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"Alpių Aidos", badomas grynai ir.fcrmioinio pabtidŽin, stengi b- 
si‘informubti seto Skaityte jup apia aktuai i aus i i?.s reikalus, kurie 
iškyla mūsų dabartinio gyvenimo sąligos---, bei patiekti iš visų 
redakciniam kolektyvui prieinamų šaltinių kuo ė augi ausini žinių. 
Nesenai mes gavome iš užsienio teisingų priekaištų, kari kaip tik 
apie Austrijos lietuvių gy.orumą mes beveik nieko nerašome, Tiesa, 
mes dedame skyrelį "vietinės žinios;. bet jos ir links tik vieti
nėmis žiniomis. O kur V r'.rlbergas, aiūdas-.Masas, Snlshur g~.e. 
Gražiau, Spittslis ir kr.ti lietuviškieji centrai? N0t ir Austrijos j 
lietuvis domisi ir n->r. žinoti,' kai7 gyvena kaimyninės kolonijos, j 
todėl mes šuo šio nu cer io įvedame ' n elį "Austrijos lietuvių 
kfcnika”. Šio skyrelio pasisekimas i arais grynai nuo atatinkamų į
kolonijų gerų norų ir pastangų, Mes arafi.'me mūsų lietuviškų orga- į 
nizasijų valdybas ir atskirus tautiečius, kad tuos žmones, kurie i 
gali aelųti ir bešališkai vertinti kolonijos gyvenimo įvykius, pa
raginti pastoviai bendradarbiauti "A.pių Aide". Mes būtume labai 
dėkingi, jei šios žinai.ės mus pasiel -ų du kart į mėnesį, būtent, 
prieš 10 ir 25 dieną krekvieno mėnesio.

Antras mums rūpimas klausimas - tad įvedinąs laikrnštin sky
relio, kuriame skaitytojai laiškų fermoje galėtų iškelti įbęt ku
riuos savo sumanymus ir siūlymus, gilėtų pakrotikuoti^neigiamas 
ar pagirti teigiamas mūsų gyvenime pu»os« Bedažei ja už laiškuose 
pareikštas mintis' nesiima atsakomybės, nenaudoju"cenzūros^ teisių 
tik pasilieka sau teisę laiškus trumpinti. Pans šaus.pobūdžio sky
reliai kai kuriuose lai kraičiuose tampa labai gyvu ir gražiu dis
kusijų ir polemikos foytjsu, Mes prasimo gerbiamųjų skaitytojų  ̂
bendradarbiauti ir šiame skyrelyje, bet.griežtsi laikytis^vieš;- 
jo žodžio etikos, vengti asmeniškumu oo. dimagc gi jcs. Laiškai tu
rėtų būti labai kondensuoto turini? Ir trumpi. Sį skyrelį numato
me įvesti nuo 5 numeric. .

vienas dalybas — tai kai kti*11! nrū.S'ų slsaitytsjtį nus i slum— 
.Urnai, kad jie negaunu nusi pirkti laikraštėli o. Tuo nusiskundžia 
tolinu nuo oentrų gyvenantieji tautiečiui. Mes pranešame, kad 
kiekvienam sutinkame siuntinėti laikrasteiį pastų,.jei ous pri
sirytas- užsakymas ir pinigai bent us keturis numerius is anksto.
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BALTIJOS SBASTV TRAGEDIJA.

Tokia antrašte šveicarų dicnraštis"Heue Zttrioher Zeitung” 
/Hr. 221/, vidudienio laidoje, deda vedamąjį.

"Miisų laikais nedaug kraštų dėl politinių įvykių nukentėjo 
sunkiau, kaip trys Baltijos respublikos - L’stijr., Latvija ir Lie
tuva. 194o motų birželio mėn. jos buvorusų armijos okupuotos.Na
ci analini o nesipriešinimo vadai tapo išžudyti ar deportuoti, ir
tis krašt.ii, po vieno žinomu "tautos pasisakymų", įjungti į Sovie
tų 8pjungą. Žemės ūkis, pramonė, prekyba, visas valdžios aparatas 
ir ypač švietimas pateko į komunistų rankas. Po metų baltai turė
jo pergyventi kitą svetimos kariuomenės invaziją - šį kartą vokie
čių. Komunistinė smurto valdžia buvo pakeista nacionalsocialisti
nės despotijos pavyzdžiu. Valymai ir doportacijos.tęsėsi toliau; 
19k/ metais šimtai tūkstančių baltų išvežta į Vokietiją privers
tiniems darbams. Tų metų rudenį vokiečiai turėję iš Pabaltės pa
sitraukti, ir svetimųjų viešpatavimas vėl pakeli ė vardą. Atkaklių 
kovu rn°tv buvo sunaikinta šimtai sodybų, tiek puolančiųjų, tiek 
besfiginančių. Bijodani rusų. Pataitės gyventojai Lėgo masėmis. 
Anie 30.000 baltų pavyko persikelti Švediją. 2 00.000-įsi Ii e jo į 

■’’’oIlj s c i v si1 i t, i s *
Anie šių trijų mažu valstybių ’’ ų gyvent: jų likimą pasta- 

ruo :u laiku pasirodo ma..ai žinių,ne <ė. to, kad pradžioje parody-_ 
tas gyvos atjautimas būtų atšalęs, a: tad tie kraštai būtų per tolį 
kad bežadintų vakarų Europoje dėmėj ii.ašį, bet tik dėl to, kad va
karų Europoje tik neaiškiai žinoma, 1 as Pabaltė.'e dedasi. "Gele
žinė uždanga" ten yra storesnė ir ne].'Įeinamesn;. negu kur kitur 
visame jos dideliame ilgume. Ten nėra jokių užsienio koresponden
tu, jokie svetimų valstybių atstovai neįsileidžianti, jpkios UMBRA 
misijos neįžengė į tos sritis. Tik labai ?;.edaugr liui baltų pavyko 
~>o antros rusų okupacij -s šalį apleisti. Tik į nedaugelį laiškų 
iš vakarų Europos kraštų gaunami atsakymai. Taigi, telieka infor
macija, patiekiama pečių sovietų spaudos ir radio.

Toliau laikraštis paduoda "The Economist" rašinį, kurį ir mes 
šiame numeryje spausdiname.

TABALUS DABAR/

Įtakingas anglų finansinių sluoksnių laikraštis "The Econo
mist" nesenai įdėjo t-traipsnį, šiek tiek nušviečiantį dabartinį 
uobaltės gyvenimą.

"Pabaltės kraštų bolševiklnimas tik pamažu težengta pirmyn,- 
riš ; laikraštis,-jis turėjo nugalėti didelį vidujinį pasiprieši
nimą, nes didelė gyventojų dauguma buvo nusistačiusi demokratiškai 
_ ir, būtent, žodžio tikrąja prasme. Krašto ūkis rėmėsi dideliu 
skaičiumi mažų ūkių, susibūrusių į įvairins draugijas. Gyvenimo 
standartas ir apšvietimo lygis buvo aukštai pakilę. Vienintelis 
kelias tuos žmones subolševlkinti buvo, pirmiausia, pavartoti smur
tą, ir drauge - komunistų doktriną bs galo kartojant, tuo būdu pa- 

> mažu skbpyti ją gyventojams".
"So smurto pavartojimu,- rašo "Eoeuomist” toliau-,, - rusai 

nesivaržė. Daugumas•jaunų vyrų tapo pašaukti į Raudonąją Armiją, 
ir iki šiol dar nėra demobilizuoti. Tūkstančiai gavo, vadinamąjį,
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''žalią pasą" ir kaip "nepatikimi elementai" tapo išsiųsti į Sovie
tų Pasijos gilumą. Daugybė kitų tapo išsiųsta kaip "savanoriai dar
bininkai" u rytus. Jų skaičių nustatyti neįmanomo, bet rusų raci
jas kartą pranešė, kad vien tik 1945 metų pirmaisiais mėnesiais 
85.CJ0-lietuvių tuo būdu paliko Dabai*-,ę. Per 194-> matų vasario 
mėnesio rinkimus kandidatus statyti t galėjo komunistinės organi
zacijos, o rinkimų taisė buvo suteikti ir krašte esančiai kariuo- 

' manei bei sovietų rus: škiems. pareigiai: ims, Į administracines vie
tas neįsileidžiami ne komunistai. Ūkyje veik vis is įmonės tapo na
cionalizuotos, o paliktos savarankiškumui, didelėmis duoklėmis ir 
varžančiais potvarkiais pamažu žlugdomod.

Zomuni etinis tikėjimas buvo skiepi jamas baliams greitai, ta
čiau pasisekimas meter o iidelis, ypač todėl, kad nebuvo galima 
rasti pakankamai marksistine doktrina tikinčių mokytojų. T.uo nuo
lat skundžiasi Soviet: Rusijos spauda ir radijas Kukėtosiose mo- : 
kyklose sąlygos rusam; y?a palankesnės. Kiekvieni ms universitete 
buvo įsteigta markPizr.o-leninizmO katedra; komunistinės doktrinos 
klau-uyi ras visiems studentams buvo privalomas. Be. , bendrai, sovie
tų propagandos intensj. vu aas susidūrė su teohniškuis sunkumai s, kai j 
antai: trūkumas propagandinės medžiagos, nedidelis radijo klausy
tojų skaičius ir susisiekimo sunkumai Visose' trijose Pataitės 
valstybėse dvasiškiai yr i pašalinti iš mok^kl]j. aip pat dvasi
nės? neminari jos ir sekma lienio mokyklos yra uždaiytos. Bažnyčios 
tebeveikia, -tačiau jų veikla apribota sakramentų suteikimu, pa
mokslai smarkiai suvaržyti ir yra politinėje priežiūroje,

Visos šitos priemonės niekuo nesiskiria nuo pirmosios oku
pacijos, 1940 metais ir 1941 m., poli t4kos. Set rusifikacija da
bar vykdoma be atodairos. Nors tik nedaugelis baltų gali skaityti 
ir rašyti rusiškai, visi valdžios parėdymai skelbiami rusų kalba, 
l-e to, pradėjo plaukti nenutrūkstanti rusų ayvykėlių srovė.-Iki 
šiol virš 20,000 rusų apsigyveno Eaunc ir virš 4C.0OO Vilniuje. 
Tartu 1939 metrais turėjo 140.000 gyventojų, šiuo metu padidėjo 
aavo gyventojų skaičiumi iki 5Q0.000, kas, aišku, tegalėjo atsi
tikti esant atatinkamam įvažiavimui iš nebaltiškv. sričių, kiškų, 
kad šiom dviem žmonių srovėm - vietinių gyventoju, deportacijai ir 
svetimšalių atvykimui - besitęsiant -Baltijos kraštų tautinis 
charakteris netolimoj ateity bus sunaikintus.

Bušų vedamu 'Jukine politika" atsitinka tai,ką jau iš kitų 
pavyzdžių žinome. Žymi Sulis pramonės įrengimų yra demontuota ir, 
drauge su žemės ūkio produktų atsargomis, dideliais kiekiais ark
lių ir galvijų, po įvairiomis galimomis priedangomis išgabenta, 
laike karo sunaikintos pramonės įmonės tik labai nedaugelyje at
sitikimų vėl atstatytos.

Gyvenimo standartas visose trijose respublikose yra pasi
baisėtinai žemas. Iš raoionuctų produktų tik ruginė duona gauna
ma periodiškai. Vidutinis Htlyginimas yra 300 rublių mėnesiui,kas 
rtatinka, maždaug, 2 kg. sviesto - kainą. Butų trūkumas yra toks, 
kad tik labai nedauge1 is asmenų gali turėti atskirą kambarį. Tar
tų mieste maksimalinis gyv. patalpos plotas vienam "asmeniui yra 
C ky.m. Rūbų ar avalinis krautuvėse nėra. Žmonės patenkina savo 
reikalavimus, kiek tai it viso yra galima,, tiesiog natūralia mai
nų prekyba. Bet Estija kurios ūkinė pidėtis, ypatingai mityba, 
iš visų Baltijos kraštų j ra geriausiu, yra netoli aiškaus bado.
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Olose liūdnose ūkinėse ir politinėse sąlygose nėra jokios vil
ties ir jokios "laisvės_nuo Baimės". Iš skaitlingų baltų pabėgėlių 
ir "išvietintų asmenų" Švedijoje ir Vokietijos bei Austrijos vaka
rinėse zonose atsiranda -os vienas iš šimto, kuris sutinka laisva 
valia grįžti į savo tėvynę. Vakarų galybės paragino jų okupacinėse 
zonose esančius baltus grįžti name, bet neverčia jų daryti tai,nes 
nei Jungtinės Valstybės nei Didžioji Britanija nepripažino Balti
jos kraštų- įjungimo į Sovietų Rusiją,"

PABALTĖS OKUPACIJA YRA NEPATEISINAMA, sako Eenry WaUaoe.

K'lip rašo "Amerika" /1947.1.10./ buvęs Amerikos vicepreziden
tas ir prekybos sekretorius Eenry Wallace‘nesenai jo red. savait- 
rascio "The Dew Republik" vedamuosiuose parašė, kad Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos okupsoija yra nepateisinama. Jit rašo: "Sovietų 
elgesys šiuo atveju yra priešingas visoms sąvokoms, išreikštoms 
Atlanto Chartoje ir Jungtinių Tautų deklaracijoje ir nuostatuose"

JAV VYRIAUSYBĖ DIB TREMTINIŲ.

"Amerika" ,2o. 12.-1 94 E BAU? pirmininkas dr. Končius, BAJG? di
rektorių tarybos įgaliota, paruošė i: .teikė atitinkamoms įstai
goms visą eilę pranešimų apie lietuvi, tremtinių Europoje padėtį., 
Prane Šimuose buvo plačia: ir išsamiai lušviesta tremtinių gyveni
mo padėtis ir jų negrįžimo priežastys. Pranešimu: se taip pat nuro
dyti praktiški keliai, kaip turėtų tilt' elgiamasi su tremtiniais 
ir kokia parama be jokių atidėliojimų jiems teiktina.

Ten buvė išdėstytos ir didelės skriaudos, padarytos ir daro.'- 
mos Lietuvos žmonėms, Pranešimai buvo įteikti prezidentui Trumanui, 
valstybės sekretoriui Byrnus, Karo Departamentui ir kitoms įstai
goms. Į pranešimą prez< Trumanui atsakė Valstybės Departamento Ry
tų Europos reikalų skyrit.ua viršininkus Llewelyn Thompson. Savo at
sakymo rašte U.T;.Thompson pirmoje eilėje požymėje, kad JAV pažiū
ra Baltijos valstybių atžvilgiu nėra pasikeitusi, kad Balti j os vals
tybių atstovai Amerikoje tebėra šios šalies vsnt&A.jibybžų pripažįs
tami.. Toliau Thųmpson pareiškė, katf nebus priverstino tremtinių 
grąžinimo, kad Jungtinėse Tautose steigiama tarptautinė pabėgėlių 
organ! zaoi j* /IRO/ turės savo tikslą pagelbėti tremtiniams įsikur
ti naujose vietose. Tuo pat tikslu rūpinasi Intui governemental Com
mittee on Refuges.

oi
SIUNTINIAI IŠ JAV Į AUSTRIJĄ.

Kaip praneša "Amerika", B/;U? paskutiniu laiku išsiuntė į Eu
ropą maisto, drabužių, vaistų, knygų ir kitų gėrybių už 14.000 doL 

Austrijos lietuviams pasiųsta 1,100 svarų knygų - 550 dolerių 
vertes.

LIETUVOS MINISTRAS :?AS RCRIEŽIŲ.

Roma,-Kalėdų ir Inujų Motų progų Lietuvos ministras Stasys 
Girdvainis buvo priimtas audiencijoje pas Šv.Tėvą. "Amerika" 1.17.■

B57"47---------------------- ------------------ I937737I7-“
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■E4 M.4H0 ABIE LIETUVOS 1 ULIISVĮDIMĄ M R.W.H.CHAMBE'LIH.

"Dirva" /sausio 31 d./.čeda ilgesnį H. Yčai tas pasikalbėjimą 
su žinomuoju istoriku ir vi--Buomenininku p.U.H.Chambfiin, kuris įy- 
ko po jo -paskaitos "Sovietų Sąjunga ir pokarinis pasaulis".

"Baigus p. Chambs'liii kalbėti, as priėjau ir kalbėjausi apie
5 minutes.- Paklausiau, ar jis iš tiesų mano, kad galima taikingu 
būdu atitaisyti neteisybes, sovietų padarytos Baltijos valstybėse.

Cbsmb?lin atsakė, kad ne: Baltijos valstybės yra inkorporuotos 
į SSSR ir vargiai galima dėl jų išlaisvinimo su sovietais susitar
ti. Jis manąs, kad Baltijos kraštus i išlaisvinti galima tiktai ka
ru.’^is turi be galo daug simpatijų Lietuvai, Latvijai, Estijai, 
ir nuoširdžiai joms linki išsilaisvinimo.

Dar paklausiau, k} jis mano dėl Baltijos išvietintų asmenų 
likimp.

.Tai yra didžiausio tragedija,- atsakė,- Be abejo, jiems toks 
emigruoti." .
• amiKLiUSOM® LIETUVOS ATBUVUS JT POSĖDŽIUOSE.

Hew Yorkas. Visa Amerikos spauda praneša, kad JT pilnaties 
sesijos atidarime, 1945 r.. spalių aėn. 23 d,, dalyvavo kaip stebė
tojai, ir lubaitės kraiti atstovai: Lietuvos įgaliotas min. p.ža
de iki s in pasiuntinybės rarys J. Kajaekas, taip pat. estų - charge 
d’affaires Johannes Kaiv,

BALE1 VAJAUS BRADŽIZ.

Sausio 24 d. Naw forks Waldorf-Astoria viešbutyje įvyko ofi
cialus BALE 1947 metų vajaus atidarymas, kurio pr -grama buvo trans
liuojama por. radio. Vajaus irvckaci jų ..atkalbę j o arkivyskupas Pran- 

'ois Z-.Mo. t.Intyre; po t o sugiedotas Amerikos himnas, artistei Bar
barui Darlys vadovaujant. Įžangos žodi pasakė BU? pirmininkas kun. 
-dr, Končius. .Programos vedėjų pakviestas gen. William B, Haskęll, 
CARE vedėjas. Lietuvos Ministrų vardu kalbėjo Lietuvos generalinis 
konsulas Jonas Budrys. 3k. jo kalbos, generolui Haskell paprašius 
pagerbti Lietuvą, sugi kL” tas IdutuvOs Hi nines, .Pagrindinę kalbą po
sakė James A, 'Parley, buvęs Basto sekretorius, Bi Ll?. va jaus garbės 
pirmininkas. Jis ragino lėlpti lietuvius tremtinius ir atidaryti 
jiems vartus į Ameriką, Vysk. -John Hsv c Gannon, Vyskupų Adminis
tracinės Tarybos iždininkas, įteikė BL d? pirminiu Ai Amerikos ka
talikų vyskupų dovaną 'lietuviams Selpt . - 10.300 Į-■lerių Šokį.

Iš-viso, vajaus atidarymo metu Br.ūi? aukų įteikta 11.-700 d oi,

KV5 ĘĮiJi&lASI SAUK'‘1 ‘SEIMĄ ,

"Dirva"/sausi o 31/ rašo, kad vyksta pasitarimai dėl metinio 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos .seimo šaukim;, Taip pat pranešama^ kad 
LVS atstovas šicipis* dienomis vėl išvyki- į Vokietiją pas tanyščius 
lietuvius tremtinius jam pavestais uždaviniais..

' ZZZZ- ' 193775717
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ŽIBIOS 15 "TPRATDCS" 13 "IZVESTIJŲ".

MARIJAMPOLĖS CUEiAUS FABRIKAS PRADĖJO VEIKTI. Vilnius, vasa
rio 4, ynuos.kor.pran.tolsfonu/. Į SSSR veikiančių cukraus pramo
nės įmonių skaičių įsijungė Marijampolės cukraus fabrikas - tra - 
Šias atstatytųjų cukrrus fabrikų Lietuvoje.

Vietoj griūvėsiu, paliktų vokiečių užgrcbikų, išaugo naujas 
fabrikas, aprūpintas pirmaeile technika, Įrengimo! gauti iš bro
liškų respublikų.

Pakrikas išleido pirmą produkciją, ’linai i[naudodamas gamy
binę galių, naujasis fabrikas išleis iki 800 centnerių cukraus Į 
parą.

Red. pastaba: Tą pačią Žinutę talpina ir "Pravda", tik joje 
priduriama, kad "didžiulę paramą atstatyto jams suteikė Rusj|osfe- 
deraoijos darbo žmonėt, aprūpinę liaudies statyki Trūkstamais in- 
rongimais ir kvalifikuotais kadrais".

DOVANA LIETUVIŲ MUZIEJUI. Vilnius, vasario i./"’ravdos" kor/ 
Lietuvos nacionalinio meno muziejus praturtėjo žinomų rusų daili
ninkų paveikslais. 5icmis dienomis Leningrado miesto taryba pado
vanojo muziejui 10 paveikslų. Tarpe jų: Petrovo-lodkino "Menininko 

i žmonos portretas" ir J.ustcdijevo "Motinos portretas".
Iš Maskvos muziejaus ga-'O 30 paveikslų. Jų tarpo Kepino "Ve

žikas", Lovį tano "Vaizažas”, Savrazovo "Varnėnai atskrido", Paro- 
vo "Moters paveikslas", o taip pat eskizai ir piešiniai Burikovo, 
Grabaric, Juono ir kitų rusų dailininkų. Be to, 1 askvos taryba par
davė lietuvių muziejui didelį kiekį Favorskio, Kravčenkos, Vereis- 
kio, Svarogos graviūrų.

ATSTATYTA PUŠKlNį SODYBA - MUZIEJUS. Vilnius, vasario 6./Prav- 
dos kor./ Lietuvos sostinės priemiestyje, Markučių miestelyje, yra 
didžiojo rusų poeto Puškinu sūnaus Grigorij Aleksandrovič Buškin 
sodyba - muziejus.

Į Markučius Puškinai atgabeno dai;g didžiojo poeto daiktų,dide
lį akrarelinį portretą Batalijos Puškin /Gončarov/, dalį baldų,nau
dotų Aleksander Ssrgejevič, daug šeimos portretų, knygų iš poeto 
nuosavos bibliotekos ir hit. Ssigorij Aleksandrai ič Puški n mirė 
1905 metais, o jo žmona ’.'arvarn Aleksejevna - 1935 m. Abu jie pa
laidoti Markučiuose šalin koplyčios. Markučių sodybą Grigorijaus 
Puškino žmona paliko Vilniaus Rusų Draugijai su sąlyga, kad joja 

Į būt' Įsteigtas Puškinų šeimos muziejus.
Dabar sodyboje vyksta atstatymo cirkai. Sodjba - muziejus bu- 

| vo atidaryta vasario 10 c., minint 11( didžiojo rusų poeto mirties 
j sukaktį.

BALSAVO ARTI 100$. IŠRINKTI STALINAS. MOLOTOVAS...Vilnius,va- 
: :.'.rįc J‘o. /Tsss/, Praradimui rinkimų į Lietuvos TSR Aukščiausią

1 orylą buvo sudaryti 180 rinkiminių apygardų. Tose apygardose bu- 
I vo Įsteigtos 2.277 rinkiminės apylinkės. Iš visve rinkiminių komi- 
; sijų vasario 11 d. 18 vai. gautos žinios apie užregistruotų rinki- 
j kų skaičių ir apie rinkikų atvykimų į Aukščiausics LTSR Tarybos 
į rinkimus.

Pagal tas žinias visose rinkiminėse apygardose užregistruoto
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1.510.150 rinkikų. Iš jų Aukščiausios LTSR Tarybos rinkimuose da
lyvavo 1.439.523 rinkikai, arba 97,91$ bendro užregistruoto rin
kikų skaičiaus.

Visose 100 rinkiminių apygardų uz komunistų ir nepartinių blo
ko kandidatus balsavo 1.449,'386 žmonės, kas sudaro 98,05$ bendro 
rinkimuose dalyvavusiu rinkikų skaičiaus.

Lietuvos TSR Aukščiausios Tarybos atstovais išrinkti: Vilniaus 
miesto Sovietų rinkiminėj apygardoj lir.ll soviettj liaudies didysis 
vadas draugas J.V.Stalin; Kaunu miesto Stalino rinkiminėj apygard 
cl-j Hr.18 - drg, V.M,Molotov; Klaipėdos miesto Senamiesčio rinki
minėj apygardoj Hr.36 - drg. A.A.Ždanov.

Rinkimai praėjo su gyventojų dideliu politiniu pakilimu. Viso- 
se rinkiminėse' apygardose pastebėtas didelis rinkikų aktyvumas ir

■ organ!zuotumas. <
Atstovų, išrinkti. į LTSR Aukščiausią Tarybą . pilnas sąrasas 

skelbiamus respublikinėje spaudoje.

LIETUVOS GYVWM0 ASŽVALSA.

RINKIMŲ KOMEDIJA- -.m. vasari.; 9d. Lietuvoj.; įvyko, vadina
mieji j rinkimai į Lietuvos T35 Aukščiausiąją Tarybų, Balsavo, aiš
ku, irti 100$, ir vis: jie balsavo už. vadinamąjį, komunistų ir ne
partinių bloko sąrašą - dėl tos paprastos priežasties, kad kito są
rašo iš viso nebuvo.. .

Pirmuoju kandidatų, aišiu, buvo draugas Sta .Inas, po to pa
prasta eile sekė kiti Maskvos politbiuro nariai, 'ūsai, einą įvaiB 
rias pareigas Lietuvoje ir, galų gale savieji parsidavėli ai su 
Sniečkum priekyje. Tarp gausybės ne lietuviškai skambančių pavar
džių, formos lėliai, įterpta kelios lietuvių darbininkų ir inteli
gentų pavardžių. Vilniuje tokiais kanlllataia buvo prof. Žemaitis, 
Vilniaus Universiteto Rektorius, J. Tijūnėlytė, g.mnazijes mokyto
ja-, M. Sargautos, inžinierius, J. Si tunelis, da •Liniukas,. .

Visą šį kandidatų statymą lydėjo didelis tr.ukšmas: nuolati
niai mitingai ir ilgos’ kalbos, visada baigiamos Stalino išgarbini- 
mu. Vilniaus rinkimų remisijos vaikščioję agituojamos net po butus 
ir ki&kvienam rinkiku, yadovonojo po italino atviizdą, kad pasika
bintų ant sienos šv ntųjų paveikslų vietoje.«. ,š visų tų mitin
gų didžiausias, atrod , buvo Vilniuje, Pilies ai ;štėje, kur drg.. 
Sniečkus pranešė 40.0 i0 žmonių miniai , kaip rašo rusų spauda, kad 
didysis valas sutiko būti kandidatų į Lietuvos T.1R Aukščiausią Ta
rybą. Žmonės iš įmonių ir įstaiga čia buvo atvesti rikiuotėje ir 
porą valandų turėjo š Itį, kol draugę Sniečkus, Kustov, Čistiakov 
ir kiti garbino Stalin.,, Jia Sniečkus riša gerki ”9uk$, £-d lietu
viai turi būti dėking ' Stalinui, nes jis jiems grąžinęs istorines 
žesuB Vilnių ir Kla: pėdą. Matyt, kai ir Rniečkii ne paslaptis, 
kokius jausmus lietuvi'ai tikrumoje turi okupantans ir jų vadams...

Įnagėliui dar kils klausimas, kam visas šitas triukšmas buvo 
reikalingas. Juk tikrumoje kandidatus parinko ko aparti ja su NKVD. 
Visi tie kandidatai t'irėjo būti išrinkti, tad ka a tas triukšmas? 
(Ji; 1 kad paskatintų daiyvavimą rinkimuose? Ne, nu išimtis /arti 100/ 
trip pat senai buvo nustatytas visiškoje tyloje...Tas didelis 
triukšmas buvo reikalingas, kad sudarytų t.ikrų rinkimų įspūdį.Ta- 

' čiau tas,gal būt, pavyksta Rusijoj, bet Lietuvoj tikrai nepavyko.' 
hiszzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxnK^nzz
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ŽEMĖS REP CILIA.

Rusai, antrą kartą užėmę Lietuvą, tuoj vėl pravedė savąją že
mės reformą. Babr jų ?vsrbiausia propaganda yra, kad jie beze:. 
mįsima davė žemę, o mažažemiams jos pr'.dėjc. Jie dabar nuolat kala, 

| kad vieni ir kiti už tai turi būti dėkingi sovietų valdžiai, kad 
i tik sovietų valdžia yra jų draugas, c sovietų valdžios priešai yra 
f jų priešai, kurie tą ’.ėmės kąsnelį tykoja atimti, Visiems žinoma, 

kad komunistų partijos doktrina reikalauja žemės ūkyje kolektyvi
nių ūkių steigimo, Atrodo keista, kad šie aršūs kolchozų steigė
jai ima ‘dvarus ir stambius ūkius dalinti ir steigti vienašmenius 
ūkius. Tačiau dėl to lar nereikia maryti, kad jų nusistatymas bū
tų įasikeitęs, Bežiūrint aiškaus kale rožinės sistemos bankroto,

• jie, kaip pridera tiktiems fanatikams . tebesilaiko savo senų dok
trinų. Bet Lietuvoje iš kituose jų užimtuose kr.’J uose dalinti Že- 

j me juos verčia politi.airi ir strateginiai išskaičiavimai - noras 
' s iuiūė ti žemdirbius tai pusavy, patraukti neturtingųjų žemdirbių 

luomą savo pusėn ir jo ' egelba suriesti į ožio ragą stanbius ir 
vidutinius ūkininkus. Ii tik paskui jau imtis kolchozų steigimo,

I Kaip iš Lietuvos ateinančios žinios rod:, šita sukta rusų politi
ka dalinai turi pasisekimo. Atsiranda žmonių, kurie iš tikrųjų už 
gautą žemės gabalą pasle.aro' svetimųjų tarnai. Tekių atsitikimų, 
žinoma, nėra daug, nes provincija yra icr didelėje partizanų įta
koje, bet šita rusų taktika sudaro jiems nemaža^rūpesšio. Todėl

i Lietuvos slaptoje spaudoje griežtai smerkiamas žemės reformos su- 
I. laikymas. "Gal nebūtumėme šiandie taip po purvą mėšluoto _ bato min- 
Į domi, jei tie, kurių savo rankose valdė Bepriklausomos Lietuvos 
i vairą, nebūtų padarę tų klaidų, kuries turi atkreipti .mūsų dėmesį, 
i kad daugiau nepasikartotų..."- rašo vienas slaptas laikraštis /Ko- 
I vos keliu/. "116 už dvarus, ne už kapitalus šiandien, kovoja lais

vės pasiilgusi Lietuvos liaudis, bet už naują gyvenimą, sukurtą 
demokratijos pagrindais Ateities Lietuvoje ūkininkas, naujakuris 
arba partizanas neneš bulvių centnerio į ketvirtą aukštą, kad gau
tų iš žydelio vieną litą, tuo tarpu kai miesčiorpalaikis nežino 
kur pinigų dėti. Nepakęsim, kad kažkokie neaiškios kilmės marga
sparniai mėgintų atgauti savo dvarus tada, kai daugelis grynų lie-

I tuvių žemės artojų šeimų kovoja dėl duonos kąsnio. Turės būti pra-
I vesta pilna žemės reforma, duodanti galimybę visiems lietuviams, 
; mėgstantiems žemę dirbti, turėti nuosavą žemės^sklypą.•."

Tai yra partizanų žodis bežemiams ir mažažemiams.

VALYMAS LIETUVIŲ KOMUNISTŲ TARP]:.

Vilniuje įvykęs Kompartijios CK Plenumas rėdo ir vėliau.vie- 
i šni paskelbė, "kad Lietuvos kompartija parodė didelį nesugebėjimą 

pravesti krašte bolševikinę mintį? organizuoti pyliavų^išrinkimą, 
! kontroliuoti administracijos aparatą kuris pilnas buržuazinio 
1 nacionalistinio gaivelo dar daugiau - kai kurie kompartijos^va- 
. d -vaujautieji s juogeniai ne tik nepratę griežti.mo prias/burzue- 
I zinc reakciją, bet net uataikavo jai stengdamiesi padėti jų pra- 
' žūtinguose šovini etiniu jas siekimuos . ' 
i

_________ Ii-

10



9
--------------------------------------j-į-r-Į-g— -j-j- Įfj-g . ‘

Kompartijos šuva;, i avima Vilniuje valymo kaciją pradėjo Snieč
kus, pirmasis kompartijos sekretorius; Savo prakalboj jis ypač žiau
riai užpuolė Kauno kompartijos CK veikimą. Sniečkaus žodžiais, Kau
no komitetas ne tik nekovojo su buržuaziniu gsivilu, bet jį stačiai 
-rėmė. Esą, vienas iš CK sekretorių padėdavo naci<nalistiniams"ban- 
ditams"/t.y. partizanams/ apsirūpinti dokumentais ir veikimo prie
monėmis.

Taip pat buvo smarkiai užpulta Kauno vykdom, jo komiteto veik
la, kur esą susispietę nacionalistiški gaivalai, prisidengę loja
lumo kauke, ne tik satuotucja socialistinę statybą, bet, dirbdami 
su banditais, siekia atstatyit lietuvyje buržuazinę santvarką.

Pagaliau buvo pranešta, kad iš Kauno CK pašalintas pirmasis 
sekretorius Grigalavičius, švietime, ir kultūros reikalams sekreto
rius Bieliauskas ir dr.r S lietuviai sekretoriai. Visi atleistieji 
tuoj buvo areštuoti.

Tuo pat metu Luv atleistas iš pareigų Kaum vykdomo komite- 
t- pirmininkas Krastiins, senas bolševikas, Lietuvos latvis. At
leista ir suimta ir daugiau administracijos pareigūnų. Bar reikia 
Pridėti, kad tuo pat metu buvo atleisti iš pareigų ir areštuoti 
keli apskričių kompanijos sekretoriai, pagal pavardes risi lietu
viai .

Komunistų suvažiavime Vilniuje buvo smarkia:', kritikuota ne ta 
kompartijos politinė veiila, bet ir visas administracijos aparato 
veikimas Lietuvoje. L, bai aštrią kalbą pasakė Gedvilą, kuris dabar 
vadinamas "Lietuvos ministru pirmininku”. Jis reikalavo ičvalyti 
Lietuvos administraciją ir partiją nu' reakcinio elemento. Esą, 
aukšti administracijos pireigūnaj pradėjo pataikauti buržuaziniam 
reakciniam judėjimui. Jo to plenumo prasidėjo pr evarta organizuo
jamų mitingų banga visame krašte, tik. lu paremti ir užtvirtinti 
partijos viršūnių nutarimas,

Lietuvos komparti jos sekretčrius švietimo ir kultūros reika
lams Preikšas plenumo posėdyje smarkiai užsipuola Lietuvos švieti
me ir kultūros darbuotojus. ?reikšas .apkaltino L otavos rašytojus, 
kam jie esą vengia rašyti tikros bolševikinės dvasios veikalus. 
Kaltino profeęorius ui. skiepinimą stu entanfs nac .onalistjnės dva
sios. Tvirtino, kad visos Lietuvos švietimo aparatas esąs užterš
tas reakcionieriais. ,‘o to, tuojau iš Kauno univ-rsiteto dėstyto
jų buvo atleista a pis 2C asmenų, jų tarpe Lietuvis isterijos pro
fesoriai Augustinas Janulaitis ir Ignas Jonynas, apkaltinai, kad 
savo paskaitose sąmon ngai klastoję istorinius faktus. Taip pat 
atimta teisė skaityti paskaitas profesoriui V.Jū’gučiui, Gestapo 1 
2 metus kalintam Štuthofo koncentracijos stovykloj.

" Zi enybė” Br. 44

- Klaipėdos Miešti architektas J.C.bas "Lais’ ’ie” rašo a,.', e
miesto sugriovimą ir atstatymo darbus. X

Kero metu visišk .i sugriautas uostas ir sunųikinta pramonė. 
Suna’.k’uta 38% visų p.šiitų, 28% pastitų teliko tik sienos. Pagal 
penkmečio planą 1960 metais Klaipėda turėsianti 30.000 gyventojų. 
Miesto centras'būsiąs ties Liepų gatve

- "Tiesa" rašo, ka-i studentų priėmimas į aukštąsias mokyklas
vykdomas griežtai pagal planą. Jau dabar žinoma, kiek 1947 metais 
bus priimta studentų į visas aukštąSiaSaSdetuvos mokyklas.Kauno ir 
Vilniaus Universitetą:, priims 1800, Vilniaus Bedigog. Inst. 330, 
Klaipėdos Mokytojų Inst. 15o ir Botnuvos Ž.Ū. Aka ..lemi ja 300 stud. 

'Hk?-37---------------------------------------------------------------------------------194773717"-
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SWH&OS ŽIBIOS 11 LIETUVOS.

LIETUVA ŽUDOMA IB BAIEI1UMA. Tiek Amerikos lietuvių spaudoje, 
tiek ir pačių amerikiečių spaudoje nuolat vis skelbiami “
tni ir duomenys, įtikinamai rodą, kad šiuo metu vyksta didelis.Me
tu? os žmonių naikiniams. “itai vienas tokių faktų is s.m. sausio 10 
d. "Amerikos" savaitraščio: .

"Vienam, žydui iš Vokietijas buvoduotas leidimas grįžti į Lie
tuvą susirasti savo sūnaus, kurį išsaugojo nuo nacių vienas lietu
vis ūkininkas, - - . .

jis nuvažiavo į Lietuvą, rado nurodytą vietą ir ta paeis Pa~ 
vurde ūkininką. Tik tas ūkininkas su lietuviška pavarde dabar buv* 
rusas: jį okupantai atkalė į lietuvio vietą, davė jam tą pačią lie
tuvišką išvaryto ūkininko pavardę, o lietuvis buvo išvežtas į Rusi
ją. Bu juo buvo dingęs ir žydukas."

"LAISVĖ" rašo apie "Tiesos" skaitytojų konferenciją, kurioje 
kalbėję: stud. Pocius, "Tiesos" bendradarbis Syamsauskas, piatin- 
tojas Aleknavičius, partinis veikėjas Asenavičius, "lar. Lietuvos" 
redaktorius' J.Šimkus ir Jaunimą teatro aktorius Sauka /skautams 
gerai pažįstamas.Red./,

C-IKAGO? "NAUJIKUOS" z 1946.11.19/ paskelbė p. R.nestokienės 
gautą iš.Lietuvos laišką, kuriame rasom:. .

"Aš dirbu toj pačioj vietoj ir gyv .nu ten pat ir tose pačio
se sąlygose. Bas mus malsiąs labai pabr .ngo. Nors šiek tiek pridė- 
io algos, bet kas iš to - vistiek negalimo pragyventi. Muito ua 
nedidelį uakietuka reikia mokėti po tūk-tantį ir p: du tukstancius 
rublių, todėl jūs man n eko nesiųskit, nes, gaudama .per .mėnesį 400 
rublių, tokio baisaus multi vistiek negalėsiu sumokėti ir turėsiu 
nuo’, siuntinių atsisakyt... ■ .

Gyvenu du kilometrus nuo miestelio, kelias slapias, purvinas, 
taip, kad neturint avalinės, reikia gyventi ir tupėti kambary. At^ 
rodo, lyg gyveni..."

UKMERGĖS partijos sekretorius Juodagalvis pranašė, jog Ukmer
gės aaskr. numačiusi valstybei parduoti 78.00J pūdus javų, o už tai 
valstiečiai gausią pirkti už £,5 mil. rub. prekių. Akcijai varyti 
į apskrities kaimus išvykę 70 aktyvistų.

UŽ POLITIKU VEIKLA Lietuvoje žmonas teisia tik karo teismai. 
Dėl akiu turima advokatu, bet jie nieko nereiškia, nos teisėjai re
miasi tik tąja medžiaga, kurią BKVD paruošiu per tardymus. Bausmės 
skiriamos labai aukštos. Buvo suimtas prof. T. Petkevičius, paskui 
neleistas, vėliau vėl suimtas ir nuteistas. Jablonskienė ir Lastis- 
nė nuteistos po 10 metų- Jablonskienės vyras buvo suimtas pirmos 
bolševikų okupacijos metų'ir žuvo. /AD, ,

LIETUVOJE daugelyje vietų žemė guli dirvonais. Ypač tni į5as—... 
tebima Žemaitijoje. Iš jamiškių žmonės keliasi gyventi arčiau miss- 
telių. Dėl to pasilieka tuščių ūkių ir nedirbtos žemės.

ŠIUO METU LIETUVOJ! veikia 300 koopercinių įmenių su 171.000 
narių. Tų .įmonių metinė apyvarta siekia 11 mil, rublių.

KR. 1947,3.1.
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LIETUVIAI SVETUR.

DR. KASIS GEIBIUS KALBĖJOSI SU N.Y. SPAUDOS ATSTOVAIS.

Buvęs Lietuvos prezidentas lankėsi pas miesto merą o’Dwyer, 
kuris domėjosi išvis tintai s i ai s.

New York, N.Y., sausio 29 d.- Ilgoje ir audringoje kelionėje 
! išvargęs dr. Kazys Grinius jau pailsėjo, pirmadienį jis gana ilgai 
kalbėjosi su New Yorko spaudos atstovais. Į viešbučio salę atvyko 
pačių didžiųjų dienrašoių atstovai, radijo stočių korespondentai 
ir daugelis kitataučių laikraštininkų.

Spaudos atstovų tarpe matėsi "New York Times' reporteris, "Ap- 
■ sooisteo Press'' atstoves, "NCi/CJ” radijo stoties korespondentas ir 
! daugelis kitų. Estų spaudą atstovavo d?. Marouš, ukrainiečius - dr. 
iMiSuha, kuris redaguoja. "Ivobodą". Iš lietuvių laikraštininkų spsu- 
I doB konferenoijon atvyko n.p. Antanas Vaičiulaiti;!, J.Lauoka,Pranas 
į Bajoras, p.Tysliavienė.

Jurgėla buvo vertėju į anglų kalt Daktaras Grinius padarė 
.' labai gerą įspūdį laikraštininkams. N> iurint į Bi’-tus metus, jis 
• labai gerai orientuojasi r greitai su Įkando. La: kraštininkams jis 

papasakojo dabartinę Liet tvos nelaimę, keldamas aikštėn vokiškų ir 
i rusiškų okupantų daromos -skriaudas.

GRINIUS Tiki LIETUVOJ LAISVE.
Dr. Grinius pareiškė laikraštinin’. ims giliausią savo įsitiki- 

i nimą Lietuvos Respublikos laisve ir ne' riki aus omyl e.
Buvęs Juie.tujos prezidentas sako, Kad Atlanto Chartos paskelb- 

; ti principaf^’nac’ius sunušusiat valstybes duoti mažoms tautoms lais
vę. Grinius tiki, kad rasai bus priversti apleisti Lietuvą, c lie- 

: tuvių tauta vėl galės tvarkyti savo roikalus.
I Bo spaudos konferenoi jos dr.Grinius nuvyko .į New Yorko mero 
i ofisą. Jį lydėjo speciali.'.! sudarytas komitetas, teras dr.Grinių 
ir visus lietuvius priėmė labai gražiai, ba to jie daug klausinė- 

, jo apie išvietintų asmenų gyvenimų stovyklose ir apie jų teises.
Dr. Grinius pastoviai apsigyvens i iladelfi jc j pas savo brolį 

Janą. "Naujienos", sausio29,

LIETUVOS KONSTITUCIJOS PlvJJESTAS .

Į Nesenai miręs buvęs Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo narys Juo
zas Grigaitis /solistės Grigaitienės vyras/ paruošė 1943 metų gn- j 
le ir 1944 metų pradžioje projektą naujai Lietuvos Valstybės kons-i 

! titucijai.
Konstitucijos projiktas turi 209 straipsnius, Kai Lietuva at-j 

J gaus suverenines teises, šiuo projektu galės pasinaudoti jos sei- ; 
; mas, gamindamas naują p .grindinį įstatymą nepriklausomai valstybei į 
į "Naujienos", sausi o 29.

JAV BREZIDTIITAS DR iĖNĖ LIETUVOS DIPLOMATUS. Wishingtonas. - 
Sausio 7d, sena tvarka .r papročiu Balti. Šiuose RtLauose įvyko di
plomatų priėmimas. Prez:.Centas H.Trumanas sveikinosi su 63 diplo
matinių misijų nariais, Priėmi ne dalyvavo ir Lietuvospasiuntinybės 
personalus, "Amerika",sausio 17d.j

Z^EZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ..  ZZZZZZZZZZZislŽZZZlZZZZZZZl
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PIRMIEJI LIETUVIAI AUSTRALIJOJ.

Manoma, kad pirmieji lietuviai Australijon atvyko tuo metu, 
' kai daugelis lietuvi-ų važiavo į Ameriką laimės ieškoti. Daugumas 
■ lietuvių apsigyveno lydney mieste ii apylinkėse, Visi šia atvyko 
i ieškodami geresnio gyvenini:, Australija savo turtais ir dideliais 
i žemės plotais traukė ii tebetraukia kiekvieną laimės ieškotoją.-

Kūrimosi pradžia buvo sunki. Bet ilgainiui jie apsiprato, įsi- 
j kūrė ir palengva pre atgyveno. Betrukus Sydneyujo užsimezgė pirmo- 
' ji Austrai! jog .Lietu vii. Draugija, prie kurios iriklausė Visokių 
i pkiiūrų lietuviai, J as palengvino ji padėti, ms dabar jie galėjo 
I pasitarti ir veikti organ!.zuctai .

šiandien lietuvių centras Aust: ali joj yra taip pat Sydney.
i Ta.- moderniškas miestą:.; su pusantro milijono p, vantojų. Čia lie- 
i tuvių draugija vadinas "Litho-Australian Scale y’. Ji turi apie 
[ 20.3 narių. Prie draugijos yra knygynas, kuris Lietuvos nepriklau- 

so-..y.to laikais buv; r. .olat papildoma naujom! >- knygomis per Už-
- smile Lietuviams Remtį Draugiją. Australijos : i e tuvių draugija 
: yri padariusi daug geri Lietuvos vardui išgurs nti. Ji yra suren

gusi daug lietuviški; švenčių, paskaitų, vakarė:.ių, kuriuose yra 
dalyvavę žymūs Austi ali jos visuomenės veikėjai Buvo prašyta pa
skirti Lietuvos konsulą Australijai, bet kilęs karas sutrukdė šį 
sumanymą įvykdyti <

Daugelis lietu-ių SydosjAije turi savo nuosavybes, blsnius, 
užsiėmimus-. Senesni ji karta palengva užleidžiu vieta' jaunajai, 
tik gaila, kad lietuviškas jaunimas, būdamas atskirtas nuo viso 
lietuviško pasaulio, labai nutautę j s.

Dar gerokas lietuvių skaičius yra Brisbaną ir šiek tiek Mel
burne ■>

’Tėviškės garsas" j

-LIETUVIAI ŠVEDIJO j.

Švedijoj šiuo metu yra apie 400 lietuvių, daugumoje ūkinin
kai, žvejai, darbininkai. Inteligentijos labai maža.

Atbėgėlius valdžios įstaigos priėmė palaikiai ir. aprūpino 
drabužiais bei aval in u Dabar daugumas lietuvių dirba darbinin
kais fabrikuose, ūkiuose, prie miško darbų. Darbo sąlygos ir trsk- 
tavimas toks pat kaip švedų. Atlyginimas vidutinis.

■ Inžinieriai, gydytojai lengvai randa darbą savo specialybė
se, Blogiau su human!-itais, teisininkais, ekonomistais, jie ga
li gauti tik fizinį dirbą.

"Tėviškės garsas", 1.23.

LIETUVIAI DABIJOJ.

Danijoje gyvena apie lOOCįlie 
sūdentų ir 10 abiVirientų. Didžioj 
jo kryžiaus lageriuose Kopenhagoj 
Ii gauti darbą ir, esant reikalui, 
Kiekvienas lagerio gyventojas priv

--------- r

;uvių pabėgėlių, ju tarpo 15
jų daįis gyvena Danų Raudono- 

rbr. netoli jos. Pabėgėliai ga- 
cpsigyventl už lagerio ribų, 
lo dirbti 14 valandų savaitėje.
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LIETUVIŲ TREMTINIŲ OPEROS ATIDARYMAS.

Vasario 25 d. 14 vai. Lstmolde, miesto teatre "Casino" turė
jo būti atidaryta Lietuvių Tremtinių Opera.

Statoma G.Rossini opera "Sevilijos kirpėjas". Dalyvauja Vil
niaus ir Kauno operų solistai: E.Kardelienė - Rcsina, J.Vencevi- 
čaitė - Berta, V. Baltrušaiti s - Pi gar o, A.Katkus - grovas Almavi- 
va, I.Nauragis - Don Basilio, V.Puškcrius - Don Bartolo, V.Bražė
nas - karininkas.

Dekoracijos ir kostiumai liauno teatrp daili linko y.Andriušlo. 
Choras savo, o orkestras vietinio teatro.

PERTV-RKYTI LIETJV1Ų KCMlTETAI PRAUCUZŲ ZOJOJE.

Erelburgas. Kaseliai visų tautybių D? komitetai gavo praneši
mus, kad jie yra uždaromi. Jie ir t iiau lieka kaip ryšių įstai-- 
ges tarp DR, UL'RRA ir prancūzų okupacinės valdžios įstaigų.

AUSTRISKAP "-uRSlUTIBOS LIETUVIŲ BALSAS"!

/Innsbruck, 
šaukimas, pn-

A.L.Balso Kr.Sol /gruodžio 12 d./ yra beveik, vises užpildy
tai Austrijos lietuvių. Tuoj pirmame 'puslapyje randame 1-1, vėsi liaus- 
ke pranešimą " Gavę kziftimus, g:us ir kelionę", Antrame puslapy
je to paties koresponiortp pranešam .s lietuvių studentų Grace ir 
Salzburge pavardės, prašant jiems paramos. Visą ketvirtąjį pusla
pį užima Jono Juslaus atsiminimai "Su ie, Vilniai!" /* 
1946/. Pusę šeštojo puslapio užima mc..šleivi jos atsisenki 
s i ra sytas J.Budzsikos, Liet. Stud. Sambūrio "Lithuania" pirminin
ko, guriame prašoma miterialimės paramas Kalėdų ir naujų Metų pro
ga. Galų gale, paskutiniame puslapyje matome p.L.KUpreviSiaus,gy
venančio prl Innsbruc ro, nuotrauką.

LIETUVIAI BRIIMIJI PRABCUZŲ C1V? LIIli-I-1 T..RK1BOB.

Prancūzų zonoje Vokietijoj lietuviai priiree.nl į prancūzų ci
vilinės administracijas tarnybas, suteikiant jiems karininkų laips
niui-, mctsižvelgiant \ tai ar kariui-■•senėj e tari avės ar ne. Svarbu 
bent šiek tiek žinoti prancūzų kalbą.

ATEITI1II1IKŲ SEMl.J’GIŲ SUV-ZIAVŽ ILS ..UG3BUT GV

’ f m. sausio 25-25 < .d. Augsburge įvyko Vokietijoj esančių 
-t t-, i tininkų sendraugių atstovų suvažiavimas, kuriame taip pat da
ly ve, v . ir sveikino J.5. Vysk. V.Britų,ys, Jo Prakilnybė Šv, Sosto 
Tautinis Delegatas lietuviams kun. F. Kapočius, Suvažiavime daly
vavo per 200 atstovų. Svarbesnius pranešimus padarė pref. dr. A. 
Maceina, pref. J.Brazaitis, pref. dr. A.Darnusis.

77 '157’77371'
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KAS LAUKIA BELGIJOJE?

1947.1.IS - 1947.1.26 Baigi joje lankėsi tarptautinė D? dele
gacija, kurios sudėtyje buvo ir lietuvis. Delegacijos tikslas bu
vo susipažinti su gyvenimo sąlygomis Belgijoje ir su darbo sąlygo
mis anglių kasyklose.

"įvažiavę iš sugriautos ir menkai apšviestos Vokietijos į Bel
gijos miestą nakties metu, nenorėjome tikėti savi akimis,- rašo 
atstovas K.K./"Mūsų Kalias" 1947.2.6./,- iš dalies viskas atrodė 
svetima ir nauja, nes jau per ilgą laiką buvo pamirštas normalus 
taikos gyvenimas, ir visi esamo atpratę jį matyti. Tiek šis, tiek 
ir kiti miestai gausiai apšviesti, daugybė šviesų reklamų, didelis 
auto mašinų ir pėsčiųjtj judėjimas, veikia kavinės, dansingai,res
toranai, kinai, teatrai, krautuvės pilnos įvairiausių prekių, pra
monės gaminių, gėrimų ir vaisių. Visko yra, ko tik nori, tik pini
gų daug reikia, jei nori smagiai ir turtingai gyventi. Maisto pro
duktų ir būtino reikalingumo prekių kainos, palyginti su uždarbiu, 
yra nedidelės ir visai normalios, bet nebūtino reikalingumo prekės, i 
1UXUS l _ ‘ ; ':7į.ų į;, y-i lu:1. yri. ’:ar,gis...

Dalgi jos’ anglių pramonėje radome daugybę dirbančių svetimų 
kraštų ir tautų darbininkų: lenkų, ukrainiečių, jugoslavų, italų, 
o taip pat mažais kiečiais vieną kite lietuvį, estą ir kit. Visi 
svetimšaliai vienoda’ traktuojami ir aprūpinami kaip ir belgų dar
bininkai, nedaroma jokio skirtumo, i: žodis "aut lender i s" , kaip 
tai yra madoje Vokietij j, visai nee; žįstuoju. Belgijoje žmonės 
yra kultūringi, mandagūs, .1 .--'sukišti : : apsišyla’ę. Gyvenimas yra ■ 
Visiškai laisvas, gerai organizuotas, visur matoma tvarka, švara 
ir kultūringa disciplina. Įmonės taupūs, tvarkingi, gyvena švariau 
patenkinti ir linksmi, > kas svarbiausia - darbštūs ir drausmingi. 

•Belgų tauta ir vyriatnybė. pilnai supranta mūsų, tėvynių netekusių 
mažų tautų, tragišką padėtį, nes ir ų valstybė per 25 metus buvo 
du kartu priešų okupuota ir daug nukentėjo. Visoje spaudoje daug 
rašoma Baltijos valstybių reikalu, p-Inai mūsų problemą suprantat 
ir užjaučiant mus. ■Tcdėi trūkstant savai pramonei darbininkų, ma
ža Belgijos valstybė pati pirmoji atėjo su pasiūlymu be tėvynės 
žmonėms suteikti nors ir ganu sunku darbą anglių pramonėje, tub 
pačiu garantuodama mtlsų žmonėms tinkamas darbo sąlygas, laisvę,ap- 

: rūpinimą, butus ir laikiną tėvynę, visai neišskirdama jų iš savo 
! tautiečių tarpo ir lygiomis su jais traktuodama,

Į darbą kviečiama savanoriškai, be jokios prievartos, Belgi
jos vyriausybei ir tarptautinei organizacijai IGCR globojant,ken- 
troliuojant ir prižiūrint. Todėl išvadoje, pasiūlymas priimtinas 
sveikiems ir norintiems dirbti vyrams. Duodama galimybė po trijų 
mėnesių bandomojo la. ko atsivežti ir savo šeimas Belgijon apgyven- 

; dinti. Nevedusi ems vyrams ar dviejų asmenų šeimai pragyvenimas iš 
I gaunamo uždarbio gana garas ir dar galima sutaupyti, o didesnėms 
į šeimoms galima tik pragyventi, Kiti darbingi šeimos asmenys turi 
taio pat galimybę raiti sau atitinkamą darbą ir taip pat šiek tiek 
uždirbti. Angliakasių s‘lyginimas yra 58>J didesnis kaip kitų pra
monės darbininkų ir tik jais pirmoje eilėje rūpinamasi: jiems duo
dama daugiau atostogų, jiems statomi gyvenamfej butai. Vyriausybė 
pasiryžusi 2-jų metų laikotarpyje pastatyti nng.ių pramonės darbi
ninkams dar 25.000 gyvenamųjų namų.

TiSTi?----------
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Tad baigiant šį greitosiomis sumestą įspūdžių pluoštą, nesi- 
į imant agituoti nei už nei pirieš, vykti gali, kas nori iš sveikų, 
j ne tinginių ir mėgstančio susirasti dvejiems mstaas pastovų darbą 
Į vyrų, nes tam laikui sudaroma ir kiekvieno individualiai pasiraso- 
I ma sutartis. ?ų to bus go Įima ją pratęsti arba susirasti sau kito 
į darbe, arba grįžti į Vokietiją, jei dė? tuomet bū ui m globę j ami ir 
i dar čia gyvensime, ar jrįžti į tėvynę, jei tada bis ji laisva, ar 
j emigruoti į kitas uŽjū-ic valstybes, 1 ir taip pat nebus varžoma 
j dirbančiam išvykti, je lūs tokios galimybės. Siūlomas darbas nėra 
i labai lengvas, požemiu s, yra daugiau ar mažiau dulkių, vidutinė 
i temperatūra 25 laipsn. darbo vieta yra kiek na pa jo gi,nes.aukštis 
į svyruoja tarp 0,6 - 1, > n. Dirbama po 8 vai. kasdien, išskiriant 
j sskieodisnius, didžiųjų švauoių pirmąsias dienas i' Belgijos Tautos
• šventas dieną. Sooioll’.iis, sanitarinis aprūpinimas ir kitos premi-
‘ j ;s už darbą yra lygįa. tokios pat, ke p ir belgu darbininkams." i

3.M.SAUS10 15 d. ’Čiurlioniu" ansamblis savo nuolatinėj gyve- 
■i'ntmoj Vatoj Bettingen minėj? savo 2oj-jį kono&r.ą. Ansamblis su 

;:u>nc€kteis aplanko 85 vietoves, padarydamas 13.221 km. keli®. Kon- 
; sartų klausėsi 101, 6 b o as senų, Zonomis koncertų padaryta: pranoū- 
! zų - 103, amerikiečių . 5 4, anglų - 43, Ansamblis yra gavęs daug. 
I dovanų: paveikslų, adresų, plakatą, užsienio spaudos albumų ir kit.

Ž1KO»L'S LIETUVIŲ BIB.bioGBAŽ’AS Vaclovas Birži ška yra^sudaręs j 
| ir išleidęs lietuvių Rašytojų kalendorių. Jis sus. deda iš penkių 
'dalių: 1.Bendro, ji mūsų rašyt? jų. apavai-;a, 2. chronologinis jW:.są eu- 
i torių sąrašas su trumpais jų apibūdinimais, 3. li< tuvių rašytojų 
■ nekrologas, sudarytas < hronbl įgine jų mirimo datų tvarka, 4, kalen- 
!■ Šorius su rašytojų gimpmo ir mirimo datomis metin,. kalendoriaus 
į dienų tvarku, 5-. Abėcėlinis kalendoriuj, paminėtų asmenų sąrašas 
i su jų gimimo ir mirimo datomis.

PROP. DRAMOS TKaTFIS Augsburge, p - gana sėkmingų darbe metų, 1 
Į žengia į naujų metų dirvą su nauju p^s ryšimu ir cntusiaamu, vado- 
; vaujam&s nenuilstamo mene vadovo akt, ’alubinsko.

į LIETUVIŠKAI KBYG.J 4)0 metų. Šiais, 1947 mc t? i s sukanka 400 
; metų nuo pirmos lietuviškos knygos išleidimo — Martyno Mažvyd.?"Ca— 
j t.eohizmuso prasty szadei", 1547 m. Is vis? nuo 15‘r 7m, ligi lS39m.

pabaigos išleista lietuviškų Įmygu yra žinomos 26.09? knygos. j

1)R. GRIMUS "Dirvt. s" reporterio užklaustas, kas Amerikos lie
tuviams svarbiau, ar dirbai politiniai Lietuvos vadavime, ar gelbė- 

materialiai lietuvius tremtinius, atsakė, kad tisas lietuvių
I tautos branduolys randasi Vakarų Eurcp.-je; .jei jo neteksim, nokus 

kam tuo politišku laimėjimu naudotis,

VOKIETIJOJE paskirstytos premijos už geriausius veikalus, iš- 
I leistus tremtyje/valetybėnę premiją už ".Svetimi kalnai" gavo Bzsz- 
į džionis 75000 HM./, B-'I? premijų Uika-Mliūnas už "'Praradimo Sim-
• f cni jos" /3000 HM./, B. kryžiaus premij: Bradūnas už "Svetima .Duonsi’ 
i /3000 RM./ ir leidyklos "'.’atria" buvę: nesu Sambūrio pirminink-s
Henrikas Bagys už "Eilė.ra. eini’J "Ei lė--u irių" pirmoji laida išleis
ta Innsbruckė.1946 m.
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DP TĖVYNĖ ALIASKA.

Aliaskos apgyvendinimas susilaukia naujų simpatijų is JAV pu
sės. Iš Washingtono U? praneša, kad JAV vidaus reikalų ministerio 
pavaduotojas Warner Gardner pareiškęs, jog departamentas, apskri
tai, esąs patenkintas pasiūlymu, kad pabėgėliai iš Vidurinės Euro
pos būtų apgyvendinti Aliaskoje.

Pasiūlymą yra nesenai pateikusi JT IRO-ja. Pirmiausia būtųpa- 
siųsta į Aliaską 509.000 DP iš U.S. zonos Vokietijoje, pabaltijo 
kraštų ir kitų pasaulio dalių su mažu gyventojų skaičiumi. Galuti
nas planas dar nesąs išdirbtas,

Gardner pareiškė, kad Aliaskai reikalinga labai daug žmonių 
ir juos tik amerikiečiai galį prisikviesti. Jiems būtų malonu pa
dėti DP, ten juos apgyvendinant.

Pabėgėlių apgyvendinimo planas bitų tautinio ar tarptautinio 
oharskterio. Be to, šis planas, pasakė Gardener vis dėlto pareinąs 
nuo esamų imigracijos kvotų.

"Mūsų Kelias"flr.6.

BRAZILIJA PRIIMS 203.000 DP.

The Stars and Stripes iš Frankfurto praneša, kad IGCR pareiš
kimu, dviejų trijų savaičių bėgyje yra numatyta ,as i rašyti susita
rimas, pagal kurį Brazilija sutinka p; Įimti iš Vokietijos 200,000 
DP ir ten juos apgyvendinti.

Speciali Brazilijos 6 asmehų komisija baigė susipažinimą su 
Vokietijoje esančiomis didesnėmis BP stovyklomis ir dabar yra iš
vykusi į Austriją, kur.'. D? stovyklos yra kariuomenės žinioje. Dėl 
galutinio apgyvendinimo projekto bus dar kalbama;;! su kariuomenės 
ir IGCR pareigūnais.

"Mūsų Kelias" Nr.6.

EUROPOS DP GALĖTI’ VYKTI Į AUSTRALIJĄ.
—- —. —— — — . — m. — — —. • —■ « —< —<•— — •*, a— , — M —— •—

Sidney, vasario .’7.- Jungtinės Valstybės, p. skolindamos Lyber. 
ty laivus, galėtų padėti transportuot: išvietintus asmenis iš ame
rikiečių zonos Europoje į Australiją r naująją Islandiją, pareiš
kė m neseni joras L. G.L? giivti, Katalikų Tautinės ” .nferenci jos sdo?e- 
torius Bes Moines, Jova. Tai padaryti yra pačių J/.V interesas, nes 
Amerikos mokesčių mokėtojai dabar moka į dieną po dolerį nuo gal
vos 300,000 fšvist. as me ių Europoje išlaikymui.

Jis apie mėnesį laito tyrinėjo apsigyvenimo sąlygas abejose 
dominijose, kurios abi., inot jo, ieško emigrantų.

"Nežiūrint lietaus trūkumo, - jis pareiškė,- Australijoje gali
ma padidinti gyventoji; skaičių iki 25.000.000; Naujosios Zelandi
jos gyventojų skaičius gilėtų būti padidintas iki 5 milijonu

/A.P./

Sr7~ū7“~7“™~”~~ 19377371:
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' ■ IBBSBWK.' • . ,
"iŠZtą vasario -įvyko studentų- Sambūrio "lithv.nnia" metinė šven

tė ir ta progs" Golf vi e siūtyje balius 3/idžiausif. paramą suteikė 
prancūzų Karinė Misija, nemokamai duodama vienas iš geriausių Ti
rolyje patalpų, paremdama mityba bei vynu. Ingai išgales pr; dūk
tais ir cigaretėmis parėmė Tarptautinis Raudonasis Kryžius. Svečių 
buvo apis. s.220 asmenų, kurių tarpe matosi daug aul. štų Kontrolinės 
Misijos pareigūnų, universiteto profesorių, visų tautybių studen
tą Jos atstovu ir t-t. I 

i vių šeimų.

„„„ “?£». .ffiW- .■ “St i'Stere ir estų d.-in įninkąs Ivan omnnenko.

11.2.47 SOMAS HaII’IJE įvyko krepšini run,jtynės tarp lįot■
I s+ud< : -..būrio ''lithm .nl V" iv pr«noūz j karių ekipų. Lietuvių Kv- 

.. Ma ...įdarė: ė.l.ižys; dr. G.dslukevi Hus, ir .,1.T .ll--t-ū.01p3 ., 
aibusevas ir V. Ir marai • ' , „„j,™:

l ’jngtynėo buvo g* n įtemptos, tac.au nors mu- ų ekipa nuo 
nebūvi treniravusi, prąnoilz.us įveikė sentikiu 39.35 /9:15/.

Pr-.no’Ciz.’ai irUsų atžvilgiu buvo l ibti nuo.tird'is ir pusiu, kių 
pertraukoje lietuvius žaidėjus ir žiūrovus pavai sino karštu vynu.
1 rungtynes ir atgal visi lietuviai buvo nuvežti pranoilzų masinom.

-L’Bi-l
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STUDENTŲ SUSIRINKIMAS. Vasario 22 d. įvyko visuotinas studen
tų Sambūrio "Lithuania" susirinkimas, 60 Sambūrio narių teatsi- 
lankė pusė. Nutarto. prieš susirinkimų nelankančius imtis sankcijų. 
Sambūrio pirmininkas Budzeika padarė pranešimą bendrais studentų 
reikalais. Naujasis BA.'J? įgaliotinis studentų reikalams p.S.Balys 
padarė išsamų pranešimą apie šalpą. Sporto vadovas išgirdo prie
kaištų dėl sportininkų neveiklumo. Dar daugiau pr.iekaištų teko vi
cepirmininkui kultūros reikalams Urbanavičiui dėl vienkartini o lei - 
dinio "Sambūris" neišloidimo ir skaityklos nosuorganizavimo. Sam
būrio sekretorius Gustainis paskaitė sveikinimus ’ I>1 thuani jos”mo- 
tlnių sukakties proga. Kiti dienotvarkės punktai, kaip valdybos 
rinkimai, atidėti sakančiam kartui, nes tam nebuvo kvorumo ir,kaip 
paaiškėjo, valdybos kaiionoija dar nebuvo pasibaigusi. Taip pat.ne
buvo revizijos komisijts pranošimo, nes revizija dar nebuvo baigta.

GRLZ.

t . Šiuo.metu Graz’o universiteto ir Aukštojoje Technikos Mokyk- 
! toje studijuoja 19 lietuvių. Si saujelė akademinio jaunimo yra su- 
: sibūrus! į praėjusiais notaio coli. Baranausko inįiiatyva snorga- 
inizuotą sambūrį "Lithuania", kurio dabartinę valdybą sudaro: dipl.
inz. it.Kripas /pirmininkas/, V.Bimba /iždininkas/, J.Voldemaras 
/sekretorius/.ir tarybos nariai; D.Jucdikytė, V.Staškevičius ir L. 
Šilingas.

Stengiamasi, kiek sąlygos laidžia, išplėsti kultūrinį ir spor
to gyvenimą. Artimiausiu laiku yra užsibrėžta išleisti vienkartinį 
studentų Įsi dinį-metrašuį. Krepšinio ko nauda tebėra kūrimosi sta-

I dijoj, nes negalima gauti aprangas ir nėra salės treniruotėms.
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Materialinės sąlygos labai nepal-nkios, ypač yra sunku su kam- 
i bariais, žymi dalis turi pasitenkinti JBBBA lageriu, kur viebame 
i kambaryje gyvena 20 studentų. Savaime suprantama, kad tokiose sąly- 
! gose net neįmanoma po įtempto darbo žmoniškai pailsėti.
j Tenka pastebėti, kad be studentų Braz’e tėrfc tos keli lietviait 
į Taigi, studentų Sambūris nėra vien tik nopolitiškas studijuojantį j 
i jaunimą jungiąs vienetas, bet taip pat ir, tikra to žodžio prasme, 
lietuvių vardo reprezentantas.. J.V.

SALZBURG.

Profesorius Krėvė-Mickevičius, gyvenąs Salzburge, sausio mėn.
11 d. ou Ponia išvyko į JAV. Salzburgo lietuvių kolonija išvykstan
čiam profesoriui surengė iškilmingas išleistuves.

J U B I 8 Y S,

1. Į skaitytojus.
2. Baltijos kraštų tragedija.
3. Babaltės Okupacija yra nepateisinama.
4. JAV vyriausybė dėl tremtinių.
5. Siuntiniai iš JAV į Austriją.
6. Lietuvos Ministras pis "Popiežių.
7. Ką mano apie Lietuvos išlaisvinimą Mr.W.H.Chamberlin.
8. nepriklausomos Lietuvos atstovas JT posėdžiuose.
9. BALfi1 vajaus pradžia.

10. LVS rengiasi šaukti seimą.
11. Žinios iš "Bravdos" ir "Izvestijų'.
12. Lietuvos gyvenimo apžvalga.
13. Bemės reforma.- ‘ • ,

i 14. Valymas lietuvių komunistų tarpe.
I 15. Smulkios žinios ie Lietuvos.
i 16. Dr. Kazys Grinius kalbėjosi su Ii.Y. spaudos atstovais

17. Lietuvos konstitucijos projektas. ,
18. Pirmieji lietuviai Australijoj.
19. Lietuviai Švedijo;.
20. Lietuviaj Danijoj
21. Lietuvių tremtinių operos atidarymas.
22. Pertvarkyti lietuvių komitetai prancūzų zonoje.
23. Austriškas "Argentinos Lietuvių Balsas".
24. Lietuviai priimam: prancūzų civilinėn tarnybon.
25. Ateitininkų Sendraugių suvažiavimas Augsburgo.
26. Kas laukia Belgijoj.
27. D"? tėvynė Aliaska v
28. Brazilija priims 200.009.J)?.

j 29. Europos J? galėtų vykti į Australiją.
.Austrijos lietuvių kronika:

i 30. Innsbruck.
31, Graz.
32, Salzburg.
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