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' ' F.lii'M..'Lal' ALBaPJIJOJI-'.
LOi-LOl.xiS. Vakar Albanijoje įvyko rinkimai. Rinkimuose dalyvavo apie 

62 procentus visų turėjusių teisę balsuoti. Kandidatus įstatė tik vie
na partija - Demokratinis Frontas. Si partija yra išaugusi iš slapto 
okupacijos metų veikimo' ir yra didelėje komunistų įtakoje. Pirmą kar
tą balsavo ir moterys. ' ' ■ ; '

APIE ĮVYKIUS TEHERANE.
LONDONAS. Persija atsakė į Rusijos notą pareikšdama viltį, kad Rusi

ja daugiau nebetrukdys Persijos kariuomenės veiksmų ir apleis asarbel- 
. d Žarą/'-anglį jos pasiuntinys Teherane paneigė gandus apie anglų kariko- 
; menės koncentravimą pietinėje Persijoje.

ITALIJOJE VYRIAUSYBĖS KRIZĖ TEBESITĘSIA.
' LONDONAS.. Italijoje jau antra savaitė trunka vyriausybės krizė. Vy
riausybę sudaryti pavesta krikščionių demokratų partijos vadui fit? Gas
per i ,z Komunis tai sut inka remti jo vyr iaus yb ę.

.1 o ĮEIKI JOS.
Lenkų laikraštis "Nowa Polska” Er.ll rašo, kad Varšuvoje nusavinti' 

visi miesto ribose esantieji sklypai. Varšuvos radijas, norėdamas len
kams įskiepyti simpatijų Sov.Sąjungai, nurodo, kad tik sovietai padeda 
Lenkijai atsistatyti. Amerikoje gyvenančių lenkų ~ , Kongresas, ra-
Gydamas Trumanui memorandumą, tarp kitko rašo: " Lenkija yra nedėkin
gumo, neteisybės ir apgavystės, auka. " Reikalaujama visiško politikos

1 pakeitimo Lenkijos atžvilgiu.
GHŲRGHILLIS SUVIENYTŲ EUROPOS VALSTYBIŲ SALININKAS.
Churohillis, būdamas Briuselyje, vienoje savo kalboje nurodė, gali

mumą ii' reikalingumą sukurti Europos‘Suvienytas Valstybes, Suvienytų- 
Tautų organizacijos rėmuose. Tokios Suvienytos Europos valstybės būtų 
galima sutvarkyti taip,.kaip dar nebuvo sutvarkyta nuo Romos Impe
rijos ■■ sugriuvimo . Maskva gyvai reagavo į Šį Churohillio pasiūlymą irw 

. paskelbė.; kad tokia Europos tvarka būtų pragaištinga, be to, ji prieš
tarautu didžiųjų tautų susitarimams.

'ŠVEDIJA IŠDUODA INTERNUOTUS KAREIVIUS. • ” ' * '
STOOKHOIMAS Švedų užsienių reikalų ministeris šiandieną-pareiškė, 

kad nors Potsdammo susitarimas nieku neįpareigoja Švedijoj, jos vyriau
sybė pasižadėjo grąžinti Rusijai prieš ją kariavusius ir^Svedljos in
ternuotus- vokiečių armijos karius, nepaisant jų kilmės. Šiuo metu į 
Švedijos vyriausybę daromas spaudimas neišduoti iš Pate, lt i jo kilusių 
karių.'Ministeris pasakė, kad šiuo reikalu neturį būti sentimentų ir

■pažadas bus ištesėtas^ Stockholm^ sovietų laivas "Kuban", pakrautas vo
kiečių kareiviais iš Švedijos, jau kelinta diena laukia nusiraminant'

’ audros, negalėdamas išplaukti. L •
§.iog dianos"Stars and Stripes" rašo; " Masinės savižudybės • prasidė

jo Švedijoje internuotų karių stovyklose, kur yra 2.700 vokiečių,aus
trų. lenkų ir baltų, buvusių vokiečių karių. Atvykus švedų kariuomenės

• daliniams'ir policijai,. Jio užsibarikadavo ir peiliais, skustuvais, lan
gų stiklais ir 'kitais aštriais daiktais puolėsi save žaloti, Trys ras
ti nusižudę, o 600 patalpinti ligoninėse.

jjlLW-YCKKAS. 'Vašingtono pasibaigė darbininkų ir darbdavių konferenoi- 
je6 Uždarbio ii' kitais klausimais susitarti nepavyko^ Konferenoijo jo 
susitarta tik vengti streikų ir įmonių uždarymo, neišbandžius visiį tai- 
kilį susitarimo galimumų .

ĮONDCSaS. Keturi vokiečiui povandeniniai laivai su anglų įgula iš
plaukė iš Kopenhagos į Rusiją, kur jie bus perduoti sovietams.

FRANKFURTAS, Naujasis Austrijos vyriausybės šefas Dr.Fiegol pareiš
kė, kad,nežiūrint rinkimų rezultatų, Austrija palaikysianti su Sov.Są
junga glaudžius santykius*

PARYŽIUS, Po 12 valandų debatų Tautinis Prancūzijos Susirinkimas 
521 balsu prieš 35 nusprendė suvalstybinti. Prancūzijos banką.
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• XWOS „ŽINIOS.

SPORTAS. Vakar "Lituanioos” klubo sportininkai,-ės turėjo visą eilę 
rungtynių su Hanau lietuviais. Krepšinyjc mūsiškiai iškovojo aiškią 
pergalę santykiu 38:24 Z 16:12/; Ypač gerai pasirodė Varkala, vienas 
pelnęs 21 krepšį* Hanau lošė savo geriausiu sąstatu, bet mūsiškiai bu
vo pranašesni ir taktikoje ir metimuose. Vyrų tinklinis baigėsi Z’.t) 
/15:1, 15;.4/, Mūsiį tinklininkai laimėjo be didelių pastangų. Taip pat 
ir moterys 'laimėjo lengvai 2:0 /15:10, 15:5/. Futbolą teko pralošti 
4:2 /3{1/. Įvarčius Įmušė Bytautas^ir^ Gražys. Dviejų įvarčių Molsrio 
ir Adomavičiaus, dėl nežinomu priežasčių, teisėjas neužskaitė.

Ta pučia proga tenka porą sodžių išsitarti dėl "Lituanioos” klubo pa- 
talpų, kurias norima užleisti pieno dalinimui. Tai būtų Visiškai netiks
lu, kadangi Šiose patalpose dabar bazuojasi dauguma stovyklos veikliau
sio jaunino - Čia vyksta ir choro, kvarteto, tautinių šokių, plastikos, 

■klubo čzazo, ir įvairios gimnazijos repeticijos, pianino pamokos, šok
ai j-ų susirinkimai bėi pasitarimai. Gal būt nesuklysimo pi sakę, kad iki 
šiol sportininkai ir menininkai daugiausiai ir judino stovyklos gyveni
mą, atstovavo prieš kitas stovyklas ir reprezentavo UNRRAI. Visas tas 
darbas buvo įmanomas tik turint nuosavas patalpas.

k H i K o S. ,8 .a.U. Li>Ė.l^tlBli.X-(iIii^lli. Stasius Būdavus
i , /"'iiąsa-'iš "3Ž""nr7/...... . •

Valandėlę jie tyli ir sklaido gramatikos lakatus. Bet iš' to joki’os 
.naudos, nes po. valandėlės ji ii’ Vėl:

- klausyk,, kokiu tavo švelni nosis... Ne, no, tu nesijuok, aš teisy
bę sakau. Petrai, tu būtinai supažindink, mano su keliomis lietuvėmis. 
Aš labai noriu pamatyti, kaip jos atrodo. Manau, jos labai mielos ir
jaukios. ....

- Žinoma, kaip ir aš.
- Tu ir vėl juokies.
- Tikrai, Šiandien mos perdaug jau linksmi. Erika, mos turim teigti

pamoką. O, be to, atsimink, kiemo ponas Hansas laukia. Ir man pačiam 
jau motas namo. . ' v

- Namo? Taip staiga? Ta, tik pabandyk, - ji plėšia gramatiką is jo 
rankos ir numeta ant lovos. .

- Erika, ką tu darai? Bet pasikalbėkim mudu atvirai.. Sakyk, kodėl 
paskutiniu, motu tu nebežiūri mano klaidų? Mano miela, kaip aš apsilei
dau, kokie klaikūs tie mano vokiški sakiniai. O klaidų, klaidų...

- klaidu? Kokių klaidų? Tu jau tari ir kalbi.kaip tikras vokietys. 
Bet ne, pasakysiu tau atvirai, prisipažinsiu be išsisukinėjimų, no^aš. 
jau nebesu tokia kaip pirma, ir tavo mokyti, re, no, tave mokyti aš jau 
nebegaliu, nebeturiu valios . nebe, vaikas esi, tu ir pats gali suprasti 
kodėl taip atsitinka. Kai mūsų-širdis pasidaro jau perdaug paklusni,mos, 
moterys, nebetenkam išminties, mes nieko nebemokom, o tik klausom,klau
som ir ... pasiduodam. Taip jau yra. Tada mos tokios n'ebagudrios, pa
sakysiu, kartais stačiai kvailos...
■■ Ton, už durų, laiptais. Ii pa ^sunkūs vyriški’ žingsniai.

- Girdi, Erika, ten eina kažkas. Tur būt, Hansas. Ne, mos negalim 
būti tokio egoistai. Aš turiu tavo palikti. Bent valandėlę ir su juo 
pasikalbėk* Būtinai turi pasikalbėti.

- Dėkui už tą.mokymą, - jos balsas truputį sunerimęs ir dreba, - aš
no tokia kaip kitos. Savo atiduodu tik vienam ir atiduodu save visą. 
Kitiems nieko, nė trupinėlio- Tokia mano širdies filosofija. Taigi Ži
nok. v v ’ v V- Taip, tavo filosofija graži ir kilni, ji mane žavi, as džiaugiuo
si, bet vis dėlto ...

į duris pabeldė tyliai ir atsargiai.'
Petras Maukus pakvietė įeiti. Prasivėrė durų tarpelis ir ten sušvep- 

lono Hansas: / b. d. /
” Wiesbaden© Lietuvių BAISAS” išeina kasdien, be Šventadienių .Per

mitted by DP Camp Direction in Wiesbaden.
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