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Moste .. '. a- i-.-, e . - r .r; ■ ■- žalias ramu. ! reljos ambasa
dorius ^.vi/ojo porai ;. a: ..■’ iūrlr.t .u: gi i: os ir jiems paž.adė- 
tc savcr.-rum?, rusai sulai.'/ ši? '.atalijvus pers- v- ~j •uui.vbės n.ib luome- 

. ųčs, žygiavusiu^ iš Teherano į sukilimo sritį. Sovicti; kariuomenės. įsa^ 
Iq’du jie buvo grąžinti atgal. Sovietų spauda apie neramumus warm e iŠ ž h 
no vis į laiku tylėjo ir- tin dabar duoda pirmus pranesinasr h’Įrodydama, 
kad zisarbci’dzianas turi gauti autonomiją. Persijos rėmuose» .rėti-iiausiu 

’laiku numatoma siusti' persų komisiją į loskvs deryboms su sovietais.
OTkKC?3IJ03-ZO.'Xr.--rST.xI NEBOKI PUS Tikis TT.'
LONDON .iŠ. De Gaulle’ vakar turėjo pas it arimą su visų trijų. parti ji; vh 

dais. Galutini pasitarimo rezultatai dar nežinom!-. Komunistai pareiškė, 
kad- jie- visvihna reikalaus vienos is trijų pagrindinių - užsienio,. ka
ro’ir vidaus - minister! jų. De Gau-lle turėjo dar atskirą pasikalbėjimą 
su iLomunistri vadu, Šiandieną pasitarimai tęsiasi toliau.

■ PLl^S II:’ JO 1-:7.1::: 3~R 10 - RQ0.E.3.J3 .
JlJCuU'J.3. < 'irs LuCrnbvgo procesas buvo manyta atidėti, vakar jis 

prasidėjo. Vakar buvo skaitomas ka lt in ar. 1 ak i s & tas .^Proceso metu, Rib’.- 
bentropp apalpęs ir buvo 20 min. išneštas iš salės, Šianč ieną, baigus 
skaityti kaltinamuosius aktus prancūzų ir rusvi kaltintojams,. kaltina- 

. 11110ji busiu užklausti ar jie prisipažįsta kaltais. Prooes.e, be vokie
čių korespondentų, dalyvauja daugelis Lervos ir Amerikos spaudos at- 
s t ovų.

RUSI J ZCiKALnUJl KANDZIŪRTJC3 ANGLIŲ KASYKLŲ.
. Iš Chungkingb pranešama, kad Rusija sutikusi perduoti Lundžiuri ją 

Čangkai’š'ekn kontrolei su s .-.lyga, kui Rusijai bus parleistos RandŽiūri-
■ jos anglių kasyklos. cangkaišckas. i..reiškė nepasitenkinimą del sovie

tų palaikymo Kinijos komunistu. ' ’ ^ ’
LClDOLkiS. .inglijos Atstovų rūmuose buvo pranešta, kad rusai'ris at

sisako įsileisti anglų komisiją, mūri nori sui' Škoti ir grąžinti anglų 
belaisvius. Rus ai ‘t.aisinasf, kad tokias Žinias jie patys suteiksi^- • 
į _xglijos notą dėl komisijos neįsileidimo iš sovietų atsakymas da!ir ne* 

■gautas.
lOilL’Ck.aS. Komisija iš Anglijos parlamento atstovų išvyko į Vienąį 

stebėti ..rus’trijos rinkimų, kurie įvyks ateinantį sekmadienį. 3avo kian- 
didatus išstatė trys parti jos: socialistai, Austrijos liaudies parti
ja ir Komunistai. Šios visos partijos turi savo laikraščius ir visces 

•gauna ■’tan tikrą laiką kalbėti per radi ją. ‘
•lOSDOL-.iO•' .iulgarf j o'š užsienių reikalų ministoris pareiškė, kad rin- 

’ kimai buvo laisvi ir jis tikisi, kad Amerika savo nusistatymą jų atžvil
giu pakeis.

LkLDOi .3. Atllee iš Kanados grįžo į Londoną.
10JD0J--1Š. Sofulis, 85 m’, amžiaus, sudarė nauj_. Grąikijcs vyriausybę.
I0I<iI)OK.io • Larbiečių atstovas prof. Laski pareiškė, kad Prano o' reži

mas turįs būti panailrintas, nes Ispanijoje viešpataujant terorui, pa
vojus gresia ir visai Europai. •

RO?X. Rusija pakvietė Italiją pasiųsti į Sovietų universitetus 1S 
italu studentu. 13 rusų studentų turėtų-būti priimta į Italijos univer
sitetus; Studijuoti Rusijoje galėsią tik griežtųjv.. mokslų, studentai.

liaSKVA.'Maskvos radio komentatorius puola Šveicariją: ” Taip vadi
namas ^neutralumas”. buvo- tikrumoje aktyvi pagalba fašistinei Vokieti
jai. Šveicarija teikė Hitlerio armijai įvairios karo medžiagos. Ko ka
ro gveicarija tapo naci,ų-pabėgolių prieglauda". Dt-Val ter stucki^tvui- 
carijos užsienio reikalu ministerijos sekretorius, pareiškė, kad ?v©i- 
.carija karo metu vokiečiu nerėmuši ir visas nacių turtas, jau pereitų 
metų pradžioje buvo užblokuotas.

0Rą3; Šaltoji ore srovė iš Rusijos pasuko Balkanų link, Vidurio 
Europoje oro pasikeitimo greitu laiku nelaukiama.
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■ "'TaIDOSElTTiETUVOJE prieTistoriiiais - laikais
- tokiuo pavadinimu Marija Alseikaitė-Gimbutienė Tucbingene islei - 

džia veikalu apie mūsų senovę. Veikalas parasvtas. Lietuvoje 1942-1944 
metais, kaip disertacija Vilniaus universiteto human i tarinių mokslų fa
kultete .naudojant is atliktų naujausių archeologinių tyrinėjimų Lietuvoje 
ir kaimynuose duomenimis. Spausdinama Tuebingbne vokiečių kalba, kad 
knyga būtiį prieinama Skandinavų, Pabaltijo ir kitų kaimyninių tautų ■ 
mokslininkams. Pridėdama santrauka lietuvių kalba. Knyga turės SOO^psl. 
teksto, 115 paveikslų /fot.ir pies./ ir 4 p-riošistorinės Lietuvos žemė
lapius. Numatoma baigti spausdinti iki 1945 metų pabaigos. Turinyje: 
Laidojimo būdai priešistorinėje Lietuvoje Į pa v .milžinkapiai, mirusių
jų deginimas ir nodeginimas /. Lietuves teritorijos paskirstymas į ke
lis kapų tipus. Atskirų baltų /aisčių/ kilčių - ypatingai lietuvių - 
susikūrimo pradžia ir jų ribos". Pagoniškasis mirusiųjų kultas Lietuvo
je Į pav. nemirštantis mirusysis,a vėlė, mirusiojo baimė, kapas - mirų-?
s lojo gyvenimo ■vieta, mirusiajam dedamos įkapės,^pomirtinio pasaulio 
charakteris, laidojimo apeigos: konservavimas, Šermenys, aukos, miru
siųjų valgydinimas/.

Mūsų stovykloje šią knygą galima užsiprenumeruoti pas p.Soesnulevi- 
čių "3" r. I a. 48 k. '

KULTŲR Iii Ė AP ŽV AL GĄ. '
Lietuvos Raudonasis Kryžius numato atgaivinti ilgą laiką grota LRK 

ėjusį’ žurnalą jaunimui "Žiburėlį". Dirbsią daugumoje tie patys žmonės, 
kurie prie- "Žiburėlio" dirbo ir Lietuvoje.

- Tucbingeae jau es atspausdinta keletas vadovėlių pradžios mokyk
lai - "Aušrelė" ir Skaitymų knyga pradž. mokyklai. Spausdinama i'r gruo
džio’ mėn. ar sekančių metų pradžioje pasirodys dar visa eilė vadovėlių.

- Dilingene spausdinamas Horlito anglų kalbos vadovėlis, o Tuobingo- 
ne. sausio mėn. pasirodysiąs žodynėlis, o taip pat ir anglų kalbos 
mutika - vadovėlis.

- 18 įvairių reikalingiausių vadovėlių vienas lietuviams labai pi lan
kus anglų, pulkininkas neseniai pats lėktuvu iš Detmold o nutašė į Londo
ną, kur 'juos norima'fotografiniu būdu atspausdinti.

- Puidoje yra gautas leidimas lietuviškam laikraščiui. Prie ja pa
kviesti dirbti keli prityrę žurnalistai ir manoma, kad laikraštis at
rodys iąs gana rimtai.

- Tuebingeno universitete leista lituanistikos katedra. Jai vado
vaus kalbininkas prof. Salys. Dirbti pakviesti dar prof.Skardžius ir 
prof. Dambrauskas. Studentams dar esą laisvų vietų.

- Detmoldas. Įvykusiese šachmatininkų turnyro tarp’lietuvių ir ang
lų, lietuviai laimėjo visas septynias rartijas. Apie šį laimėjimą pla
čiai rašė' ten pat išeinąs anglų'laikraštis, nesigailėdamas" gausių komp 
limentų lietuviams ir lietuvių tautai.

ĮĮOESLD KaUJIBBOS . ’' v
Švedijos Eobelio instituto narys prof. Manna Siogbahn pareiškė, jog 

jis galėtų pagaminti atomine, bombą’per tris' mėpe s ius• Jos pagaminimo 
procesas esąs toks paprastas, kad' Kiekvien as apsukresnis atomo moksli
ninkas galėtų jį įvykdyti, bet pridėjo jie - aš turiu turėti tam rei
kalingų įmonių ir išteklių.

1944 metų Kebelio premiją už atominius tyrinėjimus buvę paskirta 
prof. -Otto Hahn, Berlyno chemijos instituto direktoriui. Prof, Volf- 
ga’ng Pauli, prlncetone universitete JAV, gavo šių metų f laikos nobe
lio premiją. Suomių biochemikas A.Virtonen taip put buvo apdovanotas 
už cheminius atradimus,- žemės ūkio ir maitinimosi srityse, 

POLITIKĖS PARTIJOS FRANKFURTE.
Atgijusios įvairios politinės part i j-s Frankfurt®1 narių skaičiais 

pasiskirstę taip: see i ai demokratai 6,5C)O, komunistai 1,575 ir Vi#? S 
kitos apio 1.00 ........................ .......... .................. ......\.... ... ,.... .... .

" ""Ičsbad'ėno "lietuvių Balsas" išeina kasdien, bo šventadienių, per
mitted by DP Camp Dirsėti on in 71osbaden,
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