Į 

k kuopa sudaryta iš Schenfeldo /prie Regensburgo/ lietuvių stovyk- ' 
los vyrų, ji eina apmokymą ir jai numatytas uždavinys-saugoti

i Niurnbergo teismo rėmus. Apmokymas trumpas: sargybos, ginklai,pa
grindinės rikiuotės komandos angliškai, sargybos taisyklėm iš Lie
tuvos sargybų statutu. Uniforma numatyta pilkos. spalvos. Kuopųsa- 

‘dėtis pradedant 90 vyrų su 3 karininkais ir, baigiant 260 vyrų su į
12 karininkų. Kuopa turi savo ūkio skyrių. Didžio joj kuopoj yra j 

. 180 vyrų ir 80 pareigūnų ūkio skyriuje bei vadovybėje. Yra nūsta-' 
j tya amžiaus riba, bet J. ją didelio dėmesio nekrei piama. Daugiau ' 
■ kreipiama dėmesio į sveikatą ir padorumą. Iš kuopos vado reiualau- 
' jama ^nglų kalbos mokėjimo. Sargybiniams numatoma mokėti į mėnesį 
Į 300 RA ir čekiu u gol. Pagal čekį kartinoje galima bus pirkti kai 
I kurių smulkmenų. Nutarties jokios nereikalaujama. Nepatikrinto- , 
imis žiniomis, sakoma, po dviejų tarnybos metų suteikiama Amerikos1 
j pilietybė. Kandidatų daug, Stovyklos tarp s-vęs lenktyniauja,i6š-;
kodamos Amerikiečių ryšių karininko. Pirmon kuopoii- vienas pulk-ltn 

! kai po skyrininkas. Antrą lietuvių kuopą numatoma, tudaryti biohsta- 
;to stovykloje, mat, ten yra vienas leitenantas, g'.rui mokąs an
gliškai. Sužinota, kad septyniom kuopom neapsiribosią, vėliau pa- 
jlajpsniui numatoma steigti daugiau" - baigia laišką p.onas C.

T U R I N_Y S«
' 1. Naujiesiems Sąjungos rinkimams artėjant.

2. Žinios apie Lietuvą,
3. "Pabaltės Sloga"

i 4. Ar Baltijos tautų balsas turi nutilti.
5. UN sekretorius nuslėpė lietuvių skundą prieš SSSR,.
6. UNRRA persitvarko.

j 7. Jungtinės Valstybės dar nepadarė savo,
8. LKDn atsišaukimas į krikščionišką pasaulį.
9. Reikalaujamo tiesioginių derybų su Rusija.

: .10, Kiek ir kur Rusi joje’tremtinių.
Į 11, Sovietų generolas sulaiko žmonių medžioklę.Berlyne.
.į .12. D’3 maitinimo klausimas, ’ - ..

13. Iš D^ statistikos,
j 14. LAK priš VLIK, . . .

15., Lietuviai savanoriai priimami Amerikos kariuomenėn,
! 16, Kolegija lietuvi-ms kunigams.

17. Lundas ir MalmB,
i 18. Graži sukaktis.
’ 19. Lietuviai belaisviai,
i 20. Smulkios žinutės,
i 21.- l;mi gracijos kląusimn, . v.

2~. "Alpių Aido" koresp. p;-1 Įkaitėjimas su maestro Kuprevičium.
I 23. Vietinės žinios.

24. ?askutinės Žinios.
¥r; 2? ~ • ■ ■■
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