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, ... ,s-andien jau galima pradėti „tvirtinti, k-id lengvai atsiekiamų po- 
litinių laimėjimų dienos sovietais yra pasibaigusios.Tikrai,iškyla vi- 
sa yiriir» r°danSių, kad demokratini e p-.s . .ui j s im icitįrinti fla-
grantisku AasJivos imperializmu ir tr.ašį na i Tin si jas dėl sovietu noro 

Jloja-isi bendradarbiauti su taiką nylinčiojr.is tautomis.
Atviresnis ir griežtesnis konfliktas tarp tų dviejų antagonisti

nių pasaulių šiandien dar nekyla gal tik dėl natbr-liai lėtos idėjų 
t|r pažiūrų evoliucijos dcdnokratišlfai besitvarkančiose tautose,kur vie
šoji opinija beveik per ketveris karo metus i pratusi laikyti Sovietų 
c.usiją saY? s?jangininke,bendrai kovojusia už tuos pačius laisvės ide
alus,negali radikaliai pasikeista per viena naktį /kaip tai kartais 
įvykdavo tbtalita.vin4 še •'’platybėse/.Tačiau jau dabar galima ko.nsta- 

. ^!WŲ- r' Ų’"Vf £ prestižo ir sovietų politiką remiančių partijų kitose 
tatVGo?;:’ •ii-y'6 menkė j ’ .nr, Ji o reiškiniui leiCŽi:?. demokratiškojo pašau- 

■lią virstj~ėr.vis aiškiau užimti atitinkamą poziciją,- kaip tai rodo 
pasunt.nįeji iruna.r:c parelSkimei, ikceatuoja posūkį iš "Trijų Didžiu?’'” 

•■■■' J : ■) j-..
. Sovietu ekspansinės pastangos.

Amerikiečiams atsisakius atskleisti sovietais atominės bombos 
^paslaptj ir tuo aiškiai parodžius nepasitikėjimą 7 askvcs politikos. 
'tikslais,Kremlius ryžosi daryti spaus imą į savo vakarykščius sąjungi
ninkus iš kitos pusės,nepuldamas jų tiesioginiai,bet panaudodamas vi
sus .įmanomus ėjimus Azijos šachmatų lentoje.Tokiu būdu Maskva iš karto 
tikisi atsiekti du tikslus: stipriai paimti į rankas kai kurias .jai 
rupimas teritorijas ir,brutalių priemonių akivaizdoje,padaryti ameri- 
kiečius sukalbamesniais.

IJiekas nedaro sau liuzijų,kad lapkričio 16 d.atvirais jėgos ak
tais prasidėjęs separatistinis judėjimas Persijos Azerteidžano provin
cijoje yra ne tik sovietų inspiruotas,bet net ir pusiau viešai jų re-- 
mianias. "Le Populaire" XT.2o d.,pranešdamas apie kylančias riaušes,

• žodį "separatistinis" rašo kabutėse ir,cituodamas fteuterio komunikatą, 
teigia,kad KDemokratų Partijos" narių dalinami ginklai buvę paimti iš

♦ sovietų sunkvežimių. Anglų "The Daily Telegraph" ta proga pastebi, 
(kad SSSR jau anksčiau taip elgėsi tose Irano provincijose,kurios buvo 

Raudonosios Armijos dalinių okupuotos,lyg tarsi jos būtu Rusijos pro
vincijos. . "

"Le Populaire" XI.21 d.rašo:"Nereikia užmiršti,kad Persijos
. šiaurė,ir būtent Azerbeidžanas,yra sovietų kariuomenės okupuota,taip 

kad Persų vyriaus?/oei yra sunku pasiųsti ten kariuomenę be rusų suti
kimo .Tikrai, nežiūrint derybų,du Irano batalionai,pasiųsti iš Teherano, 
kad atstatytų tvarka Azerbeidžane.buvo Tasvine sulaikyti sovietų karių 
kurie jiems įsakė grįžti.Tos padėties akivaizdoje Iranovyriausybė tuo
jau sukvietė "visus sąjungininkų karo attache Teherane ir ut^našė .jūils 
nuvykti į įvykių vieta ginčijamoje zonoje,kad koustatuot'ąĮg_įjępU33riŲNįe-
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paratistinic judėjimo ch. . ... į, - • ;. - vyy- ?.nsy-
■ ainiuose sluoksniuose neslepiama-.kad šis* judėjic^s b.-’vo sūoryaniįuo- 
tas,ir kad jie ne at i 11 til. a gyventojų nuo talke-/i'

Irano vyriausybei atsikreipus ;• p.-- rv-ivnrs 'sutartie s, pa gal ■ 
kuri y kąro r? e tu Persi jen buvo įvesti ,'sb'Viė: ■'; ,anglį; 1?.-
čių .kariniai daliniai,amerikiečiai pnsi-.vit'ė notas LOpdonči ir Ma
skvai, siūlydami diitraakti kariuomene iš Trano iki 1946 m. sausio.. 
1 d.Anglai padarė dęmaršą } as.kvoje labai’ atsainiu tonu, stigę o t i jc- 
nubdam.ifkad sovietinės' karo vadovybės Ii*ane elgesys remiasi nesusi
pratimu, ir pareikšdamį viltį,kad Irmą kariuomenės judėjimas nebe
bus trukdomas.Nors 'šie demaršai buvo paremti anglų-sovietų-peųsų 
1942 m.sąjungos sutartimi , Maskva ne tik nepakeitė savo laikysenos, 
bet net ir nesustabdė sovietų laikraščiuose varomos Irano sukilę- M 
Ii an s palankios propagandinės kampanijos.

Eventuali Azerbeidžano aneksija duotų -sovietams priėjimą prie 
Irena naftos šaltinių,o taip .pat,kas ne įrašiau svarbu,atkirstų nuo ** 
Persijos Turki ja,kuri vis tebesipriešina žinomiems sovietų ;r,eika- 
laviiaai'/s dėl 'Dardanelų, "lę Monde” >11.23 d.rašo,kad Londonas.-, nu
siuntęs Turkijai; notą,siūlydamas ’artimoje ateityje revizuoti: Mont- 
reuž. konvencijų, pagal jungt.Valstybių sugestij?.s,pavedant sąsiau- 

. rius-. Turki jos rir didžiųjų valstybių kontrolei. Šis projektas buvęs, 
palankiai sutiktus Turki jcje1lcuri j^?^ęšinasi. prieš sovietų bazių 
įsteigimą, savo teritorijoje,bet iki šiol nerado pritarimo'Maskvoje, 
kuri n c-cut inkų-. M" turote.ntine kontrole -ir reikalauja pavesti s a- * 
šiaurius " . ./ '■ ’■ f ■

Arte,Būskvosbužsienių politikos laimėjimų tenka priskirti ir 
-faktų-.,kad ėą - ršjųs-i tięgipgiųlų iyšių su .•o-
viet -Reiškė ' !:4u' naA'.to. -.. -.o.uu sutiksianti diploniatinių San- ’ - 
tyk-ių u ■.’ir4:. ?. Harpr .-Svęijjarijos ir Rusi jos. :,/le Monde, XI .16-26 /

^v’V* gedėti 6s£ėvoįiuoįjg Pietry iii? J-niropo je .

Po parlamento- rinkimų Vengrijoje,atnešusių komunistu parti
jai didelį pralaimėjimą,sovietai nesiryžta kartoti laisvų rinkimų 
eksperimento savo -kontroliuojamose teritorijose.Taip lapkričio 13 
d.Bulgarijoje pravedami rinkimai gerai > .nomu "vieno sąrašo" meto
du, neatsižvelgiant i anglo-saksu protestus,dėl kurių,tiesa,tie rin
kimai buvo atidėti iš ankstybesnės datos.Dar prieš rinkimams įvyk
stant U3A vyriausybė pasiuntė Sofijai memorandurną,kuriame,kaip pra
neša "Le Popūlaire" XI.13 d.,precizuojaha: "kad vienintelio sąrašo 
sistema eliminuoja žymius demokratiškus elementusjdar daugiau,atro
do, kad Bulgarų 'tautos išsireiškimo laisvė yra sumažinta vėlybesnių 
represijų grėsmė"."Nėra jokio pagrindo tikėti,kad tokiose sąlygose 

, įvykstą rinkimai vaizduos bulgarų tautos_pasisukyma už demokratinę 
ir tautą atstovaujančią vyriausybę."Nežiūrint to protesto ir bulga
ru opozicinių partijų kreipimosi į regentų tarybą,rinkimai įvyksta, 
ir,kaip ir reikėjo laukti,duoda vienintelio sąrašo laimėjimą,96^ 
balsuotojui atiduodant savo balsus už "patriotinį frontą". /"Ce soir” 
EI.-o d yi/į prastas; pro cent as, lygiai , kaip srvo metu Baltijos valsty
bėse.../ yįy-

Jugoslavijos nuotaikas ir ten pravestų rinkimų laisvą charak- 
■ terį gerai vaizduoja vieno iš vienuolikos britų parlamentarų ,vie-- '- 

šėjusių Jugoslavijos rinkimų metų,pareiškimai,kurie dar didesnės 
reikšmės įgyja prieimenant,kad tie parlamentarai vyko Jugoslavijon 
asmeniškai maršalo Tito pakviesti,ir kad Jugoslavijos vyriausybė 
."Darė neįmanomą,kad juos patenkinti" .Šiuos pareiškimus cituoja XLe 
y.esager" XI.25 d.: "Atstovas E. O. Robert s, kur i s vadovavo brito dele-
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gacl’jni-# pareiškė tarp kito ko , ką. '. jis pastebėjęs .daugelyje miestų 
t ar. tikrą įtempimą,ir kad ten viešpatauja- neaiški slaptosios poli
cijos baime.Pavyzdžiui, negai'ima atvirai kalbėti,p. vrįtikuosi vyri'sr.- 
sybės veiksmus nėra "patartina". Jis pridėjo,kad keletas--opozicijos 
laikraščių konfiskuoti prieš rinkinius uš tai,-kad paskelbę strainsnį;; 
puolantį Jugoslavų armiją" .Šąli jai išrinktasis Ju.-to siuvi jos -paris neg.. 
tas pirmajame savo posėdyje nutarė p--.n.ii.kį'ftti nona r oi ii j a, p aš alinant 
Londone esantį karalių Petrą,ir paskelbti federatyvinę Jugoslavijos • 
liaudies respublika,kurios konstituciniai metmenys labai priaena 
Sovietu Sąjungos konstitucija.

Žymiai kitokį vaizdą motom ~ i’ustrijoje,kur visi; sąjunrinin’r.į 
kariuomenių. buvimas noleįdšia sovietams pravesti rinkimus vadovau-^ 
jentis grynai savo metod-aie^’^Leto j vienintelio sąramo-ten, kaip ir 
Vengrijoje,atskirais sąrašais dalyvauja atskiros partijos.Rinkimų 
rezultatai,komunistų praloimėjįrco atžvilgiu,praSoksta Vengrijos bą

li vinius: tautinė katalikų partija’ /"Vol’rspsrtei"/ gauna 84.atstovus, 
socialdei.iokra.tai - 72,ir komunistai - tik 3 atstovus,*Vyriausybę 
teks sudaryti katalikams,kurie,nors ir turėdami absoliutinę daugumą, 
sieks koalicijos,vykdydami dar pries rinkimus sudarytą .partijų su- ' 
sitarimą.Neaiški lieka komunistų padėtis,dėl kurių "Volkspartei" ly- 

. ceris Liegl,dabar sudarysiąs vyriausybę vieto j socialisto Rennerio, 
buvo prieš rinkimus pareiškęs,kad jie būsią įtraukti naujan kabine
tan, jei. jie'turėsią bent penkis atstovus...

l’encrėdaui sumažinti konkrečios visų pietrytinėje Europoje 
įvykusių ar ivyksiančių rinkim reikšmės turime konstatuoti jų kitą, 
gal-r - t 3:r 's •’artesnę, aeikęiię: faktas .kad- sovietų dąugiat. ar mažiau 
'koncruli.c j;u«cse teritorijose rinkimus laimi aiškūs anti sovietiniai 
elėmartai,kaip.Vengrįjoje ir Austrijoje,arba bent pasireiškia ryš
kiai 'jaučiama opozicija,kaip Bulgarijoje,Jugoslavijoje ar Rumunijoje, 
nedviprasmiškai rodo gyventojų nuotaikas ir jų pasiryžimą išsivaduo
ti iš sovietų globos. "Corcoat" XI .27 d . rašo: "l'uo tarpu jkaa didieji 
gineijasi,mažosios valstybės progresyviai išsivaduoja ,iš tikrų
varžtų,iš kur jie bebūtų atėję.Austrijoje,Jugoslavijoje,Vengri joje 
įvyko rinkimai, kur i e ne visada prieštaravo demokratijai'’.

Ąntagonizmą.s_tp.rp ąnglosąksų_ir sovietų didėja^
r * 1 ' '

• Londono kęnferencijos metu tarp vakarų ir rytų sąjungininkų 
viešai pasirodžiusi bedugnė ne tik nerodo tendencijos išnykti,bet 

/dar platėja.Pereitą kartą kalbėjome apie anglosaksų bloką.Labar šis 
neoficialus blokas jau pradeda rodyti savo rezultatus.Visais esmi
niais pasaulin santvarkos klausimais Vašingtone ir Londone kartoja
mos,su mažais niuansiniais skirtumais,tos pačios esminės idėjos,nebe
sirūpinant tiek daug,kaip anksčiau,Maskvos reakcija.

Grįžęs iš Vašingtono Attlee,kalbėdamas Žemuosiuose Rūmuose 
vykstančių debatų užsienių politikos klausimais rėmuose,trumpai api
budina savo kelionę.Jo kalbą reziumuoja "Combat"21.23 d.:"Jis pabrė
žk savo principinę pažiūra į atominę problemą.Atominė bemba,atrodžiu- -> 
si griaunančios jėgos apogėjumi,gal būt nėra jos paskutinysis žodis. 
Kiekvienu atveju,iliuaija būtų uždrausti vieną ar kitą ginklą.Kokia 
reikalinga naujoji pasaulio tvarka? Karo atveju,fatališkai visi gink
lai butų vartojami.Reikėtų atsisakyti karo,kaip politinės priemonės.

•' Šiuo momentu,kaip ten bebūtų,jis precizavo,karas pasidarė "neįmano
mas "tarp Lidž.Britanijos ir Jungt,Valstybių ar Kanados,pavyzdžiui 
Susidarė įspūdis,kad šalto oro srovė padvelkė Rūmuose.ITes p.Attlee 
nepaminėjo kitos vai etybėe,su kuria irgi nuo dabar karas būtų pasi-
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dares "neįmanomas“... ' '
Opozicijos vardu kalbėdamas Edenas puo.’e Diaživyi veto t?.,s* 

paremtą pasaulinę santvarką,konstatuodamas,kad šių dienu pasaulyją 
valstybės turinčios susiaurinti savo suverenu*, o teises tarptautini o 
bendradarbiavimo naudai.Toliau jis pabrėžė vakarų_vęlstybių'teicę 
plėsti tarpusavio bendradarbiavimo santykius,nežiūrint to,kad so
vietai tokį bendradarbiavimą vadina prieš Maskvą nukreiptais blo
kai s, nurodydamas, kad tai kaip tik sovietai yra sudarę tikrą viena- 
šališką ir obligatorirį bloką iš visų, juos supančių valstybių.Tą 
pačią mint? išryškino ir porą dienų vėliau kalbėjęs užs.reikalų 
ministeris Bevinas. •

Tns pačios idėjos ir tuo pačiu laikotarpiu pasigirsta ir is 
Vašingtono,kur prezidentas Trumanas pareiškė nusivylimą Trijų Di
džiųjų susitikimais,ir ryžtasi savo pasaulinę politiką remti Suvie
nytu Tautų organizacija,kurioje visi nariai turėtų lygias teises, 
tuo “atsisakant nuo veto teisių,pripažintų San-Prancisco konferenci
joje Didiesiems.Trumanas duoda suprasti,kad visos su karo pabaiga 
surištos problemos taip pat turėsiančios būti išspręstos Suvienytų 

. Tautų organizacijoje,tokiu būdu neįvykstant specialiai Taikos Kon- f.erencijai.ranaikinus veto teisę,Jungt.Valstybėms ir visoms britų 
dominijoms balsuojant bendrai,ir prie ju prisidedant Pietų Ameri
kos resnublikoms - Sovietų Sąjunga, atsidurtų aiškioje mažumoje,to
dėl suprantama,kad Maskva gyvai reaguoja prieš kiekvieną bandymą, 
aprėžti jos; San-Prancisco konferencijoje išsikdvotą teisę.”Le Monde" ' 
XI ,28;’.i. ai t ?. įfąhbvoą nuomones pabrėžiančias Molotovo kalbos iš—'
•Jaukas r’'Tik •"Šoiįdros valstybii^akĄĮųąių karo naštą ir nugalėjusių 
fašizmą,pastangoj'tegalės užtikrinti Suvienytų Tautų organizacijos 
pasisekimą.Mėginimai revizuoti visų laisvę mylinčių tautų aprobuo
tą statutą teturi tikslą susilpninti Suvienytų Tautų organizaciją 
. . ų. JungtkValstybių tolėjimą nuo Sovietų Sąjungos charakterišuoja 
visa eilė reiškinių.Šiuo metu griežčiausiai prieš sovietus pasisako, 
ižoliacionistai.Senatorius Uheeleris,puldamas senate sovietų poli- /
tiką,pareiškė:"Aš netikiu,kad Rusija nori karo,met mes turime mesti 
raminimo politiką-Rusijos atžvilgiu ir priversti ją kartų galutinai 
suprasti,kad mes šiame kare nekovojome tam,kad jai leisti pavergti -
Europos tautas" /le Monde"XI.29/. Senatorius Johnson /demoki'atas/• 
pareiškė,taip pat Senate,kad Jungt.Valstybės einančios"tikrai ir 
greitai į konfliktą su Rusija" /"Prabce-soir" XI.3o/.

Iš kitos puses,"Combat"XI.22 d.tvirtina,kad generolas Eisen- 
howeris iš Europos buvęs atšauktas dalinai ir dėl savo "drą.sių pa
stangų suartinti savo kraštą su. SSSR". < . •/

Savotiškos bombos įspūdį padarė USA ambasadoriaus Žinijoje, 
gen.Patrick Hurley,staigus atsistatydinimas,drauge apkaltinant Va
šingtono Valstybės Departamentą per dideliu palankumu komunistams. 
Tokie kaltinimai kiekvienu atveju duoda progos pagriežtinti antiso
viet iną kampaniją Amerikoje,o Senatui pareikalauti kvotos komisijos 
Valstybės Departamento dokumentams pažiūrėti.Ryšium su tuo imama net 
kalbėti apie eventualų Byrnes pakeitimą,jam pavedant ambasadoriau s 
Londone postą.

Atrodo,kad ir atominė bomba pradeda "eiti -pareigas" politi
niame žaidime. "Combat" XI.-o d. rašo,kad Jungt.Valstybių stebėto
jui Mark Etheridge išvykus iš Maskvos į Rumuniją,sovietų spauda su
silaikė nuo bet kokių jo vizito komentarų,bet tą pačią dieną pradė
jo agresyvią kampaniją prieš "atominės bombos kaip diplomatinio 
ginklo naudojimą."
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i.eabe,ict' ne,xad nei .V. foo, \ed Ju<gi < v-.’.Istybių ■■ įsuor ąnr. .’■•••• 
nori ’“oro.Tų vrlstybiiį politikai lūeMen'a proga pareiškia rei’-nl^ 
konsoliduoti taiką.Greta to, tačiau, galinę stebėti kai kuriuos žbč^i 
prięžagaraujančius faktus.

, Kanadoje vyksta lariš .:! pratintai tolimoje šiaurėje, Žiemo o z--’,
ro apli įkybėse.Jie vykdomi 5-eoo k- ilrio fronte,užsitą?ią kelis ; - 
nesiūsjkurių metu dalyvaują kariuo.tenės daliniai busią aprūpinami U.- 

š • oro keliu...
’en. • ■isenbo- eris- pasakė k ’’h. 'v?-vi’-ros" L?, ione ke . ■ . e . p.-L -

. laud •'■?<• s, kad Aucc-i’-os Jungi.r.1 < /'ėš iii? ’•' .ytu •■•ili.n_': '■ ri u c- "enp» 
skirt;; "Suvienytą Tautų taikos programai i vykdyti" ; ir pabrėždamas 
privalomos karo tarnybos reįkąlingūmą.

"Iranc-Tireur" XI. 22 d.praneša,kad užs.reik.min.Byrnes parei
škęs, jog Jvngt.Valst, gairinsianti os 'atom i nes bombas ir tęsiančios nau
jus bandymus iki pirmosios Suvienytų Tautę Sue .uno organiškaiios susi- 

Ą rinkimo dienos,
’•’rancūži jo je, vyriausybės krizės metu, socialistu frakcijoje bu

vę įneštas pasiūlymas sutikti su karo ministerijos atidavimu komuni- 
’ stams. ■ is pasiūlymas buvo atmestas,neš,kaip klausia "Combat" XI.2o d.

spaūics apl'v.ąlgcje, - "nr.prancūzu armija nėra įjungta i okoidentali- 
11 ' ’ ' ' ' ' ■. L jų if - ■

■' . • • ' Pfieškomunistf J’ii balsai Prancūzijoje
• • * —• •. * — ... —. • — — • —— • — ““ — "***

.. karu pabaiso.'i' praicaantiens pasiroi? •’
; , ? .n? :>oi įfipnoi ima?’’.-’ :-L‘ '‘'r' .
;' i-, jąd : -v priešrin’-.i; iro k-mpanija ir ii,••.’.a.'
susi vyriausybinė Iirizė.liet ir tokiais atvejais ypatin-r-i atsargus 
oficiozas .‘‘Le i/ionde"XI.20 d.vedamajame straipsnyje ironizuoja prancū
zų komunistus.primindamas,kad taip pat prie Maskvos prisipažįstanti 
Berlyno komunistų_partija,vedanti griežtai antiprancuzišką politiką, 
vieno savo vadi? lupomis aukštai iškėlusi Sovietų Sąjungos draugingumą 
Vokietijos atžvilgiu,parodytą 1918 m.rusams pasitraukus iš fronto ir 
paliekant vakarų sąjungininkus vienus prieš vokiečius,o taip pat ir 
1939 metais,pasirašant paktą su vokiečiais,kurį sovietai skrupulingą! 
vykdę: tik Hitleris esąs kaltas dėl 1941 ra.kilusio vokiečių-sovietų 
karo...

"Combat" provokuojant komunistų partija imtis vyriausybės suda
rymo atsakoriybės,rranęois Mauriac "Le Figaro" XI.22 'd .skiltyse patei
kia tokių refleksijų: “Jei jie /komunistai/,turėdami rankose valdžios 
postus,prisimintų staiga kad jų partija yra vis dėlto revoliucionie- 
riška,ir išeitu iš legalaus kelio,neišeidama iš valdžios"...

Griežčiausių puolimų komunistų partijos adresu randama L’Epoque 
kuris XI.27 d.paskelbė net konkursą karikatūroms apie Thorezą.Savo 
XI.23 d.vedamajame,piktindamasis ginklavimo ministerijos atidavimu, 
komunistų atstovui - partijos,kuti turi 20 metų paklusnumo svetimai 

• vąlstybei tradiciją - • ir Maurice Thorezo paskyrimu Valstybės ministe- 
riu,laikraštis klausia:"Prancūzą! buvo teisėtai sušaudomi,nes buvo lai
koma, kad 20 metų patriotizmo negali pateisinti 4 išdavystės metų.Ką 

‘ padarė T’norez, kad būtų galima užmiršti jo dezertyravimą? "
Nenoromis,bet tikslai prancūzų visuomenės nuotaikas sovietų 

atžvilgiu "Franc-Tireur" XI.28 c ..rašydamas apie sistemingas paskalas,
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apie busimąjį karą 
tumi s»

bės

Prancuzų_tautinio vieningumo vyriausybe.

Kilus konfliktui tarp komųnįstų ir gen.dę Gaulle .______ ____
lių paskirstymo, vyriausybės pirminiai akas' ryžosi /’šakyvi kalba per 
radijų,kurioje dar karta pabrėžė negalįs atiduoti koriu istams nei 
vienos iš trijų didžiųjų - užsienių,reik.,vidaus,karo -- ministeri
jų, ir parašė laiškų parlamento pirriininkui,paaiškiadamaf neatsisakęs 
is parlamento gauto mandato,bet tik pastatęs ‘p-a ei, tikėjimo klaus imą. 
Lapkričio 19 d . pr rlamentas balsuoja dviejų dalių rezoliucija: o i irioj i 
dalis,atnaujinanti gen.de 9ąūlle vyriaus/bšė suc-ąr^mc meadafn’nriima- 
ma 400 balsų prieš 16? /komunis b ai .balsuoja prieš/ antroji dalis, 
precision junti imperatyvinę rekomendaciją sudaryti trišali kabinetą iš 
komunistų,socialistų ir ZUiT, priimame 558 balsais prieš 3? /komunis
tai susilaiko/.Lapkričio 21 d.gen.de Gaulle sudaro vyriausybę,su
radęs naują kompromisinę formulę :vy-riausybėn įeina 4" valstybės mini- ' 
steriai — komunistas,socialistas,KEP ir ųuebai’usis;kar<> ministeri
ja suskaldoma i ginklavimo ir armijų ministerijas,kurių viena pave
dama komunistui,kita — !!RP,ir jos abi paliekamos tiesio ginė je'gen. 
de Gaulle,kaip ./rašto apsaugos r lirasteric,priklausomybėje.Iš viso vy
riausybe sudaro 22 mini steriai ,kuritj 5 komunistai,5 socialistai, 5 
MRT.lię — vežesAlųjų grupių atstovai bei mini st ertai-specrįs Iištai 
ir »vy-i :ė> pĮr-riuin. as.Sie keacpro. .is-se išgelbsti komunistų, parti
jos . ' ' ■ >rįce 'bcrez ;i įeiti J vyriausybę v/L’lj- >.

•’ / ližių i..’ . .uį Gaulle imtis ęąrnntJ i b
ti įsagai■’ H: v valstybės aparate,atiduodant jiems yik' 

dalį vienos trijų svarbiausiųjų ministerijų^ir tai pasiliekant sau 
vyriausia krašto apsaugos dirigavimą.Ead dar sumažinus komunistų ga
limybes daryti įtakos į kariuomenę,vyr.armijos inspektoriumi ir gen. 
štabo viršininku /postas atitinkąs generalissimo titului/ paskiria - 
m?s gen.de Lattre de Tassigny. -v

Naujoji vyriausybė,gavusi Vienbalsį parlamento pasitikėjimą, 
ryžtasi per šešis savo busimos veiklos mėnesius realizuoti šias re
formas: nacionalizuoti kreditus ir elektros parmonę,vėliau kai kur 
ries draudimo šakas; reformuoti valdininkų aparato kadru,dvasios ir 
kompetencijos atžvilgiu; pagerinti valdininkų būklę', sumažinti tam tik
ras išlaidas,stabilizuoti pinigini vienetą... Užsienių politikos sri
tyje Prancūzija turinti laikytis "atsargaus laukimo",taciau_vyriau- 
sybė randa reiaknlo deklaruoti naujų paktų,analogiškų Prancūzų-Sovie
tų sutarėiai,reikalingumą.Ji bandys drauge su Anglija harmonizuoti 
Ueino politiką ir atnaujins "pagilintus santykius" su Ispanija,kai 
ši įeis "i demokratijos kelią".

Vykdydama savo darbo nlaną,vyriausybė jau patiekė parlamentui • 
Prancūzijosbanko nacionalizacijos ir kitų didžiųjų bankų progresy
vias priežiūros įstatymo projektą,kuris,numatoma,šiomis dienomis bus 
su nedidelėmis pataisomis,priimtas.

Užsienio politikos srityje Prancūzijai iki šiol nepavyko išg 
gauti Reino ir Rūro krašto internacionalizacijos,nors,kaip rašo "Le 
Figaro" XI.28 d.,Anglija linkstanti sutikti su Prancūzijos teze.. 
Čia jau minėtoje Sevino kalboje buvo deklasuotas ir draugiškų santy
kių su Prancūzija suaktyvinimas,tačiau paskutiniosios dienos atbešė 
iš amerikiečių pusės gana aštrių puolimų Prancūzijos adresu dėl jos 
nuolat besitęsiančio nesutikimo su centralizuota Vokietijos admini-

>• Užsienių politikos sri- 
atsargaus laukimo",tačiau vyriau-
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straci ja'/k.utp žinome,Prance«al s-'.vo sutik? J. s’’’cto s.7ly;-p -- 
Išskirti iš Vokietijos Šteino i?' 'te sf'ti.?/.

Ilgokai ursįtęsusioą vyris ’ ri.jč ■ tiri ...i.?. u, i:o. r-
keliu, nėr. nteikė Prancūzijos .visair. 3nė s perdėm opti i si i ;kai • vi-.?. e r 
aišku,kad vyriausybės sud 3 vyru p.--w i - jc ii1' ii'.:'.i.;.r prie srieki? ini 

; kampan*; j» ir partijų lenktynės.Pati krizė,išryškinusį gen.ee (r'iul.v- 
■poziciją kom’iristų partijos atžvilgiu. irdavusi prancūzų snaudei pr. 
gos pasakyti daug karčiu žodžių komunistamsjneabejotinai sukėlė trr 

x tikra reakcija ir Haskvo je.Ba ’.gel is Ik vyžiaus lai ;ra.l;;iu frizes .die
nomis išspausdino tokį komunikatą j iš. ,;'a&kyos• "iir.ao ji rusų, opinijos 
reakciją yra,kad gen.de Carille 'rolė kor’unistų partijos ir jos pvą,;- 
cūzų nariu moklinę rrputncij- . Crtų s'rnlu, sake-.a,įsivaizo-.-oti,kaip 
generolas galėtų ir toliaus susilaukti didelės ądmirącijos iš rusų 
komunistų no tų refleksijų,kurioe jei. priskiri-etos komunistų narti- 
jos atžvilgiu."

IŠ ŠKArTBIKAVĮJOS; SPASBOS.,

Švedijoje internuoti; vokiečių armijos karių, kurių karpe buvo 
ir 16? 3’lt4jos Valstybių piliečiai;prievarta vokiečiu Mobilizuoti 

■ į kariuomene>išądvimo Rusijai klausimas taip sujudino švedų visuome
nę, kaip šį rami tauta jau daugelį metų nesate.Ištisas triukšmas Šve
dijoje kilo ii’.' dėl Pabaltiėčių. išdavi.•.-..o,kurie protestuoda A prieš 

■.r-ildži ' s no. i/arinū. išduoti, oaskelbė b- še streiką. Ivykiąi parodė, kad 
y vV ; ■ v:-, rr; 3.. snvo 'Reikalų ministre ".■'į- •• ->,.
. ;. 11,1'1: kurioš kęieium.O būtų galime d >.n , i. x

. u'v’.e.i?£ r/uši jaudini'uis i.? spaudimas i. vyniausyčę dėl
pabaltiečių palikimo buvo toks didelis, jog jiĮ ’repatriacijos" klau
simas tapo atidėtas.Prievarta buvo pradėti repatrijuoti tik vokiečiai, 
dėl ko įvyko jų nusižudymų,susižeidimų ir tt.lcdžiu,didžiausi skan
dalai , parodę , kaip žiūrima į SSSR.

Absoliutinės švedų didžiumos be galo humaniškas ir karštas už
tarimas Baltijos valstybių, piličių dar kartą parodė nepaprastą šios 
tautos moralę ir simpatijas mūsų kraštams.Jau dabar reikia pareikšti, 
kad nežiūrint kai kurių Undeno išsireiškimų įr bolševikų propagandai 
pasidavusios mažos švedų spaudos dalies laikysenos,buvo įsitikinta 
tokia švedų tautos simpatija ir parama Baltijos tautoms,ko mes nie- 

p kad neužmiršime.
Biuletenį leidžiant buvo gauti tokie mūsų korespondentų Švedi

joje pranešimai apie pabaltiečių. repatriacijos klausimo atsiradimą 
ir eigą.Sekantį kartą tikimės galėsią suteikti platesnių informacijų.

Švedų spaudos triukšmas dėl 2abaltiečių-karo_dalyviųi .

šių metų gegužės m.pradžioje ryšium su kapituliacija Kuršėje,net jau 
ir po kapituliacijos,į Švedija pabėgėlių keliu atvyko keli tūkstan
čiai vokiečių karių,gelbėdamiesi pakliūti rusų nelaisvėn.Kartu su 
vokiečiais,Švedijos globos ir pagalbos ieškodami,atvyko 157 pabaltie- 
čiai,kurie žinomais būdais ir priemonėmis buvo priversti talkininkau
ti vokiečių kariuomenėje.Jų skaičiuje yra 9 lietuviai:karininkai,gy
dyto jas,puskarininkiai ir kareiviai-Jie kurį laiką buvo Gotlando sa
loje, o vasarai baigiantis perkelti prie Eksjč,visą laiką saugomi sar
gybų ir laikomi,kaip karo dalyviai,internuotųjų stovyklaje,tik atskir-
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Z i? toje šyėan- vy : La 1 r,:;; i.. p ... : ■•u -„'ImUv•£« ctę 
ais tūzo susi tarta/icad, į>aga.i naiiaubųų 

sa.1yga.9-, :jvc6.?_ joip internuotife ji vokiečiu karia? turi būti teduoti 
’c .rxe juos neg-.įėjo, atsiet - mass. Šitas susitarimas,kaip 

matyti.vienbalsiai įg švedų spaudos,buvo laikomas paslaptyje ir
J- Pįūaš. 2--3, savaitei paaiškėjo,kad šito susit.ariro bus laikoma- 

/ si, ne žiūrinį; t o. kad susitarimas buvo .’pįdarytas ’caro meto koalici
nės zyriauSybės,o jo vykdymas tenka partinei socialdemokratų vy
riausybei.

ftvec/I, susitarimo vykdymas tikriausiai būtų praėjęs
oę šiandie!' inio įspūdžio,jei tai nebūtų liete 167 pabaltięcių.Pir
miausiai provincijos' spaudos,o paskui unisonu ir visos didžiosios 
švedu spaudos buvo iškelta, jog po.baltiečių siuntimas Rusijon reikš
tų tikra jų į,nes jie ten tikriausiai būsiu traktuojami,kaip
sovietinio ’ — ‘

■Į?J neąaĮi ko be atgarsio švedų visuomenė je .klausimas nuėjo 
net taip toli,įdg parlamente užsienių, ministerial ir ministerial 
pirmininkui O'vo iškelti paklausimai apie ruošiamus ketinimus iš
joti .pabalti e 5įus kartu su vokiečiais kariais rusams. .Ministerial, 

pasiaiškino tęsia anksčiau padarytus nutarimus,kurių jie mano esą 
įpareigoti Laikytis,.Klausima, iškėlęs doc.Sa.stad ir HolmbSck nuro
dė, jog jfab .? r i ? ■ įų i e-'arimas butų nusiiergi na s švedii azylio teisės 
i va si; <■. • .n.y.*'< a? - i?.-imas feno-"eik-Į u tttrėt’i būti išnagrinėt aš 

-.t ?'-ii ■■■. >.. i ’ k’“. ū.ima n. istat tri ■s'■J .• r 
.P-'-ir i A ,.c..jrr, va'u- paves kariuomenėnne? ....

' -,?.d >y .■'lli£tČlŪS--lt5UkydsjC.axf.įd-.::d.l-.ke', '
,-og bv. :• •...■v.-.ū’i duotų pasižadėjimų,-neatsižvelgiant'* jo ci as ki
tokias aplinkybes.Tokio je nuotaikoje ir pasibaigė XI.15 d.posėdis.

Laikraščiai - aprašydami posėdžio debatus, stove jo daugiau i'nter- 
pelia'ntų nei valdžios pusėje,o daugumoje iš jų pasirodė ilgi veda
mi e j i, kritikuoją vyriausybės elgesį,nurodant,jog tas elgesys nesu
derinamas su azylio teisės dvasia.

Lapkričio 20 ir 21 dienraščiai stambiomis antraštėmis paskel
bė, jog visi švedų tautinės bažnyčios vyskupai bei jų pavaduotojai 
ir padėję jai,kartu su laisvų krikščioniškų bažnyčių dignitoriais 
lankėsi pas užsienių reikalų ministerį Undeną tikslu užstoti pabal- 
tiečius.Delegacijos vardu kalbėjęs vyskupas 3j"orkvist nurodė,jog 
pabaltiečicms turi būti taikoma azylio teisė ir jie prašą visos krikš
čioniškos visuomenės vardu,k-d pc.baltiečių reikalas butų vyriausybės 
pakreiptas kita linkine. Jie turi pridurti, jog šio klausimo sprendi
mas kelia visuotinio krikščioniškos visuomenės susirūpinimo ir
nerimo.

Lapkričio 22 d.dienraščiuose stambiomis antraštėmis buvo at
spausdintas Amerikos lietuvių atsišaukimas į švedų visuomenę ir 
vyriausybę,kuriame buvo prašoma vieno milijono Amerikos lietuvių 
vardu pritaikyti pabaltiečiams internuotiesiems,dėl Dievo meilės, 
dėl krikščioniško dalykų supratimo ir dėl žmoniškumo,tarptautinį 
teisėtumą bei teisingumą ir neišduoti tų žmonių tikrai mirčiai ru
sams: Tegul Dievas padeda švedų tautai išlaikyti savo tautos garbę 
ir orumą,nesulaužant azylio’teisės principų...Telegramos pasirašy
tos L. Šimučio,D .Grigaičio ir į". Vai'?,ylos.

Klausimas pasidarė juo labiau opus,kai laikraščiai XI.21. 
paskelbė,jog yra belikę vos 10 dienų laiko,kol sutartasis laivas
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augi ar. s traipsniu 
okiomis šiurpiomis antraštėmis? "Nekaltas rraujac ■’ 
venska T orgonblačęt XI.23 ir pan.,oukeltojį spaudos opini j 
o;:tf. aštri ir-taip badanti ateis- jog pasirodė esąs rei-a/j ■ 

ges bendras abiejų parlamentų r^rnų posėdi s, kuriame užsienių rei’-alu. 
ministeris turėjo vėl. duoti savu‘paaiškinimus tuo reikalu,pas posė
dis iv-ko XI.23. Interpeliacijai^ r-Ivo karštos ir audringos..-.yieš pa- 
ba.ltiečius ir už vyriausybės nuomonę kovojąs pasirodė tik_ vienas, ko- 
munistu atstovas, kury laikraščiai išvadino"apmokamu bendrininku." 
Užsienių' reiValų‘miništeris pro!5■.-Hnden,kuris kartu yra- ir Švedijos 
aukotų.j?, mokyklų kunclcris,’atsieit. jam pavestos visos aukštosios 
Švedijos moky los, universitetai ir tris bitui-i ,p • siliko kietai besi- 
luiko.s savo pirmykščio nu si statymo .Jis pareiškė, kad pąbąltiečięi .tą 
rial būsią išduoti,kaip, ir vokiečiai,o jis envo ruožtu esąs įsitiki
nęs ir pati1 intas, kad ten, Kusi j u j e-, ji e nebūsią blogiau traktuojami, 
kaip ir visi karo belaisviai.šatia. to jis ląbai nuožmiai išsireiškė 
pie .visus pabėgėlius,kurie,pasak jt>,esą "Švedijos užsienių politi- 

oš, na st a-“ riąu jie os.sirupi n tų,kaip prisitaikinti Sovietų gp.l'.roji-
; jžri; -atstatyt* -a.vo tėvynių.Pagalinu, «tikėtįs būsimą 

ir ■nepTiklaa^omyioe, tai yra tik iliuzijų ,politiku .
'-ąiką-'irsč-f’ kbrd'-'.tktą dėl Pyba^t.ijo vaist-ghių ■. 

anuier pareis- ;
•■ ■■-- ' v-evunc.v ir ..ė-Gciald.e^dkrA'

•.= vy- j. - uąypė* žygiuį -Viens.fr1 ji; .atstovų., pro/.:
?^iic žygio ‘.eks t’vocli jnj ';?.t •. •; .-••? Tėtis."

- . Nuo penktadienio /lapkričio 23 d./ prasidėjo gedulingas spaudos 
ląs.Iš internuotų nabaltiečių stovyklos pranešta, jog prasidėjo ba

do streikas.Jie pareiškė "geriau mirti čia laisvoje Švedijoje,negu 
kankintis sovieto vergi-jo je", tačiau drausmė pasiliko' visa laiką pavyg- 
dinga ir nepalaužta.Stovykloje darbai atliekami,streiko statutas pa
skelbtas, jokių neramumų,jokios netvarkos.Visą laiką turima dar vilties, 
nes paduota karaliui malonės prašymai.

Sargybos apie stovyklą nepaprastai sustiprintos.Trys eilės sar- # 
gybinių,šunes,naktį prorektoriai,neleidžiama niekam pro salį prava
žiuoti, jokių lankyto jų,išskiriant- kunigus.Kasdien stovykloje pamal
dos, tiek protestantiškos,tiek katalikiškos.Nusistatymas nebėgti.

Su didžiausiu pietizmu smulkiai aprašomas visoje spaudoje sto-' 
vykios .gedulingas nusiteikimas.Apylinkės žmonių sujudimas didžiulis, 
o šalia to prasidėjo>protestai ir masiniai kreipimaisi į karalių ir 
vyriausybę.Studentai visuose akademiniuose miestuose sušaukė mitingus 
ir pasiuntė rezoliucijas.Visose Švedijos bažnyčiose vyskupų parėdymu 
XI.25 atlaikomos pamaldos už nelaiminguosius pabaltiečius,prievarta 
paimtus į kariuomenę ir dabar kaip karo dalyvius atiduodamus sovietams!

Visoje tautoje nežmoniškas susijaudinimas ir neramumas.Bendros 
visos švedų tautos simpatijos ir užuojauta pabaltiečiams.Laikraščių 
redakcijos užpiltos protestąVis ir telegramomis.

Sargybiniai,kaip laikraščiai praneša,sakosi nešaudysią.Sargybos 
karininkai ir pusxarininkiai pasiuntė karaliui telegramą,nurodydami, 
jog jie visuomet esu ir pasiliksią lojalūs karaliui į r vyriausybei, 
tačiau jie nori,kad butų išvengta aukų,galinčių pažeisti kariuomenės 
ir karininko . garbę bei pareigas;
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■ ".25 • c . švedų radijo pi r:.n j ,imu f tojokh o Ir s įvyko gg-’.Ei^s rA?/.-- 
gasįkurto dalyvi?i nevykę į karaliaus lūmūs prašydami karaliaus -i.- ■ 
nės D-i'oalvic čiarns-demonstrantai b’.Tvę sutikti kronpr.: nco, kuris sak:c ’ 
perd-.iosiąs minios troškins. karolini _y vyriausybei. • ./

Jokioje;liūdnoje no.etai.ro j e', kuri tolydžio rodo daugiau įtempi
mo,Tisai nerodydama jokio .xtcs3.v.~io, pusi lieka šiandien švedų spauda.

Tš^Balti^os ūar ątbė.ga_į -Švedija.

5 .kz’.onbj .'k . į?i pmięĮė t ,:ksTU g.abėb-' j i•• -lai r. it. sa Ii Žiūoni;.; 
atvyko šianakto į Crn 8,’:ur pabėgėli si'buvo peril;/-J. ir nugabenti į ik- 
lard.Estų grupė,bėgupi dėl oolitinių priežasčių, susidėjo iš-trijų vy
rų,trijų moterų ir vėtūrių mažamečių vaikų.Jie atvyko žvejų laivu,ku- , 
r ir. jau buvo pradėjęs vąržtis vanduo pabėgėliams artėjant prie švedų 
Šerų,tačiau esantiems laive-dar.nebuvo nuiikę jokios žalos'.^.’-e'iudie- 
nio rytą'pabėgėliai buvo nugabenti į Dalnrč,kur 5 vyko 311 pirmasai ap
klausine j imas .Nei vienas iš jų nekalbėjo - -švediškai',"

Vienas iš'daugelio sovietinės propagandos šedevrų ...

Švedų laikraštis ” A.ftontidningen" XI.4 paskelbė tokį įnstruktyvų 
svoprpp.'-r-edevc-p. apie bendra padėti Bal ti jos kraštuose :. "Padėtis 

__ Iisųįvijbl •../✓c-■■••.? ge:-sėjanti į , ėatc vieiiną asmuo, ne seniai atvykęs iš 
Ryg’ f ■ ■■ •■•inimas ųž SarSą esąs didesnis,
o iii: ’ ’i" ■’ ■’. “•n-.t: ė. .-n/ge'.lli: .-įvėjū žemesnės, nei '1943 met is utims
kalt šmcgį... riu nesamai išėjusius tarybinius 1ai kraičius,
kurie p-mvir <._■> jo ę/u’eiškimų,..

Ssima, neturinti vaitai j turi teises disponuoti vienu Jęąutąriu. ir 
virtuve; štilio s sa vaikais - 3 kambariais, žiūrint to, koks yra seimo s 
narių skaidrus.

Iš normuotų prekių kiekvienas turi teisės už normalią kainą pirk
tis 700 gi.duonos dienai.Jaučiamas trūkumas tik mėsos ir riebalų,kurie 
dalinami mažais'kiekiais.Kiaušinių galima gauti gana gerai.10 kiauši
nių kaina apie 2,5p rublio /!/.Sviestas kiek brangesnis ir siekia iki 
9 rublių kilogramui /’/.l'ikrai gausti yra žuvies ir jos kainos yra'maž
daug tokios pačio s,kaip prieškariniais laikais.

Aukštos, kainos laisvoje prekyboje. Mainų ir laisvos prekyvietės 
prekyba be kainų kontrolės tebeina.Čia kainos taip aukštos,kad,pav., 
už svietsto kilogramą mokama iki 150 rublių.Sviestas labai gerai ver
tinama prekė mainų prekyboje.Dėl to galima išgirsti,kad puspadžiai pa
kalami ar kulnai pataisomi už riebalus.Fabrikų valgyklose pietus iš
duodami už žemas kainas,svyruojančias tarp 50-50 kapeikų,Kad. fabrikų 
valgyklos gali išdavinėti pietus tokiomis žemomis kainomis yra dėl to, 
jog kiekvienas fabrikas priskirtas prie ūkio,kurio visas derlius nau

dojamas priskirtajam fabrikui.Šituose ūkiuose,kurie anksčiau priklau
sė latvių buožėms ir pabaltijo vokiečiams,dirba taip pat fabriko dar
bininkai .larbu keičiamasi kas 14 dienų,dirbantieji keičiasi ir darbas 
eina 14 dienų fabrike ir 14 dienų ūkyje...Atlyginimas už darbą siekia 
vidutiniška?'. 4-5C0 rublių per mėnesį.Etaciianoviežiai,atsieit .tie,kui’ie 
padirba daugiau negu nustatytos normos,aroa dirbantieji ilgiau,negu 
nustatyta,arba savo geru d-rbu pakėlę darbo našumą,uždirba iki 2000 
rublių per mėnesį.'"ums pasakojusis tvirtina,kad nesą jokios rusifika
cijos pabaltijy.pavyzdžiui,jis'nurodė,jog 1940-41. metais išimtinai bu-

10

no.etai.ro


■

Tloa.r T’isų ve. 
.■livrų j-r uis 
.'in: t J- ■*-<'■<

iuo meru
.lės 3a to*?
V POO Lilin

v‘.i..i_ai:< ■ . ■
. rod’c, ins’ s'"!'-

■: '. l.'uij, Jdisa.no filtoa h’ lilacs ren 
š Ganliho farsai .I'urlmanns n mH 

■r' e’.n- nri’< ir_štc V ©'tipo in, ::>r
. , . . .■ ,■ ■ . i. :.izeę 1 -, ac oar -;.y.enąs rente ;

v tv Sporto ė-s<S paskirto f .■•.••„>. p
■’ '■..■Rumba,pirmasis ’ški važinėto jas"I 
s«buvęs sporto vadu Latvijos neori— 

gražu,negalima laikyti nadėtięė J,p 
nor uli a, tačiau li.t-os baro nųįeriotos š.«.l 
.i įgrcitu tarpu tik s-vo tautiečių darbe.u 

:altėliai Ir- teatrininkai ..buvo teisingai nvhau 
e i ui nėta ko .bijotis"...
__1js p&l imas ol.iipaci jTį'.tv.inaš tvinsta. • -

p arę įske su m ui 
nurodė ,tarpiau i 
■^ij? ;6?iaternanjonalinės 1:1 ir 
■klaųęomvbės lai.r.is .Žinomh, u© 
vijoje ir rišate r b^i. 
atsigauna tokiu 'xn ostt 
lųprantana, karo nt.sik. 
tačiau..lojali un pilie

Sodžių,- i'audoxiisio

L.idy '• -.miltoar,
. ' ' p ■■ ' ■ n .... -m'

i c. r-i n£ o
.pači jos 
kalbėjos 
ui žindi-'

Baį .' l’-'i11' ' k.. -ir fceį '.. :d

•M

■ •t < •• . • . t • --4 ■>• • » -r- . . ft'i*. ~ . ». - ’

-as pats ’’Aftontidningen" XI.13 ano tokio gr d;.?.>5s navaizda-
vimd,stebisi,kad - "Stockholme., išeinančiame latvių laikraštyje ' Lat- 
vju Yrrcls" vis tebevaroma neoagrjsta priešrusiška propaganda.!-'.skuti- 

•niame /£1/; numeryje lai’--rast i sį prašoka tai,ka;- buvo ankščiau vaiza-c_ 
jam?.-Šita pra.’ine'*. Ir'toliau ’;Vtonti<iningen’' rašos ";5itię baisūs vais 

jo , atrodė anksčiau tui-ėję tikslo sumažinti 
-m- <0 b? lt i r. š‘ W", . jĄahčin.oše 3ved tjc ' ■’:» etrertu- 
. ■■‘i. * ,’■■ «O- • ‘‘-r *' ■-■ -C , I !... ... t •

viriai, ate

1 ?<-•.. • -d .’;yi;:a k.-.-.l: A a,?!' ' t. j.:'. --
mū&jber nej. - aiimėcšs mergoi tėa, uei p.n.terys-v-rs. 80 xetp. amžiaus nėra 
saugios. Viename . aiiše, kaip nurodo kli'craštis,b .vę i d.'■ t ie martauta 30 
moterų., toliau -reikia žinoti, jog žydai daugiau rusų' nebetdleruojami ir 
dėl to jie stengiasi paspru’.ti f vakarų Europna. Pasak laikraščio, 
šitos žinios einančios iš latvių,kurie šiomis dienomis atvykę į' Stock 
holma ir yra išbuvę 6 mėnesius po rusų okupacija,Šalis esanti gržib- 
styte išgraibstyta,beieškant nepalankaus elemento.filtravimas buvęs 
pravestas -GPU majoro .Buvusios vykdomos masinės deportacijos į Rusija, 
kur šalia vyrų buvo Įmanios moterys ir vaikai-Fiškrose ir laukuose lat 
viai buvo gaudomi su šunimis.Kuršė esanti išplėšta.Buvo imama viskas, 
kas tik papuolė; laikrodžiai,budinto jai,šukos,avalynė ir maistas.Gro
bis buvęs kraunamas į s un-kve žirnius, kurie važiavę j. rytus. Plėšimuos e 
ir išniekinimuose dalyvavę taip pat ir rusų karininkai.Rusijoj,pagal 
laikraščiui pasakojusius,maisto padėtis esanti blogesnė negu Pabalti
jy.Rusų pabėgėliai, vokiečių atvežti j. Pabalti jį,buvę gražinti atgal 
į savo tėviškes,tačiau vienas kitas vėį grįžęs nelegaliu budu.Lrįkraš 
ciui pasakojusieji tvirtina,kad iš Latvijos skubėtu išvežti visg duo
ninių” javų ir bulvių C ?rlių taip,30g daugelyje kaimų■nepalikę grudų 
net sėjai.1'

^■2±£_2Ji2S^au-03 _.e^32*
“Svenaka Bagbladat ,:XI .15, nagrinėdamas istoriškai šį klausimą, 

tam kitko rašo: "Po karo pabaigos numatomas naujas periodas švedų 
azylio praktikęje,kuris jį pastatys gal but net sunkesniam bandymui, 
negu anksčiau,ovėdijoje,kaip žinoma,gyvena apie 33.000 pabaltiečių, 
iš jų 6,000 Bsiijos švedų.ir iš Maskvos radijo mums žinoma laikas

11

Jdisa.no


nuo xaikc, Jcol J '■" '■ iritaciją STfe-ftii. aus v? •'-•■’■ aKg • f 'rt-<- v': '?'•?- 
pyni hai bendra ir v<enįhga Svedįj r.io ".'ne r.'ironi-' ?-lniJysn.-- ,
End.en viešei Išreiškę r;, kad r.--.c ..lausliste nebųois ..okaų pakitimu 
švedu yrėktikojų«Vr tąip pat žmonių J," '■:' skirų rytų 1 r p ? etų- ryk ų .- 
įropos valstybių, kuri e nenori grįžtą n<ni lai jte-biti tdlJ-

.’w“~ - :; aid ■> Ir. t-i • gali b’L-i. ..c. apveju laikomi turį, toki 
pat.gerą priežast? ,ka.ip savo lai u, prieš karą,turėjo pabėgėliai i£ 
III fteicho- ■rečio ji kategorija susifėdanti-vokiečių karių,ją tąr- 
•?e nedidelis skaičius pažai kiečių vokiečių cuii.'crmoiniš.K’irie gegužes 
mėnesi siris metai s prie- ar ..artu su .orcecių crpi ;-ulie.ci jn 1 —pąrti— 
jy j čia. atbėgo ir buvę internuoti str kariška sargyta.Pagal paliaubų 
sąlygas ir tautų teisės n--os Šatus tuvi būti jie išduoti. juos nugąlė- 
j Tįsiems,rusams, tačiau pabalti.eciams turėtų būti pritaikinta, ypatinga, 
labai jautri s ^p-eči iii padėtis.kokurie iš jų prievarta buvo įtraukti 
i vokiečių'armi ją ir dėl to kuo greičiausiai jie turi būti traktuo 
jami ir laikomi kaip, politiniai pabėgėliai.Norisi karštai.tikėti i r 
išreikšti s ?.Vo šiltus pageidavimus dabar valdžioj sėdinčiai social- 
demokratų vyriausybei,kad ji sąžiningai svarstytų savo nutarimus.Pa
bėgėlis negali pats pralyti sau globos,tos globos suteikiu is yra pa
čios Švedijos reikalas,bet čia statoma Švedijos garbė ir orumas ant 
kortos.Tautų teisė gali reikalauti savo,tačiau tai niekuomet negali 
reikšti: "Iiat iustitia,pereat humaiitas" .

Estai nuvežti į leningradą*.

’■'Stockb»lmst?dnirger> XI.22 praneša,Jog -."būrys estų,kuris su
sigundęs rust žilio jimais grįžti- namo*išvyko iš Švedijos į Estiją, 
kaip pat.“ i-.- ao4-? s p 9 na -antas -nebuvo nuvežtas į savo seną tėvynę,
bet rusų nuga^ėntir į Leningradą ilgesniam tyrimui.Tik po to,jei ru
sai ras tai reikalinga,tie estai galės grižui į savo tėvynę.Tomis 
pačiomis informacijuris,sovietiško j e Estijoje visi kalėjimai yra pri
pildyti ir masinės estu deportacijos tebesitęsia taip,kaip tai buvo 
tik karui pasibaigus.Pažymėtina,kad viena didelė deportacija įvyko 
antroje rugpiūčio mėnesio pusėje".

Dar apie Igno Šein±aųs_veikalą_"Rnudonasis_TVp.nas Plinta"
Igno Šeiniaus švediškai parašyta nauja knyga "Raudonasis Tva

nas Plinta",kuria iš-leido "Natur och Kultur” leidykla,rimtojoj šve
dų spaudoj sukėlė didelio susidomėjimo ir sulaukė visos eilės pa
lankiausiu recenzijų.Ta proga laikrąšniai iškelia ir'išaštrina Balti
jos valstybių laisvės problemą S.randinavi jo je .Veikalas yaizd'uo ja Lie
tuvos įvykius nuo bolševi’cų okupacijos įsigalėjimo pr.ę.o?;ios ligi 194-5 
metų Reicho kapituliacijos.Čia pateikiame vieną kitą ištrauką iš vi
sos "eilės ilgų ir gausingų recenzijų.

"Svenska Dn.frbladet” XI.5 apie Igno šeiniaus knyga antrašte "Ar 
jos turi teisės gyventi1,, tarp n t ko, prisir-m-ąš Baltijos, kr.-.štv na. šų 
laisvą plėtojimąsi,rašo: " Iš šitos greiral gylančio dvasinio ir ma
terialinio progreso būsenos jos visos trys ouvo įsmugfvos 194c metų 
vasaraneišprovokuota. agresija,pravesta keistai pramanomais preteks
tais, apvainikuotais seimo rinkimų parodija ir tiesioginiais grąsim- 
mais daugumoje drastinėmis pasėkomis,jos ir buvo priveistos prisijung
ti į Sovietų Sąjungą. 1940-4-1 metais joms buvo romios priespaudos me
tas, kurią patikimas aprašymas pralenksią tai ,kas_?.-vyko vokiečių oku
puotuose Vakarų Europos kraštuose.Pasėkos bvo natūralios .,194-1 m.puo
limu prieš Rusiją,vokiečiai buvo didžiumos Dabaltijo tautų sveikinami,
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kaip i Svisduov; j ai ,j.■n*-, s ’ u " ? : .urus , n •■• ■ k- '• ;-,"b oorgar i.’' j?
'. ū'ir.' ? p ' l; ■ J ■- ' V. . -. v . ' 1: ■ '
iJaJll*. ? pi. 140?. s+tli '■? .i T • ičU 'l..k .iro?.;. ■
jo t.'. rip; prur?otų špvendimb !'■?.-J i..,.t..Skalną - — kai tri jų pn -f' u 
ir Gkapąc^„Gs metų vokiečiai pi1'- > Pab liti jos šalis atslea 
raudona.ja? arm? j ni.; s yrc n- u .’r . i įu.kst.-.<nči •■. oabaltie'ftiv sf-kč r 
tautą,kuri <■ o s' si lę, c ln i/.:.foi 4 r estą t '*•’.<"» retu 5s visų ''.•’■vi;, . 
i iri 'j.‘_slu.rr.i3..G jo felj.li .?. ū ■' ai”, •..piai esančių socialinių klasių..u 

xgirdėtu vargu ir rizika jclbųcj:. icr Baltiją į laisvą Svediją;Ksi 
raudonoji uždanga nusileido'mv ši tų .tautų,apie j” likimą žinome i- 
pabiros daleles Ctnile, tačiau, jop ;..vodo, kad 1941 etų priespauc os r 

, 'ūmas betarpiškai tęsiasi,ir, V .d ue rię neb- r šitų tri jų mažų,gabi?; 
ir laisvę mylinčiu, tartų nacionalinės laisvės,bet jos žūsta,nežiūria-, 
jų šimtmetinio būvi -.o,kaip savitų tautinių individualybių.Nuo dabar 
jos paliktos kultūrinio dekapltavimo ir masinių deportavimų į rytus 
žaidimo pasėkoms.

Tai apie šitą še Šri v. metų tragediją rašo minister!s I. Šeini r.e. 
vienas gabiausių ir nenuil'st. nėlų kovotojų Europoje, savo naujoje krų 
goję.Jos turinys yųa kiaurai objektyvus ir taip gerai dokumehtuota.s, 
kiek tai aplinkybės leidžia.Jei tonas vietomis ir sudreba tikru pato
su, tačiau niekas negali to laikyti blogu,nes čia kalbama apie savo 
tautos gyvybę .Atvaizdavimai rusu ir vokiečių užėmimo yra baisūs.''pa
tinga?. Įdomu yra patikimi angliškieji■nranesimai,kuri e buvę patiekti 

- apie j. rytus išvežtųjų kulturini,kų gyvenimo ;03 yra pa_
našios i Buchenvaldo ir kitų, stovyklų . sąlygas, kas liepia maitinimą ir 

'..higieną , T? ė 1 t - ’i.-i henuoritą ’ • y .<vgliįoje ' j?n. ni’d 'lt'; metų pfą-. 
■iži-i ; ■;• ma , v; ■ ‘•tv; i'vežtų jų yr . žuv-. l^pox'tuo jamų
Še.ii ■. . . ... kai vyras kliuvo vienon, žįio na kiton,
o vau k-s treoi<-n ar kctvirtoa grųpėn, ąy.lig patiektų... į-rod vn^s-yr,-> dar' 
vienas charakteringas požymis.

Ypatingo rupėstingbhid yra parodęs- • Šeini u.s spas-.-, ulinė s spaudos 
komentarams tai tragedijai,kuri įvyko daugiau kaip prieš penkerius 
metup Pabaltijy.Į spūdis gausybėje švedų,amerikiečių,anglų ir šveicarų 
ištraukų yra tikrai sumaišytas. Ten randame daug "realios politikos" 
blogesne prasme ir,'deja,.surandama tarp-tų balsų "Times" .Kitu atve ju 
geriausia.! pasaulio vertinamas ir skaitomas laikrašti*’,šituo klausimu, 
atrodo,aiškiai mėginęs laikytos to kelio,.kaip ir 1958 metais,kai tat 
lietė Čekoslovakiją,prieš tai rimčiau nepagalvojęs apie rezultatus. 
Tačiau randama daug patikimų balsų,tiek amerikiečių,reikalaujančių 
pritaikyti gerbtinų tautų laisvės ir Atlanto C’.iaržos vertingus nuo
status taip pat ir trims toms Pabaltijo šalims.Ar Šeinius yra teisus 
manydamas,kad paskutiniu metu pastaroji opinija yra•sustiprėjusi,lai 
tai sprendžia skaityto jas .E‘-s liečia švedų debatų, atvaizdavimą, tas 
daro labai patikimo įspūdžio.Laikomasi valdžios organo aiškios dekla
racijos 1945 metų gruodžio, mėnesyje.- "Kės esame to požiūrio,kad Pa
baltijo laisvė yra viso pasaulio laisvės bandymas". 0 tąi,ką baigdamas 
skaityti savęs klausi,galima pirmiausiai nusakyti šitaip: Ar galėtų 
i štiesų vadovaujantys Maskvos sluoksniai numatyti,kad'tolimesniu po
žiūriu yra pačios Rusijos interesai šitaip žeisti visus'tuos princi
pus,už kuriuos sakomas! esą. kovo jafeaCIr tai ypač dabar,kada su nepaly
ginamu narsumu ir sugebėjimu nusisekė atmušti mirtiną pavojų,grėsusį 
Sovietų Sąjungos laisvei ir davusį Rusijai tikresnę ir labiau respek
tuojama padėtį Europeje,negu bet kąda anksčiau yra buvę jos istorijo
je."

"Stockholms Tidningen" XI.12' Sven Ulric rašo:
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paroue jujexso. gyvėnx< ,.ąv & ;?rtj, ■.,a.i3 ulijauty žygiais, 'kmlo- 
kotos i v i s vargusi o,■o, po ligų \ crgi-jos . ir paaieuos motų nnkauRiO' os ’ r 
iškankintos keliasi jos vėl, o jų .dangti jė'-vėl-.įsižiebia ateities vil
tys.Anapus .Baltijos jūros yra. trys- irė-iŽt-s ^alysiUsęj. 'a La+vi Aic^u- 
f?, knrionc ateitis 7 iždiiejąfed ■■ - • J :
trumpų ^dvre j ę .- Aešimtrcęęir jo s . Įųvo ękup otoę rusų relinu;- <
vokiečių .0 V'.hai' !'ė.j. rusų , i'u”i'e galuu_nąi, atrodo, y r p, jas įkeroorave • 
tarpu savo 16-as respublikų.IštiEro nėra.miela■ kalbėti anie tai," ' 
juo labiau, .cao tiers, kurie šprenuzir.* p atitikt jo lexigv^i, šituo klau
simu eitų kalba apie jėgą,o ne apie ųeisiniuę nuostatus tarptauti
niuose santykiū6eę ir autų, nuspręsta visų Siti; tautų tragedija ciniš
ku pečių t nii celė j imu. '?.;’captuot?_na,:ty.loi!'.i s skaitantis su įvykusių 
faktu.Jos pačios negali iškelti pasaulyje savo klausimo.1 is"’turi Įvyk
ti už jų_ribų.Tačiau, kokio jautrumo Pabaltijo klausimas bebūtų,jis 
neturi būti nutylėtas,kąd nebūtų visai diskredituota garsioji Atlan
to deklaracija. Šito j c- deklaracijoje .prie kurios' yra prisidėjusi ir 
Sovietų S?? įuągu, lų<;lV.?ma’.,’j'o.g ali tintai;. 1 ręs.pekt’io ją. visoms tautoms'/į 
teise išsirinkti sųu valdymas! 'f-orrjų, ’ j-'cip ,je...jie įnori ...ąyyęnti ir. 
trokšta- jcg .:ų ■: vend ais agu.> .s»‘ir'Ąv* J-vnld'n. fjiri? utį atiduot. Ii’*'
tiaras,'# k ■ r; -.uv- i-sp.1. t štr-.* . /.r Pabaltijo šalių nespiria 
šita ačklcr ''liaip Ėlnuąį.e si.Veę daugelis susi jaudinę ne tik
Alijantų š’.tij-se, Ąnųrljp'j.eyir iięriko jb.v'r tai būtų "artimiausių Rusi
jai atsakyti į 'šį klausimą,o kbkš būtų "tiįe .Įsakymas, rūpi ne tik Pa
baltijui,bet visdms laisvoms pasaulio tautoms,ypatingai mažoms tau- r

• toms.kiekvienas galvosiantis žpiogųs mielai pripažins ir supras,kad. pa
stovi pasaulio taika gludi geruose. Europos*diašiųjų valstybių santy
kiuose .Tačiau tai priklauso nuo pačios Rusi jos,o ne tiktai nuo kitų 
tautų.Pagaliau, sprendžiant šį klausi’ia teisės ir išminties požiūriu, 
galima pasakyti,jog butų didelis žingsnis pastoviai ir gerai sumūry
tai taikai,jei Pabaltijo tautos atgautų savo laisvę .Tol,kol tai nėra' 
Įvykę,palieka kraujuojanti žaizd? pasaulio scžU; .ė je. ■

Igno -Šeiniaus, knyga "Raudonasis Tvanas Plinta" yra apsiginamo
ji Pabalti o ta ūu kalba,kad jos tori teisės gyventi kaip laisvos 
šalys,ir parašyta širdies širdies krauįju."

I-A. Įj. I..E jųj7 V I Ų I 1 E Į V 1 J 0 3PAĮTO.OS ■ 
Amerikos .snauda apie T-iesuvą, bb? lietuvįusj

— <’Earbinink?<.s: lapkr.19 a.numeryje praneša’; •’’a.d lapkr.17 d.. 
Amerikos katalikų vys?1.1 p .-ii paskelbė spaudo’e pareiškimą, kuri ame pa
smerkė Rusiją už'demekratijos garhinika vien žodžiais5faktiškai vyk
dant totalit-v.inę pr akt i ką /V y škunai tiin cnt orėta stavę oriėš Lietuj 
vos,latvi jos bei Es-tijcs užgreb-irųLbr.'kJ jos i'šdn^ ima ik 11 .Pareiški
mas esąs pavadintas "Tarp karo ir ‘tnikosi,’\’Jis buvęs priimtas metinia
me katalikų, vyskupų susirinki ne, kuri d alyvavę per 100 vyskupų.Pa
reiškimą pasirašę 10 arki vy slruoų ir^vvskųpų*— suvažiavimo, a’.ministrą- 
cinė taryba, kurios pirmininku yra Cikago f:\urkivyksupas S t rich, kurią,
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arp '<oj. ki 'a s-tkona:
i ;ts.L :s darosi už ry- 

s tų .r 
3”O te

~rk Tiines"
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tarp ■t^«£o>pcsl*?c«3ewd •Vyvr.nti l^oiajABie. «ale '
goję Amerikos lietuvių le.'ijrepe.p-rėiškin’.e 
fiKėm jckioaprežėsties pateisinti misų tyl 
tinės ir pietrytinės i?xropog užtvaros,yre aPškas 
gtų idealų,kurie inspiravo av.su kovas iše^lhiti 
ii tarinės agresijos."

— Dterioito arki diecezijų c laikraštis "The ' --clu.grn Catholic” 
įdėjo Lietuvos vyskupų 1aiŠka.pasaulio vys.hop?nP;-'~*—• 1':;e plačiai 
nušviečįanr' Liet;'.vos Ir’klė*

S ■— "Ząujieros" r >alių 2.4 d.pręnešn:  
riame buvo tilpę. ?o korespondento, drev l'.idlrton.ląc'.J. nepalanku 
Baltijos tremtiniams pranešimai iš Vokieti;-.-, įdėjo 
straipsni "The displaced Units" .Atitaieydem. ;., savo

■ klaidas,laikraštis apgina K.-ltiekius /lietuvius,let 
bolševikiškų, šm.eižtij ir šoko,kad tie-, kuri e šitų 
"fašistai1." 'arba "pronnsial s* , parodo s?vo storžievi .’a ulip, ?.r nežino 
jirną jų istor? ?os bei padėties. "G-r-lii. s daiktas" , s* •-V tnmc "N.-11. 
Times" euitoriale /vedawajrre straipsnyje/, "k?d tarp ubagėlio tubs- 

*' taukių esąma 

e'

opor.d erto 
.estus/ nuo

r eci •'.Įsu s traktavimo.Bei ni j augu.1

jfai savo ne.H 
pri oažt sta ,Vo r;.e 
ynai j v šalis/’: 
par tį i of ii-ii jc 
koks;b’tų įų 
d žios d avė 1 
į rusu zona

. 4 /r.4 1 O .4-

varduftri.?. Jungtinė? Valstybės dar tebe- 
e be-"ali' jiems pakenkti .Bet Rusi ja,eneksa- 
maūų E’sfeįai/sjiAf ksip į "r? onus ^cnmristų.

t,kai;’ .! išdavikus įr
rcpntrlaviis”. .imerikos 

ias no--n‘ b •? 4 4 c-
Britanijos vai" 
Įverstas grįžti

*

— ylas .urns "Srvaitra’t.is "n’ie Nev- lea
der” ketina įdėti- tris straipsnius apie padėtį lie L £ivb j e, La t vi joj e 
įy Estijoje ir.be io,rae’-.elbti faktus apie pabėgėlių*'oė i tremtiniu

’ ■ ' 3niu stovyklose Vokietijoj c. f*1 laliraštį, ekaĮr
J ių.1 žmonių Aneirkoje ir jame b°j>cr?ic.rbi3.ujE. 
vįp pi’of .^idiiey Uock,idloscf -:: Jb'in’Lev/ey, gar- 

ištr.o Eugene Lyons ir kt. 
spec ?. alų p r i e d ą, p a 5 ve s- 
a šitų tautų teisę į

tr-t’-t-viF? benarių 
to dyzelis 1 *bai į.; 
tokie Syvais pane.yš, 
aus valytojas ’ iliara
Prieš keletą nėnešių n

s a aro 
aškytus

vv._____ -.-c "The Nev' Leader
ta^Bi'ltiV-S^"taut-ų i^į.k:ilW3»J,Ji&ąi t V

- neyriklaueo.’i’Į gyvenimą, *
Lietuvos šelnir.-i® iš Ameriko*? . v t •— ••• —• *** —• •-« —• — • •

Bendrasis -'ne'i.’:'kos Lietuvių Bernas yr.-i 
'Fondo, ų is. fondas d augi aus i a lietuvius,.
PQ V-.korų urbpa,kiek t-* < eusieiekij
Ii surinktų Ir.'.hužių. ir į Lietuvą, t.a.šiau ligi šiol nėra gokių šioių, 
kpd 1-o net“.' iš lietuvių Lietuve jo tų drabužiu l.iitų gavąs. Air e ■••>./.□ « 
lietuvi1;, .ko;.” n; stų grupe- taip pat yra sus i or,-anisavusi savo r-tpkir?. 
fond .1?e tvirtina,kai tiktai tas jų fondai- veikia tikrai Lietuvai 
šelpti o vadinamasis BALF /Bendras Amerikos Lietuvių Fondas/ šelyiąs 
tik "fašiatne",kurie esą "išdavikiškai pabėgę, su tėvynės prieoris"- 
B-f r -rt.-mja metu Russian Relief /Rusijon relpk-.o fond?, s, n-r i e kn- 

’ ri- iri-mug-o lietuvių ko^wt&tų oyganįanotasis fenias/ išdavi visą 
. pnslnT>tį,ka±p. pjjąfteŠH "ZDr.-itVT*®*tl>?fikcXbdaaas,jog "lietuviu grupės
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l.iniri!’p

Amerikoje šiais lietais jau paaukojo 16'5.22£,l<i dolerių vertėn maisto 
kmėnų Rusi jo v, ž’^nf-ms^ per Russirn LeliefV 
apie_politihįm srovių^sa.ityZiu>-.

;;Saz.'ėara’’ /s?.v?.it' as uis,da“.r vąlst .?.iaudi~! 
ninku srovei panagios linkmės/ deda c v~e.ipsr-eli., pavadi ••'tą:. ,:Gėriąu 
palikti tą dalyką jiejts patiems” »Jame .vas’o^n:”So..-r.ostono_’’’k 1 eivis’- 
/socialisto, kryciies s\v-itr-ištis/ paliete.LietoYOs tremtini;.;, poli' 
tinė sudėti ir nurodo, jog rjų. t?rpe raiv ?,s-i ir visokiu totalitąrit: 
rin.i-; relinę pę.slemėlnį.l'.?.'bėgėliy. eilof;:C' 7’ra uetutgu de.sokrątiš>u 
srovi’: vr-.v-ovybės ii .?.kti.n ieji kovoto ja z, net jų tarpe yra ir- tų.įnj. 
rie su Hitleriu,o auksiiau ir prie Smetonos buvo Lietirzcs liaudies 
engę-jai.” Todėl,!??.'".’-: to lai 'mi.'«.ic ’’patys pabėgėliai turi r?.vo ei- 

prašalint-* -okių. to t;-Ii t arinių re.;;iĮ..ų ca.-.iąj nius ir išątu*.'ti
iš vuc1 ' i ym biitin.i salyya dėl. dcno’rrkiiwkos? Jmerikois

bendrai -.rbiavi: o sir pabėgę 
11S ?21Č c.1': ’ * ‘ Č 2. i O G 3Xp p .7.

tremtiniams,,2n?d jie ’’ apsivalytu "n c diktatūros 
juos boikotuos .1?:.- riko s- liet ’.viai, yra P<?r greiėstas ir vies.i ne vi c 
t oje*Jei būtų z- i.y?.las,ternil jie pį’iys tą atlieka.net . aip girdėti, 
taktiniai, sb .?u 
veikia iš vieno

ui bendros nelaimės,seniai išrišo tą klausimą ii 
on^.-'Jai violomis apvestose stovykloj e ir nogalėą5 

ju<Įi.?ti,t*re*rbin£ai <S? Jtssin ką gali v šikti, ir o'.up.a 
cine vyriausybė su . j* is mažai tesiskaito.Tolėl_ neųnoiuoką jų dar ūąu— 
ąiau varginti iVairiuis p-Juokini inis, ar net ”ultimato..a-j.s: .jį

Emiur iviiĮo^gjlį’mum.ai^ - , g. , ' - '
. įS Ric'.dc- J<in'7i^ro>kad Braąiiijcs ušsie-.-ii?’ įėi*

.. »e departamente' 1 .ūkė si kun.P.T-gą?i.-iskaė, 
p? skelbti. n-icins imigracijos .įc.tr.ty^s.Ivažiąvi.io 
prašytojo specialybės-Le.rryiax patekti rpecia- 
niraas pilieęiens pradžioje butų gr-in. sunku. -'vi.-- 

kas ds’.'o šitaip: snvo vardu užperka plc-
ininkns,tuo pačiu. kaip ir įgyja- teisę i ‘ yr.ninvimą. 

ule yra car geros žemčs/i-rria nąr-nr.kionis šaly'‘o v i e ęa.- 
*u‘ '■■* ' galima- tt’-rėti n-ū.logy p?. -i.Sj-''“ėr’i.ų.;,Tv?,ši:?vi' o 

Rio do Janeiro, --.et artimiausi me RrnsiliJaė

kc-lu mini steni joje jo
. I’r.’tyrė, ks.d narų-tor as 
lengvatos pas’, is nuc 
lie tai:’e i miestą, I 
str irti .praktikai 
tą,kaipo būsimas i 
TTetoli Sao tai *
lim įsigyti.15 to H ai 
visų reikia ieškoti ne 
konsulate.

LAI C taip pat 
’’Relations"

1

__________ .& Liorf^realy p 
žurnale s "Relations ” iŠ span, tino vieno koj'Cpso 
lietuvių, kilmės ir kąris buvo na 
joje. Jisai aplenkęs 1C lietuviu.- 
ŠC.OuO lie'-uvos žmonių,dąucirašini iiiteligontų ūdytoju',-n.-oferorių,
To vok? tų,?.’.okvto jx- ,visuo- euininkų,-.-.’.Idiniųkiį, taipgi ac-.y . sk ’.i' iua' ir 
ūkininkų bei d ••.rt-ininkų. Sir laipsnyje duodanr/ kiek trėrų.Į.nių statistikos 
ir nušvisči-'ma jų padėtis, sivl'^t jidns nedėti kar novš ; si’.-Hrti.Lai'-'- 
taetis išsnę.od<iio ir vieno lie ardo prierašą ?rie to pra.iekimo.kuria- 
m? ne eoną:- Ar negulėtumėte ’.-gelbėti jiems JLsgr.r.ti leidimą iVasizoti 
t ke-’iręįą? Jusi š-lis tiip airei-. .Jei vėliau kadą.,ka? 
IĮ-tuviai yrį: į savo liisvą kraštu,i^nados .vardas ir 
šingi'Įuir.B butų .; r-'. y t į tento s -’rn
tiiškoy meilės ps-tjwiwjvlma-’*.

ieu-zvi?.:* vakorū. . c.ivb doje.

.erzu kalbų YeidŽidmas 
ntO 1 .11 ?.1 *.? , : i g poąg

p. benamių šelpimo misijos* Vokieti-

tėčiu vii

LAXC pr ui^K?* ax-r
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kite ko rašoma, nd -.meill.Įe-5iv. užimtas Sverinos perle’.rusams, 
i’irm perleidimo b:vro ^ranc^ta/kav k?.- nenori pasilikti — turi krau- 
stytis.Su-.ifltrė .ilgus aųtonubilių :.. r.svaras,kuris i3vežė tremtinių 
daiktus ir visits nevežė i Iląa’burgų, kor apgyvendino dideli ame moder- 
niškane fabrikė-. kvarce nbecke atsidūrė ‘-CO latvių.,.600 eątų, ir ICC lie- 
tuvių. Vi .'J.’’ -į?rxioi sag^ypna ir vieni l'itiė«"? pagelbsti.Glovyklą pėrė- 
iad kurie.’ darė visiška laisve tremtiniame-’ Štovyuln*ie įrengta ko n-

* certų -y, kuria fres.k.ais papuošė lietuvis o.-iiir inkus Vienu-, i’rcskar 
vcizču-1 ja 'lai '.ingę Lie ii^oa,latvi-os ir ižstijo.s •rinrenia’-'’ 191 -.'5-1340 ke
tais'.bu jo Js??iiuslj-’.vus, rrižias lankas’, o; lai fra s- veisžduojn vėtrą ir teps . 
trijuose ’’r-Vt-oše su ..viražus111940K Auguų- kariai labai lenai?! ši-.is 
ireskniš,teira-'jasi apie jų ■ . visr.p ir dešrai iotogri i-v.i- «• •

— Škotijos lietuvių s'vsJ.tr.>.,-;-is "Išeivių čr •>_■,•-" lapkričio 15 
d.numeryje doc’s to:--j laxS’ki iš Hcrvegijos:"ULur’i, ;c> •-•-rome i’.i ią\k?.d. 
kiekvienu mc f cėntu ’-turime bvtį pasiruošę išvy’ti į V'n’r; '-i ją.T?. hksiį 
stovyklos /Svelvik/ išvyks 551. T. .lp pat ši:3.•idiar/’/SA.lC/, -ja/o.-ie žinia 
iš lorvegų Ivw? ..'., ryžį aus , knC. Troll?. /Trondheim/ 3 •y’-. yr-i IV .lie-
tavini,kurie t iri ’išvykti j Vokieti;■■ 25,1C.-J* e ii- .'.tol buvo skaito- 
m i belaisviais ir gj.vnno belaisvių t-'-er je.ą’ie -rrrrv irgi buvo vekiė- 

a« Čir sugąvdyti‘Įr prieviirta *»tyebcnti < ••i;io,''.n.i - -’.arb i vi->r.i
.įvairiuose Iv -ų-batnli jonuose. T t r mūrų ko.iendrnt--*. padaryto. žygių,’:.?/ 

' jie butų pervesti į ’civilius•Z'o?.endantas tuoj s zsirile ■ aų saj^iginin• 
t ’kų:’yyr. būstine ir’ « i .indi er pranešė,! id. i .n rei--l.--s sutvarkyt; s.s •

‘finis. ■t.’.?’- r-ri.1 -’las j?.u senini buvo sutvnriv t• s ir visi r.’ ne > !■ .-.itoni 
civiliu is. Lagery j e gėdėdiuai •^eroJtr.’i dirgine ’.uit- riniri.^f o j o c> ebo-' 
ra'ir orkestiėlą ,vedami 3.F-’.kšto?ir žokė.p; ;■?.<’• :»;,vėąl.ll ųclio 11.

■ šnairi’ tarė joms koncertą norvegu visuomenei >.7.;iię 'pavg’ką.,g-:rXėėiVų onrę 
stiĮlii prid d.sKV atsiliepimų nonvegg' opnudo je.Konbert ;,7<bli, ■ J. r-./ei- 
<“ .uja.it, t’irėtjjie kartoti spalių. Turine ir ii "iri ažrr kyiaų, tik g-i-
l*r,’k? f- tenka išvažiuoti — išv ifiuoti -neši. Joj. ’ ^rv'-rlj’je r:yrend.mi • 
tąrėjų.e gerą vardą,vienu žodžiu,lietuvio n-r 'ii gėdos ..t ’adnrėme."

Cic. pat Sėdamos išti-i?.! dvi koncerto recent jos - vieną vietinio 
.’..’ lai’-ro ’-.i.ta• scnti..rės ~ Oslo-Recenzijos tiler?! 1-ib i? -eros,ir Oslo 

'■•■■ rėeenicnt .'.š not rriškia pageidavimą išpiršti ’.<•=■ c??.-t- . •-.lio'je oostinėj - 
— p?.5inme n Ii' e ivių. draugo ’’numeryje dedara.-.rr-rešid--s,.’ind'k . 

•Tūlius D.-muskrs Belgijoje belaisviu stovykloje gc-~■'lynem. radęs -25 . 
liet ’-.-iv s km ininkus “ir 1.149 kareivine, bei- i iskar'i’J...- lūs į prievarta 
.iti'aiUofrug i Vokiečiu. k triuor’enę’.Iš, jd ’trečd’-.lis ni+v-r’ n J.tiniv ,visi 

■■ neturi šiltesnio npJircnąi-iO,pėpierio,p?.E- luhį,rlJ-nlų''. .Anglijoje vei 
kianti Liet”i'ia 'Jelbėti i’or.do draugija irn-si žygi’- jiem? paėsti,bet 

. • susisiekimo sąlygos, atrodo, sudaro dideles kliūtis • iitei u',’V?.lboi7
—■ LALC rr.-tneša,kad lunkų' valdymo’ metu Vilni us kr yte veikęs tu; • 

••.Zaj-.nSk-.uskas",vėliau. įstojęs į pranciškonų vieni c lyną, ir da.-.r;u-enąs 
> : Austrijoj e,i. n pat fumenas Lietuvos, pranciškonų frcvinciolns tėv--.s Be- 

ne.diĮtas Bagdonas. Bhy_ri jo j? esą 22 lie tavos- pf.oncižkt'rni ,It Ii i? j e- — - 
10. Vien e iš gyve, .-ašių Vokietijoje - tėv-s T ere. G ••.rock-2 >tsro..-. metu 
buvęs sužeistas. , ■•. • ;

LAI C iš latvių šaltinių pranėeą .ąnie britų toiki-įu- pngąlfcą.-• 
BaltijAri tre*.tiniuns^rjtų Raudonasis Kryžine yr.? n.iiannt^s pakibą 

■; ' į. Kopenr.-g-s,Liubeką-ir Paryžių.Hercogienes Atboll vndovcnj.-nif «'•' Lti-
* jos tv«mi,lninjas šelpti konitetss Įsi'iv.'rė adresui y e.«? sr’.Prenon Burrin 

and- Co.Ltd,75-74 Tooley St.London,3,E.l. Ta proga LAIC r.šyvi.kąd 
lį.tvir.i ■•i” ir lietuviai dirba išvien — dešinieji ru nccialčemokiv--

’ tain. . '■ ‘ ’ - :’ ’ ' ’
— LAI C pX'tne3r.,kpd į oveėijp paskirtas tuuj >e Anglijos pksiinti- -. * • • J ■' -. . .
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nys C.7i. Jerram.Pareigas . jis’perėmęs ru^iiūčio šėn.prndžicje.^is dip- 
lovstąė savo .karjerą. pradėjęs 1515’Bf.3ųsij<? je,vėliau dirbęs liplpma- 
tinėse misijose Baltijos vai s tvb ė še - gfagši i j o j ę ir Norvegija je ir tuo 

būdu esąs gerr-i sasipaTfnęs“ S-u 'IT.-TEijos problc'jomis. ” .’
Lietuviai Plačiame pasaulyje.

— IiAIC pr?nsšimu?Columbi jo je gyvenąs lietuvis salezietis N.Sal- 
takas, vieno ispa»ių poeto padedama s, išvertęs į ispanų k~lbą Stre,alelio 
’’Pulkim ąjit keliu”. Sir i s ‘e tais Strazdelio giesmė buvo atspausdinta 
vi eno j e j e zui tų bažnyti nė s r.uzi'. os ”kny go je, Čo bumbi joje. T' rą. Saldu
mas rengiasi ir daugiau ,lie tavišky giesmių paskleisti.

—. "pr-ug-.s1’ spaliu TO <2.numeryje rašo:/’’žurnalistas rašytojas 
X-zys Čibiras,kuris 194.0 metais buvo priverstas apleisti savo tėvynę 
nietcva. ir ąpsir yveno • .Argentinoje, tikrai šauniai garsina Lie l avos" 
vardą Pietų Aineriko'je.jį.s 'jau parašė ispanų kalba kelias didokas apio 
Li?tuvą>rnyg'. ą; jo straipsniai dažnai’Pasirodo Argentinos dienraščiuo
se, savaitraščiuose ir žurnaluose ..3tai- šiomis dienomis mams prisiųsta 
jo paradyta .graži.įliustrtiotn knygelė apie Lietuvos kryžius ir dusų, 
didžiojo artisto Čiurlio .ui e s k.irybą.I'nygelė-pavadinta ’’EI Pais deglas 
Cruces” , Išleista gr?.živ ,skoningai.T-.ip* pat .miras prisiųsta visa eilė •» 
Irenos Airės, Argentinoje,dienraščio visa eilė nuneriu, kuriame -dedamas 
liras ir. Į? samus K.T-ai-r’c /L.Čibiro/ straipsnių-.apie Lietuvą ir,apla
ši .i Europos Šimdic/dnę būklę. straipsni s pavadintas- "luropa bajo la > 
noz y elmartillo’-,

-- opelių 17 d. rašo J "’Tisų tautietis žarnai?,etas' Stasys
lieŽa pas’iitinėis dienom gerų korės ?ondėncijų parašė "tHrnld- Ansricsn" 
dienraštyje. Praėjusią savaitę jis lankėsi Detroite , kad. lenini ko'iigreso 
suvauiavi’"ą surašyti,ir pokeryje sustojo -Notre Bame universi’tėte,kur 
padarė pasikalbėjimą su buvusiu kcrrunistų dųeairaščio 'redaktorium Bu- 
denz,kuris šiomis dfencris pąemėrkė komniii'zhą ar ■ sugrįžo Eatalikų. Baž
nyčion.P sike.lbė jimo i-samus apraŠymąę .b- vo'."įdėt is -praėjusio sekracie- 
nio laido a Hesrsto dienraščiij. oirstdose puslapiuose" .■’i : ■ . . . ’ ■ ’ . • 1 . % '

f . . Apie^tr'egtįnįus Bibirej. . • ...
— "-Bandara” ir kiti Amerikos lietuvių ląikr.ąšžiei deda tokį pra

neši-, a: Asmuo,kuriuo pasisakė pabėgti iš ’Sibiro stovyklų,ant upės 
Poiam kranto, atvy’~o į Londoną ir patiekė daug informs ei ?ų -.pi e ištrem
tų-'lietuvių gyvenimą j e stovykloje būvi. l.COO ■? ietuviu.Jų terps bu
vę s Li e tuvo s pre z. A .St ui gi n v kas, ad v . St, $ ilingas, gen. S.pr ?.n g ausks s, pulk. 
Gasiūn..s,dr.Steponavičius ir daug kitų'.i-oT^evikni ypatingai elgėsi su 
Lietuvos karininkais.Iš jų buvo s-daryta atskira darbo■brigadai A.Stnl- 
g i-nskas, karį ptvežė silpnoj sveikute j, visai, nnsilpnė jo,bet čekistai 
vis vien varė į darbą.Jisir kiti kasdieną turėjo eiti por gilų sniegą 
5-5 kilometrus kirsti <ued žiu .Darbas tęsėsi nuo saulės užtekėjimo liį>i 
sutemos,Vien s knpiton s buvo nušautas dėl to,kad jis-įkėlė koją Į ki
tos brigados žoną.Valgyti duc.d-nma pusė svaro duonos. į dieną su agui-ktt 
suifka. Cukraus ir'’druskos niekus nemato .Užėjus šalčiams stovykloje mir- 
drvo (po 10 šmoniiį į dieną. Šalčio-buvo 4-5° žemiau, zero .Tokia pattempa- 
r-.tūra laikėsi ir barakuose.Viena moteriškė, palaidojo maža berniuką,o 
grižųsi namo rado mirusį kitą savo vaiką." - . -

— Amerikos Lietuvių sudarytoji Tremtinių Komisija skelbiu: "Ke
letą kartų ki-eipėiaės į visuomenę įprašydami Siųsti siuntinėlius į Sibi- 

' rą.J»JŪ3ų patikrintomis žiniomis siuntinė 11 ai- tremtinius pasiekia ir tu
ri be galo didelės reikšm^s.Pąv..už vieną perkelinę paklode moterį s 
su tr-ir?r vaikelis išnuomojo, grįčią žiemai,už. tris ranksšluosčius gr.vo
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.-.erą ••• /ši išmatyt, korektūros klaida,nesą nenur<idyt?.,ka rfei’l ąftvt)/* 
Svaras koncentruotų žuvies t?."±kn /tabletė ė e/,aspiri-o ir )’Jl!’?iąi 
d nu ; gelbsti. J Okia organi’ racija tų. tremti .ai v. nešelptare noi»8 
tai,kas an3.ima*Dėl smuikeenių informacijų kreivkites į Taromtinių KO“ 
t’isiją,x:£ViUuhi.in American Ooaoil,225,Brodway>;’ev*»York,vr,Y, krenti“ 
nių komisija?.

— ’’fcr utf is“ lap’-ri^io 5 d.r •’"o: "Jon^. J^:štuplir,,bu.vf?s rteoriklhlL* 
BOmOO liPttlvog veikė j-s i?? diplomatus’,”j"o paties "hTšl'.'statvirutė, yi‘& 
iotrėmtns į l.islją".

/ Sinios^ič Lietuvos..
p-.dn.oda Vąšingtcho sovietų ambasados ?rm;>i ,-v.ot kurio,

d. augiau kaip 2-7. doo gražintų Baltijos krantų tremtini- .g.-vr dar" o nrn- 
/jionėje ir per 3C.CCO gavę darbo žemės ūkyje.1.; to s-.nSykio tarp ravtb-
ąin ‘darbo pr-vonėje ir žemės vkyje LAI C daro' i šv-id ?,>-/) bent tie,kurie 
dąrba. pramonė j ę,.greičiausi ai jį gavo no savo tėvynėje. galinu, isvisO 
ąėr? r įrodoma,kai* tars darbia duotas .grąžintiesiems...

■ •• XAX.0 praneša,knd nuo rugsėjo 15 ligi 1-p’riČio 15 d.visose So
vietu B-•. jungos rešpublikoee,prie Auriu rusai priskaito ir Lietus-ą, turi 
i Vyki i jaunuolių vibilizaOlja hnt.ttt ir techni'.os dsr’ou nokjnaui.Isvieo 

.31? is metric Kusijo,‘ė nurmtomn riohiliaučtl 455»ooc berniukų taro 14 ir 
. 17 metų iv mergaičių tarp 15 ir 18 met'.S'X ų .r,o.’ilib-icije. bus vykdoma 
tiek ’..lestuose, tiek kaimuose.Po apmoku ?o tie jaunuoliai guli . būti ke- 

. lėtai metų prikirti darbui į bet kurį Jusijos krnį'.tą.
■— ’’jDrrugas1' spalių 15 d.pranešę.,1145 m. gegužė® hi» p.Įb 'igo je 

I-letuvns lanko di:?ektpr:‘ .13.
numeryje ražo,kad pagal rusi iniJorma— 
.irius ir ’"lerikl.ežius, dėl bendradarbią-

uvo eisima apie 50*00f: 
_. _. lsu*!iii;.ir uš'n^ldinėd.-uni

traneportUe ir sandėlius.Liet ivo j e. triukini-.i ir tro’Vii
L la --nai .sųsiį^ndo sų dcnert'7 - • 

Rusi 3a,nes žino, V’.’.-i ten jų laukia b?.-

GUOd?. i8 Vii

,pmo <: 
kuri

" spuliti 15 d.prunes?., 
Kva-.e mires Julius KaUpas^buves

— l?r.dnrTh lapkričio 16 d. 
Oi;’ sjkuriouis jie kreipėsi į a

.. vi/iO gaudant dezertyrus*t<ivp 'kitų-;.kr?.;'tų,ir Lie 
- , i’Um;..dezertyrų. Jie sl apstėsi užkampiuose,plėsikaud 
... ;‘*ovfetiškus traųeportue ir sandėlius.Lie-' 

yrr- saugomi ginkluotos poliai jos,kuri
i is .Pastarieji ne-iori grižti į 
d-s ir prieapaiTdn. Jie mano,kad besitraukiant regu?.?, .vi -.i '*-.riuomenei, 
jie--galės pnsil.ikti svetimose šalyse.R -.udonosios armijos pakrikimą pri 
pažįsta ir maršalas Rokossovaki,kuris savo įsakymo-liepė kovoti su vyk 
Stanšii demoi’.ulisaCija.

•— ’’Vj. i.nis’’ /ko<unist.inis dienraštis/ Spalių 6 d 
niaus tokį 2L‘!?0S pranešimą: '-'Kaip informuoja Vilniaus 
direktorius ū. StąniuĮi e, daugi ausin: nuo nacių grobikų nu'.'-atėjo teatro 

...••• i nventorius...-mam sezonui teatro rėpertuarrs m?ž d?.U ’- tok::; bus per- 
at:-to"- ?.s Balio Sruogos veikalas "Milžino Pa.uikpnė je!',letro V-.’.ičiūno 

, .’’••ąš'.ioe Pastangos" , Sinioaovo "Rusu Lironės",.-JeZcspyro •"•Jž-siopyrėlės • 
tr-alidymas" ir eilė kitų ’veriniųVČii rednJccija nričędū. ?-M J’.v.-’ičiūno 
tokią pastaba: "Peti?,-.3 Vaišiu;:.-~ icrą katalikų čr-i.mat-.’^- -.-.’.r,bent tokiu 
buvo Lietuvoje ta vtinin’ai režiuui viešpatė.u j'mt.krie tarybų V- ldŽio 3 

. betgi taip į an veikiu ir 'pagerbi—uis. Jo kūriniui -vaidinami."" Toliau 
pr<žnažarna:" Veikalai "Viltis" ir"Pvkis milijonierius*' j.’.u ųtnaujinti. 
Režisierius yra R.•I’ toeyįšiusx ir J..T-ustPitis.Sąntre jau dirba apie 
55 asm,meno parsonale ir^*4 Technikos personale", l’olįau pranešam?., 
kad Vilniuje k-.ro metu sužalota apie 150 nrchitektiaiij p įstatų. Pradė- 

.. -jtsii veikti .plytinė "Runas".
— "Vilnis" sVnlių 15 ė.įdėjo K.KIoIob radiogramą i’: V.ilnieus^ięu- 

rio je-pr>..i?::/■’n,knū Tnr'.’bivė vąldžTa'3»’1:1 ų apskr.valstiėSiama atsistn-
- ■tyeio.-raik-ilrdBS f’.tvrsi 2CiOru uętrrųjuodžio.Paskutiniu' V-lku tame apskri- • - . -W • o> ’ : 1 . ' ' " ' • '
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tyje esą. pastatyti .794-y "..s t nt oi ir 79 gyve-.i-ami namai.Ukmergės apskri 
ty esą dac-tn <O.C ‘C si medžio,pastatyta 750 ūkio pastatų ir 179 gyvf~r 
naci a^rni.Vilniaus 3? skvity je ystatyta 195 našiai. Devyni a o g e' npskri 
tyre išviso esą oast.-tyta 2C.QCO "isckių -ast-itų ir 550 įyvėna^ namu 
Apie-n~ statu. kc’>be nieko neknĮjįuec^ditoc mti tik vienetu sknišini... ?

— "Vilnis” cituoją, iš"'Lie tavo j e ė iii r_i 5.16 s "Tiesos” -Mokslų Akade- 
ai jos generalinio sekretoriaus "profesoriaus" J.Bulavo /itruiochi ,kur 
pi-.ei ii dėstomi akademijos užeitojiini . ir uždaviniai *’

— Str?ipenyje "L’ns dengsi I'-nevėrio Prakrityje" tas p*»f s .laikra
štis f-. ■?-> ko j p. apie šer.ėr ū.'.io darbuoto jų euvąži lyimąi'iėįrnip'sny jaunini 
mos to’, "of, pnvtirdAs: crtkrr.uš i'.jbri-'O agronci?.£,'?yr.,io,?teehr»i’f. .o Satū- 
rr’s, specialiu kultūrą .ngronca.-. 3 D-ijorn?., gtr.nips-n i o -lėlyje trie ■•. .ilty• 
ri.-r sTHTfi-ir.'-’, minims muzikę ,~v.č c '.c ?-.b jai oy-s ųizuct-"- • ę*’crre ir 
snui’cininYo Klyyio vstaxis lengvosios ^iužikos- or eėtr-'š.tje"to,’olaęiau 
apru-ionor iroč’.iinų progira• ,zijos aįrųbcios laidos ičleistuvėš.kuriu , 
meta pre glifą?.Mi Įoš ckov?-s,v-s’uii?.ę m/kytč-jo Lybyrio^gtec’o jęS Tc.rytrą 
Sp jungom ^lietuvių. T-•■lutos L-imims ir kelias'Ii?;.,ųėieš d ilnus^Vįidinimui 
rezie.vo nokyto’j". Drugįenė.Laibas ėr,kė direktorius Erlickas.Pyp'gimnc.-t 
'zi.joje ųohėsi 1'0 r’okiair.^Firr^.isiais u.aigĄ - J.-.;*;• =. vielutė,Tr raškevi- 
čįūtėjD yėb.p.itė’ir Moniūnas-^žįy.sės auklėtoj? uokytojų VŽle-i-csitė,

. , ? ' '—•" L? c .i-’.Kieln ;”Vi?--:i'aii: tel^.-rnT'.io ja Lš\ Vilniavs,kad ■
’ . Tiet-’vos'tę)p;yt5 jbi irskulptoriui pop-uboTiie r-ngi..-’ povo karinius So- 

.• vittv- cS.juiiąos ib iV.r •tjš.rodtil J-bfkvoje.G-udaišio ''.ie.' inyr "šbnės j? 11- 
nįm’te‘Bėšemi'įan* jau į.aigl-a!ų»Ts»iį»^,.etruliBpieaiu "L;•vdprtps-lon armijos 
s^sit’ikliną ėu Liet uvos v,aX4tleoi--'.‘isV-..S^i'l.'ptorfiis .VlebodhdraVi^iūs ga- 

_ tina. "Įiiė/iuvos t.moiiių kūrybine -jėgą" 'nįentų' atstątymė.Vnili/iin’ras '• 
’ZnckevJfS'iiin a^vo ,piešinyje vaizduoju vvli.eei’ų ’jbi'uin.;.4.ški’V^.Prsias iš- 
stntytrs nisšinyti ’-’ICeėęiuSk i^ipjp.a.t -".riainėdos .r.tvnd?.viųasn .H1&-

. . hiety Binkienė pieiii'ar.ti ’y-’.izcą vo>ieč:i'.į puolimo' i? oro vrikų. y^sarna- 
;ąių. 1 .langoje,kuro pralšit-je.^imš'- 'iinuinųs .skulptūrą,kurioje esąs vai' 
ano j--»r» .s ilieinvii?. p’ siryži:’; s patriotiniame' knre.’Enįbdkc»s vaizduojąs 
ra udonosios nrrn.jo's iėjiyąyį Kauna<7i s n. eilė .įdomių karinių graviruo
jąs ųrd^ęsori’'o iur,'*'.is. '■ ■■■■ ■ ' . ,

. — 13 ■'T.I’-uk.iišio straipsnio "Tiesoje1/ "Vilnia* cituoja žinias
■ anie. Žemės dalinimą .'I’clSiv. apskriti'jė.l)?linii ds Įvykęs šių metų bir-
Sėlio '•.ėnėe!i, T *y; .pro Luokės ?-o.;/i naši jo je Į vj kasios iSkilmėėįkur;
k .lbėjo L’nokęr v; ka.kovlteijė ‘.pl-rai;:inlrd ii?.nčienė,Tnlšių spskr.'/ykd. 
kcm»pir;6.ojąvv uoto jis .lelvysjir kavinio’ dalinio atstovas- leit.Tarcser 
ko ,be . to,naujakurys Uksas. ‘llict-’Ve tokiose .iškilmėse kalbėjęs konuni

'• ■.? sti’ psrtiios CF atstovus -Fet ornvi^iųs.Tokios i'-kUrtės pny-133.0s dar A3
■ e ėdžiuose, r;vi ruošė .Ten kalbėjo. -Tverų .ryki. ’/oi- . p.irm.Virtj5.ntą:S,paruošų 

*•’.' ,i/?/ liunaiep. korde ariat o Į galio t į ai,? i’elšįiĮ apsk.r.rjkparns,Telšių t?]-
, , -rr'E,ūkio šjoncif.u's vedėų-,s-;. SfieSius ir kt .Tnrniuos? tokiose iš- 17.

, c. rė^e kalbė jo Telšių vykd.k-.t.o 'pixi’i-.ko.qjtskiojV -.raių vykd-.koni-.bira. 
m.oiikus ir ? t. . -• ~ / . , . " .. . ;-

■ -• l~rl "išio "_• T .■"Vilriš’’ri7&'' ųp'Įą lietuvių' ICalboi? Instituto veil 
”' ‘ 'Ir.fo' tebe‘yėįk-.t-n’->a iy,VHeįšio -namiuvT'e;Antykf-J.ni’o;'g.6.'T'ii’p' ko kita,in- 

,. ąųsiįit.vt.r.s: o-Bąc.Įsaęirr.pih^s'.-tiįfci^n vietovių, bei gatvių pry-įaini^ įie- 
‘t-uyi;'kši».. Straipsnis ^aigiunnfc -ši’iv£'»:J Visoms Vilriinus įstaigose ’ 
1940 n. į sakyt <-duoti lietvvllki- užrui-ai. Salia- lievuvių ? -Iba-iTu.^bu : 
užrašų .’’■•''linr, penėti ir kitėmia .knlb.’di ISibet'.l'ieti.’.vt _ kalba ’’m.cfi-

• oiali-7.i-l’>vos teyj'binAs respublikos’ kalba ir ž41 to vises įstaigos, 
-- krnatuvėcsklųbai ir Įmonės tari pirmoj vietoj turėti#lie '-jviž’nis iž- 

kubas.Vilnius yra Lietuvos sostiiiė J?ox\ ilgus metas jis nebuvo lietuv 
kas ir d~4g kas pokeietaM.l >.brr tt-s vėliai surrĮro Lietonnj. į^.
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jos sostine .Ir stropi.-*!■.llė.lįuvįfiMaąs*". • ‘■ ’,7 .^ '

—. Lapikrir-io 10 ,d. ".Vilnis" yraneS’r iš^Žauiio' kafi •.^n.s’.ino Zuzikn-
- lė? koFier’i.įos teatre l’aįkytĄ kę^icert-'is,kbrio pro.įy.imoj’e dalyvavę ope
ros solistai:Jns^itytėfV-it^i§,ųiHiu§kas ir T’tasivnas.

. i — Ton. pat ęrruie šalia, kn’J.’ Ta'.uję‘‘per "T'.rybą Lietuva1' reiir.laftjnaa 
skelbi i?is d?.rbi-iii’kų aliejaus .ir tabako'įnonėme,.taip pat' batsiuvir., 
staliukai*airių,kirpėjųtJętygvędžįt’ ir kl.darbininkų. • ’ •

—- ! 7įlnis”_ pr inesš,kad .Uit?ėrs£s le’-.$•!’-.Tė "Srovė.*1 vių-gi;,o guiybi-• 
nį planą.Lentpiiivės .vedė ju va&iąrmas Elatonavas^o y '-ati/igai .’.AsiSyr.ė- 
ję gateri st ai*, nurodomi — Aleksas T. ?.uže*ck* s ir Jlsus-Sašk. -.iškas,be to, 
įrašinis tr.s Jurgis ‘'ištupis ir darbininkas jonas Selevonovrs.Tš tuos as
menis paxiotnnr5tĮ patirta, jo y jiiga taip -yra, tai. lentfiTvėje.’ tikra ’i 
esama -didelės pr.1-?.nros,kadengi‘visi ketdri pp.sižymėjusieji seniau pa- '■■' 
sižyfiėėavę ne o.; prastu girtuokliavimu,o vedė j-g. biiv-js darbininkas, 
dirbęs toje lc.it piurėj e fti nuo" 1*524 ’ietį1,tik....herr.iitie.

-- Iš tų ;<~,čif: šaltiniu pranešę’-3., k-d ’.-k; erf.ėja vyb.7. te to tar-
nnvtevai-ntttp.ro kreiptis. įrašyti -.rtimi .j: g iv !?.? ;■ u. pra/'.ėtį rnrontur-- 
ti dr*’:iakane.vi:.i1aas vnr^a-or •'žios mokyklų ./tas vardus,matyt-,d.;r ne-.

j(panai bintas.. »/.-uo, ti’islu liesto g-ves t o jai .kviečius! l-.ij’vj^nao, dar- 
♦‘bo laitu atidirbti po 74 valandas,o .v Lstiečiai -- t?ilk‘i7rizr.auli’\T- 
vo^anT statybinę medžiagą ir it....

.1 ■ — "Vilnyje" ūedrjaas BL/Os ragpiučio 2 6. platus pranešime ipie
Klaipėdos vardo lic-tuvisko randonosiofi ni’m-i.ios junginio ntvykie.o i 
Vilnių i 3 kilti c s. 17? kilniu but-; buol'ganisudtii. plačiu rf-ur'J’.: m v.rt'is, 
e Aldais iv ■ui.V.inim :,knd čia su l:ap.Opoku po 4 metu. toieky rimo susi
tiko jo n.-on& Ona Sookienė;?.:--.IbA^o v’^Tkol .pirfcinirik.’s ?.areckas.Pa-

- arnda priėmė SnTe?Vaet^Tect?5ts,Get vilas.R ? ?or to ir !. 'IhT’jo Jt ’j’inio.
. valas puikini :tas ulonų pulko įr?lk,13it,/
; Paleckis su£-kko:»'sVuiyįj1u cv .ifzgijte.t’’Tegyvuoja draugas Stalinus!" 

■ Vilniaus inteligentijos vaizdu sveikino ... "Lietuvos TSR nusipelnęs1 
tao.ne veikė j s Bžpr aguvi.atis1'. /Vo'<J.euixĮ. oku^-.ni.jos Įnik.-i? — 'kv?1.- 
-r'ės ."Ostlžmao" urių ■griip'e:: vedė jas, vuSdnrasic krūtinėn kertėjęs la.ti- 
K’ ta vokiečių kalba; "lėk Hebė die Dehtsohe,ich. Hebę die 'Stuntegft- 
ter!".../ brr kr.Tbėjo j .»tn.Seržantas knlnsaŪ6k;.s,p :t,' ui "l.ietuvičkos" • 
dfvįsljcs Tadas geneio*. is .••pjnrr.s 5 a cT?e*ask’; sT’ 7pi r .3 s i s po?..\ uruk :e

. paskirtas Lie širvos kari iCu€nei 17 iO •?otp.is bir ello c ėn./ £r tt,Para
do ffiė-tu piraasir’ėjo pnpulkininko Baranovo V’.oovar.j^'ias pulkas -— tai 
t-ip pat 'liež.’.vižko jo junginio" pul'ras. • .1'iz.iu°e vieno ’citnlijono va
das kajkito.uas ^sjiali8,»».tSyTiotns net Matūrinis orionais,buvęs Vilnia’’.s 
de©-♦’/.ležinkelsst5n?,1271 met.iis įsto jęs į sovietiškų k-trim rkų kursus. 
Kito ;«<il.ko nurodyti. tik vėlis.vneai.ii - kenedi'stovas,kao.Fodluae ii’ Ta-

. ryb’? "Šajungo:; didvyris iiiui,leit.Bernnt"5n'.e ’,'*7*”’
Laiškai iš 7 L i e t a v. o y - -.

,, — Lapkričio 17 d. • "1J? u j ienos "įdėjo tokį ; straipsnį anie laišku s i3
Lietuvos : " Ueiaažai. laiškų iš Lietuvos t’ipinina laikraščiuose.Tačiau 
vi - i laiškai, nęežlri-.ut ir tų,k’arį-e tilprtn belše’/ikų "Vilnyje" ir 
"laisvėje”,7^ w -Ji dauę visaoio■ t’iri iio.Nieko nerano’ia apie tvarkymąsi, 
individualų ar nbėlną šalies ūki.1 ai'škai rodo,-lyĮ. bitu ■’ori-aro para-

f Šyla kopi;‘».Kė vir-name liiške nŽra prašom-1,Wg ’•'ūeįi.lieči.-.i -iv ct-žbH-
• nė? nusiųstų jię’re kokia p ’.gąĮb-?. -—• yi::i: ų,yrubuzių,avrlinėr' -r^ko 

kito.Ralo,kad apiplyšę,bet neprašo p^albošyčiV prHš'c- laiškelių...
* Lengva suprasti koJėl ’nepr^obiJiemB k-onisęrąi d?aųdši ; zrašyti?''Vil- 

nie"ir "Laisvė" rėk? ,kad jfe^5olxė-^Var/Siun?7rS’ di^'ual;.ins,svnline, 
naistą Lietuvos ZnmįėmB .tiesiui :■ LifetEV;:.,taoiaUi-lc.iškiiose iŠ Lietu
vos nei vianjuii® nėra prtsij»eBrwiatkae jie“ butų '^?vę t»s gė-rybea^rrir.E:
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holHevik'ii KniSt*we«. ’W&jiidZ p'sife’X^'MWja' 'hr- '"'
»154>po jtris i.3 vienos SefUo^rsisStf a,Yiptt.fi? . xyrtuf;. •. .-• 
jų ?/rn<T’eiyQ}e.l;':rri’' m”d,K' yino,:ii> 5*J. dOmlc. yra“.yie- 1.
nok "nė .yisTvapcb^ia,'*..V’iSkitt', tėvai,netekę c*av*> Ybikų iT- hešiAod?^,kur 
jie yra,l,x£ęsisktųidnir,‘i.5’-lp:-l ir.isj*ttąpe ,iš .Lietuvos nėjfa- pr«neš.aĮ»ir.. 
anie i§vb3tuosiae | "i^isiją.,.i. Sibiru'Tt.ai Sidnis diehpnis tako skoit^--^-7. 
ii pr,>neširans,kn>i itėy.-i *£ezurx%ieir jų .j.-vur•B.’mn*ittė‘.dingo T.?41 -retais. 
Vieiifok apie ’šį. ja»:n’tcZ£’’btPro praneši:-..as •••^aa.lienom.e"’’
•vi'Skt'ose z r ^'bol^eVikv/' lai'.*raf dinose., kaft ir p. jaunuoli btrzs-' 'įejifob^ 
tas^lę/l rMeis rWų ir. išVėžthp kai’Įnr g?. iitųisr*. ■ 'ų‘.^l>'y-įĮ-tė- r -
vai negali- prrnečti afjife' savo"V\i’-v.3^’niri'os 3^&^ą%ro« r. Suvėlė A-ip- 7 
gi šior.ip dienoinis-’- tėkb: sŽfp.Įiyti ląi-skg.p _ĮK‘ Xietuwfc.knri' i?*?-b...' ’me?’^«i.V;*':j 
t ė gi “24< ?.h ištė•Ji fe ko t '■’’ ųfengus d ė C: e, s io. n ano lai'.. k? r ‘ bne "p ? ?kt?tini s , n$ ų; 
aš-.•vvx^.tt Ifraliuoti £ P.ubIląfe-mo broliukas/i'.šysšiivo i. 7rs£jA •'.'v*':t ‘ 
metais ir mes apie ji • Cn’igiru? nieko nė % inoft’e. e’nebe vi su-, tėveliui‘ 
t«.b'ni‘ skurdžioje- padėtyj ©••.lis pi laiško n’.r -fe-’?.? . 0,*i'-Įhi >ag’

■jos broliuką ittsni išvežė i Btthi.1t> ar hu?JvZė,iš tfcvį koraisrr.ūi; atAis *; ;
uMyPrilVo šonns ir be.pastogės, c ju'mą'nergaitė lukteri’.'ifeji"’išvežę '* 
i Rftsiią. .Kitai’>.ėinal irisiųstas laiškas 13 f if.tdyo?,.^ Vt? e kovo mė- •' •’/ 
nesi” Šių motij, s* ?o; "1 atitik .p.nvnsnrio j kada' niSkr-i įfuiža34i>osj t -Via .?y-t.. / vį 
•re*.i->-.s r As'jkeis*" -Kodėl gi,kad.-i hipke.1- sn;?r,Įl*iprj jtad^y^'^^VėhiRė.s-’pst-' 
eikite? Ai-škur‘-o<'ėli kovoto J^i. u?’ laisve ir-».e Ari^l MisėSį-;^' ir-tSkaoee ’ ’ '
pi r.psto^į'^iž Elen-oS V.'il::’. n‘o .’’‘Viriui i r '’
‘Toievė8 tttotr kovoto jus’- *nytiuah *e: v^ b'r dnifcMi?-; v.-fi'-ia, Ž*io<*£v.~ ..''
dSfriš.’*Y<lri7fį*5,:’ /spalio 25. ■!• laidoifį’ ąpKa‘:b>-kaip’ Jeę?-inar^i llet'^hrojė ; 
i-eiriįį■’• rii^tiai -Liąt/vc^r- •ko^ot.o.pu.s*tdti.Įę.lsvn- s^vo tėvyhė—' T 
je.Bolševikų: ••Irpns.'.tnįn teląa-p.ie pilnai pdtėniliiteė ,1 ■■ ,18kų 5. '• 14etnvos '' 
A? r‘nėr ,į;;ci;?'4- f.tei'is.C--.l datt*-1 tų laiškų okuivyitt?, cannfra 'sunąikinn, : v - 
ristuos-^ndaAins r;*.3yt'i ląi31;iĮ« n.ėra1 lengva, kadangi jie -.’V j-'ll rašyti,' ;.- 
ke jie ’i.nvėt'i našlkyti♦Stt*k^ekviem?c£odai.v rKčdr.ii jia. yra ję,kad '’• 
neprnsi.tartfį tb,fe;s ko-nicn&vnb. no patinka. Vien 'Jan .tie .JpJjtai’ rodo, kad" ir 
ten Pinones pxer -"vana bni’sią’^ndštį,pasilikę beveik he. Maisto,be dra- ‘. r 
jiučiu.,be pastogių,kad' .jų šbi‘'aoę\i|ėklr.l'?;rtbe,'vieni kitų piežinoįk.ur 
yra .Ir' ji.* xaerikieSiairsjsevo -gi.h|n4nc, apguli rHryti tikrenybė s. O-čtni’; '7? 
bloginevalia’, jienp npV pra.-yti jų ‘pagalbos! Apie visas šalię, 
krtriqb bnUo kr ik),, palies tos,nht • gį kitos . įų ddųg .lenrviauyng gu 'liėtryA-/- . 
yi\ą .Kslv'-32a,r>i.?'oma»ir, jog yra šelpiamos.t’pt .gi Libthvbs,kurl' ^aagin n .c-' 
nu^bntėjo 'nco, karo,.ir okupacijų, jos .rrjonių:'yeipiĮiu hėta '.^iįiaybėe rii- 
pintis,ų«.g ’teh‘ ni.eko nei leidai .imą nė. iš- ten ‘nlė'i'b „neiSZeĮcšiajnaįLiė- ' ■ r‘ 
tV-V* kaip • ’;'lė ji-oas ‘ ufrjarj-t orais* ĄftriMr ".-f; ' » ;i :-s .• ' ■ ’ -V- ■'•'■

— T-orvilr-i, vaikai i“ l’iestnlib kaiircįTelpių epe kr;-,-t .įso sp.vc. tė- f- 
vni į Ameriką: ,! *r -n tėveli vkšt nė galiu/PaR;gtdi s 'vp ’minS.iu JjaryJgc- 
ti .-Ząmpta b .’igitt s"avb
X*i'SSe*,*ėnJsyd*.mrW/il!t l^eil's.sV“' *’^'’ ■’’.’’ *.- ‘ . . - :- ;•

-• 'nokiu eenaūrcs-neapdairumo nąvysdSių kartai e; ■*sit.xiko irki- - į, 
t-is a.tvĮ jais.r<vyb.dšlai:,,lir.‘.iai/^h įiūdųąjlr.hai mn širdį nvnV-dsln, 
kr> su oMro Męl?. reutėle neralitt-.’oiEišhekėti^O mes- Avver*®. šl '.ip sau.
T- s nūs naftjicnoe tokio b,’kas .diena- :<dyn,., t ai ■. ne vyj rt, kn r. Rimutė pri- 
roTx:ėlis‘.T> \u/* V:<^tu.r^31aa £rrasy'tl^jXX"^®^:'z?£. »
‘ūįūiir inX**«•*• ■*** ■"* *’"* •■» **"*■'•’;.’.*. •■/*”, *■’' ■* -.....

’ fe»Sa:‘ ^'Tyvcnaac-■ Į.nbr.1’ ^ėrsi .fltirdfrnėt* ^.vlftnkytĮ jnr Įnerikoje ir < 
pažiūrėti,’Aokiivree vor#?e /ryvėnaTe.fuou aViiUh.dir^ kolekoše,bet jis ?u- *

.ZYVV ;
‘ir nėp^i‘^trė~^sų--3it.oj-:vgr.vxjo3?• ~ ;^-•- ;■>< - / —,^.;y
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3 aro

"iOS

kaip, viski?. iš'- 
nd" se te.ro pra-

neųžpi- 
ne kur 
yr.?., tik

6 Trut’i v-
j__ I! ‘J

«lni?.,nei

i'••..irugnu r-ii ‘ £■;t£-1 is sudegė /at- 
■‘■o/ --• virk,-;? sKlcgę,^t. ir 
ry: ?£,kr.r aahar laikinai eoan- 
sudegus su cc-••‘'.t.1'*. klebonija ir

plėšė vokieč 
slinkus. nuo vo‘-leriu
PfeO.ėrė Ijlc 
menamą. tn-T’ 
k?.i ?.-įįg nl< 
aeSinsu.k-

—- Iš kai k? 'f- 3-i“k.
_rof‘o,jog č-!i kitos priežasties,ne .
bnsnyšir.,likusi tik ’•'uleLonij- i- r:'''!-;
ti^.boanyšiu.D-kuiliu /riaptelio 0-. -t^
naluruįS'.?ako o;’." ę čios bokštas n ’n'\ . ., . . . . .
yo.-.” netoli bažnyčios Užp**!!? riiestel3-8 luę.?.i s<.v.egrrta.- .i t uos mie-
stę.S sud-uiy ir ŪSU- trobų išardyt^-,' l<-'i negaus vaizdas.nai
'kis balki" 'B-.-rr A?!.'?* i'1 \

gįjybĄs". <-• . .
— \5?Tėras’kn- iš' K?zoku kaimo, Ked-ni^V es ~

me sveiki ir ?.in1-.smi>ksir ki.-k-idi ao /■?!'.-oiuo r«u neturiu 
dr.og ko rašyti.Tw^i? popierio'\ie’Hiriu.,o ant to m?£o .mažo popurė- 
lio ne. ka "xTek^bi t^ip,kz.ip_ prxe : ^o^i-ceių,
kai nieko nevalė j<>i kirkti nei parduoti-D-bar turguj . Žmonių nepareinu, 
bet nieko negali .nupi-ikti,ndn kron-u.0 i- dulko. — važiuoti
ik^kcti, —- nėra, ne b re irią- ivujinu. padirbėti . . „

. — b,Urbonavičius iš rWo ;r šo: "Gyvenari pusėt:inui..oet g.?j.
•neturim n-.uuoso;.Anėės kariuoiiėn^į'ė.o irstės tai RūfdLj-Je.V.' Ivtė su 
vuru ?yvėria kniffe nabio^itt’Fif’iiAfvr.ži-«>3n P''-_-'.uf į K.^una• --■■j& se-, 

■ seryr; ‘irgi-vhrfe^tik^-ftitoAa:fas ^iU'ĮtVisai n^aa^ .”4^ tour 
re sulojo sF-ži-.msitai. keri;j.Q’'ignė jo^o • trk įr..?nę.^oit;i .11 e" • 

stilėje Poatisdė a^'i -1-Aę.k.' ii^. 'tikiu.
r- ;Cįnos^..:ivr-’'.asuir;kįį;nj.ctor tikriiekn nėši

AS gyvenu ti3to ;žmons.To artist 
roną.sn kurį i 
oki.U-.-osi jit^;'. 
9?enę ,os.. puo - j 
artij$j,Let kf. 
l-4~? ir jf 
onu, ir ctor į 

feai,bet sv. rub ■■:

oT- -nweriat jau 
Hjoįe."wWJxs

i liko ‘rieti?.
5 - nri ii nori n><. 
g'-li mokytis, 
n-ilestingųjų 
is tai blogai .

? Ivo ju, j o ■d ar 
’.štraubos iš Aldo-- 
LUme. Link wd va-

5-ti •me-tni,Ji- . ___ .._ „ . 44.-.x.ytę
r udono j ui &rv.ijr.i brolis storio .7 kaj’iM-'.;
F. siutini" .-.Iviku sesuo 'dirbo kokiai s tg 
kytie,tai jai ko^uaistu ya.rtiįh. duodu' iš 
Pestiė <-įvažiuos į Kauną, :-\r i^rf
seserų lfarsus”.’’Pr.s mus . . , _

.vpr;g su brtaifj.w ” Vąn yra į dorių ir saag'j.l'"-ip 
yra tolęių ’irtįi??; giuii.iib.,lrurię-./’tils' s.tį^.v.'-ra.‘'/ 
nos Projis.:;..;itytėn laiško,rašyto' 1945* mtTlVpos 
ryje,Žvaigždžių g.ię.Hiniz-as Konstantinas Glinskis yru u.vc-s Lietuvoj 
Vc.lst.T.cntr.6 režisierius,airės7ciėr nepriklausomybės' laikeis.z

— Aatahas Irakas lai’Ske-,rašytame Žliįbnic kor.v.nistc teikėjo AbeJtc 
žmonai irgi aur.’šinėjr.jklefr nttkėt^jo karo metu,o apie vi-ęste inetus 
laiko po vokieSix; išvijimo rašo tiktai tiek: "įjukteryo visos sveikos 
uug.a..ln.c-7i-ų pah.-.-.f/?ė pmdžio's lokyklos a skyrius,noti siti į ė>?'-:a21“ 

~>'t?.,tysijs vė.lir.u,'keii? p^vensimp.;|
-- TaV račiai Aaekienei r^žytsij-e laiške tūla Gukonyt^ apie, laiko 
į po fronto praėjimo tiesiogini nieko nerašo,bet įd.er-- to-į s^ai 
"DaFg pakeitimu, Įvyko Lietuvoie nuo .to ląiko5kat v- 2US ^vote ątv 
s.Utunn rtrodo,k-d matosi šviesesnis rytojus,negu kaip buvo prre 

Imetonos”...Ir tieK...
— DidžlnupiaB kozerio "Vilnies*rankose atrodo -štai ’roko? Tula
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3-c.rė Meisonie-ič rašo gavusi IniSka ii5. D.VatSinskienis, s g •-, t.-<. 
kuria Ameboje have skelbi nmn,.kaa . j n .KoITevH ai nuaudė/.’ vi"
o.-r nė’ąf sirupu* t m Ltrrtf ’klaida.bet Keiscnienė ir drauie ’šu:-.V "vil
nis" štai kaip triv-:-?urj?.: ’ ■”■' ■'

’’:io.ri gyve^ati L’ svchienė' //iieišiūtė ‘ dadg k-rta \ 
rybų vyriausybė su’ •>ucė Domicėlę '.CuSinskienę iŠ Plungė’’ 
t”rėjo verpiro ir "uli-.'o fabriką Plunjė^e.Tuos pačius 

. FEeleivis" ir s šėtoniniu v .i,vis"ip nie’’indrai bol^cvil.
sušaudę ne vien • •-činskien?,bet ir jos ėuicrą-Danutę./4 
governs n o .”• •-.nutės i’uąi.*skaitės laišką iš Vokieti io.s, 
tr'.u’nisi pr c”, n , T čx oi nė t .•‘.r."Rė jo 21 d.a-'v?.u ląiš 

. sė _!er:j,ifrris yrn rašytas lie 
l>no se.suo D.’Kačinskienė ir jos vyras 
sme."i“±o pobū-I^i'o - inforrfuojn nrie gi li 
i S'-'.t-.k

1T4?5
gėje.Jog lair 
liečia. ja nr.č 
t^rv-si^rape ’-ftVo s<<o 
laikosi,nors dsitg laisv. 
stoka stiklu,bet kiti L; 
Ilangė -L- -b '.i Įrenčia kai’

ryvėri<-- •■vo n’5ne,'I3iči.ie’“ >r y» •> : ^.ip 
r s dėl rrinv^siiį^tai' Plungės toIom 
ri ’’ta,dr.u.. .el ’ o -n.angai lehtoain u 
:vos ?tiioat"i yra dauginu -r .kenk;', j

ilKcvojvsi iš 'iblro šnvp v,bus 
bene'vienintelis* po 1941 met’Į išveSico iš ten išsivešay>f, ir :nte - 

icrikn.Fegrlinr patikrinti,ar tiirni Heisonienė gavo Ir.iš.a 
ncioc -iili'?s’rieriė.s,’j'ie kuria c"Vo kalbi Jusi Deve?ii».«nė.z. 
•rvniniūtė-’Jžienė .ir Jialįu; re >;o yk-’ė vos vyr s turi 
ondu.ktori' ’iF.ipie\ ;r;.-"ę r.-?'*-■<' tik tiek . t erą o: .■.a’f’a, 
e • s y tin’s, n'a^ vis'. *.-6 k'»ro supai Mi itnir viskas brangu 
vi$ri du”. . .. '. • /'
•liš šeima iė "'ostei'’ir k::i.2O,H?:;ąkėšia vlsč.

a ♦'ko:'® par venine, iš fronto pr V; jino" lai ’.ctnrpi'o 
rijrs*--,toli -u ofJco:* ■;••.'*gi,švr:;e??ėlJ 
■tnf jūs *>er toli 'syvemte n o r.šs\ 

juo, kad negalime sueiti si’ j u is ir p- 
Ttei ir atsisveikinimai. J . . v. .

i.-’-ijko. U'iistinii’ V.ikraJčių anonsu?c-o l.nxcru in sietuvos • 
‘ ’ "bent tuo trrpū visai neduoda- j’’ ir^tu resit

•lĮtėsijkad tic laiškai parodys,kaip ^Įa ^ie 
kiek o- tu.^iiwo iūaonės n^7 gyvena.-'t oroar,lygini -r...

skelbiaiEU-se l-iškuooe - anie (>.l;r ęres 1 -.i■* —* . . 4 į yfc v J
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