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IŽKILMI^Ga DSVOKkOIJA ATIDkEU^<T ;*MERIKOS LIETUVIU K0*<GBES4 
Ib. didžiują uoetą, kur perskr.-dus Atlante) pirmą kartę? lietuvio 
koja palytimo naujojo pasaulio žemp-, nuo Pensylyanijos mainą, 
kur? Tavo sutvertos sauldd nematydama s f lietuvis bends isbio^* 
se oau^kasdienin^ duoną pelnd, nuo tolimąją Baoifiko pakranbią 
susirinku i b?, didi ji, ibeivijos parlamfi,ntą», lig s pirmąją savo 
mintį, kelione prio Tavęs, Amžinoji Teisybe^?
*• Tbgirski bankinę tą5 kurią teisybes balsą nusmelki galio
ną ginklai

JMdžioji ibmintie, tegul tavo bvies.s spindulys parodo 
mume} kelius, kuriais savo pavergtą tautą ibvestume į laisvas 
viebkeliuSo

Amžinoji Meile, uždeki ubsą birdis pasiryžimo l±epBna?kad 
jos bviestą ir nenuriutą, kol pasaulyje bus nord vienas paverg- 
taa lietuviDo
•• Duok galybds kalinamo lietuvio abaraj,5 kad ji sprogdintą, 
nelaisvas pančius ir kalėjimo sienas, *

Suteiki jogos naikinamosios tautoj atodūsiams,*'kad jie pra-» 
mubp durtuvą užtvaras, pasiektą galingąją tarptautinio taisčs 
sargą birdis ir palenktą jas ibvaduoti kryžią Lietuvą ib sveti-* 
mąją vergijos.

Kaip kitados beteisius vergus ibvadei ib faraoną priespau
dos, taip dabar kentajimo taurą iki dugne ibgdru^iuū benamius ir 
tremtinius lietuvius nuo Alpią pablaibią, nuc Reino kriaubią, ib 
Kazakstan© tyrlaukią ib Sibiro tundrą surinki j. lygumas ir kalvom * . 
les, pro kurias Hemuras vingiuoju, i pakrantes, kur Baltijos ban-, 
goe plakasi, ir i balįf kur biloliai sutartinom obia su*viever-» 
sOlio giesme, į žemes? kurias ”uo amžią lietuviai pabventino sa-» 
vo prakaitu ir krauju, Surinkip kad jie v61 puolą,ant kelią 
"Šventas Dieve* giedotą ir savo iblaisvintą žemą Tavo kryžiais 
atžymdtą<,

0 tuos tovynos s^nue> kurią sulaužytus kaulus ir baisiai su-* 
žalotus kilnus motiną žernd priglaudę ir kurią paskutines dienos? į
buvo taip tamsios ir*’juodoS? pakvieski į amžinosios-bviosos balj,®

Visagalis?4unžinaflv3 Dieve, savo ma'lc>ne stiprink mbaą pebi-* 
ryžimul uoliai gyvenimai vykdyti bio kongreso nutarimu® ir pasi~» 
kdtinimuso Telydi Tavo palaima visus kilnius bio kongreso darbus 
ir juos tevainikuoja gražiausiu pasisekimu, .

( Bi invokacija buvo parabyta ir perskaityta-4b-——. 
kilminga ^ma Lietuvią Kongroso proga), J Lozoraičių] 

(biblioteka) ..
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Po sunkiu valandą kai sugrįšiu
I gintuosius nanus,
a? pavasario žydinčios vyšnios,
Ar žieua sveikina aus?

• » *•

Ar berasine ten uotirofl kap^
Ar sesuo bus gyvaj' “ 
Ar su rudelio krintančiais lapais 
Verks visa Lietuva?

ur nebus ušsy. skausmas didysis
Vien tik lašaa rasos*,’
Kai*‘po kalaus ir klonius Dubysos 
Vien uirtis tealsuos? *•

«r be krykiu kaptios nepaklystu
Broliu nils ir
Po sunkiu valandą kai sugrįsiu 
Po sunkieji! dien^? ♦ • ••

Ar neverksiu, kad tčviškt^ skundo
Uobeklausou kurti, 
Savanoriu, ualda, kad paskendo 
Ue širdy a - užuarbtyl

ttBtikit, broliai, tvirti, tartun plienas 
Po ugnies, po karštos
Ir te, užnirštas, jšsvi nevienaa 
Pakely nevaitos*

*1

To širdis jaučia plakančiu širdį,
Tegu plaka su ja
Ir parpuolusio šaukštui tegirdi
Tolinau kelyje^

Iš baraku, iš fabriko blok^,
Iš uirties apkasu
Te į tdVibkdo gints^ pastoge 
Veda žingsniai vis»i0

Neškit na’btę likiao uždčtp
Aužiiį rangos skaudžios, 
Kad*‘Butiktundt rytęi žvaigžddtp 
Po nakties, po ršsbiosl

•t

Bo Brazdžionio*
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LIETUVOJE BUOSIaMaSI TREČIAJAI RINKIM? KOMEDIJAI
Pirmoji rinkimų komedija buvo suvaidinto Lietuvoje 1940 n* - Liatfc* 

dies S e Ino rinkimai? antroji-1941 Uo-Aukbb, Tarybos ir Tauto Tarybos rin- 
kinai, Ola tarka paminėt;’.? kad juo so ir m&'s daugelis dalyvavom^? Ir 
kaipgi buvo galine nedalyvauti? jeigu už nedalyvavimą buvo atsakingi *’ 
Įstaigų vadovais savininkai? Apylinkių pirm,"’ir tot,? o atsisakan- 
tieji balsuoti dar ii kalno buvo apšaukti reakcionieriaisr kontrareyo-* 
liuSionieriaiS, liaudies priešais bu kuriais galingoji Sovosą junga ra** 
siunti priemonių susitvarkyti, Šių grasinimų Įtakoje daugelis ir apsĮ** 
sprendė su ’’džiaugsmu”? kaip bolševiku propaganda visur trini tavo ? ati-» 
duoti balsus už ” goriausius”,*-S9m, vasario 10 d, Įvyks Lietuvoje tro*» 
šioji“ib eilės šibs ršMes rinkimų komedija,, kuriai jau prieš pusę metų 
raudonoji propaganda pradėjo ruoštis ir liaupsinti apie gražiausiu ta~» 
rybinio piliečio teisę-balsavimo teisę5 ir kad 10 vasario btisianti kaž"> 
kckioa tai pergalės ir neišsakomos laimės dienao Kokurie jų propagandos 
triukai yra tiek absurdiški, jog galima spėlioti, kad ir Lietuvoje- vie' 
eis Amerikos komunistas A,'Bimba turėjo nugtebti išgirdęs per Vilniaus 
radio sausio 17 d, A.Rudzinflko padarytu tarp Amerikoj ir SoVcSąjungOg. 
rinkim^ ir balsavimo palyginimą į

”ba,ntažu ir grasinančiais žodžiais Amerik&s piliečiai priver-* 
biani balsuoti? o Tarybų sąjungoje p'riešingai-sv, dideliu 
džiaugsmu ir laime sutinkama ši diana kiekvieno Tar,8$j,pi— 
l’iebio širdyje,®

Toks raudonųjų pareiškimas, galima spėlioti ? amerikiečiams tik šypseną 
sukelia, Tokiais ir panašiais molo? apgaulės ir smurto metodais, užsi-* 
darę nuo svetimų tautu Įtakos, raudonieji jau 28 metai kaip engia rūsy, 
tautą ir stongjasį prievartos bšdu*'savn režimų-primesti ir svetĮnoma 
tautoms? Tenka pažymėti, kad raudonųjų-propagandinįs aparatas, paskuti-? 
riti laiku atrodo? visiškai išdiSėmse? nsa gražiausi epitetai apie lai
mingąją balsavimo dieną- tūkstančiais sykių juos varto junt-^usivaikio jo 
ir net patiems raudoniesiems,, atrodo? Įsikyrėjo, Taip pat jau pritritkb 
grasinimų ir keiksmažodžių taikomų buožėms reakcionieriams- sabotažnin- 
karna? naojgtans eto^'Bendrai, paskutiniu laiku Lietuvoje, atrodo, "'nieko 
neveikiama tik aiškinemasi*-kažkokiua tai;- bbk sudėtingus rinkimu nuosta
tuos Atrodytų lyg tai tie nU03-ta-t;ai esą nOpapraatai sudėtingi*; pv,Vil
nių ja dirba 2,000 agitatorių p kurie n£C. ryto iki vakaro“- rinkimų kom, 
pir!ta Lukoševičiaus pareiškimu - aiškinę, “gausiai susirinkusiems rinki-* 
mų-nuostatusp?? o tikrovėje visas mokslas prasidės vasario 10 d, ati
tinkamos kortelės ir tam reikalui skirtų asmenų paėmimft, ir — Į urną 
Įdėjimu,e, Visam civilizuotam pasauliui yru puikiai žinoma? kad tokie 
rinkimai, kokius daro raudonieji Lietuvoj? tai nėra rinkimai?“bet pik“5 
tas jų išjuokimas? biaurus žmonių valio© ir teisių,*-demokratinių ir 
prigimttų, Dievo duotų tolsiij laužymas, .»r tokius rinkimus, kuriems iš
statomas tik visnas*'komunistinia kandidatų sąrašas? galima vadinti rin
kimais? Aišku? kad ne,

Laisvės- ir neprikalusomvbės trokštą Lietuvos žmonės tokių smurtiš
kų rinkimų n^pripažin^ ir n0^rjpa^iuao Jie pripažinę tik tokius rinki
mui? kuriuos Ji o patys? bot na Maskva tvarkys? kurie bus pravesti rtlsų 
armijoms ir šnipų bei budelių gaujoms is Libtuvoė pasitraukuss būtent— 
- nQ raudonųjų pa. vergto ja? bet laisvoje ir nSprį^apuaGQ0 Lietuvoje©
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Vincas Kudirka

IiIBTUVOS TILTO A T 8 I M I N I M A I

Jau pusėtinas Laiko galas? haip aš*’tysau aMt.Sebupen9 Jau daug 
va^de^a praleidau į. Baltjčresjdaug žmonią ašarą ir prakaito ’'uplaukž 
drauge bu va^da^iuj daug koją, kurios mane mindžiojo supuvo kapuose,o#

Pagimdė mane Lietuvos miškas? išveda J’ žmones Liiatuvią rankos j 
ruo Lietuvos žirgą kanopų pirmą kartą sudu^d^ jau0««

0 tvirtas buvau tiltasa
Bar pamalu tą gadynę, kada porai važinėjo, o Žydui vaikščiojo 

pešbiomis* perldks, badavo karieta, su ketvertą kinkyta*- aš "d ra-“ 
jaučiu, a(» Stteina-iš viso miesto žydai prieš 15 Neš tides'1 ’’uodSml'y. skar
dinti - aš nė linkt,,, Pervažiuos storiausias prabadžius, aš krust,* 
Bar man smagiau, kad išlaikaua Arba pavasarį, "pradėjus lytims uitis 
ponpalaikiai sustoję žiopscT’ir laukia kadS mano parmuš'lytis0

- O jfrs Žiopliui*,’ - ganydavau? rg toks lepus, kaip jmjie 
rodosi, Mang r»e guvernantes augino0

Nueidavo sau lytis, o -..jš kaip stovėdavau, taip ir stoviu,
Teisybę pasakius, tai ir Lytlaužos be reikalo styrojo - tik ma» 

gurbą mažino.
Tvirtas buvauo
Lankai sakydavo, kad aš mo?>** Sakykite, kaip sau norite? o aš 

žinau, ka'd aš tiltas ir tvirtesnis nekaip jšs mosto
Vieną kartą važiavo per"mano du vežimai priešais vienas antrą? 

ir pora žyduką? iš išgąsčio norėjusią pasišalinti nusmuko į. upę* “ 
Nuo to laiko užgimta buvo greit per mans važiuoti, ir abiejuose mano 
galuose pastate stiebelius su lentoms ir lietuvišku parašus•’21rigi‘ne*;w

Nors mc.u nesmagus buvo tas važiavimas žinginę, nggaogg>g n'padun- 
dėti gražiai, bet, jeigu tai žmo"ią naudai, tegul suua.,

Stiprus'buvauo
Niekad netaisyti m»nęs n0reįk3jo*ą n> kažin kaip ilgai b&šla 

laikęs ne-įaįS0DiCla> kad r>Q maskolią binovninkuk* Tai bent ypatingi 
padarui*’- tegul juos lytis a Girtuokliai neapsakomi 1 pila ir pila, 
o degtinį vis nuboga*- tarytum*? štai, nuo manęs vanduo belyjant* 
O kai užkeikia, tai ng-į-pgr mano balkius drebulys pereinu, nors mas
koliškos kalbos neBUprcn-tUa Bet y£ub linkę viešu pinigą Vogti-a* tą 
dalyką, galima sakyti? Jvede J sakramentus* Juk ir* iš manęs uždirbo 
ir tik man sveikatą atėmė* Kad jie iš muito nį^kci nelaimėtą, biau— 
ryb^s^aįk^tind j£* syk j. po mana apskrities viršininkas Kopie jkoliubovas 
ir apskrities ibžiniBriuB‘’Nikčiemrtickis9

*’ - žinote ką J ponas inžinieriau, - tarė staiga viršininkas? - 
ar negalima bhtą šito tilto pataisyti,

- Meldžiamasis, po”3 viršininke, Jak tiltas sveikas, tvirtas— 
atsakė inžinįerius, dar nQ susipras damasa

- Na, už co&silium daktarai paima kad ir nu0 sveiko, jeigu tik 
noietą gydytiso

.Aa, dabar suprantu,<e Gerai;.’,,,
-,Eą kub’du tarėsi toliau, n£ n3girg^jau#
Visi man0 plyšiai šypsojosi, kad mane paketino taisyti* Man 

taisyti*

4



__________ -___ __________________________ ______

Buvau jau užmiršęs tą atsitikimą<?
Tiktai ar į dvi savaites ateina žydas y visai Nepažystamas 6 Apžiū

rėjo man© ib virkaus? čia lazda pabadė? te" koja paspyrė. Paskui ap
žiūrėjo iš apačios, nusįa7<§ kojas. įbrido į upę, pagraibė vandenyje 
polius ir apsisukęs ik z jo į krantą s> Oia sustojo, paskaičiavo pirktais 
ir greit stvėrėsi autis batais, tuo tarpu pusbalsiai bambėdamas$

- Goraivoe ji* "ori uždirbti, bet ir ma" išteks... pasidalinsime... 
kasmet uždirbsime betaisydami..0

■’ Žydas "uejc sau. Man r.et ^ktu pasidarė. Argi ištikro rengiasi 
mare taisyti.

Pasir&’dė, kad iš"tikrom
Vir&inirkaB su inžinierium fcmu laiku suspėjo viską įkainoti? gau- 

ti patvirtinimu, o žyded apsiėmė pristatyti medžiagą"ir atlikti*’dar
kęs Privežė medžią? pradėjo tašyti, piaustyti ir vieną dieną mane 
uždarė o

Be raikalo privežė medžią, n33 et l*b ją nieko n3priiaėjoo Tik- 
tai skiedrą pritašė; kad visi matytu.'Mana taip pat varginos čia pa
skliutavo, ten paobliavo? te" paskutinėjo - ir tiek. Tiesa, poškino, 
baladaojč' daug -"mat? dirbo. Tik ma" "uo'^flo darbo įsisuko liga. Ryto
jaus dienąf-pamenu.? buvo prekymetis. Žmonelių ir pilnai ir tuščiais 
pervažiavo nemaža. Vis$ diS"ą niQkO',"o vakare ėmė krėsti drugys. Kitą 
dieną važiuoju vežimas Šieno - ar nQnudiegs man kairiąją pašonę? Pu
sę dienos*'buvau į tą šoną pakrypęsB #ao to laiko jau man. kasdien šis 
ar"tas kenkė. Pasijutau, kad aš jau n9"tU3 tiltas, kaip kitusyk. Ypač 
man buvo pikta, juk į niQkus pavirtau ne* iš savo kaltės, nQ senat
vės? o tik dėl Činovninku nQs^įv>irgUmoo Pasižiurėjau sykį į Šešupę 
- net pasibaisėjau, išvydęs savo paveiksiąs toks nUSiminę3r toks ra~ 
smagus atrodžiau.

0 ką daryti? Va d ir paliegęs? tarnavau žmonėms"toliau-?
Atėjo nau.jaS viršininkas. Senąjį už viešoji? pinigą vagystę per

kėlė į kitą vietą? kur pinigai'dar nebuvo išvokti,. Šitas naujasia va
dinosi Maksim Maksimovib Merzavoevas. Turėjo jis gaidžio būdą ir vi
sados jis vaikščiojo pentinuotas, i’iekas nepatikėtą? ka aš beveik 
ib"pirmos dienos kritau jam į akis. Tai bant turiu laimę tarp virži— 
ninkpo

Atėjo Merzavoevui į galvą-'mang suma skolinti, už"tokį darbą kaip 
paskiau patyriau, visoki viršininkai taip pat gerai uždirba dar dau
giau, n,3gU tolydžio taisydami?

Maskolinti pradėjo, užgindami vartoti lietuvią kalbą ir raštą.
Viešojoj vietoj - ištarė viršininkas - turi būti vartojama masko

liška kalbą.
0 te viešoji vieta buvo,mat? anos lentutės su parašui •’Zingine’t.
Užtepė lietuvišką parašą ir padėjo maskolišką a "Sagom."
Bet šitas pasikėsinimas uždrausti lietuvią kalbą nepQsiBekd» 

-aCtj.as parašas patiko tik vaitams, šaltyčiams ir piemenims a bčidavo, 
eina pro jį lėčiau ir mėgina n3\-a maskoliškai kalbėt. Tačiau arkliai, 
išvydę maskolišką parašą, pradėjo' baidytis. Trumpu laiku sudaužė ke
istą vežimą} sužeidė arba suvažinėjo keletą žmoniąr na-’iy turėjo 
maskolišką parašą pašalintio -ors lietuviško nesugrąžino, bet arkliai
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Jau "gaibaideo Likau visai be“parašč>*
Dabar, sakau. jau manęs judins»
Kur tau®
- Turiu jį suma skolinti, — ištars kitu žygiu viršininkas, dai

riai pažišrJjęs į mane; atlotas.
Laukiau,ką su manim padarys* įdomu buvo žinoti, ko dabar stver

sis Lietuvos smarkusis tilto maskc lift'd jas, jau sykį nepasisekus* 
0 jer tuo tarpu sumanyta pritaikyti man“baisiausiu dalyku prievartas 
Kad riors gerumu-, tai ir jaustum "eteisingus siekimus, tai, rodosi# 
nebūty. sunku ir taip biauruc 0 šia prievarta e,

Šurnai, mat jte, "‘išmesti ma‘r'o“dalis, dar lietuvių ranką datas ir 
ją vietoje įstatyti Gaujas,, prirengtas maskolišku bCidu, Virbinį^ko 
priežiūroj* iš pradžią buvo *©$ nuspręsta Statyti visai naują tiltą, 
tik žmonoms pradčjusrėkti turėjo pasitenkinti, "pataisymu*1*

Saukiasi virfciniT'kas“irfciT’ieriy., tą '’l'kiembioki, ir sako norįs 
to ir to, taip ir taip® inžinierius, žiūrint toks tiktai pelių perkū
nas, o“koks gabus pinigams griebti* Mate', kad sumanyta neteisybė,
— sutinka prisidėti ir dar pats prisimena,' vieškeliuose esą daug til
teliu, kuriuos irgi galima bitu suma skolinti* Zišr^k tu* Tai n9ya 
lenkas?“katalikas? o, masEoliams*'padeda maskolin-ti Lietuvos tiltus© 
Dar žmones kad lenkai eina išvien Sll lietuviais*

S’ertaisytdą įkainojo 3,000 rublių* Darbą paem^ pažįstamas jau 
mums žydas, infcįnieriaus didžia ueia's bišiulis*

PribeŽG baisybę medžiagos,“mane vdl uždari, ir prasidėjo darbas* 
Triukšme buvo kur kas daugiau",* kaip pirmą karta taisant* Vyreli
tu mano <, Kaip em6 draskyt i"'mane, tai, sakau, bus man paskutinieji, 
Dar“lai.md, kad išgelbėjo inžinieriaus ir žydo godumas* Viršininkas 
n^ nggusĮprato *

Matote, kad“mažiau reiktą"'pirkti na-uj- g medžiagos, tai įsakyto 
darbininkams, žinoma, už geresnį atlyginimą, naktimis tašyt ir ob
liuot senas išmestas mano dalis* Iš vakaro buvo jos senos, c iš ryto 
jau naujos i± tiko*

*'a« d61 to pertaisymas atėjo tik į 500 rubliu*
Tokiu bildu atgriebiau atgal daug lentą ir balkių, nors susilintą? 

bet vistiek savo'ir tvirtesnių, už nc.ujuuBius"pri6duB* Davdį' štai,“ 
iš vienos puses naujua polium, - jau apie menkesnes dalis n<$ nomįn(5^. 
siu* Tai man piliai,, Kreivi plc-nį ir dargi įstatyti į žemę viršbndmis* 
mat, kad pro vandenį nG taip žymus bštą ją plonumas* Ar tai jiems til
tą laikyti® Karvelidei dar por munki*

Taigi, dabar aš jau toks ir tiltas*
Važiuoja tušbiemis, o aš šlubuoju, tarytum kliubaib eina p6sšda,s

- aš“sib.bur juj šunelis šuoliais porb^ga - aš irgi siūbuoju* SakauP
kad no'biibiau atgriebęs "urs keleto savo senųjų dalią, tai but būvą 
po manąs® “ "' “

Visi mato, kad aš "i Okai, o viršininkas nGBir^piriQ9 jiS tikisi, 
matf jog aš jau sumankėlintas, gyrčsi vyriausybei, ir jam to gana0

Ką aš sakau - gana* - IZegana® “
-eseniiai vol prasitard viršininkas, kad jis versiąs man© į pro- 

voslaviją* Kaip tai atliks, sunku įspėti* Aš žinau, tik, kad veržiant
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į. Pravpslavi/p. turi pravoslavibkai krikbtyti9 t^y* panardinti i van-4 
da^lc *•' " *’ . .

Tai aa«e a^i. to silp^i^o, kad ab pakerčiau. Šešupę*
lbgrambQ
Kol bis tilto nors vi®ra senoji ma”o dalelėj “tokio- krikbto ’’a* 

bus -> iblaikysiUo“0 vis^daU^ bičiuliai, permainyti nesuspėsite# 
Juk ir jks patys na amžinis nusmuksite bevažinėdami per savo 
darbo tiltus^

žvaigždžių Naktis

Tej naktį biro,“krito bvuigždčs
I tamsiai mėlynes gelmes9 
0 a”t ba^giįi md^ulis žaidi 
Ir aud£ juostas auksinas.

Nurimus vos alsavo jttra* 
Banga*paliesdavo krantus# 
pakrantėj pubys susibarę 
Sapnavo nuostabius sapnus*

Yie’na žvaigždė dugnan n^yį-įo 
J neperregimas gelmes?
Kur linksmos bangos iki tyto
Menulio juostas nusineš

Nuskendusi dugn© stovėjo 
Pilis ib gintaru gelsvu**’ 
Skaidriai jos bokbtui te* mirgajo# 
Kai mėnuo supos a^t ta^?

Bet žvaigždė greit dugne užgęsor
Pradingo- gintaro pilis> 
Vien, menuo audė takę bviesy 
Ir sekė pasakas nr^-tįg^

A« Venoitltė t
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X E T U V I V VEIKLA ISSBfcMIilB |

L ii b o cka eft*’ Meste ir apylinkėse gyveno apie 3»000 lietu— 
Vių* Daugumas’ jų gyvena stovyklose<j Iitibooka veikia lietuviu komitetas, 
kul'iam pirmininicau.ia rašytojas~poetas 2?o*’Kirba0 Taip pat veikia Bau--, 
donoje Kryžiaus komitetas, kurio“pirmininku yra dr. Vyšniauskas ir 
skautu tuntas vadovaujamus tuntinįnko Vl»Paužos* Lubeoke yra atidary- 
ta lietuvi/gimnazija,, kuries direktorium yra M Gelžinįs* Gimnazijoje 
mokosi apie 200 mokiniu Yra*’ll mokytojų- tašiau mokome jo“personalo 
vis dar trinksta. Be to? yra ”uHato]iiasteigti suaugusiu gimnazija* Vi- 
sos© stovyklose veikla pradinga mokyklos ir jau pradėjo paskaitas Liau- 
dies UniYQrBitotaSo Yra susiorganizavus choras,'kurĮ, diriguoja muz0 
Gutauskas ir šokėju trupėj Painįnkų ir šokėjų ansamblis jau yru Kele
tu kartot grašiai pasirodęs, Taip pat yri’ susiorganizavę sportininkai  ̂
futbolininkais krepšininkai, šachmatininkai. Sportininkams vadovauja 
Keturakis, Ypatingai grašiai pasirodo futbolininkais*’

*’ Privaliai gyvenantiems yra suorganizuota svetainė, kurioje mai
tinasi apie 500 asmenų.

Komitetas yra-gavęs leidimų leisti laikrašti, kuris yra numatomas 
išleisti dar šj mėnesio

Hanau. Per šį karų Hanau, beveik? visiškai sugriautas* Ta
šiau, kafi ir tekiame griuvėsių mieste, prisiglaudė apie*’3;’000 lietuviu. 
Jie gyvena buV. Vokiebių karoivynėse, vadinamose Kaserne* im UhLd? 
apie 3-4 km* nuc didžiosios geležinkelio stoties (Hbf)fl prieš kelis*’ 
mėnesius*’! bia su maža ii e tuviu*,’grupe i’b”Tiiringi jos atsikėlė energin— 
gas,“pilnas iniciatyvos dailininkas J<>nynaB!J jį0 bia buvo pirmasis 
organizatorius ir kemendarijas. Jo pastangomis apgriautos? refcmonib-, 
kai priterštos kareivynės? palaipsniui buV; tvarkomos ir į jas*’vis 
daugiau vyko lietuviu-, kol pagaliau ir Hanau stevyki-ja susirinko 
apie 3*000 lietuviu. Tuo tJ&du ši Stovykla yra didžiausia iš visu Vo- 
kieti j. je>*’amerikiebių, zcrc. je csanbių'’lietuvių“stcvyklų« Si ’je sto- 
vykl jo randamo įvairių profesijų žmc-nių, būtent t 51 pradinės“m:‘kyk- 
los mokytoju, 37 gimnaiijcs m.kyt-jus, 6“profesorius,“dailininkų, nu-* 
Uikų, gydytoju, agronomų, karfnini^? žurnalistų, inžinierių, teisi
ninkų ir kt< Tose pat karoivynėsG’j tik kituose blokuose, kaimynystėja 
gyvonQ nemaža latvių? estų ir“lonku,. Lietuviai tarpUsavy Su kaimyni
nėmis tautomis gražiai sugyvenu stovyklaje*’yra pilna gimnazija, jvjo 
dirba 34 mokytojai ir yra 238 mokiniai* Gimnazijai vadovauja direk
toriuj Švoba j inspektoriai - Kyžiend Marija ir Mackevibius Vladas* 
Pradinėje u -kykloje mok-si 206 mokiniai* Dėl bbstų st.-k; S m kykia 
dirbtr’trimis pakaitomis* Mck.yklo jo*’dalykai einami dalykine sistema* 
Pradinei mokyklai vadovauju energingas mokytojas Keinaitis* Vaikų dar
želį. lanko 84 vaikaij su jais dirba trys auklėtoj.s8 Spietimo reikalui 
tvarko Švietime Taryba, kurių sudaro mokytį Gribkelis, kune Jankauskas? 
dir$ Maldeikis, mokyta Sylibkis ir mokytį Blinstrubasc Prie gimnazi
jos ir mokyklų yra tėvų komitetas.
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Stovykloje veikiu pedagoginiai kursai, kuriems vadovauja p$ 
Mjaldeikis, buhalterijos ir kalbą kursais

Mokyklos;- kaip kitose stovyklose? nuBiskund^i-S*‘vadoT41i^ in kittį 
mokslo priemonių tr&kumtų tašiau pedagogai ranku ne^uloidlia a Ji s “te n— 
g los i hį*-trCikumą pabalinu spausdindami rota toriais savo dalyką kons
pektus, r’9t skaitymu kn.ygeleso Pastaruoju laiku rotatorium multipli
kuojamas anglą kalbos vadovėlis! Ko trukus gimnazijos mokytojas ; ■* 
Taraila Albertas žadu išspausdinti rotatcrįun trumpa vckiehią kalbos 
gramatiką (konspektą), Pradinirj. mokykit; mokytojai paruošė ir spaus- 
dina rotatorium skaitymu, pradines mokyklos II-IV skpriamsįj jiems vir*» 
heliai projektuojama spausdinti spaustuvėje.

Mokyklą reikalais labai*'domisi ir daug padedu U*(PJU - švietimo 
skyriaus globėja, Ji kiekvieną pirmadienį tariasi mokyklos ir jaunimo 
auklėjimo reikalais su mokyklos vadovybėmis ir mokytojais, ih jos 
mokyklos susilaukia Visokia.ritJpok paramo Bo

Moksleivių crga’nizaoiją nėra, bot moksleiviams nedraudžiama du- 
lyvauti skautą organizacijoje? kuri veikia šalim mokyklos.

Stovykloje veikim tautinis ansambliss Jis ypač gražiai pasirodė 
rugsėjo uėny 8 d, Tautos šventės pr ga*-suruoštaUe koncerto, j. kurį 
buvo atsilankė daug Amcriklečią karininką iš Hanau, U^RIU vadovybė 
ir svebią-karĮkinką iš Prankfurto, ją tarpe Amerikos*'lietuvė majoras 
Šimkutė ir didelis skaičiui svetimtaušią, Tautinio*'ansumblio mišraus 
choro, atskirą žokėjų grupitt/’vyrą choro? instrumentalistą ir soils- 
tą*'pu s Įrodymai visu buvo sutinkami ir palydimi trikšmingaia aplodis- 
mentals o

Keatsilieka*-Sia*'ir lietuviai, sportininkai« jie Hanąu pirmauja, 
"'Apie politines naujienas kasdien informuoja lis tuviu stovyklos 

gyvento jus*’radi jo biuletenį#; j tQ to)’ kas savaitė leidžiamas iliust
ruotas aienis laikraštis, vardu "Hanau lietuviai”, Laikraštį redaguos 
ja žinomas žurnalistas ^leksa'ndrag Merkelis, iliustruoja -> dail0 Ko 
JezerskiBo Išeinu ir savaitinis laikraštis, rotatorium spausdinamasp 
’’Lietuvią Žinios"3 Bedaguoja žurn0 XLo MerkeliSo Išėjo keturi nunsriai, 

" Stovykloje tvarkai prižiūrėti iš stovyklos gyventoją yra policija 
ginkluota hautuvaiso Stovykloje veikla lietuviuose; jungos skyrius a 
Lietuviu stovyklos komendantu yra žinomas teisininį:aa*'ir administra
torius Gudauskas o Visi stovyklos mokytojai ir pareigiai atlyginamų 
be top jie gauna dvigulę maisto davinį©

E e u p t o n0 Kšmpteno Maironio Vardo Lietuviu gimnazijos 
8-tcji klaaė*'spalią mdno 13 d0 suruošė tradicinį šimtadienį© gi© 
proga susirinkusiems buvo parodytas vaidinimas iš klasės gyvenimo o 

gi Eemptono-ahtuntoką šventė? turbut, bus pati ank3tyviau3ioji® 
Darbas su baigiančiąja klaaS buvo pradėtus vidurvasary, *'

Prof© Kolupaila Kompt&nr. lieto kolonijos Liaudies universitete 
šiuo metą skaito antrą didelį paskaitą ciklą apie keliones po sveti- 
mus krabtUBa Pirmas 2O-ties paskaitą ofiklus buvo skirtas mokslo*'po- 
puliarizacijaio ^kabiau ir dabar prof, savo paskaitas paįvairinu 
spalvotu Lietuvos vaizdą parodymuo
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T ii b i * g e " (Wrt.) Pastaruoju rietu bia susispiotd per" 
400"lietuviųo*‘Visi gyvena privačiai pas vietos gyventojusp maitinasi 
pra^otlzu organizacijos repatriacijos reikalaus iblaik.rtio ja valgykloje. 
Tuoj pnašžus karo audrai, konsulo dr. a» Trimako gusta" go uis čia bu
vo atidaryta Lietuvių Atstovybe (Burbau Lithuania") ifiitrtembarge, ku
ri rh.pi"asi? "e tik TU.bi"gene gyve"Dnhių, bot ir"kitose pru"o£izų užim
tose srityse lietuvių reikalais. Valiau susiorganizavo Lietuvos'Rau
donojo Kryžiaus Komitetas ir įsikšrč Lietuvių Sąjungos Wiirtembergo 
apygardos valdyba* Tokiu bildu, Ttibingenas tapo pratošzų užimtos Vo
kietijos dalius lietuviu Visuome"l"io"bei kultūrinio gyvenine centra*

Vietos lietuviai yra*, palyginti neblogai susitvarką ir graliai 
užsirekomendavę tiek pranokę kuri"uB valdžias įstaigą, tiek vietos 
gyventojų tarpe* Lietuvių choras vedamas p. Baltrušaičio jau yra da- 
V$B*’kolotų koncertą suvisk&amd ir prancūzu kuriai®'* Be to,choras gieda 
bažnyčioje, per lietuvi^ pamaldas, kttrtas"daž"di "bmokamai paįvairi- 
na*'Bolistai* Sportini"kal taip pat*-energingal tvarkosi ir dažnai rung— 
ti"iddj»j ott kitų tautybių feportinin^aib, bei pru"otizų ir amerikiečių 
kariu komandomis * Veikia liaudies universitetas, pra"abZų ir angių 
kalbyx kursais reguliariai dar o uos spaudos bei tarptautinas politikos 
apžvalgos0 " "

pastaruoju Lietu, atidarius Tiibi"gen0 u.niVorsitat$, kelione de
šimtims lietuviu studentai susiduri galimybe vdl tęsti pertrauktas 
studijas*

0 1 d e ” b u*'r g a s* Siame mieste yru prisiglaudę apie 1.700 
lietuvių* Jie gyvena trijose stovyklose! Unterem"Berg stovykloje yra 
apie 900 lietuvių? ‘’LituunikčjoM upių 400 ir"vie"oje mitrioje stovyk
loje apie 200. Be to, apis 200 lietuvių"gyve"o mieste privačiuose 
butuose, kaimuose "arba netoliuose apyli"kesb<. Lietuviu stovyklas tvar
ko direktoriais U"toren Berg stovyklą petro"aitifi ir Litaa"iktici _ 
TrilUpaitis. Prie direktorių stovyklose yra patariamieji organui, 
vadinamieji ..komitetais juote dirba dr. Valteris, agr. Spakevibius, 
piko Musteikis, i"ža, Tuskenis, direk,"Bli"strubas ir Kt. Stovyklos 
gražiai, Svariai atrodo, ypačiai malonų įspūdį daro Unterem Berg sto
vykloje j balitakds išpuoštos lietuviškais or"amentai£j, "padarytais iš 
plytų, bluko ir šmulio. Tie papuošimai sukurti p. Gavėno, atkreipia 
Į save kiekvieno akį. Stovyklas išlaiko U^RIU. leistas Neblogas j gy~ 
vo"imo sąlygos visai patenkinamos.

"Oldenburgo lietuviai broliškai sugyvena-, d Ji to bia įmanoma kul- 
tbri"6 veikla* Jie tūri pilnų gimnazijų, kurioje mokosi apie 200 
mokinių, ir pedagoginį darbų dirba 23"mokytojai, Gimnazijai vadovau
ju direktorius T* BlinstrUbas* Si giimužija, galimu sakyti, yra jo 
ku.tinyBB jo darbštumo ir ne^uiiotauns energijos dėka gimnazija susi- 
ktir<5'-ir taip sėkmingai dirbu* Žinoma, čia daug paduja ir šiam darbui 
palankios stovyklos'Vadrjvybdso Stovyklose yra gražiai tvarkomos pra
dines mokyklos ir anglų kalbos kursai. Lygiai kaip ir kitur, mokyklos 
"uBiskundžia mokslo priemonių trilkuClu. Pageidautų, kad kas"imtusi 
centralizuotai ruošti mokslo priemolių, ypačiai skaitymo knygų.

" Stovyklos domisi ir putliaistinflųtaĄ dalykais, politika. Turi 
sienį-nį laikrašti., leidžia radijo žinias.
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Oldenburgo lietuviai ^ou^nir^ta ir nenoį Turi savo chorus ir 
tautinį# šiokiu grupes* Čia chorai ir taUtįni#"Soki# grupės sudaro 
gralius liaudies ansamblius,“kurią imponuoja 'Het svetintautius* i’e- 
se&ai bia lankosi trupė menįnku, gyvenanši#“Sageberge, esančiame apie 
50 ko.* į Siaurą nuo Hamburgo pakeliui į JFla^sburgf,, ją“sudare pianį©-, 
tas prdfo Vlo JakCLbėnas^ operos solistė Iz» BlauzdbiS^aitd-^Motie
kail; i end f hit? Kalvaitytė ir Petras Kovelis* Operos šokėjai Vasiliaus
kienė Tatijanu ir Velbasis Si’aaš* Trupei vadovauja baleto režisierius— 
—asistenttes Vasiliauskas Joms* Trupe nopsprastaVgražiai pasirodė* 
Didžiule stele buvo pil^a žuolius J# tarpe ^euaža anglai kari'nikkvų 
aukštąją U^RjlA pareigi^#. ir kitą svetimšali#, Visi programos dalykai 
buvo palydyti aplod.ism.en t# audros * Programos dalyviai gavo puokštes 
gėli#0

L e h r t o* Kultūrinė veikla yra gyva, nors menįnį# jog# ^era? 
Vadovauja rašytojas kun0 J. Kuzmiakis-Gailiuh. Leidžiamas kasdien 
siekinis laikraštis ’’-auji^teos” ir vaikams iliustruotas savaitraštis 
RVėversdlis!‘, Redaguoja kun, Kuznickis ir Jo -arkevišius* Xra vaiką 
darželis, pradinį mokykla, skautu draugovė, mišrus chords, tautiniu 
šbki# grupė ir sportininką ratelis* Be to, įsteigtas bendras liaudies 
universitetas ir įvairi# specialybi# kursai* Stovyklai vadovauja 
ku^o Kuznickis, ( Iš Augsburgą leidžiamo sav* "Žiburiai”)*

LIETUVIŲ KO-UERTAS mqrVEGU VISUOMENEI
Praeit# met# pabaigoje Svelviko salėja įvyko lietuvi# choro su- 

ruobtas“ko»oertas* Jau koncerto išvakarėse buvo didelis susidomėjimas* 
Apie rengiamą koncertą daug rašė ^orveg# laikraščiai* Prie bilat# 
kasos stovėjo teilės“žmo”i#s bet deja į koncertą galėjo patekti tik 
maža dalis žmo^i#, nQS salė buvo gana maža*

Vakaro programa buvo pradėta Štreimikis žodžiu ^orveg# kalboje* 
Jis pažymėję* kad bis choras "ėra*profes'ijo^al#, bet lietuviu,“dai- 
nos nėgėj#* Ir lietuviai savo daigomis norėtą ^osveg# visuomenei 
atsidėkoti už tą suteiktu paramą, kurią viewer i#'rast# tarpe lietu- 
via! patyrė* Kalbėtojas dhr pabrėžė, kad sugrįžę lada "ors laisvo^ 
ir ^aprikiausOmon Lietuvon, galėsime pareikšti visos savo tautos pa-* 
dėką laisvai norvegą taute i*

*’ Koncertas pradėtas ”Romobėri#n maržų* Toliau Zda^tevihius prita
riant ohorū'i dainuoja "Mife# gė'lė”, Be to, choras dainavo dar šias 
dainas a Banaičio ’’Maišas į Vilnį#% ’’Leiskit į tėvynę”, Šimkaus 
"Mes Lietuvės kareivėliai’’, Kuprevičiaus ’’Pajūriais pamariais”* 
Pakšte vedamas styginis orkestrėlis pagrojo valsą lietuviškomis melo
dijomis, romans# ir šiaip* Paliulis solo padai’navo ’’Kur bakčžė“sama- 
nota” ir ’’Karvelėli mėlynasai!t*“pašokta tautinį# šokią* Baigiant vėl 
pasirodė choras* Padainuota daina norveg# kalboje ”’’orge mit -Morge”, 
toliau sekė liaudies dainoms ’’Pasvarscyk antelė,, Tykus buvo vakarėlis, 
Penipelės Ta sesutėlė” ir ant galo M* Petrausko' ’’Gaudžia trinitriw<) 
Koncertas užbaigtas Lietuvos ir“%rvegijo’s himnais* Koncertas norve
gą visuomsn^g yra*prašomas surengti sekanti# savaitę su kuo buvo su
tikti * Koncertas nOrvegams paliko gil# įspūdį ir jie stebėjosi lie
tuvi# muzikalumu*
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P o n i a laukėsi Kopenhagoj a Q

Jau*'1945 ma vasarą lietuviai skautai,, '^ors ir neturėdami stip-« 
raus vieneto? ihklaidyti Įvairios a "I&’Ujos vietose, btiriavcsi Į at -» 
akiras grupelesr kurios davė pagrindą ? jas sujungus, pradėti organį.-., 
zuotą darbą a “ *’ *• *'

Tuo laiku, Boederjyllanį (Hadersleva} gyvenantisji keli skautai 
užmezgė ryšdus su dan’ą skautais, kurią pakviesti dalyvavo keliose ati^ 
vykiose© "

Kopenhagoje taip pat susib&rd kelios skautės, kurios daną sesią 
pakviestoj dalyvavof rugpib.bio 1X didžiuliams paroda, j. vykusiame 
Danijon atvykusios skambią šefas miss •BadsrHpOwell pagerbimo proga© 
Štai vienos-ses^s prisiminimai iš &os šventės t

-Šventėn mus? penkias lietuvaites skautes, pakvietė da^ą sesės® 
$isko belaukdamos, džitigaudamoSj kvietimą priėmėm ir štai kitą dieną 
jau traukėme? daną se3ią lydimos, karališkojo sodo? kur turėjo Įvykti 
paradas, Link© Atvykus vieton, mus iš visą pusią apiberia sveikinimą is 5 
kuriuos tuoj nutraukiu komanda rikiovimuislo Gia esam apdovar'D’jaaoa 
kaklaryšiais, ir*' ženkliuką is © Ir vėl triukšmas ir juoksą© Bet neilgam© 
Pasigirsta komanda©' išsirikiavusios kolonas pajuda liT1k tribšnoa. 
prie kurios tvarkingai sustoja® TribūnojQ pasirodo penia Ba den«pa^oip0 

■Įldšiulė skambią masė apmiršta ir gaudo kiekvieną pasaulio akaubią
-,* y'-'b’avtą žodi© Dajaf mes nįgic&> ^a3Upra-:;oDS ir tik iš rimtą voidą 

spėjome, kad kalbama kažkUs reikšmingo skautėms®*'
PO' kalbos ponįa Be.don„pov/oxi lydima kronprinęasės Ingrid"ir va-> 

džią inspektavo išsirikiavusias kolonas© Ir štai ji prisiartino prie 
mb.sąa išgirdusi žodĮ ^Lithuania* džiugiai mums paspaudė kaires© 
Aoh ‘’Lithuania55c Ten skautės taip gražiai pasirodė tarpt© stovykloje 
savo puikiais- stalais ir žavir,biai3*'tautibkaie rabteia<>{’ Su šypsena 
lupose ji nu^j0 tyliau, gi' mes lyg natų«aį gimėm© Džiaugsmas ubliojo 
sielą© Ir btai*'ponia Beden^n0^3jjt mosuodama balta noainaite aploidžla 
sodą© Triukšmingas hurra©®© ją palydi^

Po kelią dioną daną-vy^e, skambią vadės skatinamos parutėm, pasauk" 
lia skauoią šefei sveikir,imo laišką i kurĮ gavome ir atsakymą •*’ ‘Įteik
dama ponios Baden^pov/oll laišką baigė pasakojimą sesė©

*• ^4.^ sausio 10d© grupė Vodbekiebią skautiwybią aplankė Ko-^ 
penhugos skautą-vybią šefą Veigel© Mbsą/’skautai buvo' iškilmingai pri
imti jo paties bute© Pc puikios vakarienės Tunt® Vanagas ir dig,“Slic^ 
hinskas aptarė su Veigolu daną xr lietuvią skautą tarpusavio hengyadaiv, 
biavimo reikalus© Su pakilusia nuotaika mbaą skautai sudainavo kelias 
liaudies t :*v ; utą dainasP kurioj .labai patiko daną skošefui ir jo 
svebians-danadSo &į ai sveikindamas p® Voftgal. pasižadėjo kiek galėdamas 
paremti ir bor draiki rbiauti su lietuvią skautais Banį jo ja©
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JUNGTI-*!!? TAUTŲ ORGANIZACIJA POSĖDŽIAUJA

Sausio euS^c 10 do prasidėtąs Londonu JcTaOc auvažiavicas yra 
šiuo^tarpu pimaeilis įvyki® ? n9s palies daugeli klausinio ^or^ 
pakol ksa į šią organizaciją'toioina 51 valstybė -» toa? kuries daly-* 
vavo paskata pasauly karo prieš Vokio‘ti:’ą*’ir jos sąjungininkus, bet 
ateity nariais priitia ir kitasprincipiniai i jos sudėtį turėtą i*» 
oiti visos pasaulio valstybės© Tai bus antra, po Tautą SąjungosPtarp~ 
tautinį orgaT,izaoijąj kuzi rūpinsis pasaulin? taika ir kt©

Dalyvauju apio 300 delegatą i~ 200 spaudos atstovą© Susizinkioą 
atidarė ilga kalba DidŽ©Britanijos EiincprQZo Etlijv3.f kuris karštai 
pasisakė už taiką© Ką tik Etlijui baigus kalbėti, paskubėjo rusą ps~» 
siuntinys GroEįiko, kuris vadovauja SoVeSąjungos doLogaoijai; ir^iŠM 
sišeko54 -i pasitūydaiaas posėdžio pirmininku Uorvegijoe delegatą 
nors ifeanksto jau buVG*'runatyta ir aptarta kandidatu ~ Belgijos dels-© 
getas Spaakas© Lijo kandida t tirą tuoj pat parėmė Ukrainos ir Darijau 
delegatai©"Vistik su 28 balsais prioš 23 Spaakas tapo išrinkta? pesdw 
džio piž’ELininkUo Sitoka rusą pasireiškimas esąs laikomas pirmąja 
staiguonua

RUOŠIASI IŠDUOTI iUtES«U0TU0žHUS..PABuLTIB(3IUS

UžSaroikaiiinc, undone duotą laXkroMorgcn~.‘TidningQn ilgesnį*‘pas;i<»» 
kalbėjimą, kuzio koletą oharaktoringesn^ biinšią. patiekiama B arot 
ninistorio, pasaulinis karas, kuria kątik pasibaigė ir šiuo atveju^ 
taip pat kaip ir daugely kitą,"davė pradžią sunkesnę 0 ties aiški i 
rais individais dar nogailastingognia^ likimuie X;ugalėiosioe*’aruijoa 
privalą duoti tan tikrą kiekį darbe jėgofc? sugrfc uto*’są jungininką 
krafeto“atstatyritiio Tu.oGi*’tie kraštai tikisi gauti bart kokį atpildą 
už”ts ngį-jji^-įiriai planingu ją krašto sugrioviaą? kurį įvykdė ".a ei ai* 
2ir‘OKB? tai palies visą oilą asaonu. Bet reikalinga tikėti^
kad Sovosąjunga pabaltiežius n,3jGj^ya valstybės išdavikais, o traktuos 
taip pat kaip ir vekietią cilitarinius asnani--

^ftonbladot pareiškia, ta <1 po šito paaikalbėjicio paskeltiem esą 
b-i'.žuj kad pabalt© išdavine klausimas tapo vėl aktualus© Vienam pra-» 
nešino iš Hhlm o?ą r,oy nurogOCjQc įad išvežimas galėtą Įvykti iŠ 
J01U3 uosto, te no na-įOxiese esančioje stovykloje yra suvežti pabaltiab*

BXa?&3 PRIIMS hlBTUVIŲ DElįEG^OI^
Valstybės sekretorius Byr^os pranašė,"kad jisai sutinka priintl 

Amerikos Diotuvią Tapybos dologabijąo Dar nėra žinotu kada dolegaofja 
bus priicita Vašingtono, bot nmeroca? & j -įQį įvyks notrukuso Si žinĮn. 
paaiškėjo per Amerikos Liet. -.vią. Kongresą Chicago ja- I?ėra abejonės^ 
kad Lietuvos laiuės klausines pasieks pašius aukšbiausius Auorikos 
valdžios asnenig.

" TURKIJA C-RIB2M aTMBTS RUSŲ RSIE.»LiVIMUS
Kaip praneša Routerio agon-tora. Turką spauda aštriai atriotuai 

Sovasąjungos reikalavi’oą dėl turką teritoiijosi Laikraštis' KVakit5*' 
rašąs; ftJeigu Rusija neatsisakys nuo pretenziją, tai ^6xa abejs« 
nėšį kad priešais Turkiją stovi karaspanašiai yra rašą ir kiti 
laikraščiai©
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Įi3P®."A VOKIEČIUS KRITIKOS
•■ ^neriko^ę okupacijos zonoje vioogubernatoriui Įspėjus vokiob.lv?> 

ministrę .suvaMavii^o Štutgarte susilaikyti nUQ- sąjunginin^ politic 
kos kritikavimo? kaa galėtu iššaukti milltarinės valdybos represijose 
Įspėjimo priežastimi csan-tia viekas vokiečiu atolai demokratę, susi— 
rinkloa.g-p kuriama vokiečiu pramonės. išnaikinimas pavadintoms nlupikG— 
vio&o a

TVIRTI*^ SUOMIJOS 3?«W»S'TĮ
Kaip laikraščiai prasto ša» r*Xsai“pradėję statyti sutvirtinimu 

p’alei Suomijos pakraštį0 ”Wasohington RoBt'"’ rašo? Mad šį. rusę žings
nį galina laikyti atsakymu i projoktuojams amorikonę aviacijos bazę 
Is landi joja ė* " " . “ “ r

Sondone mixė*’pabaltiebiaQ8 labai drauginga yarlamonto narė 
Miss El. (so n o re HEalhbons, kuri* priklausydami prie kO^norvatę parti
jos? reprezentavo gomQRbmucoo vien$ univovaitotą* Anglę spauda miru
sią ją garbina kaipo kovotoją už mažęję tautę tO’isO’So Dar kelias die- 
nas pilta mirties ji kraiposi i Švedijos pasiuntinį Londono? u^sisšc*^ 
dasia internuotus Baltijos pabėgėlius; Svedijoj.Oo

-?t“t MaSkvoh' iaikrabtia rtTrud% kaip pramoku <i.ftonbladet*p‘ atsi«* 
lioptS aštriu tonu d-51 Švedijos yisuouen^^ sęry^V su pa akutiniuig 
paaireiškiuaiB’ del 167 internuotoj u. pa baltis bi^ naišda-ę'iniOo'Tabu}.^ 
tiebius ir bendrui internuotuosius ubsidtoj^ švsūįi ".aoakoionieriui^; 
tat švedę darbininkai ir ,ju profsąjungos, oaą supra tusios šį. glausis 
r?£ teisingais

•5-44 Bsuteris praneša? kad Js.*«Vo pasiuntinys pranašas lanki josi 
.laikinajai vyriausybei,, kad jis negGib&i ddl tv«;uVo paskoloB’Jjenki^ 
.jai? ’’pakol dabartinį tvarka* laikykis valstybėje c ° Jis ypatingai pro- 
tebtov^B dėl nQ0iCrQioguBiri-nkiiac nutariau apie vadovaujanti- pro4 
taonjų; neoionalizuoijča<?

\į»tj4 Vokieti jos liotuviy. spaudos pranebitiu? praeiti: motę lapkri
čio nėn4 iš TTorvogijos i atierikiobią zo»9 Vokietijoje persikėlė 350 
lietuviu, I’.brvogijo.ta buvusieji lietuviai apsigyveno Kasselio lietui 
vię stovyklose-’ORvegijoj daugio^ lietuviu nebeliko,

* *' ‘.jr-H- Daug r&posšib italams kelia ju krašto dar tebesą 100c000“ 
“lenkę kaS’eiviĮt su gen-a /^d-orsa Si kariuonan^ karo eigoje suvaidino 
nepaskutinę rolą ix-“šiu Visi kabiai bu savo gbn.orolu pSroiškė'noButin  ̂
ką grieti į dabartiną ii9rki-‘n:J n0Q j-je 03^ fanatiški antikoaunist&i,

4..>**’pagal šinfas iš'VionoS'? staigi šalhię banga? kuri šiokie
25 laipsny žonia’u nu\iOj iššaukė katastrofišką mistiea skai?>ię uibs^ 
ta ir jos apylinkėje Vienoje dabar kasdienę “niršta apis 2000 ŽEioni^o

-J-^oV, biudžetas, pagal :iTiiuos” pranešina parodo, kad 1946a<> 
Viduryje? auerikony. arnikoje busią l,953n0Q0 vyrąo_.

^44 Spaliu, uėn, 1 d, statistikos daviniais Jungt^^erikos ValatyM 
bose buvo 140 šilo gyventoją.,

j ano pasauliniaue kars? sulig anerikoną davinią? abie
jose pusėse buvo Įtraukti 93 tiilijonai žmonių

įžeidėjasę Dansk R/de Kers Oentralbiblictok? Analiogado 18, K/bonhavn<?
Redakcinis Kolektyvas 9 «*tso rodaktorius Sq S e i b u t i £M
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