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Marasit s rat'd r 3 o, . n in
"'aSINGTDNaS. J.D.Jenogan, JAV pasiuntinybės Teherane II sekreto - 

rius7išvyksta Maskvon. Jis neseniai grįžo. iŠ Tc-brio srities, šiaurės- 
vakarų Persijoj /Azarboidžane/, kur yra neramumų židinys. ’’Associated 
Press” praneša is Maskvos, kad sovietiį Valdiniai sluoksniai į konferen
ciją žiūri su "tikro pasitenkinimo žymėmis”. Prancūzijos užs. reikalų 

ministeris Bidault korfuroroijį apibudino kaip grįžimą prie trijų vals
tybių susitarimo, Tai nesanti pažangavplataus masto tarptautinį bendra- 
darbiavimą. Prezidentas Trumanas pareiškė spaudos kenforenoi joje, jog 
Byrnos, kuris dabar yra pakeliui į Maskvą, pakvies britų ir soviettj 
užsienio raikai:.! ministerius susitikti su juo Vašingtone kovo ar balan
džio mėn. Tame susitikime būtų 'tariamąsi tais klausimais, kurie liks 
nuo Maskvos pasitarimų.

BRAZILIJOS PREZIDENTO RIEKIMzI ' •
ERaESPURTAS. Iš Brazilijos pranešama, kad renkant naują pręzidėn- 

tą įvyko nesusipratimas balsų skaičiavime, kuris dabar atitaisytas. 
Prezidentu išrinktas ne gen..Gomes, kaip anksčiau paskelbta, gavęs 1 mil 
balsų, bet gen. Dutra su 2 mil. balsų.

BELGAI DALYVAUS VOKIETIJOS OKUPaOIJOJB
EA.ZBURGaS. Belgų užs. reikalij ministeris pranešė, kad ateinančiais 

metais anglų zonoje avi belgų divizijos bus paskirtos Vokietijos oku
pacijai.

MASKVOS RADIJaS APIE PaSaL’IIKĮ PaRLJuENTĄ
ILiSZVa. Maskvos radijo komentatorius, kalbėdamas apie Bevino iš

keltą projektą č-ėl Pasaulinio Parlamento, sakė: ’’ Kalbama ne tik apie 
suvienytas Europos tautas, apie Pasaulinį Parlamentą, pasaulinę val- 
džią ir 1.1, tai gražiai skambančios frazės. Tačiau uz jų slepiasi nu
krypimas nuo pagrindinių kovos prieš fašizmą principų".

BSI-YGRKAS. 700.000 plieno gamybos darbininkų Amerizoje paskelbė, 
kad nuo sausio 14 dienos jie^ pradės streiką, jei jų reikalavimas dviem 
doleriais padidinti dienos uždarbį nebus išpildytas.

EINTHOVEN. Po pat vokiečių nosim, okupacijos metu, olandų moksli
ninkai slaptai dirbo prie 250 tonų oiklotrcno, kuris per motus gali 
pagaminti atomines bombas. Tą antrą savo didumu pasauly atomų skaldy
toją, apžiūrėjo 38 amerikiečių mokslininkai, keliaują po Olandiją.

• LONDONAS. 36 Dachau bylos kaltinamieji nuteisti mirti pakariant.Jų 
tarpe maliarijos specialistas dr.’Schilling. Dar bylos metu jis pra
šęs teismo leisti jam tyrimo rezultatus .aprašyti.

NKV-YORKaS . JaV senatas nusprendė padidinti Anarikps prekybos lai
vyną iki 15-20 milijonų tonų.

LONDONAS. Šveicarijos seimas 104 prieš 32 balsus priėmė įstatymą 
duoti rinkimo teisę moterims.

SfTKRS aND STRIPES praneša, kad komisijoj, tiriančioj DP gyvenimo 
sąlygas, dalyvauja J.Meškauskas, kaip pietų’Amerikos laikraščių at
stovas .

VIESBaDENaS. Išleisti Hross Hesscnui pagrindiniai valstybės įsta
tymai, kuriuose sakoma, jog Gross Hessenas sudaro vieną narį busimo
sios demokratinės Vokietijos. Ministeris pirmininkas stovi valdžios 
prieky, jis nesą pilną atsakomybę prieš karinę valdžią. Jis atleidžia 
ir kviečia ministerius, leidžia ir skelbia įstatymus bei pagrindinius 
potvarkius. Valstybės spalvos - raudona-balta-raudona.

NxJV-YORKaS. 60,000 Vokietijoje gyvenančių užsieniečių moterų, iš
tekėjusių už amerikiečių, galės greitu laiku išvykti į Ameriką.”

- Prie stovyklos teatro salės apšildymo įrengimų elektros instolia- 
oijos darbams reikalingi elektromonteriai. Kreiptis • ą. ”2” r, I a.
31 k. pa.s inž. Baranauską.
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įvykusiame lietuvių Sąjun^o —-• 
buvo nutarta L.S-gą reorganizuoti i 
Tą nutarimą įvykdyti privertė pats 'g?

ne-leio o to padaryti. Centro 
tikslo nepasiekė. Stovyklų 
.nga tokia organizacija, ku-

. lietuviai tremti-
1. Apylinkės susi- 

:ontr olos komis i ja ir 
■enka apylinkės komi te tą, 

Ren-

o.m. lapkričio mėn. 20 dien< 
atstovu suvažiavime ’-iosbadene. 
lietuvių Tremtinių Bendruomenę . .. _
„venimas. -Lietuvių Sąjunga, būdama organ 
apėmė visų lietuviu. Jau patys jos įst.at 
Valdyba daugeliu atveju taisė įstatus, b 
gyvenimo, patyrimas parodė, kad mums reik-----.o_ --------_________ _ ---
ri apimtų visus be išimties lietuvius ir. t va rk'-’tusi savivaldybės teisė* 
mis. Pagal naujuosius nuostatus lietuvių lendruomsneSBUdaro apylinkės, 
apygardos ir centras. Tremtinių apylinkę sudaro atskira stovykla, arba 
vienoje ar keliose artimose vietose privačiai gy 
niai. Tremtinių Bendruomenės apylinkės organai y 
rinkimas, 2. Apylinkės komitetas, 3.. Apylinkės ?
4. Apylinkės -teismas. Apylinkės susirinkinu 
apylinkės kontrolės komisiją ir šuolininkus prie apylinkės teismo 
ka visi bendruomenės gyventojai nuo 18 metij amžiaus, o renkami gai 
ti 21 metų amžiaus.

Kadangi statuto nuostatams vykdyti šuteikiama^teisė 'išleisti taiayk- 
. • les, todėl Yiesbadcno Skyriaus Valdyba s.m. gruodžio mėn. 13 dieną 18. 

valandą sušaukė bendram pasitarimui Sąjungos Skyriaus Valdybą, Revizi
jos komisijot, parapijos kleboną,’ Raudonojo fcryžiaus pirmininką; švie
timo komisijos atstovą, sveikatos komisijos pirmininką, moterų komiteto 
atstovę, skautų atstovą, sporto-meno sekcijos pirmininką,ir nustatė at
skiromis taisyklėmis rinkimų sistemą tokią, kokia buvo taikoma Lietuvo
je renkant savivaldybių organus. Si rinkimų procedūra žymiai suprasti
na ir išlaiko demokratinį nuoseklumą rinkimus techniškai pravesti.

Lietuvių Bendruomenės apylinkės Komitete,- Kontrolinės komisijos ir 
teisėjo bei šuolininkų rinkimai bus pravesti atskirai.

Šiame pasitarime buvo sudaryta iš 7 asmenų rinkiminė komisija. Pir
mininkas Avioska Vincas;, vioo-pirm. kur.. Paukštys, sekretorius Elygie 
Petras ir nariai: inž. šepetys Stasys, Bcndorienė Antanina, ėr. Suka- 
revičius Jonas ir Lingys Vytautas. Apylinkės komitetui, rinkti taisys— 

■ : les paskelbs rinkiminė komisija gruodžio 15 dieną.
X r/iesbadeno Lietuvi’.; Bendruomenės Komitetą bus renkami 7 asmenys. 
Jautieciai, reikalas'yra skubus ir labai svarbus. Šuo tinkamų žmo

nių išrinkimo į Komitetą pareina visų stovyklos gyventojų gerbūvio, 
ekonominiai, švietimo ir kultūros reikalai. Dabar turine gerai pagalvo
ti ką į Komitetą rinksime. Išrinkę į-Komitetą netinkamus ar mažai tin
kamus žmones, negalėsime skųstis, kad musų reikalai blogai tvarkomi ir 
atstovaujami. Todėl kviečiame visus stovyklos gyvento jus ■ aktingai da
lyvauti rinkimuose. Lietuviu Sąjungos ’iesbadeno

.;ies'oadenas, 1945.XII. 14. Skyriaus Paišyba
svečiai iš vatimo r ; y.
Mūsų stovykloje lankėsi Vatikano atstovybės svečiai. Jie susipaz-ino 

sti stovyklos būkle bei gyvenimo sąlygomis ir informavo apie Italijcs 
lietuvių gyvenimą^

REKOLEKCIJOS. Sic mėn. 16-20 5 .c . Tėvas Bružikas lenkų koplyčioje 
laikys rekolekcijas. Smulkesnė rekolekcijų programa bus paskelbta vė

AUGSBURGAS. Pereita sekmadienį Augsburgo lietuvių krepšinio koman
da, dideliam amerikiečiu komandos ir žiūrovu nustebimui, laimėjo prosą 
^'"’''’heno K.P.rinktinę 52:13. Tenka pažymėti^ _ kad Augsburge renkasi 
si r i aus los .mūsų krepšinio pajėgos, pasiruošimui nuroposkrepšinio 
pirmenybėms, įvykstančioms šokančiu- metų gegužės mėn. Šveicarijoje.

aTITaISYMAS. Vakarykščiame ’’’".L.'BaLSO” nr.' antrame psl. antraštėje 
"Iš Jacksono kaltinamosios bylos Luernberge” įsibrovė kišu da. Žodžio 
"bylos” vietoje turi būti "kalbos”. Red.

"Y.’. L.B aLSaS” išeina kasdien, be'šventadienių. Redaguoja Re d ako .Ko
legija. Leidžia. "Giedra” .permitted .by DP, Camp Direction,. /ULRRa/........... •
...... '-R?Ttty'19’^15'vai. "B" salėj paveikslai ."GRaSI.O ji LIETUVA” ! .
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