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nare krašte, nes mllgincs para
du- orkestro naršų ir kitų iso į— 
rįniu n; priklausomo gyvenimo pą— 
žymių, kurie. buvo būdingi lietu
ves ičąrluoračries šventes.dienoo 
mis. šešių: nė tų karas., dvejos d— 
kurncijcs 'ir benamio emigranto 
dalia pokaite .d-TC^Jyje afcT’ju 
r-ūsu pažiūras ir daug ka^ mums J 
naujo stvėrė.5 šiandien butų tuš
čiu J'y.-vi s, kiek mes turėjo-
tie pui/ix, kiek tankų ir kokia bu 
v o ruse avinuija, Šių dienų pers- 
pcktyycjc mes galine nei gincy - 
'■’s, ar ne v-'Itui nes tiek daug 
sunkšai uždirbtų pinigų sudėjo — 
r- i kr-šio apsaugos minister!je< 
.biudz.-tn. .Zai*5.aomc?AGS Šventes 
urasmė šl'nd:.: n mums vre kitokia, 
kerte, kr d sard-liuese su .k-Ilt
ies kertes n.džlagos, moderniš
ki; gtete ir puikiai poruoji • 
pulkai - T.:;iwyr2 truput ir laiki
ni čijyboi, Šių visu .rIšilginių 
vertybių mes /ištekome per labai’ 
trumo s lidi.n. ir net ne nešinau — 
del. j-oni- -. L. i žibo itenu nemi
rė ■ mil ., '.r na iip.s jun^.i wybe 
-t;.v<-ne3 piny\o j.dcj-?> fl vedė -

/• irrlžiuc - kūrėjus i: 
Li: tuvoa iepi-lklsusnrrybcs kovas', 
ji virte .’.ūsų partizanus imtis i 
ginki' prieš Tėvynės okupantus 
ji trauke vyrus i batalionus, kfei 
Jjri-o norėjo alyr'isufite.ąricša to 
lieu nuo- savo krašto sicnųo Tevyn 
nes ginime Adeja?dcl kurios pasi
aukota tiek daug tyriausiųjų :^uj u 
kųi7 yra. -ir liks- IkaipMdidžiausia 
vertybe,suko liauti iš praeities, 
laiku tiek daug didingų ir nemir
štamų prisiminimų.. Štoi\kodėl ' 
PoSiies Lukšys, karininkas Juo-

' Į, Lietuves
Nacio.’? inS
M.Mažvydo
Biblioteka
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(.1. ainy s is t .pel-,.) ■ ' - ‘ • ? ■
sspcvicius, Pranas-Elnutis, v’ė . karinis'aneretas , etatais ir 
pirmieji žuvusieji mūsų ’ savana- ’ laipsniais suskirstytas, ko r rS'- 
risi, ir tie tūkstančiai mūsų vadines? lietuves keriuom?n?, 
partizanu ir-:k£iių, kurie pre - ; ■■ Garbė ■ iii vyriems, kovuju* •-\ 
liejo kraujų, ūz tėvynės ateitų,. stems už Lietuves 'laisvu ir IlcĮ-■ 
mums yra daug brangesni-, negu griki-: us orybe- l - ■ ■/•-
tie visi pulkai .ir-tas vis-s - 5 Ant; k. ;•

■ Vokiečiu Smurte

Siu 'ilučių autorius išbu
vę- š šis su puse - 'nesių em~ri
ki. čių nelaisvėje Prancūzijoje 
ir jis norėtų save tautiečius 
painiarpuoti apie lietuvių •- 
s meili otiorikio čių ncloisvė__j- 
likim?' i~ jų pergyvenimus . v

Vi'..ne lietuvių atsargos 
kubu? susidedanti is ketu—riu 
karininku ir 120 kurių, vokia-' 
čių pri.vartę Lietuvoje sumobi
lizuotu, vadavau Jano vyr. Įeit. 
B., pateko'š ui. balandžio men. 
22 <f. netoli Ulneųi arm riki ? 
č iu nė lc i ske . • Uudzi ug o vi s i 1 i?- 
tuviaji suluukų taip ii gai lau
ktos dienos - pasidavimo vaka
ru s Ii J ant r ms. . ,:

"Lietuviai •belaisviui -Lug - 
V'igshnfmno lageryje buvo tu? - 
joti nuo voki-čių atskirti ir 
apgyvendinti specialiame sve —■ 
tintouciu lageryje.. Ten rodėsi 
be 30.0 Iituviu, gerokas skni - 
bins latviu,ėstų.ir-ypač daug 
rusu. Gegužės- pradžioje neti
kėtai; atvyko i lageri keli • 

aukšti sovietu pareigūnei , 
atvyko iš .Sovietų Sąjungos, 
ir pareiškė, ko d ’‘liaudis ir 
tėvynė dovanoJauti jiems jų 
visas kaltes bei išdavimus 

ir, ••rivalų-..grįžti atgal į
savę .'yna1'. Po ?otos ssysi'i •
čiu-.J-i rusai -ir ukralnic. 
d i si buvo nežinia kur išgaben
ti-. <Tu tarpa radosi Įr apie ę.j 
lietuvių, ne s .-Pabaltijo kroų— 
t . ' piliečiams buvo laistę sp— 
sįšprįsti,or • jie nori>ar n-' , 
i Sovietų,’SąJunga grįžti - Liku
siems bUvo užtikrinta-, kęd i&- 
ju prievarta ‘ne 'vlciies tenai . 
nimbus .'g s be nesąs.* V 'ė

Lie tavoj . .-..akos -

Birželio men. 11 d. steigsi ’ 
visi lietuviai, latviai jr estai 
plus dar sesi like rusai buvo mh 

■ Šimonis nugabenti į Vormso niešii
tą i raudonąsias kareivines. Ten 
jau b” v o 'maždaug 140 Ii., tuviu iš 
belaisvių lagerio H. , dongiaU- 
s:. ?i ne pilname cių, ir vokiečiu., 
ntginkluor-ų Virtinės Rinktines 
■dalinių. Cie buvo viskas reudone . 
ik alcnos penkiakampės žvaigždes., 
Irniao kampelis ir pati žmonių 
drąsia, z-itvykusičns vėl buvo pa
siūlyta opsisprestfier grįžti et— 
,-ąl į Sovietų Sajungo ir "“padėti 
atkarti dar gražesne soci-olųsti- 
"V ys^h’7.’ ar likti kartu su 
vėlri-clais. lageryje kaip belais
viais, ir toliau badauti. Kado.n- 
gi vyicl buvo išbadė Jc‘ tikra to 
žodųiic prasmė, o čia j'icns buvo 
pasiūlytr puikus maistas ir rū .- 
k-'l?..i tai daugumas vi-'n tik to 
verdant ir susvyrovo. Be to buy % 
pasklidę gandai, kad atsisakiu - 
šieji bus tuojau suimti ir prie
varte išgabenti. Visas tos sąly
gas ji?ns pranešė vienas . liet'u.'-r ■ 
vis pelitrukas „■ ■. ė

' ėkip šėtoniškai sugundyti ir. 
Pilni boimės visi ir liko Vorns'ų 
Iš r iki uorę s išeiti ir ps.siss.ky—, 
t1 cc- prieslėgi sovietinei dik— 
tat-urnė, išdrįso tik vicnolike 
yai vienuolikai dar teko patir- 

grcsini&imu. ir bainiv 
nimU; k-d jie "fašistu’ šunes“ ir 
go.-iuga 1. vistiek.pateksią. į Jų. n 
uapę.3 -fn jiems busiu žiauriai st- 
koršyIr iš tiesti, kaži kaip 
L-tv ton E« visais išėję.,.Jei ne, 
ar.;, imki č-.ą ui kariai juos nugobsnė 
ėtgtl .t, ųpla j sviu stovykla* -Ta fp

Cab Vie ten "ir ilgai "dar gy- 
vor 7 ■ . -

: ariau.
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ULctuvlrri T-kiacSn Kiriur-maiurja ,- / . . y
X939«IKiI prasidėjusia

me pasauliniame kare Lietu
va stojo tr* griežto neu
tralumo pozicijc-n. Nors Vo
kietija ir siūlė Lietuvai 
pulti Lenkija, tačiau Lietu
vė atsisekė. ■? ’

.■ . ’i. Vokieti j<~ s
pergalė buvo skaitoma pražū
tinga Lietuvei, ir buvo lau
kiama demokratijos pergalės. 
1959 neteis spaliu nėn. pri 
verstinai koriniu bazių iv-, 
dinų ir 1940 n. birželio n« 
15 d. Lietuvos ckupovir.uj' >- 
Lietuvos neutralumą sulaužė 
ir jos suverenume^ panaikino.

Bolševikai ckuprye Lie— 
tuvą, buvusia Lietuvos ka - 
riuohcnc įjungė į raudonųjų 
armijų kai'p Lietuvos Nacio-, 
nelinį'Karpa. 1941 motais, 
nu' birželio 14- dienos bol
ševikai atliko"Iietuvos 
cionalinio Korno” valyną,su
irk-, ani ir išveždami i S£>&L 
apie 50% karininku, 25% pus- 
ke.rininku ir 10% kareiviu.

1941 hc tais birže Ii o r.i 
22 d. prasidėjus SSSR - Voc’ 
kietijos kerui, lietuviai 
n~n rojo, su Raudonėja Arnij? 
trauktis iš tėvynės', apie. ?- 
$5% pasipriešino ir pas? t - t 
traukė i miškus. Vokic b®ai 
dali pasilikusiu karių pa
ėmė 'į’nelaisve, 'dalį paliko 
lietuviškuose 'betai! j uosiuose, 
klastingai visus apgavo Lie 
tavos valstybės atstatymo 
pažadais.

1941.6. SJhKcaea nušilo-, 
r i us i Škirpos-Aribrezovičinus 
vvriousybe paskelbė Lietuvos 
n*Priklausonybės otstotynų 
ir ’nesi organizuoti savo -.. 
Ginkluotes pajėgos. V'.kic.Ą J 
eisi,- žinodami%lietuvių tau 
tos anglosaksiškų rijentu- 
oija ir s lėkdami s . ve i"SDAP 
nrcc'rari?s igjnrendinir.p ry — 
tuose, Šia'vyriausybė anulia
vo, atsiuntė Lietuvai knmi-

(Tęsinys

\ v * ■- v- X

s ar r: į b is b ols ė vilnie ei o už
silikusius lietuvių batalij. 
nūs paliko vidaus tvarkai, op. 
saugai ir darbo .tarnybai; . VėĮ 
lieu juos priskyrė SS ir Foli- 
zdifd.hr r žinion, pavadinda
mi Schiitzmannschaft botalijo- 
nois, ir kai kurinės net y c 
stipris ginkluoto vokiečiu ap 
apsauga išsiunti i Rytus dva - 
TU, kelių ir Imoniu apsaugai. 
Kc'langi lietuviais nepasiti
kėjo, tai dalinius (didžiau - 
sia.s vienetas bateli jena s'i iš 
skirst; po Įvairias vietos, 
pri jungdami‘’ryšių karininkus." 
voki cius su štabais, kuris 
faktinei davinėjo Įsakymus .

L).l blogo trakt avino ir 
nenoro kovoti už svetimus in-' 
t-r?sns lietuviai pradėjo r.s> 
siniai oi z erti moti. Tada, vo- 
kic.či?is ėmėsi griežtu represi
jų prieš pabėgusiu š'irios ir 
tu: t -,

1942 metais pavasari vokie
čiu civilinė valdžia Lietuvo
je mobilizavo 191^-1924 metu 
gimimo vyrus i Wehrmachto tran
sporto t-'-rnyba^., už ncstojięiEia 
orssind.-^a mirties bausme > Pa- 
ieviestuju stojo mažiau vieno % 
ir dalinius vokiečiai sudrro 
tik iš prievarta sugaudytu vy
ru. Dali sugaudytu vyrų išvežė 
Vokietijon darbams', ir 'vėliau 
daugumas ju buvo įjungti i Lut- 
w.'ffc . ‘ ■
4945 tais k-vo menesį livik- 
vom^ltung bandė Lietuvi jo lie
tuvius sudaryti SS 1-gijonui. 
Vist tauta tai griežtai pasi
priešino. l'ucisi ėmėsi t~da 
.-risžtu represijų : užl.rc vi
sas aukštąsias mokyklos, suėmė 
f.ntilcro^ skaičių prof šorių, 
bei studentų,'Lietuvejo'veikė
ju ir Lėlį:' ju išvežė 1 "tokie 
tijon- Lietuva buvo vienintelė 
šalis kur vokiečiams net ir 
žiauriosiomis snurti prieno-, 
n-'mis nepavyko sudaryti.SS 1c- 
- i j c-no.. ..

Po to buvo paskelbtas pri
valomas isakynes stoti į Stoty 
bos bctalijonus. Ir į tin^bo- 
4psl.)
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(Tęsinys iš 4 pšl.) . - .. .•-■-j'Z ';
te. Ii jonus- nie.krs^srivan'rriskeĮ ■rikįads^nytčs
n- stojo. Po didžiausių ri -szio- iiiriti's v-dariiIrėn-išv ii— i 
kliu butuose, božnycics.. .ar^».v j; i--'ųs iškirti jos įkaitu- ’'L 
gatvėse vokic ciansųpavyko s.ą^ .<■ n*ci'j^kesdien įšufc.lšiai 
gaudyti tik apie %'rcikaliri- b i-'nenorėdami išvykti į
go kontingento.. Vėliau jų da
lis del labai blogo eprūpini- 
mo. ir. trakt a vino tnrš j o įsto
ti į vokiškus- dalinius, kita 
dalis dpzcrtiruoti. 4945 ne — 
tai pavasari atnešė masini žmo
nių gaudymų', apsupant kainus 
gatves b-i 'inonmų, ir išvaži
nes vyru ir moterų Voki tijon 
darbams i Lutfu? f f ■' - Tsi t--_ 
sėsi iki 'pat v»ki-?čių aku naci
jos galo-

v4944 n-«- vasario riėn. vo - 
kirčių grasinime? i s lietuvių 
tautai spaudžiant,'bols .’vi . - 
karas prie Lietuvos artėjant , 
buvo sudaryta.’’Lietuves Virti
nė Rinjętins“ kuri turėjo tiks
le Li/tavos teritorijoje rolei 
kyti t v-y ko ir Li-.tuvos . Ly
tų sienas ginti.1 šiuos d"Ii- 
nius atsirado nėmaž-?- stojan
čiu, n., s buvo laukiem? rrf i - 
tos Vokietijos k-pituliocijos 
ir i LV Rinktinės sferas t~u- 
t" ziur- jo -kaip į prikalus0 
mos Lietuvos iLoyiuorien.es u— 
žuoliszgr . LV Rinktinis s.f°s 
nepositilcč jo vokiečių civili
ne valdžia ir bijojosi, km\ 
prieš susitarimą jo '■’e. linini 
tfjs. panaudoti front.-.- už vo_ — 
kiečiu, int re sus Rytuose. To- 
d«l jis •'ils*-.; t.r •■?niz?vi:n\- 
Voki .ei.-i įžiurėj-u lietuvių 
slaptų mintų, po keliu knh - 
f liktų, 1944 -į. -g:už ;'s j''-. 
LV. Rinktinės štabo su-rėm? 
kaltine išdavimu, c v i sus ?■■■' 
linius'uorė jo -nuginkluoti ir 
ijuntti. i Lufwaff-Vokieti j 
1 . Išv zti -.novyki tik ė d—'Pr
ieit? -lakią iŠsiskisst ‘ su R-įn' 
kleis or be. jų i namus. tQ 
1944 c. puz'-'s m.vyrai °uvo. 
priv ..rstįne-i Šaukiami į --ųft 
r;eff- . IU’. inęid-nto dėl . _> 
rinkt iri-‘s.,- tautoj- buvo --"1/ ų 
r-akcija Jin stojo .labai “• 
žas -skaičius., x,. . • "

įti ’B'/lšr vikris, u'z mus Ii “f" 
vVdali ,1944 mų ęu-įiucio ų- • č . 

Lųftviffc, lictųyięį. suor.ga* 
nižovų-Tevyn-i's lApsaūgos I in- 
kt in- .. Vokiečių karinė vado- ; 
vyl n'-■’pr-lig tus ir n< r gin *■ ■ 
klu-.'ėus tuoj pasodino į do-- *• | 
kasus,-ir o- alių ry‘f: pr'-Ižie- ! 
j- <?r 11 suorganizuotus ir 
v-, ik beginklius, peršule jų. 
voki ciu našitraukimui yri- 
do nęti. Li'tuviai tiuęyųruji ’<• 
j ' r. - s • V ::rikli?us-:;mo.i i.i'. tu- 
~:i -uneikih^somo—ninooi iš- 
v ryc ir, išsiskleidė, pėsi- 
trouk Vokietijon su kitu ■ 
•išliriu Ii tuviais koriais , 
policininke is, b.:ix, civiliais 
jaunais vyrais. Tačiau cie 
buvo surinkti į lagerius ir 
pri.varto suvaryti i Luftvzo- 
f f . , ‘ ?•'-1 i z c i r im: nt 1, Be u 
Pi-ui r Boti, ir kitur. Vo
ki- tij j: tie Ii- tuviu dali
niai n turėjo vokiečiu po-, 
sitikcjimo(kri kuri' ligi 
--at r-.11 išv-ngė rtį.sei -. 
kos ?. ichui) buvo išskirsty- .. 
ii i p-Žus vi-rietus tarp , 
v ikiiciu ir l ujlot S' k"”-i» 
R.ichuj. L.riuV' nt, _ — i- i-ii- 
mos .‘-rogo-s ei ■ z- rtirc-vo ir 
t'r " u k 'si į. JL - V ir n p 1 i j c s 
kr i: i uori-'niu užiritrs- zonos, 
k;;-:-.' jį/- pageliau ji; -L-si- 
jųt o išvaduoti iŠ voki- cių 
iš’'ri 'vcrtrvir.10.

;ocr. --OOOC

Li ■? nd ir s Uni v e r s it. t o .t o s - 
.' keltos v

Sz;st?di ni, lapkričio min.. 
24 '. i5vnl^ Ant. Skėrio pos- 
v-it'- Įtik, t-s Viešojene Gy- 
veni-i .; nntredienį, lap kr.- ■ 
2f d. 18 v-1. ė.ipl. inz. Z. 
Bec.-li gesk it- .: itliKnt^-' 
lorijc-s 1 iskiniai (2d);
I<ytvirtą'?i . ni, -1-arkr.29d.

. Vinco Kr.Cvės—Lick-. vi.- 
ė-i-us-' - b s k o t to : 1 ,j :. t uvi u tautos
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Charles Lanius . , ’ .
« • ; .JMACIAU , K.al'P RUBAI U7>FW BUICaRIJ^

(is .'’’Readers‘Bifest,Oęt.1945)
Tęsinys is. iJr .il.

"Me s ';•. F±r-u o d ugną t ar 
dyrna " j is ’ pasakė , "ir x*adau , 
kad tie vyrai nebuvo raudono
sios armijos karininkai, Jis 
buvo baltieji rusai, pavogė 
sovietą uniformas ir užpuolė 
seržantą, tam, kad diskredi - 
tuoti narsiąją Raudonąją Ar- 
miją. ’ ,

Amerikos vertė Ja? pareiš
kė; pulkininke, Tamsta gali 
galvoti saąkad Amerikiečiai 
yra plušai, bet mes nesame 
pakankamai durni, kad prary
tume si tvirtinimą". Smir- 
doff tiktai nusišypsojo ir', 
davė suprasti.kad incidentas 
užbaigtas.

Agentai ir policijos šni' 
pai vaikė Sofijoje. Trys vy
rai sėdėjo su bloknotais už 
maskuotoje nišoje viešbučio 
’■Bulgarija" salėje, regis — 
truodami išeinančius ir atei
nančius užsienis č t as s ve - 
cius, išskyrus ruAtm.

Drauagai ir pažįstami 
staiga nustojo lankyti mane. 
Kai es Juos sutikdavau gat
vėje ,Jie vienodai sekė, kad 
milicija juos apklausinėje, 
ir Jie nutarė, kad yra per
daug pavojinga rodytis mies’ 
te su amerikiečiais. Kiti 
atsisakė bet kur kalbėtis, 
išskyrus atvirame leukm kur 
niekas negalėjo girdėti.Jct 
žmonės ir turą reikalą --.met
rikos pasiuntinybėje ^bejojo, 
ar eiti tonai.
Rusu ir komunistu nedraugin. 
ga? įtarianti laikysena turė
jo dvigubą reikšme: mūsų, 
prestižas nepapras’tai nuken
tėjo, tuo tarpu, kai Sovie
tą prestižas padidėjo. Bul
garai greit pastebėjo isstu 
dijuote, norą siu rusų veiks
nu užnugaryje. Draugelis jų 
stebėjosi, kaip tokia galin-
ga ir respektuojanti tauta.

(tęsinys 6 psj.)

gali Tikti pasyvi prie tokio 
pažeminančio.traktavimo.

Dieno iš dienos bulgarai
gyvano vis didėjančioje rusą 
paunksnėje. Kai žinios apie 
prezidento Roosevslto mirtą 
pasiekė Sofiją, komunistą 
teisininkas pralinksmino mane 
i' savo klausymais:"Ar Tans- 

• to. nemanai, kad naujasis pre 
zidentas bus komunistes ?" Ji 
Mes esame čia labai stiprūs, 
Tamsta žinai, ir Stalinas, 
turbūtfreikalnus to."

Komunistai tikisi padary
ti Bulgarijaxekonominiai pri
klausantį nuo Rusijos, aš 
pažįstu amerikietą tabako 
pirklį, kuris praleido,ko lis 
m'nesiūs Bulgarijoje, nogi - 
nant užpirkti- taboka.,, Jis ve
dė dery bas su komunistu, do 
ninuojana Tėvynės Fronto 
prekybos komisija, kuri pa 
griebė ki-kvien ai tabako 
lapą,. Kai amerikiečiai pasiū
lė mok'tą doleriais* komunis 
tai paraiško.,,kad Jiems rei- 
kalingos pr.kcsl Jis tada _ 
pasiūlė keturis klg. medvil’ 
nė s už kiekvieną kilogtama. . 
tabako. Bet komunistai par
davė tabaką rusams, kurie 
užmokėjo kaina atitinkąvai-a 
tik klg, medvilnes iž vje
ną klgs tabako. , v '

Griže s Amerikon, as^sųzi” 
no Jau,' kad Rusija pasiūlė 
mūsų bendrovėms d Įdėlius 
kiekius Bulgarijos tabako 
aukščiausiomis kainomis. Ame
rikos tų< 'ko pirklį^iį mano, 
kad rusa? neturi noro leis - 
t i Bulge? ąms betarpiai tu
rėti reikalų'su Amerikos i 
atstovaisJie patys nori 
gauti tabaką ir" jį parduoti 
fantastiškomis kainomis Arne 
rikos užpirkėjams.. . ,

įs i Įnirus Te vyne s Frontui, 
Bulgarijos iždas buvo tuščias

5
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Buvo nutartą išleisti "laisves 
paskola”. Vyrai su įęolkosveid.-. 's 
ežiais naru^pintypesirašončiu . 
Kiekvienas bulgaibs ture j.; pas i 
rašyti. ' .

Komunistei daro visas p-i.ston 
gas rusifikuoti krašta%. Politi
niai kursr.i tapo naujų mokytoju, 
įvesti i mokyklas.

Dauguma. senų mokytojų randui * 
si koncentraci jos -stovyklose"po 
litiniai nesveikų per&uklA jir.nį” 
Vadovėliai tapo pertaisyti kuriu:*. 
Rištiniai rusiškojo dvasioj., -du
sų pr-oyogandiaė mašina. dirbs pil
nu tampu. Kin.< aparatai, k cnt r - 
jlė ir valdymas taipogi pilėnai 
gĮri-vc-stas .

is radau neįmanoma parašyti 
sąžininga ir teisinga^ pranešimų 
iš pačios Bulgarijos. kontaktas 

f su išoriniu pasauliu praktiškai 
buvo nutrauktas. Sovietų cenzū
ra veikė gricg.ciau,nc-ąu kada 

jnors. Privilegija siuntinėti lai 
skus į užsienius būva staiga

I sustabdyta .Telcf oniniioi ir t-..ic- 
|grafo susisiskinai buv? nutrauk
ti. Tik tai einzūruoj anaos te
legramos į Ne v: Yorką ir Londoną 
galėjo būti siuncianos-via Mas
kva. Per daug informacijų apie 
tikrąsias krašto sąlygas 'buvo 
bepradėją skverbtis i išorą. 

Kiekvienas stebėtojas, ku
ris mate,. Tėvynės Įranta' darbą, 
galivpaliudyti, kad jdi nera 
"plačiai atstovaująs visus gy
vento j?.udemokratiškus elementas 
Kai kuris bulgarai, pranašauja, 
kad 2-jų metų bėgyje Bulgarija 
taps Sovietų respublika.

{ Galas)

I *
Padėka.

Mielom tautiečiui Verseckui 
Jonui [Hale Ine) davusiam Glasen- 
bacho lietuvių reikalams naudo
tis neribotam laikui savo rašo: 
majo mašinėle^ reiškiu nuošir - 
džia padėka.

Glasenbacho lagerio 
T.Į.-tuvių Komendantas.

£ 1 ° S Kr. 12
B* Brazdžionis.

Kareivį© pasakai

Ant Upės kranto jis sSdeje trys
Suva, piemuo ir sužeistas karyi.

- rimo''i.š daugelio diena
. tokia rami?-

Kc' lupom tara jįa.ne žodzinis-
- širdimi^

- ..s prasimušus tris kartus 
esu

Pro ugni artilerijos ir c;i- 
kasų,

era nartiženų kerštą ir kru-
' tas, -

Pro sprogs tane r-? a lėktuvų bom
bas , granatas»

P-.'o kunūs kritusių karštoj
kovoj i raugų,

•.Dabar jie r'ie-go amžinu r-iogn)

Ir -ir :• likimo valandos sunkia;
Gyvybės kaip išgaayr<ršaukias

Kaip po kovos ilgėjaus vak-re.
Kas kart arčiau alsavo r-.en 

giriu, v
Tėvų lauksi kvepėjo saukdami
Ir ūi< vos ūžė kaipgi e s r.ė 

graudi.
Ir pro aliarmų pavogtus ssr— 

‘ * nūs
Vaidenos metu zeidzirutis su- 

V ?-'dc
Žmona, namai ir ą--sakos v‘

Ir prir jo kojų sprogo svie
dinys .

19.7-1 $44.
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Kultūrini' Darbe Kronika

Visu'tinia Liotųvįų'Gy 
v.-ntoju; Susūfinkiroš .

Š. n< Lepią-loio “ičnz : 
25 f., s kr." Ii : ni , vai. 
C lescnbacho stovyklas ki- 
-’.■•••■ solėje bus vi su-:;t in" s 
grlzburgo lietuviu spy - 
gardos susirinki: is s, ku
rio dnrbotvork Jo num? - 
tyts : Konit-'.to pron si-, 
-c s, Konitsto statuto pri
ešinas, Kcnit'to- >y re- 

.vizijos komisijos ir gar
bes.' teisias rinki::- i> jel'.u- 
syriai i r s unanynai. S u - 
sirinkinan kvircisni visi 
tautiečiai.

Salzburgo Lietu
viu Kb~.it* te s.

Kor.iit-t"s i naujas po-si- 
c °

Salzburro Ii tuviu iv 
-.it t‘-s iš rkinerstr. 4^ iš
sikėlė i F finstr. 7^ iiX *• 
Li.tuviu moterų ratelis- 
įsteigtos Ii-, tuviu “
ru retells. č'>tvTii ~
lib už-Zi.viniai : Korių,, 
globs o)oprupiniių?£ iv-is-.u 
b) parų-Šimas švenčiu^ pre 
gf1 siuntineliux. v , xr 
l'ri'jšĮtoleūin1" ruoša b', u°v 
ledu eglutė b) surcii;Į -ns 
:rograrisl<‘s'’ ir ėovanci's- 
B: to nasisakyta y*'?1'1" 
b: ii xi^irnen k'M.rtui^ 
ir pasiūti tautinius 
buzius, bei lot riję.' - 
Tautiniu kostiumu si-itvi. - 
r-.ui va.dov-.-uJa p. i-ūsk^^-i • 
nė ir p. Genuti c ne. -

M . Lietuvis Koriu-' -
Sjrnt<ls-proEa, 
kricio r.;n. 25 d. ■
salėj', ivyks.to. kukiųs^H” 
■nine J irias 2 kuri ruoši'' 
Barbe draugija. . ,

’ I rbnįą-ljiue ^~i el
niai kVl--C12.il c.TbJ-x

•p-tviu. ė-' priklausonybc s 
Sv' nt'. s I.Iin5 J Inos.

b . i :. 1 r.pkri c i o nę n • 
Gins -rbęch.0 kino sal ’J'’ 
įvyk: iakilninges Irt - 
vią L.', riklnuso-iybčs 
^:v .nt s -in; Jinas',

/vt i darylio kalbą pdp 
s 2 kc La t v i u r,.orii t <. to ’ i 
r- - j ••. ki’lbo's buvo, su — 
gi lotos latviu -tautos 
Eirmas. Vėliau sekė sv i- 
kininoi. Sveikino. Lstų 
Koiiit •: t o t'irnininka s >. o • 
Lietuviu Košitito ;.ii‘ i- 
ninko svilkiniuos buvo

rskr itytr.s .
Stovyklos direktorius 

Gullicn savo kolboje 
p“ reiškė isitikini-ią 
k'-d Pabaltijo tautos še- x 
k~nci9s šventes gilsien- 
ci~s švisti laisvos ir 
IT: priklausomose t T vyno sc 
Kalba buvo palyč't:: rrioh- 
sriingo: -i s ov a c i J or.is.

Po iškilmingos de.- ' 
lies sek' koncertas ku
rį išpildė latvių rųrin
kai. Kone - r; tas pr v’ - 
Jo -'.skiliojo nucto.iko - 
Jo.

Kultūrinio Darbe 
•/.raugi Jųzada spaustuve — 
j.-; spausdinti liters - 
turas ir none žurn'lo, 11.' 
vynčn" Vyr. redaktorių — 
• ■.i y kviestos dipl. t:mi
sininkas Vyt. Ant'. Lor.i - 
kr ova

IĮ ,5-• kr-sdie. ai b.'žny- 
ci J zocĮo yi^doti vyrų 
choras, Taipkz'Qaa daly
vauti pai.ir.llosc: ir solis 
tai. -

^.KūsU Ziniu'adninis- 
t ro c i JG pfancš o , ko d '' Die 
nes Ziniu’: pre nugų ratu 
ilki m :: t u'galo košt uo j an - 
ti 5,5c'Hm. _
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: g ^-ų- j^ųsios zi&i o s

ftijiki ~tO- _davinisi, Bulgarijoj « 
London-»iapkr .21 d. ■:■•-•■./
i'cfi j os rpSia ^ank.į.3.,’?Ci- už 

- t-., vyrios f tentą, ęusidvčanti-'iš
P s nki »\. pe r t i j ų; b3 a n v o • 88 7-, n or s 
opozicįų- ’.ikininku'• Partija .ris 
kimus boikotavo, - , ,...; v.
wašington>-• tekr ,-2i č,

Ko r York Herald Trbute kor'; s - 
pond.-r.tas iš tendono'rtec.;ii 
autore tatigo skn.oksr i •; ran..-, 
šavs, kad Britų vyriausybe Bul 
č.arijos vyriausybes i;«piirsfcins 
Tas yra -.grindžiteic- tuo,, ked • 
ir •<o oc-ktedienį įvykusių rin
kimų vyriausybe i.-ra demokra- 
tišlm . šiuo ji- tesr-ikia vie
no teršto nedemokratiškų z<ži- 
mų, tuo t-:>rpu. kai kitame .krės
to tų .neis. vslcymo ferma -xį- 
pazista ir Patvirtina, kaip ;-f 
vvzdhiui lortugalijoj. Kai ku
rie- stebėtojai iius»p»e, kae 
tarp rinkim- Portugalijoj ir 
Bulgarijoj labai didelis pana
šumas yra* skirtumas tik „JAV 
ir britų laikymosi, kurios Bul 
gari jos atveju labai p-.icžtai_ 
užprotestavo, o a.pi- Per cu^—Ii 
j-o" nutils jo. Tas nevienodas lai 
kymasis .duoda p^rindo nujausti 
vakaru sąjungininkų antisovis- 
tiska% Vndeneija, Balkanų atž
vilgiu.

JAV diplomatas pas karalių.
Michael. . ’ ~ '

; .Bulęarcbt,lapirrįcio 22 d, -
. • '.Pagal vi >neų Ho uteri o pre- 
.-.ne-siiite vi;nas JąV ųžsi jnio; rcl 
. kalu ministcrio asteninis .ko-' 
tęs.polid -ntas, kuris pirmadie
nį grizo iš Maskvos buvo kars 
liaus Miete-Iio užkviestas plis 
rytiems.

?3g'’l kita% fisutsrio praneš 
Šimo, pimsdiGnį naktį buvo su
imta’ didelis skaičius* ūkinin
ku partijos nariu,. Taip pat. 
suimtas.-ganoralinis liberalu, 
pertijos sjkretorius Costanti 
Bratiann.

pašto susisiekimas tarp 
Austrijos ir .Vengrijos.

I,end on, lapkričio 22 d.
V-.nnru pašto direkcija pro 

neš1, kad' tarp Vengrijos ir A 
Austrijos ir Vengrijos ir-Ru- 
munįjos vėl yra' p-tto susisic 
kirtes atidaryt.s s'.’

/ašingtenas, lapkričio 21. 
Prezidentes irum-n?s p-sek", 
ke d n t omine Borib '- yr-. s t -. ngįj- 
nesi, panaudoti pramones tiks
lams*

vi

ai surado j^rktike n-iujy..
sala

■ Maskvos radio pranešė,.ted 
-r^s Sovietų laivas, kuris pa 

?Įsuke iš archangelsvasario? is no Arkko į tyrii'-aji'-? Iralįon- 
uiJC‘- nerado ri& Go r zdiv. xstrado vien
piudsc -nepažymi
jūroj .tesure 
ro pate-afetyj

. Lond
ir: Pr-.ncuzijrJ 

-sitsr •;
U

lią t - i-sn' 
užklausti

ki.; bus j u s nt,
1O

■ro kero nusikaltc- 
vįsi nusikaltėliai 
ar prįsip^žista 
?Pts£Jte> fed nt.

lūsu Žinių'-' .radi'kcij
■•Mūsų žinirs’\ redaguoja fe^kcins Įcole^jd 
ciušti ’-■''i’1'3’1 Žinių'- redi’kci.'lal b-1'--Jr'■*••. ? i ■i

i

50 nf..
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