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REVOLIUCIJA AZARBEIDŽANE.”...... .
TEHERANAS. Persijos provinaijojb Azarbeldžane Įsiliepsnojo atvira re

voliucijasukilėliai užėmė Zėnjan miestą / 175 angliškos mylios^nuo 
Teherano/* Persijos ambasadorius JA .vaIstybėše Hussein Ala pranešė, 
kad Persijos vyriausybė nusiuntė dar dvi notas Rusijai, kuriose pro-į ■ . 
testuojama .prieš sovietų kariuomenės įsikišimą Į persų kariųoinėnės JtlA 
dėjimus. Iš Londono pranešama, kad Anglijos pasiuntinys Rusijai A. Gi 
Kerr Įteikė Molotovui panašią notą, kaip ir JAV, kurioje reikhlėujama 
kad rusai netrukdytų persų dalinių veiksmų* JAV pasižadėjo iš Persijos 
atitraukti savo dalinius iki sausio mėnesio* Ji to paties yeikhlauja 
ir iš Rusijos bei Anglijos./ Stars and Stripes,28 November"/*

IŠ KINIJOS PILIETINIO KARO.
CHUNGKINGAS. Į Kiniją atvyko ?00 JAV lėktuvų, kurie j kaip manoma j 

bus perduoti tautinėms Kinijos pajėgoms. Associated Press pranešė,kad 
visi tinkami lėktuvai iŠ Indijos ir Burnos, karo departamento įsakymu^ 
siunčiami Kinijon* /Stars and Stripes, 28 November/.

. ■ I’-IC NARNEY FRANKFURTE*
FRANKFURTAS. Naujasis JAV pajėgų Europoje vadas generolas M? NAR

NEY atvyko Į Frankfurtą ir spaudos konferencijoje taip apibudino savo 
politiką nacių atžvilgiu? ” Aš neužmiršau vyrų, kurie mirė šitame ka« 
re ir aš neužmiršau, kad“Vokiečiai visa širdimi rėmė tą karą". Toliau 
jis pabrėžė, kad Vokietijos okupacija tęsis mažiausia 10 metų./Str* 
and Stripesj 28 Nov./.

SARGYBOS DP STOVYKLOMS. Frankfurtas. DP stovyklos gali būti saugo
jamos ginkluotų Sargybinių. Kariuomenės vadams buvo suteikta teisė DP 
uždaryti stovyklose ir įvesti dokumentų sistemą, kaip kariniams dali
niams* .Tai yra išdava nuolatinio plėšikavimo ir Žudynių, kuriuos at- 
lieka^DP gaujos. Neseniai buvo išžudyta 8 asmenų vokiečių šeima*,

WASINGTONAS. Atidarytas laiškų susisiekimas tarp amerikiečių ir 
DP JAV zonoje. Taip pat galima siųsti 5 svarų siuntiniai iš Amerikos 
į JAV zoną. / Stars and Stripes, 28 Nov./*

LONDONAS.Imigracija Į Australiją vieniems metams uždaryta.Po šio 
termino bus priimama 70.000 imigrantų metų bėgyje.
JERUZALĖ.Tel Avivo apylinkėse žydai vėl ėmė nerimauti.Anglu daliniai, 
panaudodami tankus ir parašiutininkus,suėmė 40 žyd"..Per susišaudymus 
9 žydai užmušti/Stars and Stripes/.

LONDONAS.Londone išparduodamas buv.Reicho pasiuntinybės turtas,Pir« 
mą -dienj> parduota įvairių daiktų sumai 400.000RM.

PARYŽIAUS laikraščiai rašo,kad gen.Zankov,Leningradą sovieto pir
mininkas .paskirtas eventualiu Stalino vietos paveldėtoju,jeigu Stall? 
no liga dar ilgai tęstųsi.Zankovas dabar yra pakeliui į Maskvą /W.K,/

• BUDAPEŠTAS .Kad sustabdžius traukinių, užpuldinė j imus , Vengri jos mai? 
tinimo ministeris įsakė ginkluotoms" sargyboms lydėti visus traukinius, 
Sovietai mielai sutiko tam reikalui suteikti ginkluotų sargybinių/S.8/

VAŠINGTONAS .Buvęs JAV generalinio štabo viršininkas Marshall vakąj? 
oficialiai pasitraukė iš savo pareigų.Iškilmių metu,kuriose dalyva
vo 20.000 žmonių,Trumanas savo kalboje Marshall prilygino Prie didžių? 
jų istorijos vadu.

ŠVEDIJOS LIETŪVIų. PADĖTIS.Kaiu jau žinome,Švedija nori Rusijai'išr 
duoti '^ermachtui priklausiusius Pabaltijo piliečius. Švedijos Parlamęųr 
te bųv.užs,reik.min.Sander iškėlė tuo reikalu paklausimą ir siūlė jį 
rimtai apsvarstyti,kad vėliau netektu gailėtis.XI,25 Stokholme didelė 
minia ųuvyko prie sosto įpėdinio rūmų ir įteikė prašymą neišduoti 
sovietų reikalaujamų Pabaltijo piliečių.Sosto įpėdinis prižadėjo pra
šymą tuojau perduoti karaliui,Daugybė bažnytinių ir visuomeninių.or- 
gapizacijų_kreipėsi į visas įstaigas su panašiu prašymu.

HELSINKI,40' aukštų. Suomijos kariųinkų’ tarp _ jų 5 generolams , įsakyta 
įki .gpųąd^io 1Q d, atęįstatydintiiį5Q0 karininkų jau atsistatydino,
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VIETOS. ŽINJOSj.
NAUJI"KURSĄI. Galutinai paaiškėjus patalpų reikalui, 

versitetas organizuoja šiuos profesinio pasiruošimo kursus: 1. Elektro- 
mohterluj 2.Moterims;mezgimo ir lengvų drabužių siuvime kursai. Mezgi
mo kursams vadovaus mokytoja Bendorienė. Siuvimo kursams ieškoma dėsty
tojų. 3* Dali. Neliupšis sutiko organizuoti pritaikomosios .dailės ’študi‘4 
ją. 4; Artimoje, ateityje numatoma organizuoti matininkų, mūrininkų,kros» 
uininkų, dailiosios keramikos, stalių ir šaJtkalvių kursai. Ieškoma dės* 
tytyjų. Į visus šiuos kursus galima užsirašyti lankytojais, o specie- 
listai-dėstytojais ligi gruodžio 3 dienos 17 vai. stovyklos raštinėje* 
Tikimąsi, kad mūsų tautiečiai gerai supranta profesinio pasirengimo gy-» 
vybinę svarbą ir nagai pamėgime į šiuos kursus gausiai stos*

IATŠKAI AMERIKON.
■ Kės turi saw giminių ar pažįstamų Amerikoje tikslius adresuss gali ■ 

■rftšyti laiškus. Specialius tam reikalui blankus galima gauti pas sto
vyklos komendantą, darbo valandomis. ■

- Mus prašoma priminti, kad rytoj 16 vai.'stovyklos teatro salėje 
šaukiamas lietuvių KOOPERATYVUI steigti steigiamasis susirinkimas.

- ŠOFERIŲ KURSŲ REIKALU. Asmenys, užsiregistravę į Šoferių kursus j 
prašomi ryt nuo 9-10 vai. atsilankyti į II rūmų 13 karab., II a* su
teikti papildomų žinių ir.gauti informacijų kursų reikalu,

- ŠIANDIENĄ.. 20 vai. 'Sporto klube patalpose šaukiamas L.S.K. HLITU- 
ANICA” narių visuotinas susirinkimas.

LIETUVOJE
-Amerikos lietuvių laikraštis ”Naujienos”spalių 4d.numery rašo /pa- 

. siremdanos Maskvos radijo prenešimais/apiė lietuvių dalinių atliktus žy
gius raudonosios armijos sudėtyje.Ugnies krikštą lietuviai gavę ties. 
Oriolu 1942m.,sekančiais metais ties Kursku jie atrėmę smarkius vokiečiu, 
puolimus ,vėliau kovoję prie Nevelio.,Polocko, įžygiavę į Lietuvą,turėję 
smarkių susidūrimų .su vokiečiais'prie Šiaulių ir smarkiai sumušę vokie
čius Klaipėdos-Tilžės geležinkelio ruože.Vokiečiai prieš lietuvių da
linius panaudoję garsiąja Goeringo diviziją.Pereitą pavasarį lietuvių 
daliniai raudonosios armijos sudėty gražiai sukovoję prie Berlyno.

-"Pravda''praneša apie soviet, propagandinio darbo stiprinimu Lietuvo
je.Šiam reikalui į Lietuvą,kaip ir į kitus Pabaltijo kraštus,Maskva siun 
čia savo% geriausius propagandis.tus.Lietuvoje dabar veikia-du marksizmo 
-leninizmo universitetai,dešimt vakarinių partijos mokyklų ir vienas 
seminaras vadovaujančiam Lietuvos•sovietinės respublikos aktyvui pa- 
ruošti.

-Amerikos lietuvių laikraštis ’’Draugais” spalių 12d.paduoda žinių 
apie paskutinių karo veiksmų padarytus nuostolius Lietuvos miestams, ir- 
miesteliams.Pagal pranešim^,ypatingai nukentėję Biržai,kurie sovietams 
patekę pereitu, metų, rugpiūčio 2d,,bet kurie vėliau per 10 dienu vėl ė- 
jo iš rankų į rankas.Biržuose sunaikinta per 70$ visų pastatų,Alytaus 
likimas esąs visai toks pat,Zarasų apskrityje labiausiai nukentėjo 
Smalvų,.Dūkšto, Degučio ir Salako miesteliai .Vilniaus, mieste kovų palik
ti pėdsakai didesni^negu Kaune .Vilniuje sovietai buvo apsupę stiprias .. 
vokiečių jėgas, ir vokiečių gynimasis miestui paliko giliu, žaizdų.Pane
vėžyje sugriauta,apie 200 pastatu,kurių tarpe malūnai,cukraus fabrikas, 
geležinkelio stotis,elektros jėgainė ir kt.Iš Joniškio telikusi tiktai 
griuvėsių kr va.Šiauliai išlikę tik pakraščiuose.Miesto vidury milžinių 
kų nuostolių padarė’ sovietų bombardavimai ,Šv.Petro ir Povilo bažnyčia 
sugriauta,Šakii| apskrityje labiausiai nukentėjo Lekėčių,Barzdų ir Griš
kabūdžio miesteliai.Švenčionyse išlikę tik keli mūrįniąi namai,Tas patją • 
atsitįkęVilkaviškyje ir Marijampolėje.

PADĖKA, Lie t ,Raud .Kryžiaus Wiesbadeno skyrius dėkoja b-vės"Baltik8'’ 
Valdybai už^paaękotas šelpimo _ reikalams į/Op RM.,................... ............. ............
"Uiesbadeno"'Lietuvių Baįsas,’išęįna kasdien,be šventadienių,Permitted 
by DP Camp Direction in Wiesbaden.
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