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/ ’-y ‘Glasenpa'-cho lagerio lietu- 'mos ir paguodos, kaip dabar. Pa- 
.•viūs maloniai/nudžiugino žinia kenčiamai pavalgydinti.Ir apreng- 

-m. -rr —tileries ,ho.siilgirie taip nedžiugi 
' niu gerybių, kiek dvasinio nusi- 
Tė_uinind.'*Piziniš žmogaus nuovor 
gis ^nėrs -tiek^baisuskaip dvasi
nis »-Kada žnogus nustoja dvasi r- 
nes pusiausyyt.ps, kada nustoja 
tikė jimo aukštesnių, gyvenimu .ir. 
nriSlnoš*/ti'4'sbs--^rin'feipaiš| jis 
tampa tik daiktu, i visas šalis 
stumdomi! abjektu'. ',:

■’ Musu sielos yra sukrėstos 
ir jos reikalingos rūpestingo gy
dimo. Visus vargus, nelaimės ir 
kančias visuomet pakelia stip - 
resnes.dvasios,.įtikintieji žmo- • 

Ws ų>ibrangušt.^3?QUtiętis-.-t 
to jąsl^psiĮenk^^ąs^.-nŪs.. išun 
rint i 'riį^irĮdyasUaė ij^H?t>akcin • 

-tremtinio u

■ apie Ji Ši.'Vyskupo Tadolskio 
.apsilankymą,' jaūsu kolonijoje .Tai 

-retas ir brangus svečias. Mes 
visi gerai prisimename kokia • <’;

-• reikšmę turėjo Vyskupo apsilan- ■ 
kyjaąs .bet kurioje Lietuvos pa
mpi joj e » Tu i ..buvo nė paprasta ■; ■ 
diena, galima ?;nęt •p^bak^i,braii-' 
giaū negu bet kuri metinė švent- 
to. Lietuvos liaudis visada my
lėjo savo Ganytojus. Ir tada, 
kada Ganytojas apsilankydavo 
pintinės parapijoje, Jis nuo — 
širdžiai būdavo sutinkamas, ne
gu. aukščiausias Valstybės vy ; - 

.■rašiny ■ : -. --y... ■ .■-
;: ■>> L'Si ; ir pas ’ musyat^jrk&i ■’

a a-'l-E V^gi^'qS’
Iikasdie.n

.■'•■'lę^Ę^.__ _ . ,. .. , ___ _
mas- yra •Bū^?/d^.Jrėlfcsmingė'šniš 
ne gu t ai būdav o Te vy- - ?
-ple■štięn.yičf'.^

ygyvehqjhpas^^^ _ .. ..
mcs ir- kančias, . karo audros iš. 
mėty, ti, hė'š.ytniekad; nebuvome ’ 
ėreikalingi tičk dvasinės para >

titi
? .7i<gyvci 
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0 • ?-iV?'»k<ėsf
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;•> SĄJ^GINEŠ ;. StaUICS SUSILIKO

Sausio 10 d.atidarius 
pirmąjį. Sa j unginiu^ Tautių.orga
nizacijos. (UNO) plenumo3 susi —

/rinkimą, pasaulines, taikos or
ganizavime pra side J o nau j 6 ji 
faze. Atstovai 51 valstybės , 
kurios sudaro' Sąjunginiu, Tautu,, 
organizaciją,— United Nations ‘ 
Organisations'— duos nauja tai’ 
kos organizacijai -Ve Idą ir sten 

- gsis atlikti 'uždavinįuš-7 nuo 
kuriu/sškmingo išsprendimą pri 
klausys pokarinio pasaulio 11— 
kinas:. Uždaviniai ir problemos 
.kurios yra. pastatytos pirmajam 

į Sąjunginiu Tautu plenumo susi— 
.rinkimui•> .yra nustatytos tri — 
mis grupėmis; 1. Pati sąjungos 
organizacija ir Jos organu nūst 
t c tyrias,..: 2-. Atominės energijos 
kontrolekuri pagal Maskvos 
užsienio reikalu ninistcriii kon 
fcreneljos pasiulyma yra per
duodama Sąjunginiu.Tautu orga—
nizc eiJai ir 5. Aktualus klau
simai, kurie gali būti Įskelti 
atskiru Sąjunginiu Tautu orga;- 
nizącljos nariu. ,4 . • /•

’ UNO l s p 1c num o" s us ir inkitio 
prezidentu buvo išrinktas 28 
prieš 25 balsus, belgu dclcga' -r 
tas užsieniu reikalu ministeris 
Spaak,

Išrinktasis susįrinkimp 
prezidentas snyo pirmoje kaipo 
jc pabrėžė- svarbiausias lini — 
jas/.kuf;iu ŪNO/-susiriiĮkįqąg ppį ■

•A?/ ; valo ;lskė Itiespvą’Vgyivą’pįU ?in-
1X' te re su pr ids -tą? pį autinius? in. A • : 

rp.l.....-...tereisus.,•?72fj;';Tur jėbPĮt j :
1 v si stcigiario ’jc UNO konferchciA

JoJę.-'San’..'i^£m’cigko^p^ąl^t4.Aiiu Į.
, taripu-::Tuo..'yt?; išblskinamą- 'di- ’• lęstindą -bf iiąii.^ąskęlbb - pb. ėalu;? 
.dzĮiijU /•vajstybiu^rolc &ŪJc?ikon - •■’tiną-^bsit'aĮiiicf'^u

i ' ■■ ■ ;.<■■ ■ .. A,
f,..::: - -<.> ■ ’ Vuc*y. ■-

. ferenči joje , '?.. ' ■>' .-r> ,
‘ Po Jo kblbos .b.uv.oĄigrinkįy . 

tas yas it ike J imd Jkorai^atąs. 
pirmininku Danijos ąt'stovu’/jr 
ūkine s politikos komi;įct P-s pir i

■ rainįnkaujant.. fcnkllj§>fec(tstoyuj' 
Saugumo tarybos pre zj d ė litu bu- . 
vo išrinktas Ukrainos užsieniu 
reikalu ketaisaras Dimitri J ma—; ' 
buliški J i ' > '• ’

'Sekančiame UNO posėdyje
S ov ic t u . Sa j ung os at s t o va s Gro
myko buvo pasiūlęs atidėti sau 
gurno tarybos sudarymą sios sa
vaites pabaigai, tačiau Jam ,J.:. 
opozicija s t o J e s.' JĮ&V/ raibist c ris 
Birnes -pasĮsake‘“uz tps tarybos ' 
sudarymu, ir- susirinkimui J4 
prieš 9 pritariant, saugumo tary 
ha buvo išrinkta* I Ja Įeina 
ukrainiečiu atstovui pasiūlius 
Brazilija, Argentiną ir Lenkiją 
dviems metams nariais ir leksi
ka Egyptas ir Norvegija vieniem
metam. * .

Sausio 16 d* Įvykusioje kon 
fcrcnci joje 'Norvegu,.atstovas ąa , 
Vo kalboje^ paręiskę ± 'iiĮa'd, horint-' 
•išvengti karu ir ’ne sutarimu re i 
..kia leisti atsistatyti mązosipm 
Valstybėm', kadangi .jog'-netiek 
yra uzintere suptos politiką , 
kiek savo ūki n j u ir Įęu^tuĮlnią ' 

... lygiu; . . . . . 1' ’’
Sc-kanęioję }ęonlerę-ncį jpjc .. 

gcvines• prąncšŠĮ kąd pi§zįbjie.
■ Britaniją yį>ą.pąslryzu'Įžį-geyo ■ , 

•mąhdptųs;A|pikąję^ ^ąng'Obi^Įcą . /
' Kąraėrunąj Ir į.ogp 'perleist 1 W<0 ;3 ■ 

;e. priklaus o.m^b c Į y , ' pąt r.Trąnš
.' ■ J or d aną ■ {ąįrt itaįfoge uds ė ) ''Šri'

Įcnįja nĮuąąto padaryti ncprikla'u
. | omą-. valst^bb fe jTpt ąrlnuą de i gfett & 

■•s lcstinos-bfi-‘ ■

1.
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KAIP , Iki

.4^11 an Marshall

( Te s inys ■ is - pras it?,. Jfr ;

antradienio popiečio i- ■ '' 
Virš krautu pute silpnas pis -' 
tu tfu Jan; ir debesų ^-iagttj.6 
atsirac'o platus pragiedru

liai ir kai-cgo nemažiau 700 
*1000-astrų, taip., kad.opera 
Gijcr.'iS; buvo tiakama»MDeba.sų. 
tardai Įeit!o bombonasians , 
kai kuriuos taikinius. maty
ti, kas priguliau bandrų.po^- 
ziųriu. sunkiems bambduesiaus • : 
Jau nebuvo taip ir. reikalin 
gaj. Šitas -oras turėjo tik 
viena klausymą— Jo tgalas 
nebuvo aiškus J • - ...

•įsakymai dabar ėjo vi.— 
s ozus komandavimo viators ga 
linges ali Jautu. kariuomenes 
Prancūzijos invazija Tyrusi— 
aeJo sekančia diena? ’zgrtų y 
antradieni, 6 birželio,.

Rezultatai :? a\o;. kad- 
teorologai butų te ising-ž 
tradlėni rytų vejas nutilo■’ 
ir pute dabar tik ių - 58 
kimi —relei u 1 valnndų;1 1)6 — - ; 
besu; dar^a nė tik apsčiai ”;.t 

pragiedr alingų Tie t Ji dar 
buvo spžiiarjrlai IJOO rrtr J ' 
ankstyje, kas buvo oro -iš — ’'. 
laipiųtmą tiesiog Idealu; -:

Laike kritiškų valam du 
kada laipinami iš laivų da
liniai arto jo ’.į krantą, : ta
pą- dangus.-valandomis visiš
kai aiškus, taip kad vidų - 
tiniai ir lengvieji kovos 
lėktuvai’ ’galėjo plauko tiks 
luste i priešo įranginius pa— 
taikyti, kurie Jeigu. Jie bu 
tu nęsųnaikĮųti įąlaįpin — ' 
tiems daXlniams/flaug; nųus - ’ i 
toii^hi^letųų^aryti;’ •.’" i

Savo-tiksliu.:or$ 'atųęe-- * 
J5 rffi laĮl jautų..^tąiždbJjdgai'; ' 
parvirsi jobsa^o Vę^'kSaįbS 'ko:‘ 
16 gas Ali jautai sųųo j ų .. " 
kad" vokiė . cių’d^^h ^ųiias; ;į_. 
buvo Įsake•

: (Te sinys kitam NrJ

.nešinėti, kada oras invazijai
< tinkamas ir kada^neį Diena ar. „ ...L 

. dvi j, prieš 5 birže lio pranešė 
..naciu .'sstereolosjdi.sąyo virsi-

' ninkama 5 kad ne siii.au j antiš 
audringas . oras invazija, iki S 
birželio dar?- neįmanoma; '

Iš’ .aiginimo vietose all J an 
tai matė prieš savo akis trans- 
sporto ir ^apiįipinimc-klausymą’ '.i

. fkoki tik žmogiška^ organizacl- ’. ' X 
< Ja gaištų.-padaryti;- Tų sukis J'"’3 ■ . ; 
buto — abejas tautos skirtinį--' *■ '•'" r 
.guaše kraštuose „turi viena kl ; • 

. .ta. papildyti;’ ■ ;. ; •• o;
. ... ’ laike .4 savaičių po...fi’ bir- • ; -’ 
sėlio buvo daugiau kaip l-7ie 
ras rtftii Jonas karių Praucnzi-’ ■• 
Jau iškelta; Su Jais kartu a- 
tėjo r?3^;5OO sunkvežimiu , * ir'*’• 
650.;0Č0 t ožiu medžiagos. isk ’. ■
t ari s».;c.GO vagonų manicl'jos, ;■ ’ /

. t;y; virš "1,000’svarų ki^kVlė- ■* ■ .’ 
..nam 'Vj-irai;. Tie vezesi'’kartu ' :-
iv maisto.civiliams išlalą ■- ?
mintose srityse, nuolatinai . , • 

: ^<00 tonų; kasdieninio maisto ., ;
, vien ’t-lk /Paryžiaus gyvento, r-.. •; • '■ 
,Ia.\.ų; Ir viskas buvo atlik • ta;« 
nežiūriai, kad tarp- db; - ir ; • ' 
iŠ birželio siautė kanale to— .

. klos audros, kukių per 2p he — 
tos ųebuvo birrė; ' ’ ..’

Sitų uždavinių i-ęykdymas^ 
turėjo irgi- įvairiausius ke. - 
liusė laivai bato taip pasta
tyti., lead Jie per potvyni ga
lėjo’ant Normandijos kranto 
kė Įnirtis ir ten pasilikti , 
5k--7 bus iškrantių rots tn<? me . • t
tu ir atoslūgis butų ir . vąn— . 
dens lygis 6 mtr;.^nukristu;'.’.-■ , ’ . 
i ?’ ^uc&iėhą .laivams "buvo U-;:. -i . o 
tdisytas pgniIeJĮo sųsisiekinŠĮS 
Virš trijų menesių..po 6 bir"<— ■ 

'■ žeito gaJiiia ^buV'O : tėtyti ?kokį,y J -,. 
' <00 laį;7ų' ant.. NormandiJbš -paį- 
kąųntėą; iskrbvįmiį; bėgųlin ;įV

3 andiu " ’ — -nntfitųsku’.tįėans-ų— . . -- ' 
y >■ - •. i/y.-ųy-į-.’-y ų-'-j 

.perto ' .:.j.,.

3

siii.au


4 .' Į ĮĮ. Į 0 

Liaudies .Ui4verF.it,ata sir
Sausio men, 16 4, įvyko Kul 

tūri ni o Darbo dfą.jos-. valdjf K 
bos ir atskiru kultūrinio 
darbo sriaių vadovų posėdis 
kuriame būvo aptarti liaudies 
Universiteto ir kitą Kultūri
ni o darbo d - Jos padalinių, 
veiklai Liaudies U — to veik
lai pagyvinti buvo, nutarta ša 
lia to U — to vedėjo sudaryti 
taryba^,: I taryba^ išrinkti šie 
asmenys ? 1) kun. Brazauskas 
2j dipli teisi Vy t. Ant Dam 
nrąva 3 ) mok, St,.Jankauskas 
4*) dail, A. Tamošaitis ir 5 ) 
dr* Viktr. Puš korius. Šioji 
taryba, kurią sudaro. Įvairiu 
mokslu sričių atstovai, turi 
tikslą, -bendradarbiauti su L.
Universiteto vadovu. parengti 
aktualiomis temonis paskai tų 
programa ir surasti lektorius• 
Kultūrinio-Darbo D — Jnrt Liaud 
d cs Universiteto ve dejų yra 
p. C. GrinoeviaiUs, kuris,šias 
pareigas ne hui Ištaria! ir nuo - 
širdžiai .eina nuo pat. to Uni — 
versiteto Įkūrimo pradžios

Sujungtas liaudiese Ansam
blis ; . . . . J ;•

Choras, dramos stutįija ir 
tautiniu šokių grupė iki šiol 
veikė ne s u Jungtos i bendra^ - 
-vienetet Kultūrinio Darbo d- s 
valdybos pastangomis visai lie 
tuvių Salzburgo kolonijai ruo
šiantis Vasario 16 d, šventes 
programai, visos šios sritys , 
t a.-p o sujungtos; ,bsndręin. tiks
lui siekti i vieną bendra vie
netą - liaudies"ansarnbIi;-,Šio 
ansamblio vedėju yra pakvies
tas aktorius ;jį- Akstinas -šiuo 
metu ansamblio dalyviai^ vado
vaujami energingą ir nenųil - 
štamo vadovo, visa savo1 kasdie 
nlnį laisvalaikį skiria lietu? * 

0U' tautos meho atstovavimo pasi 
ruošimui. Ansamblio teikia ypa
tingai pagyviriy Jaunąs, bet ener 
gingas ir gabūs chorvedys p. J, 
Pctkaitis.

Dailės rankdarbių kursai.
Dailininkai Antanas: Tamošaitis 

ir Anastazi ja Tątaįošaitienc Susi
tarė su Glašenbacho lagerio lie
tuviu komendantu pradėjo organi
zuoti lagerio lietuvių gyventojų 
tarpe dailės rankdarbiu kursus , 
Pankeliu, Įdomių dail.’prof i A. Ta 
.mošaicio paskaitą susįdorič J imas 
dailės rankdarbiais luc.tuvių tax 
pa labai pakilo. Tenka manyti , 
kad šioje^kursai, taip Įdomiai, 
ir praktiškai naudingi praveda — 
mi, lietuviu liaudies meno žino
vų - dailiniukų4-Antano ir Aųas-' 
tazijos Tamošaičiu, turės didžiau 
šio pasisekimo. Dailės rankdar — 
bių kursai artimiausiu tikslu , 
turi surengti Vasario 16 dienos 
šventes proga lietuviu liaudies 
meno paroda, ...

Sveikiname Kasu Aidus11;
Is. artimiausios lietuviu kai

mynines kolonijos - Diedo .mus pa 
sieke maloni dovana ” Kusū Ai
du Diedo'lietuvių
savaitoršero pirmojo, numerio ąg- 
zenplioriai. Įsame dėkingi šio 
laikraščio leidėjams, kad pri — 
siuntė musu kolonijai §io mielo 
lietuviško spauzdinto zo džio.> 
toki dideli egzenplioriunskai«ių

Jau pirmas Įkišu Aidu." įs
pūdis —.Jo išorine išvaizda.- da 
ro kultūringą ir malonų'įspūdi • . 

Pirmasis numeris yra is tfkro la
bai gausus ir turiningas,.savo tu 
riniu,, Tas parodo, kad raišu, kai- 

’ m yninsje kolonijoje visuomeninis 
bei įąilturinis darbas yra pasiekė^ 
gražių rezultatų,. ’ ' .

• ■* -T- r-:,’ '-t-. .«'■ - ’
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• Si andie n tvanki. kar s ta die na.; - Taip nore tusi / kad nors t ru- . 
puteli vėjelis dvelktelėtu/keleliu perbėgtą, perkaituskūną, > 
paglostyt ą^..‘ , \ ;*lį*

• Bet šiandien vejas’t-neturi laiko*. Jam visai nerupi, kad •
: žmonoms karsta, kad.gyvuliai negali atsiginti Įkyriu mušiu/.; .' 
Vė jui šiandien vistiek; Šiandien pas veją, kurio vardas Vasaris •• 
C taip žmonės j j, pavadino ) 3 didele- švente.; Jo> Vyresnio ji dūk ■ 
te išteka. Pas Vasari sicndleh Vestuves; Jis viską, padarė, vis., 
ka suruošė, kad .tik svcciand ir jaunikiui viskas patiktu; Pa I š
darė alaus, kelias statines, iškepė pyragu/ duonosat mėsos pri 
virė, ir išvirtęs ant vejos palei savo namus nuo pat ryto lau
kia svečiu; < , ..... •

Jau nuo pat ryto atbildėjo, sene PIctkininkė, ta pati, kuri '• 
visuomet po kaminus landžioja,.langines paklibina, vis klauso- 
si,ka kiti daro, o ka nors išgirdusį tuojau .bėga prie kitu namu 
ir ten kamine Įsisukus .pasakoja nebūtus dalykus/Mki nepavar.-. 
gus ne užmiega„ metu sudulko vieškelis, ir pasirodė jauna —

sis,kuris vadinosi Pavasariui • >
Kaj. visi susirinko Vasaris pakviste visus 1 vidų! .Ko'ten 

nebuvo J Stalai luzo nuo valgymu ir. gėrimu; Vasaris vaikščiojo 
ir pilstė visiems alui. Kai visi svečiai Įsilinksmino'— 'Jaunikio-:'

1 T i- -g.''...;. ■; ":■> 1-'
brolis pasiūlę pasivažinėti;;JSTa~ir is važiavo;'Visi: kellai,dul
ke Jo, suvarė, debesis is visu saliui nulaužė medžius 1 .įsgjioys ė 

telefono stulpus, ir -kai visas alus išgaravo ,i s. gaivu f- grizo i . f
l-l 11*t" 1^. ’/i Cvv "

namo.,- o žmones — visuomet, :^i<;;p±ąaeda.>¥c^
turbūt jau vėjąi savo vestuves kc'lia;;;llTr.ę >

5



:^jag v S ą & i.K I O -
r- ■ _> • •• - : . ;*.•••••-- *••• --j •.** •

; . _ ilsah-kls • plokstki^aE - ■" ’’ :?•

( .Laiškas is Ks'n Yėrko ) ■

’ >• 'Ąsyca Copeland.

2) Labai sena muzika. - 
Nucmcnė prie Šitos muzikos 

yra dabar visai pasikeitusi• 
iiiksciau tik • atskiri. muziki
niai sluoksniai domėjosi se
nais rankraščiais,- kurie Pa— 

- lestrinos ,auksiniam Įaikotar 
pini priklausė o Pradžioje 20 
amžiaus ivykd persllatizlroasl 

■' Modernine'.muzika7 kuri su-, ■' .. 
klasiškai - roknntiška tradi- • 
oi Jomis, tona ir ritmą lauže, 
atbudo -naujas supratimas ir 
nustebimas del. formų laisvu
mo - 'J'i ir 15 srni, ” Pri 

. mityve”
Yra- lengva pripc&iuti, 

koki- -ne papras t a^nučpeIną pa— r 
darė plokštele muzikai, kai -:. . 
Ji senus meisteriu kurinius, 
kaip Adom de la'Hales, Du — .' 
fays 7 Okeghems, Ifechants ,- ir 
daug^kitą naujoms gyvenimui 
atnešė į

Rinkinys sios rūšies, kup. 
ris iki Šiol yra pasirodęs , 
yra — Antūalogie S on ore” lu
to draugijos "Pro Iftizica An— 
tiqua" Briuselyje, perimta ,- 
Daug fans i ai^T.uvo vertinama , • 
kad autentiškus gaidų teks — 
tus r.vvtatyti, ir kad' senąją 
inota-o-usn jaoi ją; išlaikyti ė /- .

Draugija id.ekvie.uais. me
tais -.20 plokšteliu iširdavo 
ir pirmasis rinkinys gaudavo 
tokius retus - kurinjus, kaip 
pronzksiškas ir7flauonįg?ęas r - \ 
dainas 15 viduramži tų . .
šokius y itališkas šjąladeš Ir' 

- rė Ilgine s dąlną^ jię .;»k
ir šdklsk^MĖpnflikėdėr iš ‘12 
ir i5šrato.'. > ;• :

. ‘u 51 'IJaujausia iĄizika». ' - '" 
i?pąskštiniais Bk ar na ta<< - -

buvo, plokštė lės.dąĮąftiniu^'.’ - 
kcfl^požl t oriu -į šėlki&nBa^kryp 
ti.pas-&Rtytosr?u';u: '

-'■-.' 7 ". z:*’; .

-Ne Visions ■ - žmonėms yra 
aiskm, koks didelis ir i vai
rus yra patefono plokšteliu 
■repertuafus J lis apima visas 
kraštus f ki e kvieną^ dangaus 
kraštų, kiekvieną, zinraą. irn. - 
zikiinĄ. laikotarpi^ Langves’ - 
škora. sį^rratinini' galime . vis- 
ką i sesiaspagrindines. du— , 
lis Paskirstyti ;^daugiak ar 
mažiau ‘bendrai- pažįstama mu
zika,. klasiška ir lengva; la 
"bai. sena muzika, kuri glj M— 
Ina tik koncertu, sąlece —, nuo 
senievdsiu dienių iki 16 sinto 
.naujausia'muzika įskaitant 
gyvųjų amerikiecią. kompoti — 
toriu kurinius; primityvi ir 

•liaudį d s muzika,visu laiku 
ir visiį kraštu; inprc-vlzuo — 
ta mzika - Prancūzijoj kaip

• ” le Jazz hot" — smagus "dža— 
zas; ir plokštelės mokslo 
reikalams - kaip plokšteles, 
instrumentu^mokyklai, plokš— . 
teles. Su muzikiniais išsi - 
reiškimais,, ploketeles su 1- 
dairavimais, šakiu, girnas —

i) Bendrai pažįstama mm—

B’alia nuolatinai girdimu 
ir grojamu kuriniu apima ši
tą kategorija dideliu skaičių 
mažiau pažįstamą kompoziai jiį 
pagarseJusiu,meisteriu,. Gold 
Bergo. įr. "Varjacrijoš’’. ąrla

Būgos 'nėiias'H: Bąclio, " Di— 
ėŠioJi fuga*! -'Bcetiioveno į 
nežinomos dainos —'.Hugo Wol— .. 
f o sii^Gi^t^ėl^’ąur^ Įssky > 
xiis' plokšteles, IsLai^rėtai 
girdimos J. -iš r labąiypažintumu 
kampozi ei jų.yra. t a.lp > pat į s lir : 
tingtarplokšte lią.e k "<•'.

" V Yra ueši skirtingi 
grojimai smuiko. Senates 
sar krąrfrkl; -:'

( Tęsinys kitame ĮIr» )
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■ Jungt Ine s, Amerikos • Tais— 
tybe.si.uz plebiscitą RJ?altl- 
jo valstybėse;

yasingtonasįųsa rasi o 5 ū 
Nežiūrint vis stiįzre jancių M 
Maskvos pastangų išgauti -JAV 
Lietuvos,, Latvijos -ir Esti' — 
,jos pri jungimo prie Sc".x-.et.ų 
S — gos pripažinimo, tadiauį 
kaip ių gerai informuotų šal 
tlniu pranešama, -TŪngtinlų' 
Amerikos Valstybių.' ligai Gli
ke Je laikysenoje Pabaltijos 
valstybių atžvilgiu pasikei
timo nelaukiama? nors kai ku
rie Amerikos vyriausybes na
riai reikalauja diplomatinio 
pobūdžio akcijos;

vldJL JL U-Z»JLC*lnXA

kaq . J'iiigM nes? JKoksotI pr>« Tais— 
tybės^dahartinemis sąlygomis 
yri pažįsta buvusiu Pabaltijo 
Valstybių diplomatinius ats
tovus Vašingtone- tačiau 
praktiškai santykiai su tais 
kraštais tvarkomi šiuo metu 
tiesiog per Ifaskvaj Jeigu 
JAV pripažintu esant rcika — 
Llnga,.kad Pabaltijo klausi— 
Efi kas nors pasikeistu? tai 
aėl tolimesnio diplomat i nin. 
atstovu p'-lpažlnlmo tikriau
siai butu pagal paskutinio 
karo metu priimta, būda, re i - 
Kalaujami .laisvi demokrati - 
nlai rinkimai; Vadinasi> jei- 
ga. ; Jungtinės Amerikos Vals
tybes gale tų-re ikalaut i plc- wemswcB, ,pj.c« -ojiįlskkh 
piscito/ jeigu -Pabaltijo tau 7 reikalavo ne tik Iranoūzijos ' 
t ūse bužų. išrodyt usi’st 5 Jrus x

NSrūbcrg, Sausio 17 dlena^. .'. 
TęūnruzTJos atstovas visiems 
Niirphcrgc teisiamiems didie
siems .Vokietijos karo nusi
kaltėliams. reikalavo mirties" ' 
bausme s; Slcš -fb jiųšiač s

~fo ne tik Prancužijoš / 
bet dar NoTVcgljosi bani .'iūfi. : 
Olandijos, Belgijos -ir .Litikž 
sembūrgo varčUo ; •- :■■■■ ■: •; 'ų'. -fj". m 

' Korė spopėėntai ':is' ;-NUrn A '7 
bergp praEės.ųį,7cad Gorin'gas f 

Boma. Italų. sociaZlAŽtų par- išgirdą ' •-

{. Tęsinys...eGkanciaBt-I>sl- J ■ • - ■ '

.. Socialistų- kcžministų
l ,'. .. . _ •* L'<-" ' ii'1 •-* ~ 1

'bendradarbiavimas j,• 

tijos pirnininkp, miniote <" 
rio pirmininko pavaduotojo .j 
Piotro Nonai pasiūlymu sočiu". 
lįstų partijos vykdomasis, ko-, 
raitotas pasiūlė visiems jos 
partijos’ skyriams, busimub sc 
rinkimuose * dalyvauti be 4 ,i:~-. 
drais sąrašais kartų su. komu
nistais,, *

Turtu suvalstyblnimas
Olandijoje,

Olandijos ministėris pi r - - 
mininkas pranešė pėrlamentui. 
kad yra ruošiamas istaty tns 

•projektas nacionalizuoti kai-, 
nu pramane • '.;• •

Albanija - respublika ? .
Tiraną., Naujai Išrink tas- 

ATbanxTcs neriame irtas raškei 
bč »eij.svyTjC rūspu—•' •
plika ir karaliaus Z ogu nų — 
balinimą o Karaliaus Zogu , ku 
ris šiuo metu gyvena Londoną, 
sekretorius paskelbė j kad ka. 
ralius nepripažįsta naujo jo 
pcrlacer.to,, kadangi rinkimai 
nebuvo laisvi; A j . .

Reikalauja mirties baus-'"

liens
nusikaltę
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■ - '/. Tęsinys'dš. 7 psll )
atstovo re ikąlavima ,. aps.ir 
go ir,paprašė gydytojų paga- 
bos. iiūrnbergd ’byloje- šiuo 
metu teisiamas 21 .V okie t i r-../ 
jos karo-nusikaltėlis i

ReikalaUjaRuhro sritj
pavesti tarpi autini am-, valdy
mui «.,. -•/ -

’'Paryžius „Saugi o 1/ d „ : Pra 
x euzT^os pcrlamentę prasidė

jo., diskusijos de l Ruhr o
; krašto.ateities i Didžiąųšiū 

ju partijų atstovai s o.— ■
cialistąi ir koAurištai kar 

-štai pritarė vyriausybes nu
tarimui reikalauti Huhro 

•^ krašta, tą^svarbiausią,*Vo — 
: .kietijos pramonės sritį,at— 
; skirti nuo Vokietijos ir ji 

7 visam laikui pavesti tarp — 
tautiniam' valdymui ,.

. periamenta^, kuris nustatys nau 
ja Čekoslovakijos konstitucija 
rinkimams„-

/ Sekanti
ni jos JAV
L • •
rių,- konfcrenci ja Įvyks . Vasipg-’“ 
tone / Tos data dar nepa paskir
ta. ' ‘ • ■■■■ •

Didžiosios Britą— 
ir Sovictu-Sajun - 

gos užsieniu reikalų-mini s te—

• -^^oii'igs bomapnešiai • i1’ Ir
Vyriausias ’JAV karinii£. or&-

P®-jėgų; vadas gen^, Arnoldpa j. — 
reiškė į, kad ateities homhone.' - 

.'. šiai pajėgsiu perskristi?Atlan 
' tą ir nunešti bombas ..Ir/ -be nu— 

tūpimo grįžti atgal;-jų skridi 
' mo radi ūsas sickiąs' ■ 1 « QOQ. km.

Kinijoje-pasibaigę feilie -

iijojc; • .
iAaokfurt prie Jain

Sausio 1? čU per abu atei v- 
nancius sekmadienius emeri— 
kiečiu okupuotojoje Vokieti 
jos dalyje įvyksta savival
dybių rinkimai , Rinkimu te i 
se turi.išviso apie ? nili- 

" jonai vokiečių. Būvą nacio
nalsocialistu partijos na —

.'C unking„■ Politiniu Pataria — 
.mulu. kurnu, atstovaus- paskelbus 
ginklu, paliaubų sąlygas, tuo 
pasibaigė’ Kinijoje, pilietini s 
karas i ' •••: ;

Komunistų atstovas ryšium 
-su tuo oficialioje kalboje, be 
.kito ko. pareiškė ; r;! Po 18 kan
čių ir. brolžudišku, metu kovu , 
pasižadame dabarniekad dau - 
gidu ne7x-vesti’ pilietinio karo

Kiek karo pabegeIi u pri -
riai rinkimuose negali da —

■ lyvauti » ./ .,
Be to, is oficialios 

amerikiečiu įstaigos praneš- 
. ta, kad nuo siu metu birže
lio menesio 1 dienos cenzū
ra Vokiečiu laikraščiams ir 
radi JuilaA rikįc ciu zonoje!

. bus nuimtai ■ ‘ i-... /"?; • . . ė'. -,.
Rinkimai Čekoslovakijoj

ims Amerika.
VašingtonasSausi© 11 diena' 

Prr-ziffcnfas Trumąnas leido pa
gal veikianti, iru.yracĮjos įs - ■ 
tatyna priimti i Amerika, iė . Vi-\ 
dūrio .Eurūppš'kraštu, kas mę - ; 
nesj po 3»90D; karo' pabcgėl iu. \ 
Oficialios. ištaigūs- numato, 
kad pirmasis ^aro pabėgėliu, 

. ___ . _ . .. ... . . .... transportas išplauks kovo mene
Praha .Keturios, didžiausio; šio viduryje . Yra numatyti ..po

partijos .susitarė; siu metu, . ^ū. transportu kas menę si, iš - .
gegužes 26 diena pravesti > •«. . Bremeno uosto į hcTO -Yorka;. 

wKusu Žinias’’-i-ei^žia ir redaguoja redakcine Kolegija; ;
Rankrasciuš siusti-’2 barakas 9 kambarys. ‘-’I-’

Kaina 50 Pfį
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