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ATLILE IR EDENO PARETŠ1J
LONDONAS. Vakar Žemųjų Rūmų debatuose Atllee pabarė išsamu prane

šimą apie pasitarimus ’Vašingtone. Opozicijos vardu kalbėjo Edenas. Jis 
išreiškė apgailestavimą, dėl pablogėjusių santyki’; su Sovietų^ Sąjunga, 
Jeigu jie dar blogėtu ir toliau., reikėtų visuotino apgailestavimo.

APIE TVZKJUŠ AZARBEIDŽANE. '
"Associated Press" praneša, kad Europos diplomatiniuose sluoksniuo

se jaučiama' baim,ė dėl neramumu viduriniuose rytuose - Azarbeidžane. 
Turkų ląikrąščiai Ankaroje apkaltino sovietus imperializmu ir trečio- 
.jo pasaulinio karo kurstymu. Spaudos konferencijoje Vašingtone Byrneą 

'pareiškė, kad JAV nesiims jokių veiksmų, kol negaus pranešimų iš savtf 
atstovų l-ersijoje. Jis pabrėžė, kad Teherano ’konferencijos nutarimuo
se buvo pasižadėta respektuoti Persijos nepriklausomybę, suverenume ir 

'■teritorinį integralumą. Taip pat ir Edenas vakarykščiame savo prane
šime .Žemuosiuose;Rūmuose pabrėžė, kad Rusija nesilaiko savo pažadų Per
sijos atžvilgiu. 6.0'00 rusų kariuomenės žygiuoja Teherano linkme. Ru
si’ sulaikytieji persų daliniai stovi Sharifabade ir laukia tolimesnių 
įsakymų. ■ ■ . >

, PASITARIMAI KINIJOJE.
Associated Press pranešime sakoma, kad Čangkaišekas įsakė savo val

dininkams grįžti iš Mandžiūrijos, nes derybo; su Rusija’ iširo. Vyriau
sybės del igačijos nariai, kurie buvo nusiųsti Ilandžiūrijon perimti jos 
administraciją, grįžę į Pekiną pranešė, kad jie ten buvo traktuojami 
neaprašomai blogai. '

IŠ NUERHBĖRGO PROCESO.
(FRANKFURTAS. Streiche'rio gynėjus pasiūlęs imtraukti bylą, nes StrąJ.- 

cheris esąs nepilno prote. Amerikiečių prokuroras Nuernbėrgo byloje 
praneša, kad amerikiečiai surinkę 90 tonų kaltinamosios medžiagos.Kal
iaisiais dokumentais yra net paf-’s kaltinamieji labai susidomėję.

VAŠINGTONAS. Vyriausybė, i š klaus:: j si aukštųjų karininkų pranešimo 
apie galimą .Amerikos pažeidžiamumą iš collar.’ ių sričių, ėmėsi žygii| 
nuo 'to apsisaugoti. ’Tariamasi su Kandi jos vyriausybe dėl aerodromų - 

; naudo j Jmosi. . ' -
. PARYŽIUS. Komunistai, kurie iššaukė vyriausybės krizę., reikalauda

mi vienos' iš pagrJndinių - karo, vidaus ir užsienių - ministerijų,pa
sitenkino- tik ginklavimosi ministerija. Ją nerimą Charles Tillon. ku
ris anksty-v-ounXja. De Gaulle vyriausybėje buvo oro laivyno-ministferiu, 
Thuvpz, komunistų parti jos sekretorius^ yra vienas is Retur ių De Gaul
le pavaduotojų.. / visos keturios didesnes partijos turi po vieną De 

> Gaulle pavaduotoją/.
; . 1JE-V-Y0RKAS. A.merikoje’ paskelbė streiką automobilių pramonės ’darbi-' 

ninkai. Amerikos spauda rašo, kad šis streikas gali turėti rimtų pa
sėkų visam Amerikos ekonominiam gyvenimui. Streikuojantieji reikalau
ja a --lyginimą padidinti JO /.

CJTUNGK'INGAS, Vyriausybės daliniai skverbiasi toliau'į Mandžiūriją 
ir artinasi prie Liensh.an. /

ROMA. Italijos komunistų vadas Togliatti pareiškė spaudą.!, kad "už-— 
atėniečiai", kurių vardo jis nepaminėjo, mėgina Išprovokuoji'kabinete 
krizę Italijoje, 3e to, jis reikalavo, kad sąjungininkų kontroliuoja- 

....mos provincijoš būtų perduotos italų organams.
FRANKFURTAS. 19 lapkričio beveik visos panaudojamos amerikiečių ka

rinės pajėgos dalyvavo plataus masto kratų akcijoje.
LONDONAS. UKRRA operacijų Vokietijoje vadas anglas Morgan padarė’ 

pranešimą apie UNRRA darbus iv pareiškė, kad daugelis jos valdininkų 
atlieka neįtikėtiną darbą, rūpindamiesi DP asmenimis. Morgan kritika
vo peraukštnc kai kuriu valdininkų algas paminėdamas, kad Vokietįj.oj^ 
esą apie 5.000 UNRROS valdininkų,
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. kų visuotinas-L.S-gos apygardai atstovų suvažiavimas. Dalyvavo ir u.ei
gos Centro atstovai in corpore. Suvažiavimo tikslas buvo informacinis. 
Tartasi švietimo, kultūros reikalais ir dėl L.Sąjungos persitvarkymo 
ta prasme, kad Sąjunga galėtų kuo geriausiai prisiderinti prie dabar
tiniu gyvenimo sąlygų, iškelta daug naujų sumanymų ir' padaryta daug 
svarbių nutarimų. Svarbesni jų - pakeitimas -L.Sąjungos vardo į Lietu
vių Tremtinių Bendruomėnę,- ir naujowL.Tr.B-nės statuto, pakoreguojant . 
ir papildant L.Sąjungos statutą, sudarymas, pagal kurį kiekvienas lie
tuvis tremtinys bus šios bendruomenės narys ir patekęs į stovyklą pa
siduos i/.Tr.B-nės nustatytai drausmei ir mokės tautos solidarumo mo
kestį. Visi skyriai .pagal centro parėdymus bus apygardų, pertvarkomi, 
kai tik galutinai .bus suredaguotas statutas. Šie visi nersitvarkymai, 
manoma, prasidės ne vėliau- sausio mėn. pradžios,'

’ VISUS’PAŠTININKUS, gyvenančius Uiesbadeno stovykloje, prašo kreip
tis darbo valandomis į Apygardos raštinę tikslu - sutVąrkimui tarpste- 
vyklinio susisiekimo.

- Wiesbadeno stovykloje esantiems centralinio šildymo įrengimam^ 
patikrinti bei priežiūrai katilų darant bandymus su kuru, reikalingi 
katilų kūrenime, nusimanantieji asmenys. Kadangi nuo bandymų priklau
sys ar stovykla bus centraliniai apšildoma ar ne, todėl minėti specia
listai prašomi prisidėti, prie šie darbo. Bus duodamas papildomas mais
to davinys ir rūkalai. Norintieji prašomi registruotis lietuvių sto
vyklos raštinėje.

- Visi geros valios lietuviai, kurie gali valdyti plunksną arba žo
džiu prisidėti prie, švietimo ir'kultūros, prašomi kreiptis Į Wiesba- 
derio Apygardos raštinę tikslu suruošti paskaitų ciklą, skaitytinų apy
gardos lietuvių stovyklose.

- Rytoj gimnazijoje geografijos pamokoms bus pirmą kartą panaudotas 
’epidiaskopas.

- Vakar paskelbta lapkričio,-25 dienos kariuomenės šventės minėjimo 
programa papildoma sekančiai: a/ Sportinė programos dalis /lapkričio

1 25 dieną/. 9,15 vai. - vyrų tinklinis, 9,45 vai. - vyrų krepšinis, 13,
00-vai. - futbolas, 13,40 vai. - moterų tinklinis, 1? vai. - vyrų sta- 

tenisas. Varžovai - Wiesbadeno lietuvių sporto klūbas "Lituanica" ' 
ir Hanau-lietuviai sportininkai, b/. Iškįlmingąs lietuvių posėdis /lap
kričio 25 dieną/, ryšium su programos papildymu, Įvyks nė 14,30 vai.- 
bot. .15,00 vai. •

ĮVAIRIOS POLITINĖS ŽINIOS.
PARYŽIUS. Prancūzijos konstitucinis susirinkimas sudarė 44 asmenų 

komisiją, kuri 'turės nustatyti ketvirtosios Respublikos konstitucijos 
metmenis.

ATĖNAI- Uašingtone Byrnos spaudai pareiškė, kad JAV nesipriešins 
monarchijos Graikijoje atstatymui, jei Graikijos visuotiniai rinkimai 
to reikalautų.Trumėnas paskyrė Dr.Henry F. ilrady savo asmeniniu ste
bėto jų. Graibi jos rinkimuos e, kur’.e Įvyks 20 sausio.

MASKVA. Sovietų žurnalas ” New Times” pasmerkė ’’šmeižtus” raudona
jai armijai. Ji nesanti juodosios rinkos Europoje variklis. Juodojo
je rinkoje vadovauja išimtinai britų ir amerikiečių kareiviai,,, 

•LONDONAS. Indijoje įvyko'didelės protesto demonstracijos prieš tei
gimą indų nacionalistų karininkų, vadovavusių japonų remiamai Bosė 
kąyiųomenei.____

KARIUOMENĖ ŠVENTĖS proga rytej"Wiesbadeno Lietuvių Balsas" išei
na padidintas,

Gerb, SKAITYTOJAI prašomi gražinti perskaitytus mūsų laikraščio’ 
nr.nr. , kad juos galėtumėm pasiųsti kitoms stovykloms ir Amerikon. 
Didesniam.,tiražui spausdinti.„trūkstą...popiępi.ąųs.. y...............................

""’’Wiesbadeno Lietuvių Balsas" išeina kasdien, be šventadienių? "f’er- 
,O.ą^ip„.Direct įpn..in . Wiesbaden,...............
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