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labiau usoomino is teprimenama otic 
kos iren- 
ombos paliki 

s ui aiškiai neskubs

Atominė bombą.iki šiol 
liuose pareiškimuose,išeina viešai į tarptautinės nolit 
Kąsl.va jąu atvirai parodė savo susiriipininą dėl ąu.lir.o 
,?o amerikiečių rankos^ ,~š kitos pusės anglo- 
p-..sidalinti plslaptįiai' su Savo zakrykššiąis sąjungininkais.

Jei anglo-ąneri?’.ieči\| pasaulyje vis labiau ryškėja nep. siti- 
kėjiiaaš gerais sovietų norais, tai subruzdi^ąs prieš l'askvos imperia
lizmą igyja. net ir visai realias f omas — būtent, tuose kraštuose: 
kuriems dabar tenka p-žinti sovietini režimą, 'ten bruzdėjimui pasi 
reikšti itin geros pro.roT. duoda Centrelines Europos kraštuose vykstą 
rinkimai, i-aktini arba '-alimi tv rinkimu rezultatai dažnai sudaro ne
mažą galvosūkį Unslivai.kurį ji ne visada tep.-jė iu išspręsti savo .nau 
d ai .'

kuri ji ne visada tep

J?u ne ap: 
vietinę kovą ten? 
kad ir netiesioginiai, re’-.isai v 
na į' aktyvų konfliktą su komiui 
šiandie

rie^koiunietinį 'Jue ė j imą . bet apie tikrą antiso- 
a-u4 T4_V4 — " --i"oe po-.icikur amerikiečiu, 

ės kr.ri”.o',enės daliniai suei- 
yvų konfliktą su komunistų -.ri-omene, • • konfli.’ tą,kurį jau 
kai kas vadina pilietini item.

Prancūzija šiuo metu v/sierio politikos srityje turi visai su
rištas rankos dėl jos viduje -besireiškiančios nžsitęsusies krizės dėl 
vyriausybės sudarymo. Tati krizė,tačiau,ir'jos aplinkybės duoda pro
gos išrvą'-i nti ir o. „m ii ą t r. veidrer:. ir p . -.sireikšti' prieš juos nt’kreJp- 
toir-ą teridenai jo .s . tuo yri vV.a.'.ą t.-, jį -‘tabu ,’.•.urir.o pranc’”r.-ų komuni
stų partija buvo ąpsieią.itusi nuo rėsią'-en-cijos laikų-

'"ąskvos --olitikos gairės.

veifcete ir

■pasauliui teko patirti t.?..-i ti 
’’iucijos šventės proga neteko išgirs 
pro yrami nė s kalbo s ■ kurio s b tiro laci .t 
kint,kad joje Ureoliąus valdoves ąts 
sins »Trrjaano punktus". dietoj Stalino', kalbą nacukž ' 
je uraūžioje pasistengęs numažinti all juntu in~so į 
reikšmę,tvirtindamas,kad "keiclj.0 žlugimas buvo aiži ' 
antrojo fronto sudarymą,kai sovietų karii-omenė ėmė *stumti vokie 
iš Rusijos,;. i’oliau jie pabrėžė sovietų įstojimo į kare, prie 
niją rtihšrą to karo pagreitini v ui. ir •pak-.rt ‘ 
t.‘.rpali j antine konti’olės ko'iisija. Japonijoje 
prie SSSR labiausiai jaudinančių' klausimų - 
ties - Molotovas pareiškė "Šiuo irtu 
tis negali likti vienos valstybės,arba 
savybe Naujasis moderniško jo mokslo ' 

oziris

nusivylimą. kai sovietų revo- 
prastos tai dienai Stalino 
. ypatingu nekantrumu,beeiti- 

i■kiek anksčiau. p skelbtuo- 
pą.čio--

l.?.S Of; -ries 
i us

Japo- 
,laviną

Betarpiai pereidamas
ominės bombos oaslap-- 

okia tokios api? 
vienos valstybių 

. . 'adimi s neprivalo
javas kaip politinio žaidimo koziris,.bet kaip įi.__ -c r___
tnutų talkui ir 9&>*gtc.nl užW_.rlnti‘'» Savo-kalboje--.Kolotovas taip 
pat grisltal suftrkia blokų ifr valstybių sasi.gi.’apąvis’?. politiką, tvir
tini amus, kad tokia politi’ua nesenti apsisaugo jiiro priemonė, ir /kad 
SSSR niekad nedaljvaųniąnti prieš k.ąųnors nukreipt'uoee blo?cu.pse."Too 
tr.rpu v.,Jca?AiBse.Atdrsi-įįąėt ,ę»Į;įrti bloką, kurie turi aiškiai antis©-

3E paslap- 
rūpės mie
li; i naudo 

rankis visų pasauli*

gijo jau prieš kurį lite.- m-l-idą 
mus -Sovietu Sąjungos ' viršūnėse, įr

.ai - • c jaut saa -te. i na: .u gandų , gal

S 'ėllOj .ai
at-
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"le rnpulrire" žinia,esą įaikihąi Staliną. sąvaf uosius Zda-
novas, ori- e v?. t,k d jau prieš keletą c-eifesių. Zdanov -s b'rro aini"-,-ę, 
kaip ryentunlr.e Stalino įpėdinis.- j , 9-'XI prileidžia tovietn.
Sajų vos vidaus krizės galinamą, bot--•tvirtina, kc.f. atnli-aas kiekvienų 
atveju vaidina arbitro rol~. ;-k-ib: 'ten bebūt’-, tie. visi reniui lai-. 
džia* laukti tam., tikru peyjsdnaliaili v Šilaiti’v ISo-liūje.

Nelauktą smūgį. sovietų politikai davė Vengrijos rinkimai, luo- 
da-:i absoliutinę ’ ■’uyur?- 'vnservatoriškai j'a^ųjn snvinin’ pnrti- 
jai.Ties",šio sargio preliudą sudarė kiek an':s"iau įvpke s vi Valdys 
biniai rinki' ai, kurių išdnv.je,ne pasisekus Vorošilcvo kombinacijai 
- pravesti žino: mosiąs "vieno surašo "-ginki.?/.s- partijos buvo "pri :- 
verstos-iž anksto sudaryti ko-.Ii oi jos ;-gutnrtį. burtos išdavoje kcr'a- 
nistaį pr-iė -.ė keturis portfelius n-ng/j- .e kabia®te,iš bo.uv.ro’ 1- ■ • 
ministerijų skniši?us, W •

Vengrijos rinki:-b. i savotiškai..aaaliorimvo kaskVĄ....-■ ip -Jū -ė~m 
siuvi jos’ rinkimai buvo pravesti su priprastu sovietu’-s kiniobštiir-h' 
ir davė iŠ anksto nn-utyta bito laimė jį ą. Opozicijai rinkimuose ne- 
dalyvaujant,jos balsams rinki,-’ patalpose hb.vo paruoštos specialios 
urnos-, į kariūs rinkikai , nesutinku su kito politika, tarė jo vėsti sa
vo balsus, Tokios rūšies b ai savin, o "slaptus: s:davė progos ne vie- 
,1"/. spaudos komentarui-Nežiūrint to/Jasbington-.s esąs nusistatęs- 
laikyti rinki rus "priimtinais" /libė -soir, 14 .XI./.

Liek kitokiu priemonių ko •’imis tai ė/.ėsi P.ųauni jo jo ;7is stip
ri’u becirciškiant opozicijai ...orio kurios prisidėjo ir knr.--.lius ky - 
kolas savo savotišku streiku, ko juristai pasinaudojo proknrnliškv. ma 
sinių, demonstracijų ortobstu rian.šėrs du’/nresto sukelti s tuo duot "iii 
nrov.ą C-rozeu vyriausybei griebtis drastiškų represijų prieš-opozici
jos partijas ir jų vadus . Šie įvykiai,kaip spėja "Le ’būdoj' 1>.;X.., 
atidės rinki -u" J.ii.’.unį jo ~e tolimesniam laikui.

’■'ežiūrint cau-y .kartų. rtotr. žinių ,-nie na:.'atomu soviet.-?. 
r.iuouienė"- d/linių pasitraukimu i;< Ce'-.oslevakijos /kurios pasivirsta 
vėl i s'r.’1ti.nioj’is . dienomis.’,Hinistrnš pir/.?nink/.s L'ierlinyeris kabi-- , 
neto oosėdj je pareiškė,kad sovietu d-linini li'/sir krašte "neribota 
laikų." /"tonbat", ?.XT./.

Suo?nijoje sovietai nesiryžta kelti ’".aro nusikaltėliu bylos,-', 
tašiau- reikalauja pravesti "karo 'rItininkų" procesą.Ly-siiv; su tuo ■ 
suirt - s buvęs i/inisteris pir ininkns Ryti.r- ir kai k-.u-ie jo kabineto : 
nariai . C.har"1'.terin.r-r ,kad beveik tn.a po.tiu metu .?r.rššal.~.s > aju.er ?.ei.’.:>as 
"sveikatos su’etiniais" išvyko i.y Šuoru s i Portuy'.lijarpravažirodn • 
n.---.s oro Prn-icū'J ją.keikia paminėti '/epąttrnatos si mpatijos ir-užuo
jautos pilnas "Le Populaire" .at-.-i liepi ’hs Suomijos aure su,.šiaurė s 
kraštų tęvomis straipsniu serijoje. t' •

nors karki ja tiesioginiai neįeina tSS:i įtakos »sonon, jo je ta
čiau kryžius j" si. artimiausios. atbities . sovietu.' interesai .Nepale.©.-. 
1-iar.in soviet”, atžvilgiu Ankaros laikyr -v f oru alavo Isnet Inonn,":?.d 
.-.-urkija netari niekam skolų žemėmis ir teisėmis.Tu* -Turi: t ja, r ’"Įo "Le 
l'bsnde" 3.XI, atsisakė pradėti d rybas sovietų, reikalaujamų teritori 
jų ir militariniTĮ. bazių sąsiaurių srit--.je klausimais'. "L’Aute" ?-ll 
rašo,tiesa,ne kategoriškai',anie tur’ru. kariuoi?enės .onesntravi -n ties 
SSSR pasieniu, esu. w'/dono. ryšiui! su kurdų .laištu.b’ąskva iš s...vo pu-• 
sės,kaip pranešu ‘:’Le Popnlaire" 1?.XI,esanti“ pasiryžusi neatsisakyti 
savo revendil-.oci jų į bazes Turkijos teritori jo je ?nurodydęv.a,’oad-ir 
-Jungi.V-tlstybės esančios susir“ pinų šio s.• sc.vo bazių klaus ii'”.

Amerikiečiu. -- sovietu nešautai’-r.. —— — ... »» ... .4 •_ »... . •• ~~

Nežiūrint byrnes kalbos kurioje jis aiški' i'--sten-gėsi š’-elnin- 
įj nslvos nepasitikė Ji:-ą,..nėt akcen'.actai tvirkindamas, tau " Jun'/.i-. 
nės -.aisty 'ės- niekad-p. neprisil :. cr:ic be-' ■;<•’/..■ os Rytų .■-■uropot' ri"ipčš 
prieš ’£v?.ep-? į.? joną? nurr /''/; . - ir jj. ĮiUa zo/ęųk^to-
Kinis P -' ’’.--i ii-, .aka? .c-,’c .Li >_ . ■ -.i s-n.vy iLa.i 'i-.r; .Su
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ir Jungt/Iąls Lybį-..- aoyavykusics .v.v.m. ■ ifei-nci.'js p._,. >;. J:
bėra jei ne įtempti,tai tikrai neaiškus. Jau r. o 3 e pat kalboje '■—; Ji
/o taip pat ir Bevinas/ rado reikalingu pasmerkti įtakos zom. icl’f 
ką,kas, žinoma,negalėjo patikti Maskvai "L’Bpoą’.ie" Jį-ę .XI trirt.ijih i 
sovietams pavyko sujungti Tolimųjų. Rytą ir Rytinės nuropos pro'f.vm- 
Laikraštis mano,kad Washington s ir Maskva .rengiasi kompromisu.: — s 
vietai gausią j takos į Japonijos kontrole' ir šiek tina. atleisi? savu ; 
varžtus Europoje.Tačiau be tos problemos es? ar ne mažai .t?.šku/:ur 
skiriasi amerikiečių, ir sovietų nuomonės: Washington ’.s. nepalankiai 
žiūrįs į Maskvos reikalavimą,kad sovietų, daliniai dalyvautu pagal ir? i 
cuzų projektą internacionalizuotos Rum.ro srities okupacijoje., numeta
mos sovietu^ pretenzijos gauti 75 % Vakarų Vokietijos pramonės imoni 
Londono politika šiuo atveju, pilnai sutampanti su amerikiečių .rusiu■ 
tymu,ir Londone esąs įspūdis,kad anglo-saksai ateityje rodys dideli;. 
kietumo Sovietų Rusijos atžvilgiu. Iš kitos pusės "Le lionde" 11-12.3 ■ 
rašo’ "Juo Teherano konferenoįjos tarp Roosevelto,ūhurcl illio ir Siu 
lino amerikiečių politika Rusijos atžvilgiu susidėjo iš vienašališkų' 
nuolaidų šerijos,ypatingai nuo to laiko,kaip Berlyne funkcionuoja 
tarpalijantinė kontrolės komisija.Jo jo rusų neperkalbamumas buvo ^i- 
stematiekas ir visiškas.Jie niekad nepriėmė kompromisinės formulės, 
ir įvairūs komisijai patiekti tegalėjo būti' išspręsti tik vakarų val
stybėms nusileidžiant”.

Jungt.Valstybių viduje neabejotinai stiprėja reakcija prieš ęc— į 
vietas. "Juo tarpa",rašo "Sombat1'1 5.XI? "kai amoni iečių vyriausybė . 
stengiasi vėl sueiti j 7-.ont;.'.k ra Maskva,beveik vise Amerikon spauda 
kasdien .-varo'stj;: iie .• r uniją" . Rusi c u /vii.....į* ri'y •

G a. j O ii..-. C L ' C'Oii VSlJ.B $ .t.L.j? 1'.-ą? . ..ij. t •» j.t— ---i-.---~ — u A.Vf — 3 •
kiečių žurnalistų/"!© Populairė" 2.XI/.Maskvoje esą'amerikiečių ir an
glų žurnalistai buvo net įteikę Molotovui formalų protestą prieš cen- - 
žaros nepanaitinimą; tas protestas liko be oficialių pasekmių.Bet ne
trukus, užsienių žurnalistų. tvirtinimu,cenzūra lėktinai tapo sušvelnir • 
ta: prieš siunčiant rašinius cenzūra: vi stiek, reikia pateikti,bet jie 
nebeišbraukomi...

Paskutiniosios dienos neatnešė' santykiu, sušvelnėjimo.Anaiptol, 
gau.nn.si įspūdiskad Sovietų Sąjungai lengvų laimėjimų periodas bus pa
sibaigęs .Taip, pav., jų noras vaiduti lemi imą vaidmenį Tolimųjų Rytų, 
■reikaluose atsiduria į kietą1 Washington© p-sipriešinimą. "Le igaro." 
15'.XI cituoju Byrnes žodžius,kurio precizavęs,kad Jungtinės 'Valstybės 
nesutinkančios su Maskvos noru - sudaryti konuro-lės komisiją J -.poni - 
jai tokiomis pat bazėmis,kokiomis ji veikia Vokietikeje?būtent,vienbal 
siš.kumo ir lygi ate i riš1.’.airio principu. Tašhingtonas šilo klausimu reikt ■ 
1-u.jas ,kad nuomonių skirtx:uo atveju Jungt.Valstybių balsas turėtų 
lemiamos reikšmės,kaip lig šiol yra Balkanuose rusų naudai.

Primenant beprasidedanti Kinijoje pilietinį karą,tenka atkreip
ti dėmesio į tą neoficialia,Let tiesioginę paramą.kurią Jungt,Valsty
bės teikia Ciangkaišekb kariuomenei,leisdamos net stoti į ją savo de
mobilizuotiems lakūnams "jei jie to nori" /"Prance-soir" 6.XI/.

Anglo-saksų blokas prieš_sovietv.s ?
Gal reikšmingiausia šiuo metu tarptautinės politikos faktorių . 

sudaro Attlee kelionė i V’ashingtoną,jo pasikalbėjimai su Trumanu,ir 
tų pasikalbęjimų rezultatai.Jau prieš Britų premjerui išvykstant iš 
Londono spaudoje girdėjosi balsų,tvirtinančių,kad šalia tiesioginės 
pasikalbėjimų programos - atominės bombos klausimo,būsi.?, dar specia
liai aptariami santykiai su Sovietų Rusija.Tiesa,reikia pasakyti,kad 
jau pats atominės bombos paslapties klausimas yra tiesioginiai su tais 
santykiais susijęs.

Attle.e,išva.žiuodniiv's iš Londono vežėsi atominės bombos "sutarp- 
tąutinimo"pro jekt.a» ■ Jer ■- 'tis turėtu, būti pavesta Jungtinių Tautų 
sukuri: ■ rrunizme ‘kontrolei. "'Trr : tuo' tarpu* įvairiais atvejais 
vo p. . c'ca ly. - u. išlaikyti bombos paslaptį,gre?.
čiau sut?..:dcm. ’,: < ■'.’iešai o?.s; '.eiū -■ ?■'. vaj imą, paskelbti atominę corn-
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SU ol.o raktinis su 
jų pozicija sovietų VJ.lglU

ye-carniai ~>o
cnarakterį iškelia "La vOix o. e Paris" 15-.XI 
irumano propozicija būsianti,kad "Kusija at 
rijas kurcpcs k-tu atčv.ivū ' . •

Tarptautinėje plotmėje p.ktr. -.liausias ir ypatingos Pranouzi jaJ. 
svarbos klausius.s šiuo ietv vro -..- i *.’ Kuore krašto inter’*' - 1 . - ■-.. 
zaęi je. bei Ve ’ ieti jc -.-■ imas.Sis klucęi. ... '

.- ..o b i sn j.s; 1 ■■ ■ ■. - , -j kurie r - .- * ~ į -.. - ■ ■ r' :.
ziXs. spė >1 c-.-i. :ii;. jr oj. j .t c.-'.o , i.L—

gam laikui.tuo reikalu šiuo metu vejami .. '.kai tė ji l a.-'.-htng šono, 
to.čia1' a trod.o, k ad amerikiečiai nenori \ ''Jr.i*;:. ■ o .mol car r.ėro.
paaiškėjes Prane'>i jo? vyri •.usybės sock : .: -..s .Jkekvi cm. atve ju anglo-- 
skabų poziciją prancūzų st-žvilgi u. galėti., apibūdinti šiuo metu "palęn- 
kaus laukimo" termini?., paliekant nuošaliai tfu'tikro, dalies amorikie- 
ftir. spaudos antiprancvzišką kampaniją ryšium su Paryžiaus pasiprie-• 
šinimu sudaryti bendrus visos Vokietijos administracijos organus-ITė 
visiškai tokios pat nuotaikos laikosi I"k:.skva,Icuri,ka.ip rašo "l'ranee- 
soir" 6-XI,savo propagandistinėmis priemenėmis griežtai puola pran
cūzų kolonialiaę po’.itką,yp?.č mšium su Tndokinijbę m Indonezijos 
įvykiais.

Ši jautri padėtis sutampa su vidaus sunkumais,kylančiais ry
šium su perėjimu į nom-linę paiū.amartine sistemą ir naujos vyric.u- 
bės sudarymu,Spaliu 21 d.re??erenduma.s davė komvnis'tu. partijos pralai
mėjimą, datųpimai balsuoto jų atsakrnt "taip" į antroji kis išimą ir tuo,, 
prieš komunistų norą, pisisak i\t ui .e i.-'.c- Gaulle pasiūlytą įstatymo 
pro jektą,sustiprinantį vyrisusybės pozici '■•'. prieš parlamentų, kicia u 
rinkimai, prieš ingai, davė paka.ū'.''.mą bo.leų. daugumą komunistėms, padary
dami juos "pirmąja p-.rl mite pc.:. ti ja" ,-iors ir turinčio, beveik tie’*, 
pat atstovų,kiek socialištai ir ?3P kiekvienas skyrium.

Pirmieji šios kombinacijos suikrirai pasireiškė pačioje pra
džioje,komunistams drauge su socialistais ir kai k.irioris neparlanen- 
tinėmis kairiųjų organizacijomis a priori nestatant taip- 
vadinamąją "Kairiųjų. Programą" busimai vyriausybe i, pacei..tą. "Tautinės 
Resietencijos Komiteto" programa,bet kurią debar išdirbant nebendra
darbiauta su treciąja didžiąja parlamer.tc gr’ipe 1CHP.Vėliau įvykęs
"trijų didžiųjų" imrtijų pasitarimas,nežiūrint l/IRl daromų nuolaidų, 
neprivedė orie susitari, o,ir n''suti„-imv. išdavoje visiems iš arureto 
aiškus gen.de Gaulle išrinkimas vyriausybės pirmininku turėjo būti 
keletai°dienų — iki 13-XI. atidėtas /tuo paliekant Prancūzija be le
galios vyriausybės tautinės šventės — lapkričio 11 — dieną/.

dbe^akterin.'. ’ ui koncuiistfm ,'.uri • ne sukai bamumas išyrovoka-r
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Lapkričio 19 d. parlamentas turi rinkti nauja vyriausybė s galvą., 
OP iš anksto pareiškus sutiksiant įeiti tik į gen.de Grille vadovan-' 
jara ■■'.’it. ..:?.s v'-bi.. y,... L . ■< ėvi i.’.' : 'os : arba parlnior.tao p i’:,
•ge?.milo praiaiauja r. o. • • spaudos dalis/-.arte • i •• biąš 
speniui ;on ir sudaroma socialist u- rv: c lietu koalici os ■ ■-yriausy i;.-■,kf; 
sios viešai reikalauja komunistai. /''L'’lumni :ė" l'’-.'kC/. Tk..i kas taliai 
spėjt.jkafi. vyriausybę gaus sudaryti socialistaifkiiriq-rems'patys jon' 
heįeič.-j3i,ir komunistai ir JallP.

XI. 19 d. p ar lament as 400 balsų /vieš balsuojant ko. n.u.istans/ 
vėj įgaliojo gen.de Gaulle tęsti derybas oud’-ryti-kcalJ elnei vyriauty- 
bei'.iš trijų didžiųjų partijų. rt.-presentaiitų.!.'.igi,p£.čėti:-i nieku nepa
sikeitė ir liko tie patys sunkumai tik daugiau i šrjrškė jo komunistų 
opozicija, prieš ūe Gaulle asmeniškai .kad. gen.de Gaulle vadovaujama; 
vyriausybė galėtų susiformuoti,neišvengiamai kari nors reiks d'.ryti . 
kompromisus: arba komunistų parti jai, arba gen.do Gaulle.;

IŠ.JkAJLIX^ĮJOG__SPinDG^..

Pab.?. 11įji.s_ _ir_USA.
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..lesiems vokietis ’'I žymėta,kad
< - ja -X .LltU / x. '.; 6 _->.nC o • > O nąC?■, '

Lietu’jo žudouie’ji žmonės buvę "soviet-1. .
Šitas išsireiškimas buvo . žinomas t. Jn .r ■ .■ięt'

rie ruošė JTue.rnebergo kalbinama, j į aktą. r'_5t..v- 1-'ps iii;- n- m '■' ' . 
betas ir nebūtų sukėlęs jokio s'.’sidoi..;ė'jijrc /jei n-, nu tų 'bu-. '...šio 3 p.: •- 
grinėtos to išsireiškimo pasėkos ir jo turinys.Tašiau,Amerikos ,reprd- 
zentantab ■■ '• iern.be r go teisėjų, šuo le Robert Jackšon savo penktadienio 
laiške,paskelbtame Berlyne spaliu 6 d.,gavo trims kolegoms pareiškė., 
jog jis pasirašęs t- akta, su re servais, kas’liečia "Pabąli ii"' reny;-.1.. 
likus” ir "visas kiras .teritorijas". Akto f ormulavim. ■? ’?'■ Ju ‘-1 ’.-;.s
Sov.'Sajungos ir "priimtas,kad išvengus delsi' -:c , galinčio k-iiti,'-..treš
kant naujos žodinės prasmės bei atatikmenos'"Jackson r e te ūiųlcna-
c.iškai pridūręs "aš neskaitau saves esąs J,AV. Įgaliotas turįs tei.-j 
sės pripažinti ar kelti klausimo dėl Sov.E? jlmgos. jurisdikcijos- kai- 
-■ amuose' kraštuose,todėl iš šio kaltinamo akto neturi būti -daroma iš- 
-adų apie pripažinimą iš Amerikos pusės kokio nors suvereniteto arba 
Laikymosi kokio nusistatymo to suvereniteto atžvilgio iš Amerikos ar-- 
ba signątaru pusės.”

Jei teisėjas Jackson ir elgėsi čia savo' atsakomybe,nepasitaręs 
su State Departamentu kasningtonė,jo demaršas.tąčiau.reiškia,-jog J/it 
/. pasilieka sp laisvas rank is P-.balti. J c . '’kįtn teritorijų” klau
simu,kai reikės ateity je. nusistatyti. dėl jų vietos valstybių-sista-; 
moję.Kadangi šitokio o are i š kimo nebuvę padaryto, iš anglų teisėjo pu
sės ,manoma-pa•-.L Reuterto lipi •.'.o -. . '/ndenJog prasidedąs "naujas- 
nusieta bau Londone1” ir kad tad esąs pirmas” ženklas, jog britų vyru-i-Tu* 
■:ybė tuo būdu . nū pripažinusi E .uiti jo vaistyki-; i..ui'-rynuo urą 

Sąv, Sąjungą" <» Tačiau,!! kitos pusė;; y-..žymima, kad Pabaltijo -prieška- 
. i alų valstybių ministerial dar ir toliau tebesinaudoja. • "o asmem-s- ; 
reįngv. ir oficialiai prezentuojasi Londone. "ir* be' jokių matomi palei- 
timų ■ tų valstybių de jure padėtis tebesi tę'eia'. toliau.

Tai, gali ."ia manyti,reiškia,jog Anglijos reprezentantas nepasida
rė sau .jokių rezervų,kaip amerikietis,tačiau dar nežiūrima į šį klau
simą,kaip pasibaigusį. ■

Tarp Sov.Sąjungos ir Anglijos jau iš seniau buvo, nuomonių skir-. 
tumų ir nesutikimų,dėl kuriiį Bevinas yra padaręs priekaištų amerikie
čiams per užsienių ministeriv. pasitarimus i.iž .irierikieS.lv. nuož.ulų lai
kymąsi tų klausimų, atžvilgiu.-.’’nigi,Pabalti jo klaus'im..’.a yra prijungtas 
prie to daugelio neišspręstų "Trijų Didžiųjų” problemų,kurios liečia ru
sų rytinį bloką.0 gal amerikiečiai mano,kad gera yra turėti tokius ne
liestus kozirius,kaip Molotovas stengiasi juos susidaryti Eritrėjo s ir 
Tripolitanijos atžvilgiu,naujiems derybų susitikima s?’L '

Keista,tačiau atrodo jog rusai tą klausimą bus priėmę' ramiai ir 
sakoma, esą žinoję,prieš pasirašydami kaltinimo aktą, Jacksoitid rezer
vas.dagai šeštadienio praneši- ą iš '-..open’ie.gop, žinoma, jog Bntr-hnlmn 
saloje ruošiama žiemos stovykla 4 5.CLO rusų vn-eiviųj;urie saugosią 
sala,kaip rusų laivyno bazę,tuo metu., ai Baltijos jūros- rusų-uostai 
esą užšalę ir rusai turėsią' naudoti a lornhol.no aostų. Ka,o Jmerikie- - 
čių nusistatym.-s įsigyti sau bazes Islandi.j j je, visai, atrodo,neina- . 
žiną rusų interesų Bornholme ir Špicbergene". . . , "

Komunistinės nuotaikos švedų spaudoje

"Aitontidhingen" 23.X.45 įdėjo redakcijos vedamąjį,kur b'olše- ■ 
kiška terminologija nagrinėja Baltijos valstybių atsirįdimp. ir ,iu Re
žimus po ano karo. Ypač aštriai pu.ol naa . juatvi ją,‘ki ek 'švelninu. Reti ją. 
Apie Lietuvą tarp kitko taip rašoma:. .

"Tiie(/...vtų piji.r -.r -.u .u et. ...-.au.k_fti.ijc 192o EiėtV gruodžio 
mėnesio mukti imu ..U 1?. in. ust:.-; joc cr.roį v; z ų ; w .ma 1Fpgįs o •••-..nča.i 
-įlavūr- 5 7" 1 v- 3 n.. ■ 'dįFAiiaiaus

kaip tii. į - . ■ -• •■.. 1 ‘ n.gr- .- .
i -1'; - Ūr " -.- • ' : ; ąžkai v-
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vo labai ellpna grupė,eeime S-d s -..:-. Ivu'ė jus i tris vietas iš 85 ate' 
Sukilimas tačiau buvo uoliai paremtas ■: Lx, ' -ve policijų ' 
giupių.Sukili no rengėjai foldenajy-; iv " ■ -.ve> dikte- I.-'
mą beveik Italijos pavyzdžiu. Tnud.n.ini ' ,. .< -/.nt'
partijair 1936 metu "rinkimuose" j p ar i -eii^ buvę Trinkt, 
reprezentantai.1939 metais Lietuva buvo, pr_. er.sta ~er po 2 ■'
traukos sudalyti normalius diplomatinius santykius su lent /s , kuc. 
buvo nutrūkę dėl Vilniaus žaizdos.fno pačiu metu ' Hi fieris prisijun 
sau Klaipėdos kraštą,ir,kai karui prasidėjusJLietuva buvo_ priverst ■• 
sudaryti draugingumo sutarti su Rusija,nežiūrint to,jog Lietuvai t 
vo grąžinta Vilniaus sritis, jos. padėti s pasirodė siipnesi ė,.ne.pu bex 
kada kitada.Keletas norinčių bendradarbiauti oppzic.. ^os ,;./on.i.ų bu*< 
priimti į vyriausybę,tačiau režimas pasiliko teks pat kaip bųvęą '• 
1940 metų,kuomet jis sugriuvo dėl krašto susovietinitno ...Li-etuyiąiy 
miesčtoniškai nusistatę,labai nenoriai sutinką pripažinti,kad jų ša 
ly-je -nuo 1926 - 1940. metu buvęs fašistinis re'žimag ir Smetona niv. 
kuomet -nebuvęs diktatorius tikra- to Žodžio prasme. Čia tarp ko k i 
Įima-pridurti,kad ponios Smetonienės diktatūra buvusi save vyru-; ,u?.- 
žiauresnė.negu Smetonos savo tautui".

"I. ■ ’..v diktatūra buvo žiauresnė. Hitlerio nchtergreifnng' P--.
vyzdžiu žymiai nesknitlinge?nė nacistų grupė įsigijo vadovaujamą,>i. 
vaidmenį Latvijoje.Jų tarp,e buvo žymesnieji /...'.i ramieji "re rvonur ;».r. ■ 
perkūno kryžininkai,kurie itin tanprla.1. r-uvo nusirišę su s't --'l/n -’ifą• •,

"Bar būtų įdomu pridurti, jog Lasų /švedų/ reakcionierių :. Ina//, 
sukilimas Lavo'labai šiltai 1 s .ai tu metu vadovavo T, 
L Jungi tind’.staba-j iftiėlai riėfcė’io perkelti Latviškuosius metodus ; d / 

-/.. -■< ■ tam . ■■ ■ ė 6X11 ii ir Šiand . -. I p • . - 1
sįliepla apie ūlmanio ras i s irs , x ■ .’ jiems - ? --..., a,.-
bar,kąda tie .fašistai atsidūrė čia kaip pabėgėliui »’• ■_ .,

"Švelnesnis režimas buvo Lėti,jo je. Čia kelionė naeiamo j.mk. pra
sidėjo 1933 metais,kada "išlaisvĮcimo" -/Vabg/ judėjimas buvo įgijęs 
didelio pasisekimo vise je . tauto ja . Ikriaušiai ir šis judėjimas bus 
buvęs vasaliniuose santykiuose su.nl11eriu.Tuv metu-ūkininkų atsto
vas-P&ts suruošė 1934 metų sukilimą., kuris J abi?ašiai 'buvo nukreiptas 
prieš "išsilaisvinimo" trokštančius,ir kalėjimuose,paruoštuose kitiem 
atsidūrė ruošusieji tuos kalėjimus.Estiškasis sukilimos buvo_kaip_t?k 
priešingas latviškajam ir buvo nukreiptas itin prieš ekstremistinius 
dešiniuosius.Estų socialistai pačioje pradžioje parėmė PUtso režimą,. 
Tačiau tuoj paaiškėjo,kad Pfttsas turi diktatoriškų aspiracijų."

Kbnigsbergas rusų,o ne Pabaltijo miestas. . •
"Morgon Tidningen" 20.1.45 iš Londono praneša.jog Karaliaučius- 

įtrauktas į Sovietų Rusijos rinkimų sąrašus ne kaip Sovietų Lietuvos 
respublikos dalis.,o kaip priklausantis rusų respublikai.,3i žinia, pąą. 
gal'kitus duomenis.visiškai atitinka tikrenybę. . ..- ■■ ■

Latvių radij/s puola švedų pabėgėlių politika..

"Af-tontidningen" 25.a.45 praneša,jog —- "Latvijos stipriausias- ,j 
t ' siųstuvas "Tadona" 23.X.45 nakties metu davė specialią trans Iiabi- 

ją,kur tarp kitko pranešama,kad Pabaltijo fašistai ir reakcionieriai 
Švedijoje tebevaro netrukdomi antisovietinę politiką.Yra sukurtos 
slaptos reakcionierių ir fašistų organizacijos,kurios leidžia nelega
lius laikraščius,skleidžiančius neapykantos propagandą prieš Sovietų 
Sąjungą.Latvijos pasiuntinys r ashingtone Šalnajs,politikos profeso
rius Bilmanis,o taip pat ir Londono latvių reprezentacija buvo puola
ma.Sevietų Latvijos vyriausybės galva reikalavo,kad visi butų trak
tuojami antisovitiniai nusistačiusiais individais." '

kritiški J.A.V.komentarai Trumanui.
"Svenška Doge. LoV-ef’ 25...-45 s-syo pranešime klausia.' ’’’'aip paver- 

• sti vįkrovė tuos ge: /.o oo .pac praktiko j e? Reakcija į Trumano
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beveik >C , C'/C ’ L 
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' V'c./ viečių .

t a y jog remiamasi z- 'balti:?člu p
-s o vietų sistemą i ka3,n

Ilgo s iro akimi.,.-.. . t a 1 Z : .• C p

1ingams,

šimtmečiu i įkaltijo diktatūrų metu mes 
jo laisvės kovoto jams/kurie po Sovietų s 
Įėjo grįžti vadovauti savo šaliai-"

"Šiuometiniu Pabaltijo pabėgėlių t 
tojų.Daugiau kaip 900 pabėgėlių yra. apo 
ieškojo nelaimės išti'.ti uosto, kai pr si 
audra.Tai daugiausiai neturtingi ūkiniu 
beltiečiai,kurie yra politikuojantys - 
etinės diktatūros šalininkai.Jiems anie 
Tas tinka ir apolitiškiesiems,ne 
tiniams pabėgėliams 

"Tačiau turimo 
klausimas uoj fina

atveju sutį
Įstabyn-s p 
atvaizdavim

pripažinti azylio 
vietų sistemą,kur 
dėl jo socialist! " Ir tt.

"Pabalti jo_fašistams_suteiktp_ ji svečio_la.isvė regisi_nežinQjimu
— sako "Aftontidningen".

a iro a

Stockholmo savaitraštyje ’Tolkets Rfist" 42 n3.1945 m. vedama
jame rašoma: "Pabaltiečių geriausi draugai esą dešinieji’,’sakosi nu
sistatęs vietos dienraštis ”Aftontidningen" sr.vo • straipsnyje,kuriame 
nagrinėjama gabaltiečių problema šiuo metu’•beišsirutulicjauti' į vie
ną opiausi!]. Švedijos politikos problemų.Savo aštriu teigimu laikraš
tis nurodo, jog darbininkų priešiškas nasistatym-.s pabaltiečių atžvil 
giu glūdįs svetimšalių nemėgime. ~ ' šalių nemėgimas esąs vienas

./oilietiniu misist
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ties reyre^efat.?.nta:i s, kurių požiūriu. ?■■ ■,//.■■/.- esąs ‘redrauglšln.š r ■• 
statymas darbininkų organizuoi-jų .-:■r.Si . pat r. .--.kkj./; .
kodėj pabaltieji~1 taip daug drauįnj tu ' ■- ? - •’.- -

■ , Čia pastebėtin?.,kad ne vienas'id >.? :-z.^, •■; ' laik?-ay ...į y ■
gądaręg skaudžių. priekaištų Rąitij ?3 . pabėgir • '... • « : •• Lm?al:
'’Veūijoje daro ko.n;.ur'ęnci ją čionykščiams,dirbs ' pigesnį : Lygi/,: 
ma,nenutinka stoti į sindikatus įv- notėti .-tokesčius įr 11-Vieną t 
Kį str, citavome praėjusiame mūsų biuletenio .•..lūėry • e,

2te. proga lietuvių. Švedijoj e “lė td:i žm?.*s hek tbyr-ifuo t--.s lalkrest. 
"SVETTJR” įdėjo straipsnį.raginantį lietuvi ..- pabėgėliu? ./iWnku 
Švedijoje daugiau prisitaikinti vlercs *nlyg ja~ ■?- v -.’<. .r .-i:- ir . 
vengti stoti į darbininkų sindikatu? Iriešingai?i?. U jiems -. 
susidaryti visokeriopos naudos,. .

■Riksmus apie oabaJ.tiėčius. ,

:Ę?.trlneho.lms I'ariren”. 2,.X paskelbė įymšai o ■ ai a.ų
kur rašo- -lašas pramuša akmenį ne /y 1 ■> ? -.. ' -.. ..’:-ry
K';..!-.--'iš'Rusijos ir Švedų ko.vv . - i. ' -.'.d
pabėgėlius Švedijoje iria atsili^rti ir 1J.‘ .-/• žifttuęe. , .

<Xnt ruo.se Lamuose komunistu uis •-'"■■ .: • "žsienlty denhišv .r::- 
kreipė d^iaeši.į ’'vyriausybės tpxęrė.nti'šk-.U‘ 1-■1 ių si v 
buvo to’ s put 'tonas-.kuris buvo girdi; -<ų iš ,antros pusės/-.... /-.--c. 
spaudimo metu mee laikėmės nuomones laikyti uždarytas mt'ių e-.‘ :
pabėgėlių įš ten,kad ne n 1.. Rsrlyno ir kad .nesą:-;] d. r . n
nepatoi-.-.'j.u; tiu-j.-j.ri vi::.:.;:-; konf.’ji..’aion1' ’.l'1-''

'e.; - av s/•.. I. du;— ''-r1; '/.balti;'
..iCOLlvO JOK.IO V ■ V O j-\L"lū‘ J... G ■/ 1/ j , ’J.P r< • '■
a t s ira.ua?. žm.or.-.; ų, kurie 3 i e n,ai.? u:. ii. ii ■
j'i jėgą, ir yra pasirėdę kai?.? ■ / m ;i' '■■ 
nuris, nuogis sau j a, kad svetimi^ ■■;,''■• <'
nedaroma skirt.no įš kur tie žmonės a-?''-.: :, ■ - - -
jama hackenkreuco ar sovietiško ženklo-.

Visai galima, kad randasi fašiarų palai i?, 
Itur jų nėra? T/.i rusai su vokiečio?, p l" ./'ii > joe.- 
žmonės ieškojo prieglaudos,kur kam .ak'.r 70; t/n”. 
geidavo vokiečiu nei rusų,o kitiems ..-ekėsi gev.r.u 
pirmuosius nacistais būtų lygiai taip ner-j-' zr.: 
rauni stais.

Į Sovietų Rusiją jie grįžti nenorj .Iv- to. jj 
rįus atminimus iš ten. To ' ė 1, suprantama .■ ri eat neč$; 
mės juos prieš jų valia siųstume j ten.i u/ ąa /ink 
gyvenimas čion daromas kartus tuom.jog jie štampo 
gumoje jie. buvo pavyudi.nyi i..- a;?i pate.

"Ssspressen" redakcijos vedamajame 4 .XI. 43, tarp. k:.ty pamirn- | 
jęs išropatrljuoJanus įenkub^ dliau i»ašo:

Set tai dar ne gal as..Bar. vife yra benamių.iv 9&_tėvishes _ ęaoėgv-•• 
lių mūsų šalyje.Patirtis teikia mums pareigą,kad nebūtų praleidžiama 
nei viena proga- tęsti toliau tol,kol su lojalia ir pilno respekto pa
grindu, bus kreipiamasi į mus pagalbos. eTie gali būti suskirstyti ke
liomis kategorijomis, bet ateities netikrumas jiems visiems bendras. 
Neturi jie nesušėlpti pasitraukti.nuo• mūsų durų,kaip tai sako vyrau
janti tautos opinija.

■ Ypatingai pabalti e šiai stovi pirmame plane. Jų buvimasbuvo gįk- 
čijattąs,jų grįžimui. troškimai buvo., .iškelti-su vpaiingu pabrėžimu. 
Tačiau tuo būdu buvo ypač .galima, užregistruoti tauto s'nusistatymai ' j 
tuo klausimu, lai parodė aiškių nusistatymą globoti pabaltiėčius tol', 
kol jie respektuos svęSlavino sc taisykles ir kol iir skaičiuje nebus 
-■ L.i.'...ičianč ■- n evtim me g-’upėr.s.’•ąrį/...»o nr.- • 1 q ja
•r -........’.ų .r ; j.c.orua;y ;^ji tcisė.Aj
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Būtų trump ar e g! laikyti pabėgėlių problema pasibaigusia kare-
rviuį a’t5iradu.u. Juk'dar p 2 t -': įšilai ir pr

ue .bebūtų didesnio smūgio bu?. . ■ .kirvį
sia.i manifestavo švedų tauta, kai p .2-.- i j. ■ . -.3 ■ • 2./

, Tai yrą tiesa,k’ad pabėgėlių. probi--:r.ju 2-- ■ ®um< ~ - i , ■ ' ■ >2. ...- y. į : 
kaitinti',kad mums buvo striuka su pini geis. Jėpc- ...cs ps. <?■.?.•'..'■ ■lyba.v. 
Tačiau liguistas noras neturėti naujų komplikacijų ir išvengto lapes-. 
Šių, sulig egoistiško jo levito receptu .visai paprastai praeinat pro ne-, 
laimės ištiktą, jį, negali turėti jokiioę Įtakos- mūsų busimai. ■pe.ty.^ėllų po 
litikai -Juk negali daugiau pasikarto č.i loki. b ši s ji s priešlęariniei reiš-- 
kiniai, kai laivas su Vokieti jos žydais pabėgėliais po pogro:® ' ;,-avce- 
nudarytas nuo Švedijos krantų.lai yra i.- •::•••■ liko gėdos bnire pa* ■;■- 
gėlių politikoje,

Į?a_siųtęs__latvis nebuvo galinia paimti jint_ląiyoį .

"Dagens Myheter" 9.2221.45 praneša charakteringą žinutei :
"Ketvirtadienį-. 3.2-221.45 , apie 16 va.arda ties gkeppsbron /uoste-' vienas 
latvis suruošė laukine švėną,kai yis iv.3.ėjo i-v t L atvestas į;:-T.. ? :- >.all’! ;2 
laivą tolimesnei kelionei į savo tėvyne. Jis ••ir: irusiai praus <0. t.riui- 
šmauti muitinėje., paskui ant liepto, o pagaliau - ja -tėję ..kai į j-,
buvo patalpintas. Įgula, galvod uš..a apie 2*a L o j •.-• Lų e . ■.;..;nc ,. nesat 1 .. p ė im
ti šitokio desceratiško keleivio kalina-ui į laivą r žmogus Turėjo. '•y-- 
ti sugrąžintas į kriAriaaij.nę p->15 ei. ją-’. C ■-. I la. kad laikraštis ’v ■• 
kią smulkesnių acl:-.n2cytiųį vai • :.icių šia,gal 2>2it.. " lai svun-.-r i-jką" • 
repatriaciją į . sutaryclut.ą ui' yn . . ■-...':. 1 J

TJ L

’Dėl teisėjo Jącksonu ’<;■ ■ '•*•* *—* ' -•* *•“ • —* —— •.* . W-., ...
Visi Amerika lietuvių laikraščiai o1, 'lie'.'iii ; .•. "altinių cituo-' ' 

ja Nuernbergo teismo pirmininko teisėj' Jarksoiid ;.'sĮtk. .’ė.’. 2. .. ij-:s 
valstybių paminėjimo kaltinamajame akie.čio padų/ųi^na n- i.o '■ ctšto 
ištrauka kalbamu klausimu:

"Šiandien pasirašytame Vokietijų.; l.:iro kriminalistu ę -■-’.liinama-- 
jarne akte yra minimos Esti ja,L ?.tvi ja.l le ■ kurio.- ■ teri
torijos, esančios SSSR plote.Tp tekstą .litlė 21 i,.:', r Jij yfa ■■r.i'lmi-a:-;s 
kad išvengti delsimo, kuris sudarytų, reikalaujant ė.-l-eisti fo.:.,2- g ąt 2’ j.,-?.1 i - - 
nimo akt 's yra- pasi^ašomns su šia rezeivaci ja. i.r nirmiji--u. 2.

"Aš neturiu autoriteto nei sunikti Jungtinių Valstybių ..ai-’.... su 
Sovietų, suverenumo pretenzijomis J šias te nitori. jus, nei dėl/ų g:! xiey- 
tis.Tuo būdu joks žodis šiame kaltinimo akte netari būti aiškinamas, 
kaipo Jungtinių Valstybių pripažinimas tokio suverenume arba kaip nu
rodymas bet kokio nusistatymo Tunųtiniu Vrd srybiu ao2'.-. p- eiVišĮu.jių joo 
pusėje link bet kokios ptetonz: i. jes aila to suverenome lav.jo isti irimo'' 
/Vertimas imtas iš "Sandaros '/■ •. . ■ '

. ’LAIC papildomai, dar praneša,k?i2 j ggf 1_j-iJblųraoi ja p-ąduryte /r 
Britų valdžios . "vienu ar j it.: būdu" lū^j tarF B-i i tų b/ėienių 4e 1.- .
kalų Vinisterijos pareigūnas; — "tie kraštai /t.y.£-?ltijos kraštui/' 
turėjo būti paminėti.'Po nepaisant,!!- darniai su Suv. jieriko s Valstijo
mis buvo sutarta,kad toji redakciją nereiškia tų valstybių pripažini
mo,kaip sovietij. socialistinių respublikų."

Propagandos orįeš pabaltiečius^atrėniimas^
LAIC atkreipia dėmesį,kad sąryšy su- Amerikos spaudoje pasirodžiu

sia eile straipsnių,tvirtinančių,kad pabnltiečiai tremtiniai,nenorį 
grįžti namo,esą naciai ir jų propagandistai,toje pačioje spaudoje ir 
įžymiose vietose su didelėmis antraštėmis buvo idėt: s pirn-, minėtasis • ■ 
Jacks'ono pareiškimas,o taip pat ir ĮiAIC drauge šų Baltijos-Amerikos 
Draugija paruoštas protestas .Kini na a dar ir kitas k<až kieno orotesto 

f fU?2:i2 2:?-.‘"- l!;ų.2 32
į- smb > - r.. 'ui'jį.ųa.a p c-iioo orupagun-- i.--aou .
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/ Imamos iš komom .■ r ' i* mmbę
?Įr"' • - I '-.skirta J .500.000 rublių -teatro ir kino į 1 -.-. unc:. .
į// je .lyl'.i pėdoje jai: veikia du kine teatrai ,Vaiaini ■? 1 taip pat įvyr -. 
»..Į. ' V-įdin.?. gastroliuojančios grupės iš 'Šiaulių ir lanevėžib-Kartais ;•

vyksta Valstybės lilharmonijos grupė.Atidarytą aukštesni muzikos'm 
'j7 . . kykla. laipėdoje veikia dvi lietuvi h’ jį gir..".'.?, i ir j- uv u'
< , Žemaitės teatras vaidina Žemaitės veįkm.ą " -t ra’ /'i/.T iuly -
ji/ gabus aktorius TTbrickas,vaidinąs. Vįr.kię role. ’i tatoir-iolo p.. t 
V. . tės "Petras Kurmelis" ir Valančiam. ,'r?J..'ingos Juzė",rengia verstą ■■ 
£»’ rusų kalbos Arbuzovs '’Pania'' -Re ši sue. j a Geruiaitis.’čnru j-?n pelės te_. 
; kaip "besirūpinąs nerstntymų" minimas Adomėnas. /.įiiksčiau, pranešai’
/ apie c tie rymą, buvo minimas Junk -.'■ ičiue. kaip ve teatre mlisieriua.

- I., Cžidkr.iiės pranešime p.?.sąk :.\, - na ar-.-.- niekių ./r.
darbą..lektorium minimas bieliuk'i'.-Cnem.-o? ekyri■■ i,■■-: ?••.•’:■■ • ' ■ J;n

/ mas profesorius .Daukša /korespondentė -tyt • n*- ,?i sifi m i
/'. ' versl/etinių titulų srity.. ./.Bm-nkodfnv. ■' n.- ;■> ;.<;ių štai- kilį'J- .
/■ tus kiek nukentėjusių universal.?!.?' - .'ų -e;: -■ '..• f "Virs, ir?1 --:> ; :
/• mini šias pavardes- darių m? Ii.-... ...1 ■■-, r padėjėjas . v- .ė '.įj 

. iaaitis,pasižymėjusios d rbų • — medicinos s';učen:.-c -•.•Igąlį’'
/. naitė,Pini mu.,.k:- j tė/losevič ■ ■ , j-

- Būdingas nranesirixac iš Iraku apiė vietos kompartijm . ■ 
kin?. P’i u- pranešimą; daių Ir . .v.rl ties/jiw ■ j sekretorė a# -/v 
/forumų .. . gi, -,š ■ o į eų<.,. sųi; 1. •■kelt' ų ' a:.i t.r ..'veisaia. pa.stinfjk 
idį'/' darbo nepri.tekl.ius ir šargi' ;.. n-.; 'iir i ngrmq. ” /lini.ikai, sako ? s.m ■ 
.pia laikraščius.. Ząsliiį bibliutf aue ..a daug fa j ..arinių knygų.Kl- 
šiškių vaįkcmcg l'rzkų apskrity;;’
neryžtingai desųaskuojnrai buržuaziniai <.Į;.:;ian?..Listai.V.-.išlnuorių P”"’r 
ergas DagačionoĮvas skundėsi netvarve akio r-j. ■.luose ir .i.l.-rr: jc . 
Drg.Bn.TKus~3kunžesi Žiežmarių komunic-tuis,i jie nieke novai eįa po
litiškai’valstiečių, tarpe. Susirinki.a. e bal;-1-.s sveikinimu Stalinui, 
ir pasižadėjimu pasitaisyti ...

- Iš Švenčionių toks pat pranešimas p ’snuot- 
tas partorgų ir vaikomų nusileidimas. Tnstruktlu 
smarkiai barė už neveiklumą .Bart-si taip p-vi art . 
ato pareigūnu,kad partijos apkomas buvę? atlerdęt? 
vedėjo pareigų buožę AkmenkeviSių,anksčiau t'irrėj- 
pat ir Armėnų tarybinių ūkių grupės vedėja. Stasov 
svainis pasižymėję nacionalistai iv iki šio o či-'-n 
vokiečius /.1/jLet komisariato pareigūnai juos- sug

Prieėbolševikiniu oart' aanu byla .krųvisiuose < *-* .M. » MM —— . -J *. ... ... fc*. 9^1 *■ ' * *• * - '*** ta**' ' —' *•* -*• - ■ • '
liepos 29 -I.-, šekmu-i 
aikraštįs vadine. '‘1 
rnse".

"Vilnis" deda -platu aprašymą 194-5. 
■ Gruzdžiuose įvykusio viešo proceso,kari 
kai - vokiškų banditų gaujos byla Grus’

Aprašymas pradedamas turiniu kai kurių anksčiau gautų praneš—.t- 
"Šių metų balandžio 26 d.,11 vai.vakaro pas ^imzdžių valsčiaus • 

vykdomojo komiteto pirmininro pavaduotoja Antanu Zibaitį.. atvyko ban
ditų grupė,apsupo jo namą ir pradėjo šaudyti.Žibaitis iššoko pro lan-. 
ga ir mėgino pabėgti,bet buvo sužeistos d dešinę ko ją ir banditų_pa- 
imtas į nelaisvę,kurie įsivedė ji į name, ir sušaudė... Gauja pasisu-ė- 
pė ".

" 1945 m.balandžio mėn.naktį, iš 26 į’27 d.Viliūniškių kaime,_Įa- 
pilės valsčiuje banditai užmušė tarybinį aktyvistą -- valstietį r.. 
siuli ir sužeidė .kiV-vai oru ti ^ -.nditai pasislėpė.’ . •■

-J . B.--,. Ado rįsniry ' • į
i sus pieno pro;.kt ds ._ • u'pįųi J-r ;,ų
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Laikraštis rašo, kad tokių atsįtlk.i m-; b u v. -y daugiau Gruzdžiu 
ir ki •.ups* Šiaulių apskrities vąš.ų^įrjS.-..'/A'; • • ■ • - ■■ .■ ■■ Aama, kač :. :ioį
du mėnesius /t.y.,maž daug gegužes mėn . '1 - • 1: u/,■ -
einančiu per Skapiškio mišką Gruzd'žįų.- 
riuomenės dalinys.i iško masyve, Ge žėri Šk-ų kai :•■; ..ys ‘
susidūrė su stambiu banditų buri u.Prasidėjo sue'išaua y i; . ■ sėk
mėje gauja buvo sudaužyta, jos dalyvių dalis užmušta ?;ozoj&,o g 
paimta nelaisvėn, Užmuštų jų tarpe buvo rastas gaujos ■'•’adus bucčįs su- 
nūs,buvęs vokiečių armijos puskarininkis Pranas Pe ir; la. jo’
brolis Antanas Petryla, o. taip pat gaujos dalyvi .ei '-.Kvlaus,G*7Ž-rigkas
ir JasiunaB.

Šie keturi ir drauge talkininkavimu kaltinama*. kuosas Vilius 
ir buvo teisiami Gruzdžiuose .Teisė '<KVD karinio tribunolo tevažiuo
jamoji sesi j n .Kaltino Šiaulių apskrities prokuroras Al'eksiūnas, kal
tinamuosius gynė advokatas Saleckas /nei prokurorus nei advokatas 
teisi n* nku ei nokini i- '>«'•> nevi ?’d t4 , 

pasakojimo ir kaltinamųjų "prisipažinimų" o. k.n !x>kir. , yziv-.?
Grupė buvusi apie 50 žmonių. Jos tiksle-> t'uvę • t rukdyti i o. ga

lėti tarybinei, valdžiai.Dalyviai įstodami p as ižad'ė c i rę naikinti par
tinį akty vą, užpuldinėti miliciją ir t ;, kai. ■ -.■k;..-.. y. . K adžio i e jie’’ 
buvę užpuolė septinis.milicininkus Pi -.-t rv tėc k .: i :• " ž kurtų t r; s m- 
šovę.Balandžio 21 d lėna, buvo užpultas Lcagužės kaimo apylinkė; dary
bos pirmininke Stankaičio namai..>i daryta tikslu sutrukdyti val
džios veikimo valsčiuose.. Iš P?._k:<k paminės paimta per 10C kg.svie
sto ir sunaikinti dokumentai Grape t. .u-.i gerai. ginkluota..Ginklą  i bu
vę įsigyt.-, d ?r pr.'<': b ■■..:>• .k.-ųi ■. Petryla peši sakes : ;;: g
ts nrc/ir .-..žire , e- - ’■ . ■ '■.•. irime t < ?; ;. 3' , :.ų ' .,_;i.:-
dinio veikimo parėdymu... . . , ..i -

Būdingas stiliaus r?vv-/< y 3 .. .
Komunistinis Chicagbs dienraštis "Vilnis" straipsnyje "Lietuviš

ki fašistai Vokietijoje" cituoja iš amerikoniškų. laikraščių vienu me
tu pasirodžiusius pabaltiečiams nepalankius straipenius* ir deda tokį 
gavo prierašąi

"Gerai,kad ir Amerikos korespondemai ir karininkai pradeda su
prast, Kas per paukščiai tie pabėgėliai Tie -fašistiniai' lakųdrbs kada 
nors susilauks dienos,kada jų biauri apgavystė, jų m .skayimriyis bus/ 
pilnai atidengtas.Amerikos lietuviški reakcininkai ir jų choleriški 
laikraščiai,kurie remia Vdkietijon subėgusius fašistus,taip, pat bus 
numaskuoti,kaip akliausi demokratijos priešai.Prilips lieptu .galą 
smetoninkai,mari jonai ir naujieniniai niekšai." ...

Laiškai iš Lietuvos

Ligi šiol daug laiškų iš Lietuvos įdėd-vo tik "U<ajxenos ._qv.t, ;■
Ro.ip anksčiau minėta,visų tų laiškų turinys yra aiškiai' priderintas 
prie cenzūros reikalavimų ir iš jų nieke negalima sužinoti apie Lie
tuvos gyvenimą,išskyrus mirusių ar nežinia kur dingusių,ar j kąriuo- 

, menę išėjusių, artimų laiško autoriaus giminkų pavardes ar tik vardus.
* Paskutinių laiku "naujienoms" pradėjo konkursusti ir "Vilnis" 

Kurį laiką net skelbėsi,kad ji vienintelis laikraštis,kuris deda ži
nias iš Lietuvos ir gi.uha daug laiškų.Dėt ir "Vilny" laiškai pasiro
dė lygiai tokie patys,išskyrus vieną kitą,kuriame pakoliojami vokie
čiai , fašistai , kaip visų nelaimių kaltininkai.

Dabar "Vilnis"paskelbė,kad laiškus trumpinsianti,nes jų daug. 
Busiančios dedamos tik visuomeniškai įdomesnės vietos iš laiškų.Bet 
po to skelbimo buvo įdėta keletas laiškų,kur tokios "visuomeniškai 
įdomios"žinios atrodė štai kaip: pas mus per kąrą sudegė tvartai,vo
kiečiai atėmė visus galvijus,tėvas mirė,mama dar gyva ir tt...

Tik "Naujienose" vienas. į?iškas .yra,.prasprukęs nrocenzorius,ku- 
... yie tuo momentu,matyt,ne per , dar ^usiškiu-.džiama

d et ė"?'-' , į: .i i i t ik savo vn''.<ay g± n V o ūk s ^'^u. visk r''vrti m*“** r " hc. t pa-
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■ • • .I'emunistinė'ėpnuda skelti" 
■kivyskupijce valdyto jo', et 
p arti k tu. s, kur ją veikimus sueit'i'.', 
narni grįžti prie darbo į namus, i ųč 
Šios dovanotos,Visa kita ‘spauda ss 
arba prievartos ar stačiai •klastos, 
dėvimą boląevikų spaudimui,panašų, 
Drauge pastebir-a.kncį bolševikų vai 
pasipriešinimo,kad jaušiani priVer 
pagalbos, , . • ■ *’

_jTILĮHĄuS .
o ojrteS i s

La to■J o kuo nv. 3 k o 
Li e t uvo s miš taič

s up r a s 11, a aa jų 
• Si a taižauka ni.~ 
i ūži, arba iJfc'-i 

:L31rvo6-’:raWįū.
■•t,bejėgį 
nil s prelato

r

šitie S'iKerie's žodžiai.. ne. ra j'JL ■•; ir par ežyti Lietuvos .ų. r o...-. ” eų
'.jo garbei, krane ši.%-i iš vietos gyvenimo tokie šykštub Įr;t?įv 
ti,pd' yra bergždžia re-t:’ė t r uo. 11 taorppaga^uį rkye'-Įuų ?kuuar. ? 
3-* 'r žodžiai so'.iurnst?,. -• ■•rti.'is. o kieiLvicita? štai' ■? ilgi 1 si
•.•>.'.■■■■ i■.■•c': ■ šįū sveikinitnn My<?U£;ųi ir / ;į’-_ y
T /iru viena kita žinia pr- ■ ■ .1 ?' i .otis v?.ia
traškėdama veįkiė.Cįa atpasakdj■'•!■•/. tulikas vetw:.’■?zr.c.t-„.9io pas i s 
■suprast j ., .

- Spaliu mėn.pradžioje piskelbt-ae Aokšč ."?.r bos ■ saĮ.’.e.kęii«u 
leidšiojoa nuo 1945 m.spaliu 1 d.lk'iix ■ erįfeoy?.?cje_uau-’otjg rnųiĮO 
priimtuvais privatiems asmenį^s,kurie tn? .r:i!*r,lut ’is turi
t i iš Vykdomųjų '.o.a i t etų -

- Spalių r";-’.,-n t re g e pusifj .. ''''''
žiaviruas.Dalyvavę■' l*.lys Sruoga//y’ -
Rądžvilas,Cvirką-;Venclova,butMj 'Aisėi 7iskdz>.ua /vui pw*-'A»r'c'/ l'--- ■•■• 
nė /antroji 'Ga-sd*rų Pelėda/, ??e--' Simon-.'if.; ųė. Cj ur ’L»ienė, r--: V. '.i.ov.: 
nė , senis Jovaras; 3or>.’.ta.SuvažiųviJ^uE 1 ubai. pasigedo^V-U.slos S .lpx. 
jos Nėries ir sunkiai ,nevv 7do:>r:. sergabcio -s..

- Spr.lin mėn.vienos vil?jidėlės,;i’’A tdintos 1 _es mr-žore ’. tęv;:
metu, B.Dauguvietis, šlykštus visų okupantu, pat i -r.'r ?k ; i -a. ?
vo laiSka šrionaf Vo v J ivtei/, laiškų?? buvo. ~
patosu ir užėmė .apie. 2G~25-. ninths s laiko-.Lt .-i b-s . ■ :-.ųąiv< gti o' ragiąė 
grįšit onvo žmoną Lietuvon f nes“ ji? ėsahtf re ik?1 -/.•. ; 7-. e^&s 
lingi.s šiuo ielu kihkvi ■'•r oa i ?. li>'-r t. •? i-r ■' ' ’7V.'
lįs tarpti taip menihinkae tik .c dome 15 kai jis es;..o .inkšt'k. _sue?.ri. 
ir suaugės su save tauta.Ji turinti piūesti b vo :iiifcst?<e.ti- -us. papr 
Sius ir “nedelsdama geįi.ti,kur j’6s laukias darbas'. Tn prbgs jis per*! - 
jo,kad dauguma teatro darbuotojų, yra pasilikę, r.'.tent,iipras Petraus
kas , Jurgis^ Petrauskas,Grybauskas, Juchnevišius. .'ernagis,Blynaitė,Gu
staitis, Chad aravičiusjllironaitė ,Knapkytė ,Kuč ingis, Mažeika, Dagelyiįė 
Valatkienė,TaupelytėfCepąitis ir kt.Pnts Dauguvietis tuoj raudonąjai 
armijai ūžė jus., Griciaus ir dar vieno /pavardės nenugirsta/ tuoj iŠ 
Plungės buvęs nuvežtas į Vilnių,kur jis tapęs Valstybini* Drenos 
Teatro Feno vadovu. Atnaujinę s ’’Vyšnių Sodą” ir į ruošies pastatyti sa
vo naujai parašytą veikalą. irNnuja Vaga” /Gal but,vėl nauja ’’Ostlanc 
Žagarės valstybinių dvaru atoiniištrntorinus Ilnuguvipiio .vaga, ../

■■• *Pėlš?r i—s/į?;.;.?''- oa^tatYtss •••:•.■ . - L.r:'-

-. • ,- Y ' .
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vc- r.GHiuoldas ■Jnehj.iėvihias. .. ,..r.--tt,^.:j.u.v.>-...... .-
-• . 11 jiikoiacertG uetu •luiiiiko irtulė LaUpeLyxe, n a .. . •_

no.vo I.j\< stulskaitė ,Frograno je "Aušti aušrelė“, ’’fcr ■■' r.
• Lap ,3 d. 16 : 3p vįl.vaiaii&šįę,i.l-£?un’i.nūj.."-.alb- 5° , ■■:<s . ic~~is

20; 00 v--'.koncertavo Ūulginąs.13*45 v-.l\ kulbėji Svie pL”~ es. -cc^ 
soras Žiugžda, 2-G ;15 vnl.buvo skaitom^ v^.-ė.-4+A <Kv*2 ^.wiros .-vr čip
sais ".-‘iik.-.s is Leningrado'’. _ .

- įsteigta bolševikų politinė -''6’r ,<a;-»lį?.įbė jb.-Co įį _
bota.jevas. Suaugu sit? švietimo reikuin. kv.lh:.;:o Sinku' 'LS ° '”• • • — ’' P 
skyriaus viršininkas. ,.. .r .‘.. . . -i . „

- Lapky^6 d.revpliucį jo.s^minė^-ĮiPo.Jccaccrtns H'1 ;~U.7i;
mohi$o.s salia .Pi’anešinė JojDaXiguviatio .Li’tLxesirai • -: - -?~I"?'J^‘l
kai .Programoje op.l.irvavo :15 Iharroniėios. olid ras, vr.dovau3ę>i.’'s /■-įrįu^°-i" 
selytę-Vaiatkienfe',Dvarionas,Al'ekgaiierš.b tfyr-x .litai? / wi;--r.s/iruks-;axr!.-.?. 
tė,Jaosas-Eažėik?o2-?.riia Juozapaitytė-/šoke . i.-..si i •- - -
ir I’ir'-rdioF •• Ansamblis, vadovaujamas bvedo . j;.■;.,

- Skulpicriai lunlžius ir ?'ikėr.ė.ez'--n.g’ •?. -•/ i ’Z-?’’, L.
sinkia rruočnosj.os -irmijos žyginiai- ipeuiineri i,. ;■■'•f’---* s''■r—-~-

■ '?id i -'n.'-. .lįiĮn//--
TietuVos xTepr.tk3.ausoi>'y'bės pls'’;įTI- ig_’ese; ir S’ęitat

ičio pr

it
lei

t i i

ito ,?j-r

->K,:

žūta

•svarbios

raus į.

dži ūgios žinios,kurįo 3 telegr unom 
;p.d Illinois štato kongresmanas L. 
r-.r,Vi imi in. reiknlaU jsnBiu. JAt vvr.i

•priklausomos valstybės 
jino akcijos.Už kelių dienų j?moš. 
įnešė Indianos štato senatorius R:

i-S ‘-feiCVP.-;—:-..
rielly į JAV Aisto-rį.-ftū- 
"usvbe" imti s • .’ronkreSios 
-,•> -lietuviu.: 'v-'vui£>

ori-Tillis. . ‘
prezid r. 14 ~--r States-'. D e 

.daryti Žygių -atstatyti Lietuvos rcsp-uV i-kos ne_n-.’ikl3usoiaybe 
kus šveitimą kariuomenę,orftvesii Lietuiįoję laisvas ir asio;'.

• ' • ’ >vti selvgsis grįžti i savo laisvė krnst-s. 11
.bėrėliams. Re 30 Ii uę-i j o s.' p nd uoto s 3 v r-r o ty tį

so užsįenrv. xonj.eijoms.Ar 
ir senato oJ a

rinkimus ir sud 
treĖtiniar?s ir 
m!oms senato ir l-:on’ 
ir perduotos užtvirtinti Irongrė" 
kiekvienų atveju šios i’eaolįubi; 
iniciatyvos5d .'os puikios progos jcel 
t7.ty.n0 klnueina tiek Amerikos,tier.,

■ 'Revoliucijos įneštos veikiant 
pirmininkas adv.Antan .s.A.Glis ,tr. prąg-

Ta proga "United Press" telegramų agentūra o-.skeloe Ąinią per
sispausdino'daugelis gėriko s ir IMropos spaudas/ : Americas Lietuvri 
Misijos Lirmininkr.s atvyko antradien-;. į ashing tona. Jo iut zu.js y.r 
gauti Jur t,Vnist.porar;*ėj atstatyti libtuvnĘ- •nepriklaųsoia.yo 
Misijos n t stovas,-kurio vy.rdas Anthony A»C,lis,pnre^8-.xe,kę.u .
sija -privertė' 300.ČCC Liėtuvįų oasil

it®

is-, r

kilusios i š p O-Š i v .. S’.jtk'n v -x’v-'1'"* t??*“-1- X»-■. 4/ ■ 1 - r-K C'

■&i Lietuvos neprakiai-.k':; -

■>
? ' H
* j

įj 
d »*

»*
 

P;
 ;j - !

•>
' 

V
ųO

- •

< 
iH

- 
r.j

. 'g
*

sijai,kibįbr
.0 s■ ąšokė per 

7

ištrėmime nnglb ir n 
pu kai0 pusė miljono 

§ .t bil-orasto

14



T s e xy apie ICv is jų pavyk
Tie iš jų atbėgo 'nuo Dąnoig 
kui liet uvir b av o a t g ■- h e h t ė 
os stovyklų Vokieti Jo je.Iš Štuthofo 
įjasnienų .Kiti pateko i rusų -ręnkaė ■ ė.

Švediją 10 asmenų 
bei kriminalinių nusikaltėlių.

ginti su kitais krabų vis. .yru 
oo pagal sąvo p«rofesiųa.", bet tai 
bi darbo miškuose,žemės ūkyje-, fa' 
xsirasti darbo,ynąe gydyto;5-s.m e., ‘ 
i geros darbo ir uždarbio sulygo 
Luvėj xis, b at s loviams ir p .n.Dali- 

e,uždirbdami vidutiniškai po 
tų pin.

sulfatai dar neb 
liet. Gen. t onsula

r'.

r Q • 0 C O/ XX* G S V. -*xi S .- cXp irC /) u o- O 0/ y .♦- £' •. ’ < -’
'Bolševikams okupavus Lietuva■ Svedijo; .- jibe vos 
'dentų ir pasiuntinybės personalas.!9*-C --?.c.t.as 
jas ir buv.pasiuntinys Jurkūnas -Šeiniue .1944 
lietuvių plaukė per jūrą į Švediją. mažais 1<-lvo
čiai sulaikė ir grąžino į darbus tr'rot p-.slrt 
vykias.Dalis tų karui baigiantis vėl pabėgę į '; 
Palangos perplaukė apie 3.00 asmenų, bolševikams 
lietuvių liko apsupta.*" 
patekti į Svedija. .Kai 
Suomiją ir .Norvegiją.P 
laivais iš 1 rncentrac 
į Švedija pateko tik 1 
kiją.Iš Štuthofo dar buvo nutekę 
darytų kaip komunist- 
išvyko į Rusiją.

Pabėgėlių -gyvenimas 
geresnis.Žmonė s ^stengias 
yra gana sunku,Svedijo je lengy 
rifuose.Inteligentais šia sųnli 
Technikams,inžinieriams geriąs: 
amatininfcnns, kaip laikrodininž 
gumas lietuvių dirba fabrikuose,miškv.o 
250-300 Kr.per mėnesį.Valgiui ir butui tų pinigų kitomis prekėmis. 
Beto,yra palyginti nemaža akademinio jaunimo-apie 50,kurie studijuo
ja Stockholmo,Upsalos universitetuose ir Stockholm© technikume.Jie 
gaun-’. stipendijas,tačiau išsiversti iš jų,negalint iš šalies uždirbt, 
yra lo.oai siuij-.a. ’
«2a3H»’"-?Ji.Gi.uX^ gagaįbos^komitetas^

Praėjusį rudenį Danijoje susikūrė Danų-Iietuviii pągalh6,s kori-7 
tetas,kuris įvairiose Įstaigose tarpininkauja liet-.vi 
pagal išgales teikia, materialir.ė r.aiviraa.komiteto vado' 
sulai /profesoriai,pr 

. :; ;ra žinomas

?.lyvatąti visos lietuvįšfkėk grup 
čius kląv.sinjųs ir. pla<5.t,or-d s/ 
r ei kalų - ir lietuvių ų

iąU utitinkspiist b.; a&r-ėeo bele 
hingtone. f sr .aa? s': ą?,

■ė,- .-'.y. L J.p jau hįfzp praneųta/bi ųu.ątip
' Ū AV poli biniiio.se . sluoksniuose lc.e tl’.yoš . atst

norėkąmh paremti įnėštąšihs į . a Ir
kos lietuvių Fi'sija .Tąshingtdnė ė . ląpbrj c
tų Amerikos "lietuvių visuomenės atstovų suvažiavi.-ęą
šiai ulatū.s: iškelti’’'Lietuvos near/ ’.d ausomybės gružlį
lietu-vos piliečių ii -ratinių, re.i’-.air.; i -lakoti raeien 

’I; oasiekti Ame rikes' lįėtųyių viėn'i:vakcijos iietuv-
, tt. Biuletenį' 1 aidžinnt, o ivažiavį

Apie . j tos bus plašiau infoxmau 
spaudos apžvalgose.

į '• .".aip žinoma, lap kr .29^51 Ir ■-ruoižio. 1 i. įvyks-
. , - didelis suvažiavimas — 5 išuotinis Amerikos'Lietuvių Kongresai.šnu 
^' klanas Amerikos Lietuvių r?arybos in2Ciatyy<Ukunj/ąj}'s' tačiau yth/n^f4

' svarstys tuos, p
-. ky s d ė 1 L.į e tuv o
©ija-s namato ęė 

ė. , ’Ai'o:-_s ■/ietoms a
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LD 45
1945, Nr.7

5^E?4Pžnis-aEie Lietuva Prąncusų žr..rn;
Prancūzų žarnai '.s "lies Pvblica” /etudes et (gironicųes c’.e Poli

tique Internationale"/ 13. nr.1945 a.,įdėjo L .-DirJrsnto straipsnį ^Lie
tuva per karą'1 — "La Lithunnie pendant la guer*". Straipsnyje pla
čiai atpasakota Lietuvos valstybės lik.ttiaB šio karo metais, okur-cbi- 
.iri ■ ir teisino. Irįe.tv.vo& ii”?'“ t'. * -.•■-■■ ,' ’-'vv-v \

dabartinių sąlygų ir nuotaikų Prancūzijoje objokt-'vių rašinių spau
doje Lietuvos klausimu pasirodo be grlo iraŽ^ILir sunkiau įeiti į 
'rancūzv snaude, yra. lietuviui ž-.vr ’ jtuJL, . . ■

Lietuvių _enigrac.i jo? spauda ir jos rinkimo reikalas ■

Les jau •'•r.vėir.e sr.raša įvairi v. lifctuvižkų .! eįdirių, hi J e te. .1 i i r 
/ i?ikra¥xi'ų .Rin.'vięi’.į'.įvv.'rioce ?/..’.riper, s ii; -..ulių-»jj; . ••< ■■•’.v

j.utiricna ep.t»/ naUjv lietv.viškų l»-ičii.i,‘ ir įaįkrą^'*-el5ų jpas.įro --;
y ••uropoje,ko:_ juos lev’.ria uidesnėš yr .Rg'žėsoAc 11” tu -.'v. tremtinių ir 

ibėgėlių ’
1 C.. 17; Tai .labai. .džiugus:-ir n^a-'.iaym kultūriškai politinis rfeišillnyd.
; ■ ra progą tačiau .V v. - viešįs ■<' -vi- r .' livį j-u Lab-r reiki* krein
> :i dė?-r:-io.Tie leiii.u’.lij-,o lartr-il tik “sieniniai stovyklų lai • ?š-

Lr-.i" yv/-. nęaide .•..■■■ ■' '? : r- ’vo artiriausiucte r-, j o
į ='.ose, .piskivj h.- eg^erbliG''»:• .pitA'i’a c i ’ c sniv.ė centrus,k‘ ■.įtvrt-

ir polit. noE .... u..u Jas bėj_ . .-.. 1.: . Lines pasiuntinybe? .'irs
r .rsiuriįino priemonės dažnai bvji*. sjunkies i r. lėto s,, bet iš tų leidi-

’u susi'•v’o dMtg oipiesrJ.8 vaisė-.s .pi o .ii-, tuvi akos ei^i .•.-.•racijos gy-
aiLmą ir Čarbus'.2i'e visi lėičiinįė:! jau č.pbnr s’iėr.ro labai brangu, 
oinii, vertingą ir dažnai vieninteli Lietuvos Lab&rtiąlc Iii □..no doku-.

entą,kupiO sūsirnkinru, grupavimu, saugo jixu ir psna -iu.eji.au. įiaii dabar 
■•likia nedelsiant susirūpinti ! To neanrent?dnųge.lia-leidinių išsi- 
klaidys,dings ir vėliau bus nebeeug??.idom?-.Reikia jau dabr.r vieno 

■centro, kuris rinktų visus tokius lietuvi Skus leidinius, juos koiaplek-
uotų ir saugotų.Tam nereikėtų daug papildoznv lėŽų,o tik organiynci— 
os ir vieningo informacijų centrą Padarymo...
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