
’ VIESBADENO LIETUVIŲ
25 -pf. W a Nr .40.

Trofciadienis _ JJ • 1945.xil.12.

PRANCŪZU--. NORI DRAUGIŠKŲ SANTYKIŲ SU SĄJUNGININKAIS "
PaRYŽIUS. Do, Gaulle radijo kalboje pareiškė, jog Prancūzija esanti 

grand is tarp dviejų didžiausių pasaulio galybių - JAV ir SSSR. Prancūzi
ja norinti draugiškų santykių su alio jomis .

’’times’.' apie Maskvos konferenciją
LONDONAS. Londono ’’Times” rašo, kad Maskvos konferencija yra vilties 

spindulys politiniame gyvenime, pirmas nuo Londono konferencijos iširi
mo .

’PALEISIU VIN GRI J 08-RUSU 08 PREKYBOS DRAUGIJA
BUDAPEŠTAS. Vengrijos vyriausybė, paleido Vengrij:s-Rusijos Prekybos 

Draugiją, kuri, dar nebuvo pradėjusi nė veikti. Prieš keletą savaičių 
Amerika ir Anglija buvo pareUkusios griežtą protestą prieš šios drau
gijos įsteigimą.

IEŠKOMA SUVIENYTŲ TaUTŲ NUOL^TINIaJIS POiiDSIxJIS BUVEINĖS
LONDONač . Suvienytų Tautų paruošiau# ji komisija praveda debatus dėl 

Suvienytų Tautų buveinės nustatymo.’ į šią vietą pretenduoja 24 Šiaurės 
Amerikos miestai, jų tarpe Čikaga, Bostonas ir Atlantic City. Visi mies
tai siūlo plačius žemių plotus, pradedant nuo • J kv. km. /pav. New Jer
sey/ ir baigiant l.OGO kv. km. -/pietinė Da.'.ota/, visai nemokamai. De
monstruojamos iš kiekvieno miesto supažindinamosios filmos. Prancūzijos . 
atstovas siūlo pasirinkti kurią nors i-'ažą valstybę, nes didelės valsty
bės, kilus įvairiems konfliktams, galėtų į Suvienytas Tautas daryti tam 
tikrą spaudimą.

AMNESTIJĄ GRAIKIJOJE
aTĖNaI. Graikijos Tautos Susirinkimas priąmė amnestijos įstatymą po

litiniams kaliniams. Graikijoj šiuo metu yra lo.000 politinių kalinių. 
Iš jų 15.000 sėdi bo teismo. Bus. paleisti ir komunistai.

HEIDELBERGAS.-' Gen. Patton sveikatos stovis nežymiai pagerėjęs.
EUERNBLRGaS. Atskleisti nacių planai masiniam užimtų sričių vaikų pa

grobimui ir jų perauklėjimui vokiečių dvasiojo. Himmleris projektavo 
po pergalės kolonizuoti Lenkiją ir Rusiją iki Uralo i;r pastumti Vokie
tijos sienas 500 km į rytus.

-..TEŠBADEN«S. Gross Eesseno policija apginkluota amerikietiškais ka
rabinais. Išduota apie 2.5OC karabinų. To pasėkoje nusikaltimų skaičius 
jau sumažėjęs. ■ .

VAŠINGTONAS. 327 balsais prieš 30 priimtas įstatymas UNRRaI suteik
ti dar 1.350 mil. dolerių.

PARYŽIUS. Konstitucinė komisija nutarė suteikti rinkimo teisę visiems . 
turintiems 20 metų amžiaus. .

'■HESBaT-1;a3 . Rąthausstr. 5 atidaryta 10 ,ricsbadeno menininkų paveiks
lų paroda, kuri tęsis iki sausio 6 dienos.

LONDONAS. Anglijoj išbandyti du greičiausi pasaulyje lėktuvai, varo
mi dujų turbinomis. Vidutinis greitis - 976 km į valandą. Jie turi po^ 
du motorus, 5.700 PS kiekvienas motoras. Sunaudoja 3.900 litrų/į valandą/ 
benzino.

LONDONAS. Indijos vandenyno šiaurės 160 km ilgumo pakrantėj potvynio 
banga nušlavė visas gyvenamas vietoves, pražudyčama tūkstančius Žmonių.

, LONDONAS. Anglų ministeris užimtiems vokiečių ir austrų kraštams pa
reiškė, kad Anglija stengsis galimai greičiau įtraukti Vokieti jos'oku
paciją ir tuo įrodyti, kad Anglija neturi militarinių tendencijų.- 

LONDONAS. Anglų zonoje.uždraustas susisiekimas su kitomis zonomis, 
nos visos susisiekimo priemonės turi būti panaudotos buvusių vokiečių 
’Vermachto karių pergabenimui.

VAŠINGTONAS. Lenkijos pasiuntinys AmorįkSi Dr.Oscar Lange atvyko į 
’Vašingtoną.
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VIETOS ŽINIOS.
LIAUDIES UNIVJjRSITETaS, gavęs galimybės naudotis vaikų darželio sa

le, rent's viešąsias sąskaitas. Pirmoji paskaita įvyks šį šeštadienį 
19 vai. 15 niin. "E" r. III a. Tema. ” Mūsų gražioji Tėvynė". Paskaita, 
bus iliustruota cpidiapkopo par eikš lai s . įrašoma’"atHnėTOT savo kėdes. 
Įėji-.as 20 pf. ............“...... . .

z Prie oentralinio šildymo reikalingi šaltkalviai. Atlyginimas pi
nigais ir papilė, maistu, o taip pat rūbais. Prašomi skubiai registruo
tis pas inz. Varneoką "M" rūmuose.

HAJWE šeštadienį. įvyksta visų Liet. Bendruomenės skyrių pirminin
kų suvažiavimas reorganizaciniams reikalams aptarti.

•" POLITIKĖS IR ĮVAIRIOS ŽINIOS.
^AlfKFŪRTks. Montgomery atmetė Belzeno konoentracijos-stovyklos nu

teistų mirti SS-kų malonės prašymą. Sprendimas bus įvykdytas. _ .
LONDONAS. Byrnes pranešė, kad. Italijai bus p daryta didelių nuolai

dų, kas palengvins jos situaciją^ .
- Heidelberge, Karburge ir Erlangena mediciną studijuoja 250 DP. 

Juos globoja UBĘRA.
AS kLačlAU RUSUS UZTIIANT, BULGARIJĄ .................. t................Charles Lanius

/tąsa iš 39 nr./. _•
Neapykanta ir įtarinėjimo būklė iš rusu ir komunistų pusės, turėjo 

dvejopą efektą: mūsų prestižas kentėjo nežmoniškai, tuo tarpu kai so- 
viotų-pakilo. Bulgarai skubėjo registruoti šiurkščius rusi’ paniekini
mus. Daugelis jų stebėjosi, kaip tokia save gerbiant i. ir galinga tau- 

. ta lieka pasyvi tokiam žeminančiam traktavimui. /Šių dienų BaL Kanų po
litikos susikourplikav imas, atsižvelgiant į Rusijos rolę, ryškiai at
vaizduotas naujoj Loon Dennen knygoj, "Rūpesčių zona: Balkanai ir.Vi
durinio ji Rytai”. Pagal Denner., toks amerikiečių_ir britų traktavimas 
buvo tik viena stipraus rusu spaudimo fazė, tikslu gauti is Anglį jos* 
taip pat ir iš JAV, laisvas "rankas Balkanų politi loję/.

Diena is dienos ilgėjantis Rusijos šecėlis pridengė bulgarus.- Kai 
Sofiją pasiekė • žinia apie Roossvelt-o mirti, vienas komunistų'teisinin
kas nustebino mano klausdamas: "at jūs netikite, kad kitas preziden
tas bus komunistas? Kaip žinoto,mes čia labai stiprūs, ir Stalinas to 
turbūt užsispyrusiai reikalaus." Komunistai tikisi Bulgariją paversi;! 
ūkiškai priklausoma nuo Rusijos. Aš Žinau vieną amerikietį tabako pirk
lį, kuris mėnesius išbuvo Bulgarijoj, mėgindamas užpirkti tabakų. Jis 
vedė derybas su komunistais, su vyraujančia Tėvynės Front o prekybos 
komisija, kuri buvo užgrobus kiekvieną tabako lapą. Amerikiečiui pasiū
lius sumokėti doleriais, komunistui paprašė prekių. Tuomet jis pasiū
lė 4 kg medvilnės už 1 kg. tabako. Bot komunistai taboką pardavė rusams, 
kurio už 1 kg tabako sumokėjo maždaug tiek, kiek kai naro vienas kg^mod- 
vilnės . Grįžęs Amerikon patyriau, kad Rusija buvo pasiūlius cionykstėms 
.tabako bendrovėms didelius bulgariško tabako o kius auksciausiomis 
’kainomis. Amerikiečių tabako pirkliai. įsitikinę, kad rusai visai netu
ri noro leisti bulgarams prekiauti betarpiai su Amerikos atstovais. 
Jie nori tabaką pasiimti sau ir fantastinėmis kainomis parduoti jį ame
rikiečiams. Tėvynės Frontui pagrobus valdžią, Bulgarijos, iždas prak
tiškai buvo tuščias.' Buvo nutarta pravesti "laisvės ja skolą”. Vyrai, . 
ginkluoti kulkosvaidžiais, verbavo aukotojus. Kiekvienas bulgaras turė
jo mokėti. Komunistai deda ypač dideles pastangas kraštui rusifikuo
ti. Mokyklose įvesta politiniiį mokslų pamokės . / b .d ./,

- Gauta. "Mūsų kelio" 6-7 nr. ir .šiek tiek "Aidų" 9 nr. Užsisakiu - -
stems laikraščiai bus išnešiojami per vaikus................................................. ...

"'7.L. BALS-aS" išeina kasdien, be šventadienių. Redaguoja Re d ako. 
Kolegija. Leidžia "Giedra" Permitted by DP Camp’s Direction /UNRRA/.
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