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GALOTIN’AI AUSTRIJOS' VlMIIT^RJ^.......................... . -
LONDONAS. Galutiniai Austrijos rinkltių rezultatai Atrodo sekįlhčlHjl 

Katalikų Liaudies Partija gavo parlamente 85 vietas j Socialistai 
ir Komunistai - 4. Naują vyriaus..bę sudaryti pavesta Liaudies PartijjbH 
vadui iki gruodžio 18 dienos; Dr. Rėnner vyriausybė atsistatydino j bdt 
lieka save ua;eigose iki pirmosios parlamento sesijos gruodžio 17 di

. IŠ NUERNBERGO PROCESO." * , '
NUERNBERGAS. Hessas gydytojų komisijos pripažintas sveiku ir pajė

giančiu suprasti teismo eigą. Bet bylos metu jis’galįs vėl prarasti,s$a 
vo atmintį. Gydytojai praneša, kad jis pakartotinai atsisako priimti 
vaistinius narkotikus, kurie galėtų pagydyti ja amneziją. PrimenamajkHd 
Anglijoje Hessas du -sykius mėginęs nusižudyti, Teismo posėdžių, metu į 
kada visi kiti teisiamieji įtemptai seka kaltinamųjų dokumentų skaity
mą, Hessas visą laiką skaito savo knygą, Ribbentroppas paprašė į NuerM 
ber|Ėį. liudininkais iškviesti tris Aukštųjų anglų Rūmų atstovus, Į po
sėdžiu Sale atvyko du sovietų karininkai; vienas iš jų - Višinskis į

GEN ^MARSHALL - PAIUNTINYS KINIJAI.
WAŠINGT0NAS, Vieton atsistatydinusio JAV pasiuntihid Kinijai Gėtil 

Hurley, paskirtas buv, generalinįo štabo viršininkai gėn, MarsRalli 
Hurley prieš atsistatydamas pasmerkė kai kuriuos proresionalus diplil^ 
matus, kurie sabotuoją JAV politiką Azijoje. Tie vyrai, anot jo, 1Š4 
kreipia 'į'rųnahp politiką Kinijoje, Hurlęy perspėjo, kad JAV reputably 
ten naudojama teršti demokratijai ir imperializmo bei komunizmo rėpiįM 
mui♦ / Stars apd Stripes, 29 Nov,/į

TEHERANAS. Azarbeidžanę sukilėliai užėmė keletą naujų miestų, td’i’įi 
jų Kaspijos uostą Askarą, Sukilėliai žygiuoja į Teheraną, Laukiai^ k*-: 
Irų su persų kariuomene. / Stars and Stripes, 29, Nov,/.

LONDONAS. Anglijos vyriausybė pranešė, kad 12 metų bėgyje- Palėstir- 
non leista įvažiuoti 266.258 žydų. / Stars and Stripes, 29, Nov./, 

FRANKFURTAS. Sąjungininkų kontrolinė komisija nusprendė panaikinti- 
Vokietijoje visus aerodromus, kurių sąjungininkai nenaudoja savo reika
lams.- / Viename aerodrome De-tmoldo lietuviams -yra pasiūlyta įsirengti 
ūkius. Red./.

WASINGTONAS."JAV remia D.Britaniją ir Rusiją pamišųsiame veržltoębl 
į kitą pasaulinį karą, kuris reikš civilizacijos galą”, pareiškė se^ 
natorius B.K, Whpel’er. Savo 4 valandų kalboje-jis kritikavo rąštąjapl- 
budinantį Amerikos dalyvavimo Suvienytų Tautų organizacijoje gaires, 
” Atėjo laikas visiškai nuraminti Rusiją ir jai vieną kartą visiems 
laikams duoti suprasti, kad mes nekovojome šiame kare tam, kad leisti 
Rusijai pavergti Europfts tautas’,’ Senatorius Vandenberg pritarė Wheele-. 
rio išskaičiavimui skriaudų, kurias Rusija padarė mažosioms tautoms, 
Vahdenbergas pareiškė nematą* ’’jokios vilties žęmėje"tas skriaudas už
gydyti, išskyrus Suvienytų Tautu Chartės vykdymą./Stars and Strip./,,

THE NEW-YORK TIMES cituoja sovietinį ”New Tumės”,' kurį rašo, kad 
•t atominė bomba yra signalas, visą pasaulio reakcionieriams agituotį 
naujam kryžiaus karui prieš Sovietų SąjungąV

BERLYNAS, Berlyne sugauta viąna iš didžiausių teroristų gaujų, Areš 
tUota 70 jaunų teroristų. Daugiausia jų tarpe buvo lenkų ir vokiečių,

HOECHST, Atleidžiamiems iš tarnybos 'amerikiečių kareiviams sutei
kiama galimybė stati į UNRRA civiliais tarnautojais. ŲNRRA reikalinga 
dar apie 1.000 tarnautojų, ypač šoferių ir automėohanikų, /St.a.Str,/,

NEW-Y0RKAS. Trumario motinai sukako 95 metai,
FRĄNKFURTĄŠ, Britų kariams leista Kalėdų švenčių proga vokiečių vąį 

kąms suruošti Pasilinksminimus. Maistą šlam_reikalui aukoją patyska- . 
ylai. ' '

ROMA. Naujas kandidatas Italijos premjero vietai yra 9Q m9tų filo- 
ęjoi'as BjCrocej Orlan^fi kandidatūra ęocįalistal |į* komuniątaį atmetė,
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SAUJA SPORTO'KLUBO ''LTTUAIIICA’1 VALDYBA. Atsistatydinus

nei Sporto klūbo "Lituanicos" valdybai, vakar išrinkta ne 
sudaro: pirm* Lingys, reikalų vedėjas Moleri’s ir sekr. M.jankauskai
tė* Naujai paskirti sekcijų vadovai i Tinklinio ir krepšinio - K.Miš-*- 
kinis, futbolo - Bagdžiūhas, pramogų reikalams -Mikalauskas, klūbo 
patalpų šeimininku - Varkala.

PASTININKU DĖMESIUI. Hiesbadeno lietuvių stovykloje gyvenantieji 
paštininkai dar kartą kviečiami iki 1 d. gruodžio mėn. užsiregistrūd“ 
ti ’Apygardos raštinėje darbo valandomis, idant artimiausiu laiku būtų 
galima sušaukti susirinkimą ir Išrinkti valdybą, kuri Įsteigtų Ir :tvar« 
kytų stovykloje paštą ir rūpintųsi suburti’-'visus'Vokieti joj e gyvenau“ 
Sius paštininkus į glaudų ir organizuotą profesinį vienetą. Susirinki“ 
m&š numėtomas 2 d. gruodžio Į sekmadienį / , bet-apie tai bus praneš“ 
ta ’kiekvienam atskirai. ’ Stovyklos vadovybės įgal, Čėčys Pranas.

BUTU, REIKALAIS interesantus ir įvairius prašymus Butų Komisija 
priima pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 11-12 vai. 
Sąjungos skyriaus valdybos raštinėje, 19 kamb.

Mus prašo pranešti, kad "norintieji gąuti pašalpas iš Raudonojo 
Kryžiaus, paduoda prašymus į raštinę. -

- Nuo š.m., lapkričio mėn. .20. d; UNRRA Direktoriaus parėdymu, buš 
surašinėjama stovyklos gyventojų turima žieminė ir kita apranga,kad 
būtų, galima aprūpinti j oš neturintieji. Surašinėjimą vykdys kiekvie
nuose rūmuose sudarytos komisijos. Visi gyventojai turi suteikti tiks- 
•lias žinias, nes po suraŠih.ė j-imo UNRRA numato pat į ^patikrint i sura
šymo tikrumą.

- Visas nėščios, moterys, gaunančios pieną, prašomos pasitikrinti 
š.rnėn. 30 dieną nuo 15 vai-, moterų-ambulatori jdj .

? PADĖTI AZARBEIDŽANE. • . . v-
" "NewUTork Times", November 2Jrašo: " .Azarb-. idžano sukilimo varik- 

ils yra neseniai įsikūrusi "demokratįnė"pąrti ja-, kuri sakosi siekian
ti ekonominių ir politinių reformų. Hussein Ala,' Persijos pasiuntinya 
Amerikoje, pareiškė: " Ši taip vadinama revoliucija arba separatisti
nis judėjimas neatstovauja tautos valios. Ji nėra spontaniška, Ji tik
riausiai yra sukurstyta". Ala davė suprasti, kad kurstytojas yra Sov. 
Sąjunga. ' Prieš metus rusų misija Teherane be pasekmių ketino gauti 
naftos koncesijų. Į tuos kaitinimus "Izvestija" atsako, kad sukilimas 
esąs, tautos judėjimas- "savo pagrindinių demokratinių teisių užtikrini
mui". Tas demokratinis judėjimas sutiko kietą reakcionierių ir anti* 
demokratinių jėgų pasipriešinimą,, kurios mato tame judėjime grąsinimą 
jų viešpatavimui ir privilegijoms. " Britų pranešimai apie.rusų įsiki
šimą turi tikslą atitraukti dėmesį nuo Palestinos, Ei^ipto ir Indone- 
sijos", pareiškė "Izvestija".

BRITAI APIE SUVIENYTU. TAUTU. ORGANIZACIJA. 'jNe’w-York Times" rašo: 
" Iranas yra tik paskutinis ir’’ aštriausias iš daugelio konfliktų tarp 
39v.Sąjungos ir.Britanijos arba tarp. Sov.Sąjungos ir vakarų demokra
tijos- Yra suprasta, kad Suvienytų Tautų Organizacija bus tuščias da« 
įykas,jeigu Rusija nebendradarbiaus, Pasiūlytasis Pasaulinis Parlamen
tas niekados neįsikūnys, jeigu jis bus tik tolimesnis Suv.Tautų Org, 
išsivystymas, Britai visuomet davė aiškiai suprasti, kad nė vienas 

’įą skelbiamųjų-puikių idealų’negali būti perkamas prarandant tas lais
ves, kurios vienos gyvenimą padaro vertingu ir vertu gyventi tai de^ 
mokratinei tautai. Komunistinis ir totalitarinis pasaulio susirįnkįmąa 
ųeįeina Britų užsienių reikalų politikos programon.-Niekados, anot 
Ąttlee, D,Brįtanija nenorės gyventi danguje, matydama likusį pasaulį
gyvenant pragare,

r "DAINAVOS" skautų tunto sueiga įvyks š.mėn. JO d.. 19 val.teatpę 
galėją. Visiems skautams, ir kaųdi4atams dalyvavimas būtinas,

- Sekmadienį t.salėje pamestas parkeris "Lituania".Grąžinti už at- 
^yginį^ą „"H". II„ą.,„.22 kęmb,.................... ’..... ............. .......... ................ .........................

"wiesbadeno Lietuvių'BALSAS" "išeina"kasdien,’-"'6e"'svehta^'ianių,(’^er’*...
fitted py DP Camp Directįęn in Wiesbaden,
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