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“"užsienio "HEiQ'iriffS 'Maskvoje
Vienu kartu is Londono, Maskvos ir Vašingtono buvo paskelbta žinia.’ 

kad gruodžio 15 d. JAV,Anglijos ii' SSSR užsienio reikalų ministerial su
sirinks konferencijai Maskvoje. Byrnes pareiškė spaudai, kad parašus'su
sitikimas buvo numatyta. jau Jaltoje. Toliau jis pareiškė, kad si o je kon
ferencijoje bus paprašyta Rusijos pritarimo ir mažesnes tautas prileis
ti prie at ominės"kontrolės Suvienytų Tautų Organizacijoje. Bo atominių 
klausimų, konferencijoje dar bus sprendžiami Balkanų^ Irano ir yicurz'.e- 
mio sričių reikalai. Laukiama,,kad Rusija pareikalaus lygios teises Ja
ponijos kontrolėje ir kritikuos Paoifiko politikos vedimą. Be to, bus 
peržiūrėti svarbiausi buvusiu konferencijų nutarimai. Byrnes lydi JaV 
atominiu tyrinėjimu galva prof. Bush, o Boviną - toks pat. anglų specia
listas prof. Oliphant. Paryžiaus diplomatinėse: sferose reiškiamas nepa
sitenkinimas, kad į konferenciją nepakviesta- Pranouzija. Jos ir Kinijos 
nepakvietimas paaiškinamas tuo, kad si kohforenoija yra grįžimas vėl^ 
prie sėkmingos tradicinės trijulės Jaltos ir Potsdamo pavyzdžiu, kurio® 
pareikalavo. Rusi ja. De Gaulle pareiškė spaudai, kad jeigu konferenci
joje bus tartasi Rranotlziją liečiančiais niausimais, bu jos žinios, Bran 
ouzija laikys save nesurišta su jokiais susitarimais ir is anksto pro- 
teatueja. Buvo užtikrinta, kad klausimai, tiesioginiai lieciantioji 
Kiniją ir Prancūziją, nebus svarstomi. Amerikoj laikraščiai praneša, 
kad Byrnea,prieŠ. išvykdamas į Maskvą, turės rimtų pasitarimų su stam
biausiais Aks riko s" partijų lyderiais ir senatoriais. Tas paprastai aa- 
rotaa prieš didesnius įvykius. Kai kurie anglų laikraščiai zonferenoijos 
sušaukimą motyvuoja noru koordinuoti trijų didžiųjų nugalėtoji! politiką 
šaukiamame Suvienytų Tautų visuotiname suvažiavimo, kur jie turėtų va
dovauti, bet’nepasitenkinti mažesnių ir mažiau nukortejusiu_tautų_nu
bals avima is . Konferencija truks nuo gruodžio 15 d.- iki sausio 7- dienos.

Padėtis Lenkijoje negerėjati . . .
LONDONAS. Per debatus Anglijos Žemuosiuose rūmuose. Lenki jos ' klausi

mu. konservatorių atstovas pareiškė, kad pad st is v Lenkijoj® mažai tepa
gyrė jusi. Dabartinė Lenkijos vyriausybė yra visiškoj sovistų įtakoj, 
Lenki jojo tebestovi sovietų kariuomenė, anglija turinti reikalauti, kad 
Lenkijoje butų užtikrinta spaudos ir žodžio laisvė ir kad oūtų pasalin
ta sovietų slaptoji policija. Vyriausybės kalbėtojas pareiškė, kad nors 
anglija ir matanti Lenkijoje tam. tikrų nenormalumų, bet dėl to esanti 
kalta ne vien tik Rusija. Lenkija pati pasikvietusi sovietų kariuomenę, 

sukkiai sužeistas ges .patton i
LONDONAS. Geų.Patton, pagarsėjęs III armijos kovų vadas, vėliau is.

tų pareigų atleistas ir paskirtas 15 Armijos vadu, sunkiai sužeistas 
auto katastrofoje. Jo mašina susidūrė su kuriniu sunkvežimiu netoli •• • 
Manheimo. Nesužeisti liko su generolu drauge važiavę armijos štabo vir
šininkas gen. Gay, .abu šoferiai ir jo šuo. • '
... MASKVOS ATSAKYMAS Į JAV PASIŪLAU

kAŠINGTONAS... Oficialiai paskelbtas nusijos atsakymo į Amerikos pasiū
lymą iki sausio 1 dienos atitraukti svetimų valstybių kariuomenes iu 
Persijos turinys. Atsakyme pareiškiama, kad Sovietų Sąjunga nemato jo
kio pagrindo keisti Teherano susitarimus. JaV. užtikrino Persija, kad 
jos ginsiančios Persijos suverenumą ir teritorinį neliečiamumą. Irano 
ambasadorius Uašingtone Ala pareiškė, kad Pasijos agentai organizuoja 
Teherane penktąją koloną, nors formaliai raudonoji armija sostinę ap
leido, Sukilimas Šiaurės Irane turėjo būti isoenizuotas vienu laiku su 
perversmu Teherane, kas turėjo, reikšti Irano imperijos galą.

NUERNBERGaS . N®Grnb©rge, prie, viešbučio, kuriamo apsisto ję sąjungi
ninkų misi jos, nežinomas'asmuo,. apsirengęs amerikiečio kario uniforma, 
nušovė rusu kareivį.

BUDaPBSTas. Szalasi, buvęs Vengrijos min. pirmininkas ir pramintas 
Vengrijos Hitleriu, Budapešto liaudies teismo nuteistas mirti.
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ĮSTEIGTAS VAtLŲ TEATRAS ,LTNAl-i-os vadovybei pritariant ir Miss Vormig 

globojant,įsteigtas vai.; teatras.Pastatymuose galės dalyvauti visų tau 
tybių vaikai.Numatyta statyti lengvesnio pastatymo pasakas,sokius.plas- 
tiku,dainas ir kt.Pastatymus paruosti ir juos pravesti sutiko p.Saudar- 
gienė ..atskirus programos numerius pravesti apsiėmė p .M-t ul<" it ienė .Dekora
cijas ir kostiumus bei kaukes ruošia p.Neliubšys.Mokyklų ar pirmąsias 
gimnazijos klases lankantieji veikai., jei jie moksle nepažangūs,į pasta
tymus nebus priimami.

-Vaikams svarbiausias uždavinys-mokslas.Jie privalo turėti sąlygas 
kuo daugiau mokytis.Tų s ...lygu nėra,nes,susigrūdus ankstose patalpose, 
vaikas negali susikaupti.Jis turi daugiau sugaišti pamokų pajuosimui, 
negu normaliose sąlygose Lietuvoje.Gražūs tiJ.slai sportininkų,skautų ir 
Vaikų Teatro.Tačiau jie privalo žinoti,kad vaikas pirmoj eilėj turi mo- 
ky t is .Vaiką negalima nuvarginti geiriomis,kaip iki šiol,not pordaŽnomis 
sueigomis bei rcpetici jomis .'"ai yra nusikaltimas būsimai kartui,mūsų 
ateities Lietuvai. /Tėvas/

"11 "’UkinC n"LAIMĖ JO .'Vakar įvykusiame Pabaltijo tinklinio turnyro Litu- 
anioa"laimėjo pirmą vietą,nugalėdami ostus 2:1,latvius 2:0.antrą viotą 
laimėjo estų komanda.nugalėdama latvius 2:0.1/ latvių ypatingai gražiai 
pasirodė Benson.Moterų tinklinio nugalėtoja-oačių komandaflaimė jusi prieš 
"Lituenioą" 2:0.

-šoferiij. kursai.Siandien pradėjo mokslą pirmosios kursų laidos^I irlli 
grupės n.lyto j 15 vai. visi II grupės klausyto jai/vok.k./susirenka šoferių 
mokykio j e/ " J"r.IV a./.

-bTOVYKLOB P-iSTO darbo valandos keičiamos.Dabar:9-12;14-15.
PtllPąZINTOB LIETUVIŲ ORGąĮĮIZ.iCI JOS
"L.Žinynas’’praneša , kad anglų okupaoiniiĮ organų DP vadovas pranašė ofi

cialiam mūsų asmeniui,kad ryšium su santykių tarp rusų ir anglo-saksų 
pasikelt imu/bus oficialiai pripažintos lietuviškos orgtnicųoi jos .’’iesba- 
denc sužinoję naują L.nendr.Centro adresą,atsakingi UN'1.’Li Švietimo pa 
reigūnai atvyko į Dctmolčą ir pareiškė,kad ti,. dabar jie gavę teisę ofi
cialiai kreiptis į Lietuvių Bendruomenės Centrą.

' LIM’UyOJJ..
Iš Vilniaus pranešama,kad Kauno įvyko . rohitektų konferencija,kurios 

pasėkoje įkurta architektų Sąjunga.Į valdybą išrinkt i:LukoŠaitis,Kumpis, 
Stulginskas,Sčosnulovioiuu,oielinskas.Sąjunga paskelbė konkursą Vilniaus 
miesto rekonstrukcijos plenui-projektui paruošti,Pagal tą projektą senoji 
Vilniaus architektūra turi būti išryškinta.Numatoma statyti visą eilę 
naujų pastatų:operos, dramos ir vyriausybės rūmai .Einant minimu arohiteivtų 
nusistatymu,"Kaunas turi būti vienas iš gražiausių miostų juropoje" .Kau
ne atstatom,* n»«itruūkiančių vokiečiu sugriauta elektrinė.

-Ryšium su / teinančių metų pr-.dziojo nim.tyt’is rinkim is,prasidėjo 
agitacija.įvairiose apskrityse šaukiami susirinkimai,kuriuose nagrinėja
ma Sąjungos konstitucija ir rinkimų įstatymas.Kaip praneša Vilniaus ra
di jas,Rokiškio apskr."seminarus"jau išklausę 12.000"dar¥o valstiečių". 
Labiausiai agitacijoje pasižymėjo Chmieliauskas - iš Rokiškio ir Jure
vičius iš Juodupės.

MaSKVa PUOLa VJ,iTIk.iNĄ.'"lt:akvo<1 leidžiamas profsąjungų Žurnalas’’N o'v 
Times" užsipuola Vatikaną,kad jis visokiais būdais bandąs ginti ftitĮe- 
r in inkų žiaurybes,įvykdytas prieš Vokietijos katalikus.

-GANDUI /77m.amžiaus/,Indijos tautinio judėjimo vadas .šiandieną susi
tinka su Indijos viookaruliumi "aveli..us tariamasi svarbiais Indijoss 
Nepriklausomybę liooi<*noi«»is klausimais.

PADĖKĄ. širdingai dėkoju.'gen.št'.plu.-.,Rėklaičiui ir p. Jeseliūnaitei 
už paauk "tą tuntui tautinę vėliavą, kun .kapely Jokūbaičiui ir Lietuvos 
kariuom.įsikūrimo Šventei rengti Komisijai už pinigines 100,-RM ir 
30?,-7rfM aukas,p. J . ėardzilauskui už nuolatinę paramą,p.Bitinui už meni
nius nurodymus ir darbą Tunto Šventę rengiant ir visiems uitiems už vi - 
pokeriopą paramą. Turtininkas
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AS MAČIAU rusus užimt bulgarui
Šio straipsnio autorius Charles Barius paskutinius 11 motų buvo 
užsienio korespondentu Europoje. Trumapai prieš karo pradžią jis- 
prisijungė prio rational broad casting b-vės štabo ir buvo pa
skirtas Romon, vėliau Berlynan. 1941 metais jis ėjo įkandin vo
kiečių armijų per Balkanus ir stebėjo karą su Rusija* Kiek vėliau 
išvyko Šveicarijon ir 1943 njetų pabaigoje Turki jon, kur laukė 
progos grįžti Balkanuosra. bis straipsnis paimtas iŠ "Readers Di
gest” skalių mėn. nr.

1944 m. rugsėjo 16 d. 16 vai. 10 min.’aš stebėjau raudonosios armi
jos riedėjimą į karo nutoriotą Sofįą. Pasilikau Bulgarijoje aštuonetą 
mėnesių, norėdamas pamatyti, kas dedasi krašte, kurį užima rusai. Iš 
Turkijos atvykau rugsėjo 7 dieną. Bulgarijos konsulato tarnautojai Is- 
tanbule troško savo krašte turėti ąmcrikieoių laikraštininkų. Prie sie
nos manęs laukė automobilis ir su dviem slaptosios polici jos pareigū
nais, ginkluotais pistoletais, purvinu plentu dardėjau Sofion. Kitą 
rytą mačiausi su naujuoju mir.isteriu pirm. Konstantinu Muravjovu, il
gamečiu liberalu. Jo vyriausybė-visų demokratiškų? part i jų koalicija- 
buvo sudaryta prieš savaitę. Jis paliko, man teisingo, atviro demokrato 
įspūdį, ūis nušvietė , kaip desperatiškai mėgino su sąjungininkais su
daryti paliaubas. Bet kitą dieną, komunistų vyraujanti koaliciją pačiu
po valdžią, ir pasodino jį kalėjiman.

Pirmieji rusų auliniai sieną peržengė rugsėjo ė d. Sūniškai išvar
gę, purvini nuo mūšių važiavo jie aplūžusiais ratais 2.aip užkariauto
jai, abejingi ir šalti, kaip giria indėnai. Tai buvo kovos dalinys* 
Raudonskruosčiai jaunikliai, nudribusiais ūsais, vėtrų išplakti seny
vo amžiaus vyrai, krūtininge milžinai ir neūžaugos mažakraujai - visi 
turėjo vieną bendrą bruožą: piktų, negailestingų kovotojų išvaizdą*

Žėrintis amerikoniškas limuzinas vedė Šia purviną^ neaprašomą^kolo
ną. amerikoniški džypai /lengvi greiti automobiliukai/ ir sunzvežirniai 
sudarė pusę visų riedmenų. Dar prieš rusams atvykstant, is provincijos 
pasiekė pasakos apie grobimą, ir plėšikavimą. Bot upas pakilo, kai prie 
kiniai riedmenys praslinko pro Stalino portretą, kabantį ant skubiai 
sukaltos, raudonomis vėliavomis papuoštos pergalės arkos. Daugybe bul
garų Šauksmu sveikino atvykėlius. Tą naktį Sofios restoranai ir kavi
nės buyo pilnos alkanų rusu. Raudonkopurė karo policija patruliavo gat
vėse. Švelnios vaido išraiškos rusų moterys, visos čebatuotos, ginkluo
tos automatais, pasirodė tvarkyti judėjimo. To savaitės rusai pilnai 
užėmė kraštą. Raudonoji armija pradėjo pašarais apsirūpinimo operaci
jas. Kaimiečiai, kurie vos tik prieš keletą valandų mojavo raudonomis 
vėliavomis, kaukė, sovietų kareiviams išsivarant kiaules, arelius ar 
galvijus ir imant pašarą. “Po kelotos nelaimingų incidentų ūkininkai 
pasimokė, kad geriausia yra leisti paimti kareiviui viską, kas tik ,jam 
patinka. Tuoj visiškai paaiškėjo, kad sovietai nori paversti/Bulgariją 
į atkaklią, ne nuolaidžią totalitarinę bazę. Jie valdė nctiosioginiair 
bet efektingai per Tėvynės frontą, vieną "nepartįzarišką” organizaci
ją; tipas paprastai Maskvos mėgiamas.. Tėvynės frontą suorganizavo gud
ri raudonplaukė Uola Dragoičova, Maskvoj treniruota fanatiška komunis-' 
tė ir dabartinės Bulgarijos diktatorė- Jai buvo palyginti lengvi su ko
munistų krntrbl iuojamais1 gerai ginkluotais kalnų partizanais ir jį kraš
tą įsiskverbusia rusų armija, .pasodinti komunistus į naujos vyriausy
bes svarbiausius postus. Valožios nuvertimo metu komunistai apėmė ne 
daugiau kaip 5 procentus visos 6 milijonų tautos-. Tauta susideda įs 
slavų kaimiečių, tradicijomis pro-rusiškų, bet aiškiai ne pro-komunis- 
tų. beveik kiekvienas’ kairietis turi nuosavą ūkį* Jis.pilnas jo seimi
ninkas. Sofios piliečiai yra kaimiečių sūnūs ir anūkai. Smogus uždir
bęs pinigų, investuoja juos į- tikrą be rizikos turtą* Didelių ateičių 
praktiškai nesama.

Komunistams pačiupus valdžią, Antor J.u'goff. maloniai kalbąs fabri
ko darbininkas, mirtinai aktyvus komunistas, loėjo is savo slėptuves 
perimti vidaus ministeriją ir pavertė Bulgariją teroro.kraštu* Valsty
bės, perėmimo dienos pavakary girdėjau Jugoffą kalbant is’karo ministe
rijos lango brigadai jaunų partizanų, kad jie atstovaują naujus Bulga
rijos įstatymus o /perkelta į 4 psl./
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tartizaraii c augiausia ir.a Šamųčiai berniokai ir mergaitės, buvo ginkluo
ti šautuvais ir automat is. Šoviniu diržai kabėjo Jiems por pcčiusjgra- 
r.atos kyšojo iš už juosmenį}* Jttgoffas kalbėjo, esą jie dabar medžiosiu 
užupį buvę medžiojamais* C’į r.isija nūnai - išgaudyti ir sunaikinti prie
šus* Kiekviename Bulgari jos mieste ir kaime komunistai perėmė civilinę 
administraoiją* Kriminaliniai nusikaltėliai - žmogžudžiai ir vagys - 
buvo paleisti iš kalėjimu irjrikiuoti Jugoffc polioijor. Dažnai jie,su
imdavo žmonos 'ton tik Šėlt o j kuš jie buvo gerai apsirengę* Seni kivir
čai buvo sutvarkyti kulkomis; Bulgarai sako, kad beveik kiekvienos ga*» 
viValdybės ribose^ policijos vadas, burmistras, mokesčių rinkė jas^ir 
net jų padėjėjai buvo sušaudyti ar užplukti iki mirties. Daugiau šimto 
buvusių minister in, atstovi ir paskutinio karaliaus ramų ta:.;nųj buvo nu
teisti komunistiniu liaudies teismų mirti. Nuteistieji, r.ci/.skariant 
princo Kyrilo, karaliaus brolio, buvo išrinkti, nužudyti kulkosvaidžiais 
ir suversti bombų israustosna čuobn-sna. Pagal oficialius bulgarų pra^ 
nešimus, liaudies teismai 2*007 asmenis nuteisė mirti ir 3.064 nalėti* 
Kai kurio buvo kalti radėję vokiečiams, bet daugybė kitų bausmės r.ė * 
užsitarnavo, buvęs mft.pirm. B agri an off, kuris bando su sąjungininkais 
padaryti paliaubas ir-pranošė vokiečiams, kac esą Bulgarija is karo iš
stojanti* buvo vienas iš tokių* Daugybė :..irė vien tin dėlto, kad jie
5• ,1 -- - “ — tr'"— — •>  --- V , , ... '
niui prioš sovietus ir vyriausybę prasidėjo stipri reakcija. Bulgarai 
laukė tautos, vairuojamos laisvos demokratijos. Jis vietoje jie gavo 
komunistų diktatūrą, daugiau autokratinę /neribotą/ už pirmykštę rautų 
kontroliuojamą vjvrlausybę. Viena tiesioginė šio politinio atšalimo is.- 
lava buvo ta, kad Bulgarijos akys nukrypo link JaV, daugiau, regu out 
kada prieš tai. Pasižino jiems Jau pakako; komunizmo jradėjo neapkęsti 
ir tikėtis, kad gal J-V padės Jiems tapti demokratiniu krautu. Husai ir 
komunistai šią tendonuiją pul lai pažino ir pradėjo griauti Amerikos 
prestižų. Tokia pirma proga jiems pasitaikė 13 Turkijos atvykus 4 ame
rikinei- kariams, kurie turėjo uždavinį surasti ir evakuoti pašautus 
amerikiečių Inkilais, kalinamus Bulgarijoj, leitenantui Harry Harper va
dovaujant, grupė savo darbą puikiai atliko. Per tris dienas 335 kari
ninkai ir varai buvo pateliui j Turkiją. Taniau provlnoljoj dar buvo 
likę amerikiečių. Harper ir Jo įgula turėjo ir Šluos vyrus išvežti, Tuo- 

' siot vienu naktį tūles r-isų leitor.ar.tas atvyko amerikiečių vilnn ir pa
reiškė Harporlui, kad amerikiečiai Bulgarijoj nepageidaujami. nai-porls 
Įteikė protestą rusų komendantui. Komendantas davė ?.'• valandas laiko 
peržengti sienai. Viena britų misija, Vadovaujama pik. Haroldo Gibsono, 
taip pat gavo lygiai tokį įsakyią. Kurjeris norėjo pasilikti ir būti 
paimtu, bet pik,Gibsonas nenorėjo "tarptautinio inoldor.to". Tą vakarą 
apie 6 valandą abi misijos su apie 1-5 automobilių susitiko prie vieš
bučio "Bulgarija". Ševiotai dviem valandom sulaikė išvyki ą, taip kad 
Soflos ’V'rer.tojai nesuprato, kas atsitiko. Su to, ginkluotas rusų ap
saugos lydimos, misijos patraukė Turkijos sienos link. Siutai bulgarų, 
Sum šio įSvykko llūd minta is, liko nepaprastai. nost obę , -r.pi rusai, 
įrita! Ir amerikiečiai jau r.obo sąjungininkai? Kitą dieną si istorija 
Jau su pagražlnimąls paplito visoj Bulgarijoj, _

Įsirašant Bulgarijon reikmenų ir personalo, sąjungininkų Kontroli
nės Komis Uos amerikoniškieji ir britų nariai, pajuto didžiausius sun- 

' kurus. Daug karininku ir užsienių reikalu ministerijos tarnautojų, no
rėdami i kraštą įvažiuoti, turėjo laukti istlsae savaites, be to, jiems 
vetavo duota jokios minimo laisvės. Be specialaus leidimo amoriJiiiyu.Ti gįtSup teisės peržengti 6 km sora aplipk Soflą,-Bet tokiu atve fe j.u® 
YvUdAvn m» Korini) tas, Pereitą žiema merinos karines misijos nariu 
TOlvaJėjp turėti specialius leidimas sekmadieniais pasivažinėti pašilu- 
iomla. 'Klnkluotl rusai saugojo juos, kaip karo belaisvius, Kai sausio 
mėn amerikiečiu karininkai išriko elnių medžioklėn, jie turėjo savo 
maistą'ir butus perleisti rusų karininkams. Kuomet gor.,mjr.Johu A,Grano, 
rtsu ku-U 4 misijos gal"“, ir B.Barnds, DŽs ,reik,mln ,atst ovas, norėjo 
pavažiuoti t krąžto gilusis ankst o .turi Jo prašyti laid -

........."’/lesbadena' lietuviu Ba1š..s" Išeina Kasdien, bo švontudlenlų. ?cr- 
mlttcd by DP Cąr.p Blrc.tįor. ir. Tlesbadon.
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