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• ......šbviETAr'MTiNA^ .............
• MaSKVa. Rusija Vakar viešai paskelbė protestą, kuriame sakoma, jog 
‘Vokietijoo britų soroje dar tebeegzistuoja gausūs vokiečių ginkluotų 
•pajėgų daliniai ii? tam tikros karinės jūrų ir oro pajėgų vadovybės. 90-
vtetlnė "IzvostijtP' rašo, kad sovietų memorandume, kuris reikalauja 
dalyką ištirti. tvirtinama, kad vokiečių šiaurės armijos grupė turi 
šėmės, oro ir priešlėktuvinius dalinius su daugiau kaip 200.000 porsJO- 
iialou F.ue.a5. kaltina, kad tos armijos grupės tolimesnis būvimas yra pr^8* 

. š’lngas Potsdammo deklaracijai, "Izvestijos” korespondentas sako, kad 
apie 1 milijoną vokiečių kareivių Schleswig-Holsto5.no šiaurinėj pro
vincijoj' nebuvo pervesti į legalų karo belaisvių stovį, bet tęsia sa
vo karinio lavinimosi pamokas j Sovietų proteste sakoma, kad vengrų ir 
Pabaltijo valstybių litriniai Saliniai, kurio kovojo prieš Suvienytas 
Tautas /?/ yra taip pat nepaleisti ir tebeegzistuoja su vokiečiais ka- 

■■ risis britų-zonoje. /Stars and Stripes, 6 Dgz/.
UNRRA RUOŠIASI D2' APRŪPINTI DARBU
LONDONAS, UNRROS viršininkas pareiškė, kad UNRRA dabar ruošia DP 

aprūpinimo-darbu programą* Numatoma visiems DP, iki jie galės grįžti 
— į savo‘tėvynes, parūpinti darbo Vokietijoje ir tarpininkauti dėl dar

bo gavimo Prancūzijoje ir Čekoslovakijoje. Specialistams bus duota ga- 
• limybė atnaujinti ar papildyti savo žinias, o jaunimui, išmokti įvai

rių amatų*.
SOVIETAI ATMETĖ VISUS PERSIJOS REIKALAVIMUS
LONDONAS* Sovietų pasiuntinys Teherane Persijos vyriausybei įteikė 

Rusijos notą, kurioje galutinai atmetamas persų reikalavimas vyriau
sybės dalinius praleista. į Azarbeidžaną. Ryšium su tuo persų ministe- 
r’is pirmininkas Hakimi sušaukė ministerių kabinetą ir pareiškė, kad 
jbi šiuo klausimu su Rusija susitarti nepavyks, jis atsistatydins* 

JAV, KARINĖS PAJĖGOS SUVIENYTOMS TAUTOMS 
’.YASINGTONAS . JAV senatas 65 balsais prieš ? vakar pasisakė už pil

ną dalyvavimą Suvienytų Tautų Organizacijoje. Amerikiečių kariuomenės 
daliniai., pagal susitarimą su Suvienytų Tautų organiz.. Saugumo Taryba, 
galėsią būti nanauditi prieš agresiją. / Stars and Stripes, 6 Dc-zJ 

MARO ETHRIDGE PADARYS PRANEŠIMĄ APIE PADĖTĮ BALKANUOSE 
VAŠINGTONAS.. Maro Ethridge, kuris lankėsi sovietų kontroliuojamuo

se Balkanuose. šią savaitę grįžta į JAV ir padarys pranešimą Byrnes 
avie politinę’padėtį Bulgarijoje ir Rumunijoje. Iš diplomatinių sluoks
nių pranešama, kad po to pranešimo nereikią laukti kokio noro greito 
JAV ir Kr iij oš sąntykių pagerėjimo-. IŠ Ethridge ankstyvesnių laiškų 
Valstybės Departamentui atrodo, kad jo pranešimas rems politiką, kuri 
atsisako pripažinti Bulgarijos ir Rumunijos vyriausybes, kaip neatsto
vaujančias savo tautUe

ALBANIJOS RINKIMŲ REZULTATAI-Tirana* Visas 82 vietas Tautiniame 
■.Albanijos Susirinkime laimėjo demokratinis frontas.

GUAMAS . Rusija ir JAV apsikeitė protestais dėl žvalgybinių lėktu
vų pasirodymų virš Tolimųjų Rytų uostų. Amerikiečių lėktuvas virš Port 
Artūro buvo rusų "Stormaviko" apšaudytas. JA’<’ proteste sakoma, kad si
tuacija pasiliksianti ta pati, kol rusų žvalgybiniai lėktuvai tyrinės 
JAV laivininkystę virš Saipa.no ir Guamo,

VAŠINGTONAS, Byrnes perspėjo Prancūziją, kad jeigu ji ir toliau 
priešinsis Vokietijos kontrolės dentrallzaoijos taisyklėms, JAV im- 
pįę centralizacinių veiksmų rusų, britų ir amerikiečių zonose išski
riant Prancūziją.

PARYŽIUS., Prancūzija pažadėjo romti Čekoslovakiją Tešino ir vokie
čių rapatrijacljos klaus linuose«

PARYŽIUS* Naujai.Įsteigtos Tarptautinės Demokratinės Moterų Eede- 
yącijos pirmininke išrinkta prancūzė Eugenie Gotten.
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kad 1945 metų, gruodžio mėn. 6 d., latvių Komitetui pasif 
atelprasiua, prieita išvados, kad konfliktas baigtas ir kad broliškųjų 
tautų bendradarbiavimas atnaujintės .•

_ II-oš grupės /vokiečių kalba/ kursų klausyto jai penktadienį. 9,30 
vali, renkasi, kursų, patalpoje "J” IV a. Neatvykę ar pavėlavę bus iš
braukti.-

ERIKOS SAULĖTEKIS Stasius Būdavas
/tąsa iš 32-3 5 nr.nr«/

- Erika, ar tu pagalvoji ką darai? Tu, čia gimusi ir augusi, tu,juk 
tu Vokietijos duktė- Kaip tu...

- Ak. nekalbėkit jūs daugiau man apie Vokietiją. Nusibodo man tos 
kalbos/.. Sakvkit, na, sakykit, kas yra šiandien ta Vokietija. Ką jūa 
padarėt iŠ jos, tos musų gražiosios Vokietijos? Ar ne jus, visi tie, 
kurie rėkėt. šaukėt, kurstėt. žiebėt neapykantą prieš visus kitus?.. 
Ak, kam čia’dar kalbėt. Palikit geriau jūs mane ramybėje. Aš >esu šian
dien taip pavargusi..,

. - AŠ matau, tu. nori mane išvaryti,..» .
- Aš jūsų nevarau, bet jūs pats turėtumėt susiprasti...
Jo veide didelis graudulys.. Vargšas Hansas, tas vyras, kuris dirbu 

kaip jautis. Ką gi veiksi.. Tiesia jai abi rankas ir norėtų ilgai ilgui 
atsisvęikinti. Bet ji visa suspurda ir jos smulkūs pirštai greitai iš
slysta iš stambių to vyro delnų.

- Gerai, aš išeinu...
Lėtai prasiveria durys,, dar lėčiau užsiveria. Siaurame tarpe dar 

linksi jo stambi galva ir sako jis jai labą naktį. Bet ji nekantri, 
kaip įdrėksta stirna.. Ji bloškia savo delniuką į jo pusę - kad tiktai 
greičiau jis išnyktų..-

- Na eikite, eikite pagaliau..,. Aš nesuprantu ko jūs dar laukiate? 
Labar durys jau užsitrenkia ir ji girdi, kaip jo sunkios kojos mina

laiptais žemyn.Bet kas ten yra? Žingsniai staiga sustoja ir nutyla. v 
Erika pakelia galvą ir susirūpina, «r jis tiktai nesumanys dar sugrįž
ti? Taip, jis lipa vėl atgal, aukštyn, klapena į duris ir, nelaukęs 
kvietimo, praveria jas:

- 0 kažin, jeigu aš taip imčiau ir kuria,, dieną tau anglių atneščiau. 
Žinoma, nekokios ten tos anglys, bet vis dėlto anglys. Labai kaitriai 
dega.

Ji nieko neatsako, tik susimąsto.-. Taip, anglys būtų neblogai. Hansas 
dabar patenkintas, vadinas., ji nedraudžia- Ir pro durų tarpelį jis ta
ria paskutinius Žodžius:

~ Gerai, aš poryt atnešiu.. 0 gal not ir rytoj. Greičiausia rytoj.
Iki pasimetymo, Erika.,,.

-oOo-
Bo kelių dienų Mankos gavo jos laišką-

Mano mielasis Užsispyrėli,
jau baigiu savaitę, o Tavęs nė kvapo. Aš nesistebiu, nes Tu manfc. 
prie to jau pripratinai- Bet vis dėlto turėtumei numanyti, kad šio
mis dienomis esu vieniša, labai vieniša, ir, turbuu, supranti, kad 
esu Tavęs labai reikalingo.,. Tuigi sakyk, kada teiksies savo laive
lį ir į mano uostą pakreipti? O gal šį Šeštadienį? Norėčiau su Ta
vimi į kiną nueiti. Girdėjai, gal būt, ten rodoma ’’Jos pirmasis 
širdies saulėtekis”. Sako, žiūrovai pritrūksta ašarų alpsta*»« 
Būtų gerai, jei ateitumei mane pasiimti., bet jei negalėsi, eik tie
siai prie kino, ten mane rasi art laiptelių.

Beje, būčiau užmiršusi, turiu jau, geroką kuro atsargą ir mano 
kambarėly šilta kaip per. Sekmines.. Tas kvailiukas, supranti, Hang40, 
vakar net anglių jnai&ą atitempė. / b.d./......................... ................ .
” Wiqsbadono Lietuvių BALSAS” išeina kasdien, be Šventadienių*
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