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aH GDI JOS ATSAKYMAS Į RUSŲ APTEKAI SIUS
LOMDOlvaS. Montgomery paskutiniame Kontrolės Komisijos posėdy paskelbė, 
kad dauguma Žukovo tvirtinimu apie britų zonoje pasilikusias trupes ne
atitinka tikrovei. Žukovo rasto tonas yra perdėtas. Anglijos ministeris 

Vokietijos ir Austrijos reikalams spręsti patvirtino Montgomery pareiš
kimą ir pridūrė, kad šiam reikalui ištirti Anglija sutinka įsileisti 
tarptautinę komisiją, kuri galės netrukdomai veikti, su sąlyga, kad pa
našiai komisijai bus leista ištirti padėtį, ir rusų zonoje. Anglį; zono- 
ją-yra dar 520.000 nepaleistų vokiečių karių, kurių dalis dirba minų 
valymo darbus, gi kita dalis laukia, iki galės būti pergabenti į. kitas

įšą jungininkų zonas. Karių tarpe tvarkos palaikymui dirba vokiečių kari** 
ninkai. Šie *karo belaisviai jokiu būdu nėra ginkluoti.

APIE KOMFEREMOIJĄ MASKVOJE
; DEW-YORKAS. Byrnes pareiškė, kad jis bus patenkintas, jeijiaskvos 

konferencijoje pavyks susitarti bent kai kuriais klausimais. Siejo kon-'» 
fcrencijoje dalyvaus ir Anglijos ambasadorius Persijoje, -Anerikos pa
siuntinio pavaduotojas Teherane, Persijos min. pirmininkas ir Persijos 
užsienių reikalų ministeris.

VOKIEČIAI GaMIISO ŠUOLI x. GI AUSI aS PASAULYJE DUJAS
' VAŠIEGTOEaS. Amerikiečių komisija, ištyrusi I.G.Earben fabrikuose , 

• gaminamas dujas nustatė, kad 7/ufiertal - Elberfaldo buvo gaminamos nuo
dingiausios dujos, kokios iki šiol pasaulyje buvo išrastos. Jokios du
jokaukės nuo Šių dujų apsaugoti negali. I^G.Farben su jomis darė eks
perimentus, tam tikslui panaudodami konesutraoijos lagerių kalinius.
‘Komisija pareikalavo, kad I.G. I’arben vadovaujantieji asmenys būtų tei
siami kaip karo nusikaltėliai. v . i

JAPONAI EORĖJO NUŽUDYTI STALINĄ ' ' ' - v •
NUERfiBBRGAS. Luernbergo teismuose guli keletas dokumentų, įrodančių, 

kad japonai norėjo nužudyti Staliną. 1939 metų sausio 31 dieną, japonų 
-pasiuntinys Oshįma savo pokalby su Himmleriu pareiškęs, jog jam jau pa- 
. ■'zykę 10 rusų su1 bombomis persiųsti per .Kaukazą'. Tiems rusams buvo duo
ta įsakymas Staliną nugalabyti. Daugelis kitų rusų, kuriuos jis siun
tė., buvo pasieny nušauti.

SAUCKELIO'REIKALAVIMAI IS PKBAl-TIJp
EŪEREBERGaS. Nuernborgo byloja buvo perskaitytas Sauokelio rastas-., 

kuriame 'jis reikalavo iš Pabaltijo kraštų 183.0 O darbininkų Vokieti
jai.

MADRIDAS. Ispanų vyriausybė pardavė anglams ir amerikiečiams.vieną 
toną vokiečių pasiuntinybės aukso, kuris bus nugabentas į Vokietiją, ir 
padalintas sąjungininkams reparacijų sa,skAiton. ■ .

ASSOCIATED PRBŠS praneša, kad JziV jūrų pėstininkai pasiliks Kini 30- 
1g, .kol bus išpildytos Japonijos kapituliacijos sąlygos ir baigti su 
jomis susiję darbai. Vyriausybės daliniai.. įžengė į Mukdeną be pusi- 
priešinimo. Kiti daliniai iš oho nuleist i* Cha.ng Chun miestą Mandziu-

'VIsiRGTONaS . Čekoslovakija paaukojo UMBRAI 2.000 tonų cukraus.
HaGA. Olandų nacių partijos vadas A.Mussert sį rytą nuteistas mir-

LbUDONAS. Sąjungininkai pranešė italų vyriausybei, kad nuo gruodžio 
31 dienos Italijos tvarkymas bus atiduotas italams, isskyrus Veneciją- z 
Juliją ir Udinės provinciją. Triestas lieka sąjungininkų kontrolėje. 
Saloi JLanpeduza ir Pantelerija grąžinamos Italijai.

U . • • ' ■ I

1



- 2 - 'iesbadono Lietuvių BaLSAS” 1945.XII LD 266
vištos žinios 1945, Nr.41
- Pereitą penktadienį ekonominių ir socialinių stud i;

klausė V.Evieskos paskaitą ’’Privačios iniciatyvos porspe.. « — o WUOX1UU— 
je nepriklausomoje Lietuvoje”• Diskusijose prieita išvadų, kad priva- ' 
Šiai iniciatyvai bus plati darbo dirva ir kad mūsų prekybininkai ir pra- 
.monininkai turėtų jau dabar pradėti ruoštis ir organizuotis ateities 
darbams. Rauslio paskaitos bus ruošiamos; kas Šeštadienį 19 vai. gimnaz« ■ 
joje. Kas įdomaujasi tais reikalais, gali laisvai dalyvauti ratelio su
sirinkimuose .

- Lietuvių pašto- įstaiga praneša, kad norint, kad laiškai ir siuntos 
būtų išsiųstos tą pačią dieną, paštui reikia paduoti iki 12 valandos. 
'Mišrios siuntos priimamos tik iki 0,5 kg.

AŠ MACIAU RUSUS UŽIMADT BULGARIJĄ ............................ Charles Lanius.
/tąsa iš 40 nr./.

Daugybė ankstyvesnių mokytojų yra koncentracijos stovyklose ’’per
auklėjimui iš politinio paliegimo”. Vadovėliai perrašyti komunistinėj 
- rusiškoj dvasioj. Rusų propagandos mašina pilnai įsibėgėjus. Kino 
teatrų kontrolė puikiai, tiesiog tobulai pravesta, aš skaitau neįmano
mu dalyku parašyti teisingą pranešimą iš Bulgarijos vidaus. Ryšys su 
.išoriniu pasauliu praktiškai nutrūkęs. Sovietų cenzūra dar daugiau vis
ką užgniaužus, kaip bet kada. Privilegija siųsti la'iškus į užjūrį atim
ta. Tik cenzūruotos- telegramos gali būti siunčiamos į New-Yorką ir Lon
doną per Maskvą. Daugybė informacijų apie tikras krašto sąlygas dingo. 
Kitas atviras stebėtojas, matęs Tėvynės Pronto veiklą, taip pat gali 
paliudyti, kad tai nėra ” visų demokratinių tautos elementų platus at
stovas”. Kai kurie bulgarai panašauja, kad“ dviejų metų bėgyje’Bulga-, 
rija taps sovietine respublika. /Pabaiga/. Vertė_ - £• 
.... IŠ"JACKSOŪO 'K^LTIBAMOS IC-SMWOS NUIIWBERGE.

” Karo pabaiga ir Šių kaltinamųjų suėmimas pastatė nugalėtojus są
jungininkus prieš klausimą: ar vadovaujančias vietas užimą žmonės gali 
būti atsakingi prieš įstatymus uz savo veiksmus, ar nėra įstatymais pa
grįsto kelio tokia laikysena, pilnai pasvėrus ir apgalvojus, pasmerkti. 
JAV yra tos nuomonės, kad jau nuo seno yra įstatymų, kuriais pasire
miant galima pravesti teisinį tyrinėjimą, kurio pasėkoje tik tikrieji 
kaltininkai turėtų, atsakyti uz. savo darbus. Prezidento Hoosewelto nu
rodymų ir Jaltos konferencijos sprendimų drąsioje, Truman as ^pavedė JAV 
atstovams sudaryti pasiūlymą tarptautinei sutarčiai, kuris San Pran- 
cisko konferencijoje buvo pateiktas D.Britanijos, Rusijos ir Prancūzi
jos provizorinės vyriausybės minis toriams. Po daugelio pakeitimų is to 
pasiūlymo susidarė šio teismo statutas.

Pagal civilizuotų tautų įstatymus, būdavo nusikaltimas, jeigu vie
nas žmogus save nuogais kumščiais užpuldavo kit.,,. Kaip gi tas nusikal
timas buvo pakeistas į pagal įstatymus ja skaitą, veiksmą, kai vienas žmo
gus virto milijonu žmonių ir nuogų kumščių vietoj atsirado .ginklai? 
Bendroji nuomonė buvo ta,'kad paprastieji jėgos veiksmai, kurie buvo 
padaryti-teisėtų, karo veiksmų metu, negalė jo’būti. traktuojami kaip.nu
sikaltimai. Tai buvo nepakeliama tam amžiui, kuris save laikė civili
zuotu...’ Sveikas Žmonijos protas, nuo pirmojo pasaulinio karo reikala
vo visuotino karo pasmerkimo pagal tą .įstatymą, kad ne tik necivili
zuoti karo vedimo metodai, bet ir necivilizuotų karų ir bendrai puola
mų ji; karų vadai būtų pasmerkti.”

- VisiJLO kaitinamųjų Dachau byloje pripažinti kaltais d ė 50,000
žmpnių nužudymi. Bausmės dar nepaskelbtos. ............. ......... . ..... ....... ... ..........
• ””.L0BaLSAS” išeina kasdien, be Šventadienių. Redaguoja Redako .Ko
legija. Leidžia "Giedra”. Permitted by DP Camp’S Direct ion /UKRRA/ .
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