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_-rOKKi3. J^V įsteigta nauja organizacija, kuri rūpinsis siunTl- 

Blain 1$ J..V į Buroką. Jos pirmininkas Kelson pareiškė, joj ameriksecil.. 
5‘alės siusti draugams ir giminėms standartinį siuntinį!, kuriame Dus 
įufcffioaatruota 40.000 kalorijų. Jis svers 40 svarų ir kulnuos 13 dole
rių. naujoji organizacija, kuri pasivadino "Sare", glaudžiai t»r.draaar- 
Ciaus su UKSliA.

HŠBSIJOS ūOTa. BOSIJAI. _
LOiiDOliaS. Persijos vyriausybė pakartotinai pareikalavo is sovietų 

įleisti vyriausybės dalinius į sovietų kontroliuojamą azarbcldzaną. Pa- 
JaSų persų reikalavimą sovietai pries keletą dienų atmetė.. .

Sovietai įteikė Anglijos ambasadoriui liąskvoja atsakymą į- Anglijos 
notą-dėl įvykių Persijojo. Atsakymo turinys dar nepaskelbtas.

'tabui;?' išpjauta Į nantetun*.
LONDONAS. sovietu laivas "Kuban” su 1.700 internuotų vokicčiij ka

reivių. išplaukė į Leningradą.
LONDONAS. Būsimuose Rumunijos rinkimuose soo. demokrajtų .partija, ne

priklausomai nuo komunistų, išstato savo kandidatų sąrašą.
LONDON-S. Romoje- šiandieną vyko partijų vadi’ pasitarimai, dėl vyriau- 

aybės sudarymo. Pasitarimai nedavė jokių rezultatų, Nesutariama dol vi
daus reikalų ministorio: sooialistai nenori liberalo, o lies r a lai - so
cialist o.

LONDONAS. arabų lyga nutarė Įsteigti tarybą, kurios uždavinys butų 
Palestinos Žydų prekių baikotavimas.

ROJŲ. Popiežius paprašė atidėti mirties bausmes Italijos politiniams 
kaliniams iki gyvenimo sunormalėjimo.

PARYŽIUS. Suvalstybinus 5 Prancūzijos bsankus, 80 procentų bankų per
eina vyriausybės žinion. .

' pJj.YŽTUS. Nežinomi asmenys Paryžiuje nušovė dienraščio "Do nouvello” 
redaktorių, kuris dėl palankumo vokiečiams artimiausiu laiku turėjo bū
ti teisiamas.

FRANKFURTAS. JAV karinės valdžios, pareigūnai pareiškė, jog Price 
pranešimas, kad situacija Vokietijoje kas valandą blogėja, esąs perdė
tus. „

.‘AdliiGTOEAS. JAV žemės ūkio ministerija praneša* apytikrius šių mo
tu pi saulinio derliaus duomenis. Rugių, miežių, avižų ir kukurūzų der
lius esmėje nepakito. Tuo tarpu kviečių duomenys 50 bušelių mažesni nei 
ankstyvesnėje. sąmatoje buvo numatyta. JAV dorlius geresnis, bet jis r.o- 
radengi a trūkumų Kanadoje, Indijoje ir Italijoje. Kukurūzų derlius yra 
z.’ ..lai mažesnis, kaip 1944 metais, bet 11 procentų didesnis už prieška
rinį. Pasaulinis medvilnės derlius yra mažiausias nuo 1935-6 metų ir 
7 procentais mažesnis už 1944 meti? derlių.

VILN-a.. Kuo gruodžio mėn. 21 dienos Austrijoje įvedama šilingo sis
tema. Reichsmarkės, išskyrus banknotus iki. 10, ARm., nustoja galios.

LCKDORaS, —merikos vidaus reikalų ministeris pranešė, kad Amerika 
Jonk-oe-kiango upėje /Kinijoje/ statysianti krantines, kad išgelbėjus 
mllijpnus Žmoniij nuo potvynio ir bado pavojaus. Tuo pačiu upė bus pri
einama ir laivininkystei.

"SAHIWAY EVENING POST" leidėjas D.Begs , grįžęs iš kelionės po ru
sų zoną, tarp kitko^pars.iškė; " JaV kareivis pagal Europos lygį yra tur 
tingas, rusų - vargšas. Amerikietis, atvykdamas į kurį nors kraštą,^vis 
ką atsiveža su savimi. Rusas gi beveik nieko neatsivoza ir gyvena iŠ 
savo okupuoto krašto.",

NKF-YORKaS. JAV atomų tyrinėtojas dr. Langmnir pareiškė, jog atomi
nės energijos, gaminimo lenktynėse didžiausi varžovai bus ©.Britanija, 
Rusi ja, Prancūzija, Švedija ir Argentina.

FRANKFURTAS. Frankfurto universitetas sausio mėn. pradės, paskaitast
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. J^Tetuvių Tautinis ansamblis grįžo iŠ Muonster-MunA, kur sOiffiia- 
diėnį išpildė programą lietuvių paminklinio kryžiaus pašventinimo 
proga. Be to, davė' bažnytinės muzikos koncertą Muenserio katalikų 
bažnyčioje ir vakare koncertavo stovyklos gyventojams /Mūėnstšryjė 

'gyvenu. 350 lietuvių/. t .
- Šiomis dienomis prie lietuvių Tautinio ansamblio prisijungė is 

EorVėgljos atvykusi lietuvių menininkų grupė, kuriai vadovauja buv. 
lietuvių Tautinio Ansamblio "Vilniųjo koncertmeisteris B.Jakštas.

- Buvę amatų mokyklų mokytojai, instruktoriai ir’meisteriai, O 
taip pat "visi metalo apdirbimo specialistai, turėję ką nors bendro
sU metalo specialybės mokymu, prašomi skubiai registruotis rastinėje.

« Latvių meno vadovas mus prašo pranešti, kad gruodžio 12 dieną, 
19,30 vai. stovyklos.teatro salėjo įvyks geriausių latvių meno pajė
gų -koncertas, kuriame dalyvaus latvi^ nacionalinės operos solistė 
sopranas Paula Brivkaln, Liepojos operos solistas bosas Boris Bekal
bėt is, latvių konoervatori jos docentas smuikininkas Rudolf Mikelson, 
pianistas Viktor Kvssis, ir nacionalinės operos baleto solistė Elena 
Eakuls. Bilietai bus galima gauti iš anksto latviiį raštinėje darbo 
valandomis.

ERIKOS S ą'V L Ė T E K I S. Stasius BudaVas
t tąsa iš 32-33 nr.nr./.
1 KaŽ i n, jeigu aš taip tas malkas vidun įnešoiau.' Prieangy nela

bai drįsčiau palikti, gali kas nors pasiimti. Kaip .tu manai?. Erika?
- Bet prašau vidun, pasikalbėsim, jūs sušalot, - kviečia jį Mankus.
Ir įslenka jis į kambarį su visu maišu. Jo panosėj kabo didelis 

IŠtysęa lašas. Hansas išsitraukia' nosinę ir nusišluosto.
Iš tikrųjų, man jau metas, namo, - ^lankus palieka sofą, eina, 

prie apsiausto ir atsisveikina.
« Palauk, aš tavo palydėsiu, - bėga Erika paskui jį į prioangėlį.
Ir ji lydi jį žemyn, tvirtai įsikibusi į jo paranku, bijodama pa

gristi, nors šiuos laiptus ji pažįsta daugiau kaip seserį metai...
- AŠ. nesuprantu, - Erika sulaiko Jį laiptų, vidury, - kodėl tu 

taip užsidegei ir bėgi nuo manęs. Juk galėjai palaukti, jis tuoj iš
eis ir mudu vėl būsim vieni.

- Ee, Erika, tu pabūk su juo. Pasakyk jam vieną kitą gerą žodį, 
jis toks vargšas.

- 4Š pati žinau kaip su žmonėmis gyventi, dėkui uz patarimus.
- Aš neabejoju, mano miela... Bet mes turim atsisveikinti. Lin

kiu tau malonios nakties. • v v .
- Tiktai tiek? - stebisi ji, - kodėl tu šiandien toks sykstus?
- Šykštus? Kodėl Šykštus? Besuprantu,
„ La žinoma, kad šykštus. Argi jau užmiršai, taip gražiai^atsi - 

yveikindayom. Sakydavai: iki pasimatymo, mano kvapusis Reino žiedeli*., 
Sakysi, kad ne? Iš tikrųjų, koks tu šiandien šaltas ir neįdomus.

- La, tai iki pasimatymo.- Aš vėl kada nors užbėgsiu. Lauk manęs,
Erika. . v „

„ Eo ’’kada nors”', bet rytoj. Taip ir atsimink - rytoj. Deuzmlrsii
Jis nušokęjo laiptais žemyn, o ji vėl grįžo į kambarėlį, lėta ir 

apsiniaukusį, kaip rudens^ebcsėlis.
Mažapie pečiuke jau traškėjo ugnis. Bėdinas Hansas J Jis pakūrė ug

nį ir tuo pačiu motu baigė malkas iŠ maišo kratyti*
- Matai, Erika, dabar jau bus -šilčiau. Ha, o kaip malkos? Bazių- 

rėk. Juk gana sausos, ar na? Balauk, aš tau kėdę prie ugnies atnešiu.
„ bereikia, nereiklu, sėdėkit jūs ten vienas, - atsikalbinėjo Eri

ka. ,, , , ,
- Bet kas tau yra? Tu šiandien tokia... / b. q. /.

..■■■'i^iesbaden o" 'Lietuvių. BALS kiš’’ išeina kasdien, be Šventadienių. Her w 
mitted by LB Qamp Direction in Wiesbaden.
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