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PABALTIJO PILIEČIO PROTESTAS ŠVEDIJOJE. ■>
STOGKHOLMAS. Švedijos ministeris pirmininkas Hanson pranešė, kad 

Švedų vyriausybė Rusijai perleis 2.700 vokiečių ir ukitų užsieniečių, 
priklausiusių Wemachtui ir karui pasibaigus perėjusių Svedijon.Pro
testuodami prieš šį nutarimų 157. latviai, lietuviai ir esthi paskelbė 
bado streiką.

SPEER-SĄJUNGININKU ŠNIPAS.
Buvęs Vokietijos karo pramoiiės ministeris ir org&nizaciJoš Todt v 

Viršininkas inž. Speer, kuris -turėjo SS generolo garbės laipsnį, pa
reiškė, kad jis nuo 1942 motų dirbo kaip vakarų sąjungininkų šnipas* 
Jis per vieną žymų Švedijos komersantą duodavęs tikslius pranešimas 
'apie Vokietijos pramonės būkle ir įmonių dislokaciją.

■ AUSTRIJOS RINKIMU, REZULTATAI.
LONDONAS. Dar ne visai- galutinais duomenimis, į Austrijos Tautos 

Tarybą išrinkta 80 Liaudies partijos atstovų, 72 Socialistai ir J Ko
munistai. Į seimą išrinkti 186 Liaudies partijos atst,, 161 Socialis
tas ir 12 Komunistų.

.! HUSAI IEŠKO DKZBHTYHtJ,
Berlyne, į vieną anglų zonos viešbutį, kuriame gyvena britų žurna

listai, įsiveržė rusų karinė policija, ieškodama raudonarmiečių de
zertyrų, kurie esą bėga "baisiais' skaičiais". Dokumentų patikrinime 
dalyvavę drauge vokiečių ir anglų-policijos pareigūnai,/Stars and Str*/

MOTERŲ. KONGRESAS.
PARYŽIUS. Vakar Paryžiuje'prasidėję tarptautinis moterų kongresas, 

kuriame bus aptarta moters padėtis ir laikysena politiniame gyvenime. 
Be to, bus pasisakyta- prieš militarizmą ir fašizmą.

PASAULINIS PARLAMENTAS. , ’ - .
Pasaulio spaudoje didelį'atgarsį radę neseniai Beveno iškeltas pro

jektas visą pasaulį sujungti vienon valstybėn,: JAV valstybių pavyz
džiu. Valdomasis organas būtu, viso pasaulio demokratiniais principais 
renkamas pasaulinis parlamentas. "Times" šį Bevįno projektą laiko epo
chinio mąsto, kurį dar ne visi gerai įvertina, bet ateity visi turės 
pripažinti jo reikalingumą. Manchester Guardian " rašo: " Britų užb» 
reikalų ministerio kalba buvo tam, kad suteikus naują viltį ir naują 
tikėjimą nusivylusiam ir ohaesiškan pasauliui. Kalba buvo tinkama įžan
ga Suvienytų' Tautų konferencijai, kuri greitu laiku prasidės Londone, 
Edenas ir Bevinas bandė išsklaidyti įtarimus', "U kuriais Sovietų Są
junga žiūri į D.Britanijos veiksnus ir siekimus';

FRANKFURTAS. Gen. Mac Narney-vakar atvyko į Frankfurtą.
LONDONAS. Amerikos parlamente priimtas įstatymo pro jektas ,■ pagal 

kurį JAV prezidentui suteikiama teisė skirti tam tikrą kariuomenės 
kiekį Saugumo "Tarybai / prie Suvienytų Tautų /, jeigu grėsti^ pavojus 
kurios nors valstybės' saugumui.-Taip pat prezidentas galės taikyti ir • 
ekonomines sankcijas.

LONDONAS. Norima pastatyti tinkamus"'butus, kad JAV kariai į Euro
pą galėtų atsigabenti ir savo šeimas. Numatoma įrengti pasilinksmini
mų vietos ir mokyklos valkams.

VIENA. Savaitinės Wiener-Neustadt maisto normos atrodo taip: vie
nas kg. duonas, 1/4 kg, žirnių, 5' g. riebalų,

LONDONAS, Į Ameriką išvažiavo apie 1,200 vokiečių mokslininkų, J te ’ 
ten dirbs karinių išradimų patobulinime.

NEW-YORKAS. Vokiečių transatlantinis laivas "Europa" įplaukė į 
New-Yorko uostą su 6.000 Amerikos kareivių.

DELHI. Neramumai Kalkutoje,. kurių metu buvo užmušta 36 žmonės, at
slūgsta. 20.000 darbininkų streikas tebesitęsia, '

- Belą Imrędy, buvęs Vengrijos ministeris pirmininkas, nuteistas mirti pakariant,
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.RADIO VALANDĖLĖMS VAIKAMS reikalingos lietuviškos pate,
Pelės.' Jų turintieji prašomi pranešti stovyklas raštinei.^ ragai tas 
plokšteles*bus pagamintos nąujos, 0 pasiskolintosios bus su didele pa« 
dėkas grąžintos skolintojui. '

STUDENTŲ ŽINIAI.Studentai, kurie dar nėra padavę prašymų įstoti į 
Universitetą, gali tai padaryti paduodami prašymus į UNRROS organizuo
jamą Universitetą Muenchene. Universitete veiks visi fakultetai /me
dicinos pirmieji du kursai/skyrial ir poskyriai. Mokslas prasidės sau
sio 7 dieną. Prie prašymo pridėti trijų rūšių anketas, kurios gaunamos 
Universitete, gyvenimo aprašymą, mokslo dokumentų vertimus / pageidau
jama ir originalai/. Priėmimas nusprendžiamas penkių dienų bėgyje* Rrl*- - 
imtieji gauna teisę apsigyventi Muenchene privačiai.

KURSŲ. REIKALU. . .
Lietuvių Bendruomenės Apygardų'atstovų suvažiavimas, svarstydamas * 

švietimo reikalus•> ypatingai užakcentavo specialių bei profesinių mo
kyklų ir kursų s.teigimą, idant mūsų jaunimas, c '“-alp pat ir suaugu - 
šieji būtų paruošti praktiškam gyvenimui. Reikia, kad ,to klausimo re
alizavimas neUžsitęstų, nes gyvenimas nelaukia. Atrodė, kad Centras 
ar Apygardos negalės nustatyti nei plano' nei tinklo, nes tų mokyklų 
arr kursų steigimas priklauso tik nuo vietos sąlygų. Taigi Centras 
ir Apygardos turėtų greit imtis bent skatintojų relės, o Apylinkės, 
atsižvelgdamos į vietos sąlygas, turėtų tas ar kitas spec, mokyklas 
ar kursus neatidėliojant' steigti*’ Kokios sąlygds yra pas mus Wiesbade- 
ne.ir kokiuos kursus galima būtų suorganizuoti? Pirmoje eilėje turėtų 
būti steigiami elektromonterių kursai, nes ir dėstytojų i-r kursantų, 
atrodo, būtų pakankamai. Šio amato reikalingumas visiems aiškus. Jis 
reikalingas ne vien tiems, kurie norėti! tuo amatu verstis, bet ir kiek
vienam, kad ištikus reikalui būtų galima pasitaisyti sugedimus. Toliau- 
tektų pasirūpinti batų ir rūbų siuvimo kursais, o taip pat ir šoferių 
kursais, kurie jau buvo bepradedami organizuoti, bet kažkodėl'užkliu
vo, na ir stalių‘ar statybininkų kursais, kurių užuomazga galėtų būti 
"F” rūmų rūsyje inž. Pacevičiaus įsteigtoje dirbtuvėje. Be to, ar nebū
tų pravartu mūsų visuomenę- supažindinti ir su plačiai Vokietijoje prak
tikuojama molio statyba. Taigi nedelskim ir imkimės darbo. Specialis
tai Lietuvoje bus reikalingi. 0 jei kartais tefrtų ir toliau išvykti, 
t-ai amatas duonos visados duos. / C

ĮVAIRIOS POLITINES ŽINIOS. ' ■ .
. NEW-Y0RKA3. Amerikiečių''karių išvežimas iš Europos vyksta sparčiau, 
nekaip buvo numatyta. Lapkričio mėn. grįžo į namus per 400.000 karių, 
o gruodžio mėn. numatyta grąžinti J44.000. Sausio- mėli,. Europoje liks 
tik 681.000, karių.

NEW-Y0RKAS. At-mo mokslininkai reikalauja atstatyti iš, savo parei
gų gen. Mae Arthur, kuris įsakė Japonijoje sunaikinti cyclotronus/su- 
dėtingos mašinos prie atominės energijos tyrinėjimų/. Jų sunaikinimą 
•amerikiečiai prilygina belgų katalikų- universiteto bibliotekos sude
ginimui Liuvene 1914 metais.

WAŠINGTONAS. Amerikoje panaikintas maiste dalykų normavimas, išsky
rus cukrų.

BRIUSELIS. Winston Churchill, kalbėdamas abiejuose Belgijos parlam, 
rūmuose, savo kalboje reikalavo įkūrimo Suvienytų Europos Tautų.

LIETUVIAI BELGIJOJE. .
Briuselyje,globojami UNRROS, -gyvena apie 50 lietuvių. Visi gyvena 

privačiai. Yra ir jau nuo seniau gyvenančių ir gerai įsikūrusių.Mais
tas geras,- esą galima pirkti laisvai,

GIESSENO lietuviai,’apie 150 -žmonių, neseniai, iškelti Į Allmendfeld, 
kur gavo vokiečių darbininkų kvartalą. Patalpos esančios geros. Gla
boja UNRRA. - _ . • • ■
...... ’’"Wie'sbadeno''Lietuvių" BAIBAS"'Tšė^ šventadienių. Per-
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