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'ITALIJOJ SUDARYTA. NAUJA VYRI AUS YBĖ.
•' LONDONAS. Sudaryta nauja Italijos vyriausybė, kuriai vadovauja de 

Gasperi, krikščionių demokratų partijos atstovas. Jis pasiėmė ir Už
sienių reikalų ministeriją. Vidaus reikalų miniateriu yra sooialletų 
partijos atstoyas.

IS AZARBEIDZaNO
LONDONAS. Persijos ministeris pirmininkas pareiškė, kad jis tikisi, 

jog jam pt.vyksią sueiti į tiesiogines derybas su Rusija dėl Azarbel- 
. d Žano,. Į Amerikos pasiūlymą iki Sausio 1 dienos iŠ Persijos atitraukti 
Visų valstybių kariuomenes,Rusi ja atsakė neigiamai.

LONDONAS. Anglija pasiūlė Amerikai, Rusijai ir Prancūzijai sumažin
ti okupacines kariuomenes Austrijoje taip, kad visi turėtų po lygiai.

PARYŽIUS. Bidady pareiškė, kad pirmiau turi būti nustatytos Vokie
ti jos vakarų sienos ir tik po to Prancūzija sutiks su Vokietijos oant- 
ralinės vyriausybės sudarymu.

LENKIJOJE NĖRA LAISVĖS
LONDONAS. Anglijos pasiuntinys pareiškė $er.kų vyriausybei, kad Len

kijoje nėra nei žodžio nei spaudos laisvės. Tuo būdu Lenkija nesilai
kanti Jaltos konferencijos nuostatų.

dalies apdovanotas Lenino crdenū
.VAŠINGTONAS. Davies, buvęs JAV pasiuntinys Rusijai, apdovanotas Le

nino ordenu. Or d enas . suteikiamas už ’’pas i tarnavimus abiejų valstybių 
draugiškų santykių^palaikyme”.

IS VOKIETIJOS IŠVEŽAMOS JENO VERTYBĖS
•STOCKHPLMaS. Kaip praneša Švedų žinių agentūra/ į Maskvos meno mu

ziejų iŠ Vokietijos išvežama daugybė meno vertybių. Jų tarpe ir Raf- 
faelio ’’Sikstino Madona”, daugelis Rembrandto paveikslų ir kt. Moty
vuojama tuo, kad. jais būsią papildomi vokiečių sunaikinti Leningra
do, Novgorodo ir Klevo muziejai.

PASAI, ISVIETINTIEMS /DP/ ASMENIMS
PARYŽIUS. Sąjungininkų komitetas pabėgėlių reikalams spręsti savo 

posėdyje išdirbo projektą, pagal kurį, numatoma DP įvesti specialius 
pasus; kuriuos turės pripažinti visos valstybės. Komiteto pirmininkas 
Herbert Emerson savo pranešime išdėstė, kad komiteto kompetencija api*> 
ma visus asmenis, kur i ez sąryšy su Europos į vykiaisz rasiniais, religi
niais ar politiniais sumetimais turėjo apleisti savo tėvynes. Reikią 
skaitytis su tuo faktu, kad nežiūrint ir geriausiai pavykus los grąži
nimo namo akcijos, liks gana žymus skaičius į savo tėvynes negrįštan- 
čių. Rusų atstovas Koukin pranešė, kad jis nesutinkąs su amerikiečių 
ir anglų nusistatymu lenkų.^balciį ir, jugoslavų DP, nenorinčių grįžti 
į savo tėvynes, atžvilgiu. Čia einąs dalykas apie fašistus, kurie,bū
dami karo nusikaltėliais. nori išvengti teisingos bausmės..

GROSS HESSEND SOCIALDEMOKRATAI NENORI JUNGTIS SU KOMUNISTAIS
FRANKFURTAS. Frankfurte socialdemokratu partijos vadas dr. Sohuh- 

maoher pareiškė, kad visos partijos turinčios išlaikyti pilną savo 
savistovumą. Socialdemokratų susijungimas su komunistais esąs atmestas

BERLYNAS. Amerikiečių zonoje Berlyne pradės veikti nauja radijo stO 
•tis.

NEIV-YURKaS. Nepavykus susitarti' darbininkų ir darbdavių konferen
cijoje ’Vašingtone, Trumanas numato dalyko ištyrimui paskirti bešališ
ką tyrimo komiai ją, kuriai bus duoti platūs įgaliojimai.

ŠOFERIŲ KURSŲ I-cs /liet.kalba/ grupės visi klausytojai ketvirta
dienį 9 vai. renkasi "E" bloko rūsyje.

- Yra gauti "žiburiai" Nr.9 įr jįc kartu 3ų.’’’•'■'L BALSU” išnešioja- 
©i užsisakiusiems i

■ w Jąu pradėtas apausdįntį rotatorium •’’Gamtamokslis" gimnazijai*
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Lietuvos kariuomenės 27 mctii sukakties minėjimo Eengin

darė minėjimo piniginę apyskaitą,/kurią skelbia visuomenė- “/
UŽ parduotus bilietus ir programas į koncertą gauta 1693,02 RK. Si su
ma paskirstyta sekančiai: 1/ Lietuvių Tautiniam Ansambliui remti 600,- 
KM,“2/ Wiesbadono lietuviu skautams remti - 307,2? RM. 3/ Lietuvių spor
to klubui ’’Lituanioa" - 100 , - RM./4/, 5/ ir 6/ - įvairioms minėjimo ren
gimo išlaidoms padengti - 4b5, 75 Riy . b/ Šelpti savanorių-kurėjų šei
moms ir Lietuvos veikėjams, šiuo metu esantiems sunkioje medžiaginėje 
būklėje, sukakties minėjimo proga aukų lapais surinkta 5796,-RM.^Sią 
mymą komitetas paskirstė sekančiai: 1/ fiestadeno Lietuvių R.Kryžiaus 
skyriui - 2796,-EM ir 2/ Lietuvių Centrui - 3000,- RM. Minėjimo Rengimo 
Komisija, baigusi savo darbą, dėkoja visiems lietuviams, aukojusiems 
kilniam mūsų broliiį Šelpimo tikslui. Taip pat didelė padėka tiems, ku
rie tas aukas surinko. Sukakties Minėjimo Reng.Komiai ja.

RED. ir LEIDĖJO PaSTABA < ”W.I.BALSO” 33 nr. tilpusioj sporto ži
nutėj reiškiama nuomonė yra?Jr,orespondentp nuomonė. "’7. L .BALSYS” nesi
kiša ir negali kištis į patalpų skirstymo reikalus: jo vyriausias tiks
las yra teikti tikslią informaciją ir registruoti tremtinių gyvenimo 
kronikos faktus.

..ERIKOS SAULĖTEKIS Stasius Būdavas
/tąsa iŠ 32-34 nr.nr,/

- Ak, pone Hansai, aš jau kelius kartus prašiau, būkit jūs geras,ne
vadinkit manęs ”tu”... Kodėl jūs manęs neklausot?...

Hansas sumišo, į jo veidą šoko raudonis ir jis nedrąsiai, kaip sugė
dintas kūdikis, vapėjo;

- Taip, taip... Bet aš nesuprantu, atleisk tu man, gal aS ką .negero...
Ir prisiglaudė jis ant žemos kėdutės, pasilenkė truputį į priekį, su

spaudė galvą tarp dviejų delnų ir tylėjo. O Erika krito į sofą, surie
tė kojas po savimi ir sklaidinė jo gramatiką. Taip sau, be jokio reikalo...

Pečiuke zyzia ugnelė ir valgo malkas, atneštas ie amerikiečių virali
nės. Hansas ten dirba, kapoja nuo ryto iki vakaro,^tris kartus gauna so
čiai pavalgyti ir dar cigarečių. Kartais koks gerasirdįs kareivis net 
visą pakutį padovanoja. Juk tai nesvietiškas pelnas! Uz tOKį pakutį juk 
pas kilt ir į kraujo lasą galima atiduoti... Baskui jis eina namo ir, nie
kam nematant, į savo maišiuką įsimeta malkų glėbelį.

- Erika, o kaip tau su valgymu, a? Ar užtenka? - pakelia jis galvą.
- Ar jūs sakėt man ką nors? - pasijudina ji nuo pagalvėlio.
- Taigi aš klausiau, kaip tau su valgymu. Aš galėčiau .ką nors atneš

ti.
- Juokingas klausimas. Ir kas gi šiandien persivalgo? Bet jus man 

nieko neneskit, as tuo tarpu soti, visai soti.xz,
- Gal būt... Atsiprašau, aš dar paklausiu. Šitas ausienderis, kuris 

ką tik išėjo, kas jis toks, lenkas, ukraihas?
- Re, arabas... . _ - .
- Bet jie vagia, taip, tie auslenderiai. Kartais, girdėt, net api

plėšia...
- Kas? Lietuviai? - numetė ji gramatiką į sofos kampą,- ką jus da

bar pasakėt? j
- Aš nežinau, lietuviai ar kiti. Man vistie-k. Juk jie visi vienodi...
- Jei nežinot, tai ir neprasimanykit...
- Bet vis dėlto jie mus apiplėšia. Kiek jie suryja, tai yra suvalgo. 

Buo mūsų burnos kiekvieną riebulį atplėšia. Taip, tio auslenderiai...
- O jūs ar neapiplėšėt jų? Ar ne jūs pusę Surop.oselgetom isvarėt?

Sakykit, no jūs? Kaip jūs drįstat šitą žmogų, kurį aš taip gerbiu,ver
tinu... 4

Vėl Šoko raudonis į jo veidą, jis pastūmė kėdutę ir atbėgo prie jos.
Jis pabudo is savo lėtumo ir jo balsas drebėjo. / b.d. /-

’r>Tlos'badeno' Lie tuvių BAISAS” išeina kasdien, be šventadienių. Per
mitted by DP Direct ion in Wiesbaden.
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