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Lietuvos He priklausonytės 
šventėj - Vasario 16,— toji , 
yra jau eis pat i Ta šventė 

.nes rengiamės iškilmingai ir 
turini ngo i .pa minė ti. ’ Eyžtąriė s • 
jų švęsdami, pasirodyti ir lai- .. 
tatouciams' — mūsų šventės sve
čiams ? Viešas po i’s rodymas see- - 

^no-Ję pareikalauja is mūsų la
bui-daxig- -darbo*-Es-onc Be lygi
nus,:- naž^' kolonija/ t odė 1 ir 
tinkamų žmonių atranka bet ko. 
kiln .s o c nes .pasirodymui yra . 
lobai ribotą, Todėl tenka pa
sirengti iš to ka> turime i No
ra .rimto pagrindo teisintis 
kad niekad nedainuota ohę.rs 
kad- nei kort-ų gytenina-. ncą Ei
dinte. '.sienoje;,arta', niekad ne te
ko.-jokiu ranicdUrbiu/dlibti';

..•ik.lkalfngą . t ik padirbė tų/ųv.': . 
■< ..ų/^fra/suprantąma/;kadVasa—-•-• 
,ric'-i&.—/tos s Ventės: pas 'iron-', 
ginui .turine .paskirti daug. 
darbo’ir’ laiko ^ ..Turint dėme- •/ 
įsyjaL$ui^k^>^oro Ir Tauti- .-? 

.Lietuvos 
Nac:om až. 
i'A.m.ažvydo 
i i^ioteka

nio ansamblio dauguma sudaro 
d irt ant i e j i ■ asnę nys, vt ur ė s i-r 
ne pripažinti tiems mūsų tau 
t L., čiams — .ėeis/ ’kurie gružė 
iš darbo,, dar kasdien po 'tris 
keturias valandas skyria cho
rui ir repeticijoms, dideli 
deki Qguma ir pagarba.; wT-- nka 
tik palinkėti Jiems iŠtver -

■ nes iki galutinio tikslo -r- 
pasirodyno’scenoje -arba rank 
derbiu -porodoje Z .. .

Atskirų kolektyvų vado
vu^- kurie 're pro žentuos nū-; 
sų šventėje lietuviškąjį me
na. turi dar daugiau d'arbo 
ir atsakomybės; Kolektyvų na 
-riai turi juos suprasti ’ir a 
s aro n~ draushir.ganu hpjips un\ i; 
kinti jų darbo/IJcpriięiski-’ .

.. ne. prie -'to/ ?kad,ė pavyzdžiui, 1 
•choro. arba.-ansambli a vado
.vos turėtų titi. po\kambarius;.;> 
ir kickyiejnų atskirai’nal < ■
d aut i a tvylų i i r c p : t i c i j ų; ■
Ne pr t ka lušbmyhes, išve ntė i, <paši‘ .•.
'3?tfpųkiĖicėtii&įąaeSO.t'^l > _',-ų v';t 

Ant/ K.
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. '-•■ -jSi?-savsl-tč "U1IO suVazi s Virins..' 
.-tęsė.; s;ąv:o,;.darbą. toliaui . ,: '
^zfk’ntrądri'ūi. -buvo'Šąjugvunč-Tary -

.-, ,t csvieiįbals'iai -pasiulytąs TIKO • 
gjii* seki?.A-teriunlu’Norvegu-užsic~ 
niu reikalų ninįs'tra's TrygVic . Lie 
Be 'jo kandi'fa.tais, buvo JAV pasiū
lyta. Kanados pasiuntinys 'Angli - 
jai Letter Peras s on ir is SSSR

■puses Jugoslavu.pasiuntines Va - 
singtbnę-i Šir-iįo ir lanku "ųzsienitų 
roikc-luii.iinistrąb Ržyiiovskii .

tą ^ią>i'Sj dieną, UNl kdr.itc tas 
bocialį-ni-sxis Ir kultųriniąbis kla- 
syn&ns’ •s'vąrstę pate gc iiiĮ -Europo
je klausymus ingos laW jos delega
tes buvo nuoripnča> -kad bcnar.'.iug ų 
klausymas- nėra svarbiausios reiks- 
snčs . paugr-lis tu,. Icuriių sugrųži- 
nir.ias' nebuvo 'galinas, yra -entide-’ 
nokratiniai,-;.clementai,. -ųrn-.t ka
ro nueik? Itė/liąi >. Jis pasiūlė, 
kad asnenin,-kiiųie •nenorės austa-- 
t y t ų • la iktu pa s inaųd et i kv i -•: t irai 
griž-t ii- Te r ynų/ Jnc te ikti joki bs 
paranosi'. Anglu, užsieni \\ re Įkalu,. 
tini st r n pavaduotojas iio-.l Baker' 
anglu ‘d-l'.gaoi jos^yardu -label . ' 
starkiai pasipriešino .Jugoslųvią 
de Icyncij os.,.nub:iohri ir pabrėžė p 
kad pob ? gė litų klausymas}- ę gąs ■ no---' 
paprastai .did- Ils reikšte s« Po - 
niu- Tioos.evvlt Jay vardu pare n- 
britu, nūs Įstatymą, taip pat ir o- 
londu, atstovas Sasschį kuris ' .ano, 
kad-kisltr i ends'->c tėvynes žilo 
gus turi; p-ątgė.apSĮskųsti, arjis 
nori- '•&. ?.<iei. sava kra.Šta s ugižti 
net ir tūtf'.ąt-žv ilgiu./ Jęl jis' • > 
kaipo kero-nusikaltėlis į priva- - 
1ctu būti išduotos; • Ję į krašto ' 
valdzi&į.--'kqriene ’pašė gi Ii s lyra • 
radęs lsaU-\ prię'gįaUdąjf-nc hor-tu,' jo 
toli-aiit'išlaikyti Ur’dcl tautinio 
bailjiutoijr^ųkĮKįjjj^.suhlaii'Ai;j,tai ■■' 
prlvaio ^arptaįtinc organika«ija, 
kuri. s’pc liallai, irbt tiksltii tu--

- 1 V-.-*.'. n - t ... ’r. . . . ; .

' v. -" •
■ • V-. --.'j;

ri. būti' Įkurta, rūpintis ' tokitų 
?• įjėionkd;apgyvandĮniėiUl Si orga

nizacija privi-lė-tų glaudžiai 
dirbti su UERlte Ir Sąntė.rvinin- 
ku-okupacinė-ni s je goti si SĮ-ntt^ 
tariną be to pėrėn-': Kanada, Lon 
ki j a., Be lg i j a, 01?nd i j a,

Juridinis UICO. ko;ii t e i a-.s pa
siryžo paske lbti, sekantu genera 
linio sdsirinkiMo chartos pnra- 
grofa,. : . ; . ■ . .- t ■ ■
: u Generalinis Susirinkir-ios 
preso ,gė ne relini, gi kis toriu to.i 
k?’ uyiinčiU', ncyąslstiniu. valsu 
tybiu' vyriausybe s’, -lUr ioš\ nėra- 
UI-IU nariai, pekviesti- atsiunti .- 
sutikinus ui;t Įstpjiąp tikslu i 
Žodžiai .nefasistiniū ’u bu vo 
Jk.nanbs ir UĮcr. inos pasiulynu 
Įterpti/ Pinidj'. 'vietoj-'- Ši jĮp- 
k'-iiii-iaš. yrą hukrę iptas prieš 
Prenkd'Ispaniją.-a . ' e.;;; ' i

l're cįpdisni. būvo .gene ralinia- 
-•...1 suvoziavirr.;' septyni? is bal - 
seis -prieš- tris- buvo .-.nutarta prt 
i:..'.ti .Į GILO socialinę•■ ir uklri\ k 
ko eisi ją- Pasaulin'; Profesiniu. 
Sąjungų Urgsnizeeij?s; g ( ę

Vis ' dar sirų ša.viit ę' d'-:tiesio 
centre stovi Irano klausymas< 
.Jungtiniu Tautu, Šatų limo Taryba 
nutarė .š.\: gih.cą užbaigti .lai - 
dž'iant'.J'kaip SSSR, už?i-nių-rei
kalu, komisaro y vaduoto jas'-Vis— 
ij.skis pasiūlė b.. torpiŠkūl tar- 
t is ?be j6“s pus-■ ns i' Sttigtao- Ta
ryba. tašiau posilika teisų kis- 
kv i "nu. h? t u rikąlauti žinių, 
.ari. .pasitariau' igą^ Jei galvų 
gėlė susitorį.~įb_n'bus. paši' kta, 
tada UUO ięis'iš- ši.,y., 'ikalaj jjati 
tvarkyti • . ė. ?•

šis autorines buvę ko turiu.'.' 
valandų gin^o davinys,- kuris yc- . 
grindiiaį susidėjo, is ^odziU.:
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svaidinpsi tęrp Sovietu ati
stoto 'VisinsĮcid ir pritilę už
sieniu^ reikalu ministro Be—• 

' viri., ’■ Visinskis sicngėsi pa
siekti, kad Ir ano. klaus yr-r.s 
"butu,, ištrauktas iš UITO dar
botvarkės ? iFi s sekė, kad

'• »» ic i • Ta ryba., trokšta- t inka
mo šio kičus yrio' iš s pre hd Ino-/ 
tai galėtu leisti bstarpiai 
e.b c J oris pus e r.is t art is”.

-cios UITO suvaz-iavino asmeny 
bos nutarė .{Tųrigtinių Ta.uti 
važiavimu užbaigti kovo y

xS i'ixiiUi-’Vi/ Ta. 1KOS ‘

U. SU'<
• die

'Politinę -pasaulio padėtis 
antrojo.pasaulinio karo y- 

__ labai sunki ir niglota. Ka 
ro valkšnai rfutilo, bet -te<da 
bartinds situacijos atrodo,' 
kad ginklai buvo lyg-ir per- 
-anksti-padėti - toks yrsivi - 
suos--, kraštuose-, o ypatingai 
Europoje, politinis ėįaosas ir 
tokia yra daugybe jie išspręs tų, 
problemų.? Diena iš dienos vis 
daugiau ryškėja dviejų prie - 
Širigu idcalogiju, ~ b^lsevierio ' 
ir dehokratijos y»icsingunai 
ir, interesai.• Kovai jries na- 
oionalsocidlisna., kuris suke
ls .kara šios dvi idealpgijos 
buvo susij'unge, būtį šiai-ko
vai pesibaigus., pasirodė > kad 
ir nugal‘-tf jai negali .sutarti 
ir vis daugiau išsiskyria i du 
pasaulius, i ■. . ..

'.Pirmo ji; nesuta^iiio šeri ** 
klai j' u pa s i rodė ’Pot sdamo » 
konferencijoje. Visas pašau -/ 
lis kraipo d, šia, V Trijų pi -• 
džiųju n konfėrcnbiją. didžiau
sia dėmėsi nanydanas.,’ kad jo- 
J: bus apipavidalintas.,Pfliti
nis Europos veidas, išspren
džiant visus didžiuosius' klau
symus , kurie.; neduoda^ Jiiropoš 
t aut airi; ramaus-dr itąilįlngč' gy> • 
venino. Bet,/.deja, ^pisda no-..

. Ronfcr.-ncija- susitiko';sų;?kli^- -; 
BidaU'ltiir. ’innki- ri- ti'isy kūbiosinėbuvo-Uvoiktosri 

bet tik buvo nutarta privesti ; 
vise, tai isspręstį nenkiįi, di- . 
džitįj u vals tybių;-užriicniu, roi-

• ■' -■ \ e e- ' ni.‘

t Bcvin post.. nis.tr
.■.’Wo?. .. „

-io išvedžiojimus jau pe.be-1- 
gęs,' Jis, nesąs uz tai, kad 

’ Saugumo Taryba išleistu, iŠ 
savo ranlri\ rusu, - persu kon- 
f likt c svarstynąį ji tai 
privalo tu,, pas i laikyt j. ir to7 
liau savo dienotydrkejc .Bri
tu vyriausybėj, nario jis, ne- 

-galina padaryti^ jokio, yri'kri 
-kaisto, J'.l ji ši. Įvyki • lai

ko nervu karo-’.dalinii Bcvin 
ši nervu kara,-apgailėstavo, 
ir tęsė toliau : ■” Jei Di - 
džioji Britanija tuketu, ko-

• ki nors ginia, su betkokia 
ėnriž'ė tautele, tada ji tik
’ sveikintu, .jei. fii r.ažavs.l- 
’* styhc 'sauktasi ginčo isspcn- 

dimui sungurio tarytosDi -
• džioji Britanija .paremi.' P:r- 

s i j.a; re ikalau j ant te iii s 
tvarkyti savo vidaus yc,Įka
lus’ ne s i.maišant treciajam ;
Bcvin pareiškė vilti^, kad

' Bus i J a. lai ky s i s. š i o "dės nįo i 
,Sie, britu nuoxions^viefs -.

■ kai. prirems rinrrikic oi u; e ts- 
' t bv aš Edvard' S t bitinius jun.

ibi š ires'-

ketvirtadieni buvo viešai 
paskr Ibta, Jog.vadoyaujan -

po
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ciaū, jei ncsus'itarė ” Trys į 
Didįė’ji' " f tai, kaip ir buvd 
galima laukti, -nieko gero ne 4 
de've ir užsi’nių reikalu mini?- 

. ferių konferencija,^kuri net 
ištisą'nensšį posėdžiavo Lon
done ♦ ,£įu po šimiznu tada Londo1 
no ir''New Yorko spauda- .kone - 
tūtavo,’kad pasaulis dalosi į 
du įskirtingUs blokus.; į.
;lo Londono k ohf c re nei jos 
Lutp“,'manoma, kad ,ycl, susitiks. 
". Trys Didieji " Tačiau Tru
mą na s A tie c ir S t ali ną s ne s u- 
sltįko l, Jų vieton sitį metą, 
saušio -menesio pradžioje Mas
kvoje-, susitiko trys ;■ užsienį ų 
reikalą'.ministerial» Iš šio' 
susitikimo gal įdomiausia yra 
tai ,ė kad ' buvo nutarta go guže s • 
menesį.'Paryžiuje sušaukti Tai 
kos Konferencija.; Bet šiuo.me-> 
tu vykstančio Sąjunginiu Tau- .v 
tu Organized jos general!'hi o 
susirinkimo dvasia'-ir dirbu 
re zuitatai verčia rimtai yh 
abcjoti,-^sę gales paskirtu lai 
ku įvykti '• Taikos Konfcrenoija 
Juk 'reikalinga" yrakad trys . 
didieji olijantai, o tiksliau’', 
pasakius'tie du skirtingi, blo' 
kai - bolševizmas ir demokral 
tija; iŠ- anksto susitartą su
tvarkyti pasaulio politika^ pa- 
gal tuos pasižadėjimus, kurie 
buvo Są junginėms Tautoms duo
ti karo lietu' ir rposkcįbti At
lanto ^Kortoje baĮ:-Teherano \ 
ir Jaltos 'nut c rimuos e > ’ '■

Ari rikh. ir Anglija' pabodo 
. iš s e y cm,pu s ė. s. ku o..."di d ž i o us i u s 
noiūs- ir, .-pastangas',.susitarti

■ ..m-m; t-

psi;*r -t ą
ir išpildyti savo pasižadė
jimus, bet antrasis partne
ris- - Sovietu. Sąjunga- - yra :■ 
nesutariamas i Jis nori vi
suose karo metu užimtuose 
kraštuose įvesti e.avo reži
mą,; kuris yra- gri< žt.ai prie-

- šingbs visoms Joms laisyę£š 
kurias buvo aiškiai -pabrėž
tos, Atlanto. Cb,artos dėklam-’,-. 
•cijoje-i iūip- jų Vakarų gemo- 
kreti jos ir dabar nei Zings'. 
snio_ neatsitraukia ir./jpkio 
kompromiso h-'daro L Didieji 
Amerikos ir Anglijos politi
kos vyrai jau n..kortą yra' o . 
oficialiai psr' išk;, kc.d ti .* 
idealai del kurių į krų įs
tojo se-junginės tautos tu - 
r ?s būti .'įgyvendinti . Gi tį - .' 
idė.c-.lai yrn_šl'. jokia tau-t 

'"ta neguli būti >"vei’gtr ,ki ■ 
. kvįęnąš kraštas pats loiš.-

Vai apsisprendžia dėl savo • 
viduines.politikos, niekur- 
negali būti diktatūros; nie
kur negali būti tiki jinojz.o 

. džic, spaudos.ir politinių. ■ . 
pažiūrų laisvės^suvaržymu ; 
Pagal tai Sovietų Sąjunga -■ 
tur-etų*aplcisti Baltijos 
kraštus, Lenkiją, Čekoslo
vakija, Padunoj.us valsty
bes ir t,t. 0. su tuo bolše
vike i į kaip j eu aiškini pa- 
s ir odė, j akių-būdų nenori’ . 
sutikti; ■ . .. ..- * m

. Karos- pasibaigė , b< t y, 
taikos i-nėra Tabs laikomos- su 
mobilizuotos kęrruomenės;. ir', p 
kalniai' nauji ■ 'gįnkįaįį^A.tjįtiš 
p.or'pdys,- kas esųtkikš3žnohi~,H 
jai“ tikrą- taik^t-bbkbųf.c.rih-ri- 
cijos ar ĖlnklaįąąĄį.- <
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xJo Šventenybė Pijus XIi:at- 
lūcia lietuvius tremtinius i .

l;s;
reretaria'di Stato
di Sun S ant i ta ..

Kr. 5£?0/45

’ ;Is Vatikane. kūmu$ 1945.
16; ■ m • . • ’ r ’

Jo Eksšlėnčija Kauno nrkivys* 
upas' Juozapas Skvireckas yra 
avrs.ųų ■'Vp.tik'ano toki oficialu 

o

Apaštalinė Nuncijatūra Švcl/ 
arijoje persiuntė Jo Šventeny 
ei Popiežiui Jūsų ir Jūsų ?a- 
albininko, taip pat ir Vilka-, 
us’kio. Vyskupo Auxiliaro šių n, 
lapės. I9 dienos laišku j lip
danti lietuviu^ tremtinių Vo - 
ietdjdje padėtų; '

Sv^vjevas nors’ jau is kitur 
;ino.rjr? -nelaimingav ir prislėgtų 
fu likimą, tačiau Jūsų aprašy- 
;os ’.včlaimės negalėjo skaityti 
icpajusdariap. naujo širdies 
ikau^mo. Todėl S v. Tėvas, savo, 
jcviskos iicilės skatinamas, da' 
?ė ir .tebedaro visus žygius/ / 
dek tat yra jo galioje-/kad7’7., 
Jiems,,pade tų?
,„Jo Šventenybe ture jo’nemaža 
ižiaugsmo, gavęs iš Jūsų žinia - 
rod tu. gerų katalikų tikš j imas 
ae laimė’ j c ne tik. nrsumažė jo , 
bet dažnai dar tvirtėjo ir,.Vo 
.rietijos Vyskupų padedami Jūsų, 
tautiečiai tremtiniai naudoja
si savų kunigu lietuvių kalba ■ 
taiki emu -reIlginiu patarnavimu 

. Vyriausias Bažnyčios Ganyto
jas visuomet' Ir'-visiems: Jo’my
limiems katalikams" teikia savo.

padrąsinimus, kad jie tvirtai 
nugalėtu visussiu laikų ziaū 
rūmus ’ir ne tikrumus / nes Die- 

' vas neapleidžia:nei Vieno, ku 
ris pats nuo .jo nenutolstamo 
teisingiesiems. slapčia ruošia 
nematomų ir puikių dovanų;

Šventas Tėvas ners rūpinasi 
* visais savo sūnumis, bet dar 

1 labiau rūpinųęl tais, kuriems 
.. tenka . skaudzj.au kentėti; .;. .■

Gi' kunigams * y ir nuoliams, 
Vienuolėms; jauniesiems levi~, 
tams, kuriu tūrėjo palikti sa 
vo Tėvynę’/•Syi.Tcvas reiškia . 
tevlškda.'mclies ’jausmus ir pa 
gcidavimax, kad .jie maldomis , ’ 
pavyzdžiu, darbais is vieno 

Pcitų. -su savaisiaist ir kad i 
skurdą bei varga patekusiems' 
į-adetū kilti; - \ ųx|

■ Pagaliau, visiems aukščiau
minėtiems, visu ;/lrma Jums ir 
Jūsų dviems Vyskupams Šv. Tė
vas 'meilingai suteikia apaš - < 
ta’liskaji laiminima, dangaus 
pagalBos1 laidaj ■ ’ ' . •

Lieku su tinkama pagarba 
, Jums palankiausias .? ■

Dominikas Tardini .
Jo Eks c leno f jai ■ "•

: Kauno Arkivyskupui 
'Juozapui JSkvircogui

■ ( 'T^ i'.Iunoheno-.. ”. Naujasis
, Gyvenimas")

• ■' j '1 » ' .Sunkū bė jusu^ tėviškė s- arimai
• Pilni žiemkenčių’„po pusnim rugių 

■‘0 pakely;p,ųpiųtojęlis ’ryiii.oj ? 
Ir7saugo’ jūs/‘ir saugo jūs7-' •_

. /:;/././•; 5• <1''■ ūgiui■ -7...

1
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skaudzj.au


i o ę Nr

leuri beveik Jau snausti buvo prad

la U S U

% l, ’ ■ ■

Su ^triukšmu atsidaro nolcy-kios .• durys, ir vaikai 
kaip .patraką .pasileido namo pas savo-geras riarias y. • 
.valgyti karstu-blynu. i',st,:lisi kuriš atrodo .yri-: s., 
kelias valUndas lyg išniro s, dabar, atrodo,■ lyg>- '■ ■ 

yoikai. riaiąčšį ■ praeiviai.! po ko j of ils,,.-. 
štbviriG jo? prie' kraut už i u langiiy ir garsiai ‘suka - 
voĮ ■ _. ' ■ .• ; -.,4. ; ų.

Is mokyklos įsa jo senas inokytojas ir sunkiu pa
: žingsniu, kažką vienasrpats kalba danas /

jo i •-.ųarius.;' Mokyklos-sąrgįiė pasįė.pž šluotą, ig--< 
^layą/iįįsuą koiibUrius, užrakino duris ir nueje/i. a 

:- •Ks■?■’’’ ‘ ‘‘■•5 a , •'-. ■ v- . . . V. •• • .. - ' • •: ” *
bėvo butą. Saule panazu ritosi >uz riiestc li-o langą <
ir kambariuose doresi-,įąnšu. Mokykloj buvo tylų J' 

'.ir tuščia
_ Senule;

jusi, nepatenkinta žvilgterėjo i juodą suolą c-i- 
' ’issAį ir peik t e ant vieno' suolo Sakalėli, kūrena- 

žąsis Jonukas buvo už;eirs.es k Skuduras, su kuriuo 
Visuomet mokytojas s.luostydąvd lcntas poklause :.
Na, ko tu verki, Sakalėli?..-. Sakalėlis gr o u -• 
dziai atsiduso ir tik.tiek t-enasakc : '" Verkiu 
t odei, .kad jonukas ne tur i s dabar' is. ko.pokytis . •,. 

.‘irfryt’oj ‘inkidk^s •puiioltUl“. Xcrita';-tik;>sUsi juplęd.,-. 

.ir 'Pasakė ’ “ 0 tegue visuomet ątyd^iąu pasižitoi
& nariųš jaoskubr. danas

Jlr\kTjtikrąją, ko.i kit 
feyklą, Jonukas ^g? v o' du ,

t veikai sųg jo. i no'* 
ko hęr.iokc joi Į,
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. Nr'. 21 Z INTOS

Pagalba Yegggijaič
UNPP—oš Centralinis Eomite- 

. tas‘paskyrė viena milijoną 
svarą Vengrijos sveikatos re- 
kalamsi Is tos sumosVengri- 
jaibus teikiami vaistai ir 
būtiniausi maįšto praduk tai 
vaikams, ir nesoloms mete rims 
Be.'to, UiJBBA greitu laiku nu-

■ Sius į- Vengrį ja savo special 
? -lą atstovą ištirti .veneriniu,

; Tito išvarę .šakiečius l
- Pagal afici.eliu įstaigų -, 
prane Š imus, laikotarpąj e pas- 
kutinią dešimties dieną i V 
Vienząbuv:? atvežta iki 5*000 
tokie cią tautybės Jugoslavi
jos pilieaiUp kurie priėvar-

■ -ta;buvo iš tėn Išvaryti; Iš
tremtieji pasakoja, kad jiem 

. buVe 'įsakyta per 15 minučių

■vietas ir tik su. mažais pa-*- 
• -kietais atvykti į pakrovime-'

stotis c -Prieš tai •■■is ’ ją buvo 
atimtas visas turtas; Jie bu
vo sugrusti prekiniuose vago
nuose -kelionėje ’gavo-tik 
duonos ir vandens; Viename 
transport:'traukinyje'IŠ ba- 
do ir šalčio mirę. 6 žmo nes;

Austrą laikraščiai su pa
sipiktinimu apraše toki než
moniška Tito valdžios elgesį. 
&u tokirelą tautybes žmone-- 
mlsį Gi Austrijos alijantą 
korinei- valdžiai toks Tito 
valdžios vokiecią repatrija- 
vimas iŠ Jugoslav!jos, apie 
•tai nieko IŠ'ariksto neprane,— 
jsant-sudaro didelią sunkumą;

' . ' Anglį ja nesutiko .nutrauk
ti santyki7? su Franke Ispa
nija;..- t

PrandUzią

pasiūliusi Anglijai nutraukti 
diplomatinius santykius, su', ' 
generolo Franko -Išpenija,^ta
čiau Anglijos vyriausybė šitą 
p siulinas atmetė i Anglijos vy
riausybe Ispanijos atžvilgiu 
veda tokia' pačią politiką,kaip 
ir buvusi Churėhillio vyriau
sybė , bei Jungtinės Amerikos 
Valstybės; 4 ■' ą .-; A; .

. Montgomery, - Didžiosios / 
Britanijos gcncr. Štabo Virsi: 

ninkas;.?'. į t- - ■
■ Karo Ministerija pratiesė 
kad karalius patvirtino marša
lu Sir Bernard Montgomery pas
kyrimu Didžiosios Britanijos’ 
generalinio, štabo viršininku; 
Maršalas Montgomery šias pa - 
rcigas pradės eiti1 nuo 1946m; 
birželio 26 .dienos;

Franko susitiks su s®sto 
.'įpėdiniu; >

Ispanijos sosto įpėdinio pa 
tarėjas, pranešė, kad šios sa
vaites pabaigoje į Portugali
ją atvyks Don' Juati; Jis, spė
jama, susitiks .prie. Ispanijos 
- Portugalijos sienos su gen- 
Frnnko pasitarimui del monar
chijos atstatymo Ispanijoje';

. nacionalizuotu-anglies 
pramone.

Anglijos žemieji runai-.359 
balsais prieš. 182 priėmė pir- 

. mąjį darbicČiąvyriausybes su- 
valstybinimo įstatymą, kuriuo 
visos akmens anglies įmonės, 
perimamos iŠ priyaciiįnavinin
ką valstybęs'.-nupėavy'bcf^''.;<•

Vengrija paskelbta,;'?
.. .respublikai., į '.'■?•<•■.’•' .

Vengrijos porlamcntas sau - 
sic 30 .dieną paskelbė įstaty
mu kuriuo Vengrijoje įvedama 

: Valstybes valdymo-,forma - res
publikai :
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-■.8 Z I ii I^O^- Nr i 
— ---- j----- ------------- -  . ---- —v.

— _j ■ • ? s -v' 't.- ■■ ■ ■

"inkiną rc-žūltatai Vokie - — 
". Aižctfc* - u . ,

v Tcrcitą scknadienĮ:aherikic- 
čią okupuotoje Vokietijos daly
je zįvyko Tinkiną! į vietos.-sa- 
yivaldybcsi'rBavarijojč^daugiau- 
*sia'bals^ gavb'krikščioniū, -so- 
cialdsttf Tpąrtija^-Hčąenc'TkTįkš-' 
cipn'iu demokratu part i j a; An- 
tri, vie tą balsią dauguma ’ gavo 
socialdcrickratą- perti ja,, gi ko- 
nunistai ąbc jose . protinsi jo sc 
tegavę tik 2$ baisuj '

Kandidatas j, Vengrijos, pre 
zidento pasta,* -. ■

Haząjrę fdcini-nką partija, ku
ri -yra Vengrijoje, didžiausia 
nūt&rė .- dabiitinljnini steni, 
pirnininką Tildy sios partijos , . • --- kuris nrirš kana 5atstovą išstatyti kandidatu į brnnncr., kurąs prieš ąarą 5

^„<-+0 Vrn- rietus kaip inžinierius dir>o .. Vengrijos pT<-zidcnvo pesTe^. vęii- _ - orV4-4-n Salimuos vv — 
grijos sooialdėnokratu ir koriu- ■■ ■
nistų partijos su- Tildy kandi- g^u sutiko^ *
datura sutiko;*' p.. ą • kyrinu sutiko.

Sud^įnįh.Jėjl Pranai-' ' '1™““”^ '■
los vvriaūsvbė I .^stojiną

Sausio 26 dieną, bUVo paskcl- ^^Jniįf^u^TautFšū
tas naujos Prancūzijos vyriau- Ašybės statas; Si sįtatą su . .;;s^inkinc užprotestavo prioąAl 
daro triją didžiąja partiją' at- ■ A»onijes;ppasyrią print! _ - ją

T nnniniCk^in'-ta Ip A W>. Organizauija nariu,: An- josčP?j^i-cs«Lūstoi)Mįi' rc^j1£?1-
koriunistai, Šeši .kątaliku liau- ki.jos.yįriąusybcs politiką. ■.
d Įninką partijos dtste.vai',-- ir . .Graikijos ninisteris^ pir- 

--------------------------------------... riįrAįrjCąg šophoulis .pranešė, r
kad jis gavo asncninj, uzsie-. 
niu reikalą ninisterie Be vi- .. 
no laišką, kuriuo išreiškia- .. 
nas pasitcnkiniriąs ir pas l t i—

. kcj imas d abart inc s Graikijos. 
.vyriausybes politika; Tai Įvy
ko tokiu notų, kada Sovietų 
Sąjjingns vyriausybė ir visas 
bolsaviką propogandos. aparė-\ 
tas smarkiausiai .'puola dabar - . 
tiącš Grajki j oš vyriausybes. 
rcainap .išvadinant ji, tero
ristinių, fašistiniu ir t;t;

'J ,;? ČckoslovąkijU uzriėzgc 
santykius su Vatikanui .
„ Čekoslovakijos vyriausybė dr; 
Svarccnbcrgą paskyrė pasiunti-;., 
hiū prie Šventoje Sosto/ Tuo y-■ 
ra atnaujinau! Čekoslovakijos 
sontykiai sū' Vatikonų, kurie j 
nuo I939.rietą buvo nutraukti;

Austrija pasikeitė' diplo - 
natiniais-pasiuntiniais sū So 

vic tu Sąj unga ; • <. ... r
Dabartinis naršalo Konjevo 

politinis patarėjas Iii D. Ki- • 
s.cljcv, paskirtas Sovietu, Są- 
jungos pasiuntiniu Austrijai..• 
Austrijos vyriausybė pasiun —-■ 
tiniu Sovietu, Sąjungai paaky- .

' rcl' socialistą inžinierių Vald- 
bmnncr;, kuris prieš karą 5

kcriunistąi/ Šeši kątaliku liau
dininku, partijos Utstevai".-- ir 
vienas ne partiniai, BtiVc s ,dc- Ga
lio vyriausybė sužsie.niu, reikae 
lu. ninis te ris George Bidault 
( kataliku, partijos), paskirtas 
teisingumo ninisteriuj, tačiau, 
dabartini ano • UITO generaliniai! 
susirinkinė jau ir toliau po - 
vesta vadovauti Prancūzijos de
legacijai; Naujasis karo ’ilnįs- 
tcrie^liancisquc Gay yra' taip

. pat iŠ kątąlįLką partijos^ , . ;<
Pranė uz'i jos Taūtinis/jSųėirin- 

kinds ąąūsid ;5Q diena pareiškė; 
naujai vyriausybei pasitikę j irią

1V1 Mįsųi :Žįiiię.s| įčidžia; ir redaguojaIrtdKolegija / .Rankrašcią 
redakci ja ne saugo l ife džiage-,siusti • 2 bay ; 9 kąrą.Kaina 50. pf . < ’..-

•_i.p
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