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MASKVOS KONFERENCIJOS ATGARSIAI 
LONDONAS. Visas pasaulis gyvai reagavo į pareiškimą dėl atominės bom- 

boa. ”New-York Times” ir "New-York Herald Tribune” komunikatą vadina di
dėlių žingsniu į pasaulio vienybę, bet jie dvejoja nagrinėti visas to 
susitarimo painiavas. Londono laikraščiai taip pat sveikina komunikatą, 
bet kai kurie pasigenda susitarimo dėl Persijos ir Turkijos. "Times” 
konferenoiją vadina "ryškiu pasisekimu", bet sako, kad "paliko daug kas 
nepadaryta. Maskvoje "Pravda" sąjungininkų tarybos Japonijai sudarymą 
vadina "atsakymu į reikalingumą” sutrukdyti ” japonų imperialistų mėgi
nimus pasilaikyti dalį savo galios”. Japonų sluoksniuose į tą nutarimą 
žiūrima su aliarmo nuotaika. Daugelis stebėtojų žiūri į tą žingsnį.kaip 
į Rusijos laimėjimą. Pradedama bijotis dėl imperatoriaus likimo. Gen. 
Mao Arthur apie Maskvos komunikatą nedavė jokių komentarų. Kiniečių 
valdiniai sluoksniai pareiškė, kad jie nepritaria Korėjos padalinimui 
penkiems metams į dvi zonas, bet jie visados pritardavo Korėjos nepri
klausomybei. Italijos laikraščiai aštriai kritikuoja taikos sutarčių 
klausimo išsprendimą. De Gaspcrri pareiškė Didžiųjų Trijų pasiuntiniams. 
jog "italų tauta esanti giliai ir neteisėtai apvilta". Prancūzijoj reiš
kiamas nepasitenkinimas dėl jos nuprileidimo taikos pasirašymui su Bal
kanais . .

MC BARNEY PIRMASIS PRANEŠIMAS APIE PADĖTĮ VOKIETIJOJE
FRANKFURTAS. Pirmajame savo pranešime apie padėtį Vokietijoje, nauja

sis JAV zonos karinis gubernatorius Mo Narnoyrdėl nepasisekimo atgai
vinti ekonominį gyvenimą Vokietijoje, kaltina Prancūziją. Ji priešinasi 
prieš Vokietiją, kaip ekonominį vienetą. Kalbėdamas apie DP jis pareiš
kė, kad jų tarpe yra apie 18.000 be pilietybės /St&atenlose/ ir apie 
47.000, kurių pilietybę turėtų išaiškinti atatinkamos vyriausybes..

POPIEŽIUS PIJUS XII VIEŠAI PASMERKĖ KOMUNIZMĄ
ROMA. Užvakar JAV laikraštis "Collier’s Magazine" paskelbė popie

žiaus Pijais XII atsišaukimą Į Ameriką. Jame "marksistinis socializmas" 
ir at eis t iškasi s "komunizmas" paskelbiami pasaulio taikos priešais. Po
piežius reikalauja visuotinos vienybės, kuri esanti kelias pasaulio tal
kon. Amerikiečių tauta turinti genialumo puikiai ir nesavanaudiškai ak
cijai ir kenčiančios žmonijos likimas yra jos rankose. Pasaulio taiką 
turi lydėti moralinių principų, kaip gyvenimo vad ovų^ pr i ėmimas.

TARPTaUTIKĖ Valiuta. Wašingtoras. 28 Suvienytų Tautų nariai pasirašė 
Bretten Woods sutartį^ dėl tarptautinės valiutos kurso ir pagalbas ka
ro sunaikintiems kraštams. Rusija tos sutarties dar nepasirašė.

PARYŽIUS. Konferencija, kurioje dalyvavo apie 100 vadovaujančių Pran
cūzijos generolų ir admirolų, nustatė Prancūzijos kariuomenės dydį - 
500.000 kareivių ir 25.000 karininkų, laivynas 65.000 tyrų. Karinė tar
nyba iš 24 mėnesių sutrumpinta iki 13-14 mėn. 120.000 kareivių is bendra 
skaičiaus bus laikoma Vokietijoje.

FRANKFURTAS. Varšuvoje pasirašyta Lenkijos-Lietuvos sutartis repą- 
tri>aoijos reikalu. Už Lietuvą pasirašė komisaras užsienio reikalams 
Rotomskis.

PARYŽIUS. Duonos pirdavimas Prancūzijoje, dėl nepakankamo įvežimo iŠ 
JAV, Argentinos ir Kanados, nuo sausio 1 d . bus normuotas, vienam žmo
gui SCO^gr. dienai.

PARYŽIUS. Prancūzijos profesinės sąjungos pareiškė, kad jos laikysis 
40 darbo valandų Į savaitę, kaip savo laiku paskelbė Loon Blum vyriai- 
sybė. Darbdaviai nori Įvesti 48 vai. sistemą.
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PBIBŠTARATOIO DVASIA 1945, Nr.53
Nuostabus ir nesuprantamas yra pasaulis. Jame mes pas

blogio pradus. Dėl šių, iš esmės skirtingų pradų, žmonijvdw ,..___ _  .
sinė kova. Neteisingumas, viena iŠ blogio apraiškų, siekia neleistinu 
būdu apiplėšti artimą, užkariauti svetimas žemes ir pavergti silpnuosius 
Atkakli kova vyksta žmonijos minties pasaulyje. Gyvenimas rodo, kad di
delės ir kilnios mintys veda re tik paskirą Žmogų, bet ir visą žmoniją 
į medžiaginę gerovę ir į dvasinę didybę. Priešingai, žemos mintys ir 
idėjos veda žmogų ir visą pasaulį į pražūtį ir sunaikinimą^ lies osame 
gal būt Žiauriausio žmonijos istorijoje karo liudininkai. Sis karas vy
ko re vien tai dėl Žemės plotų užkariavimo, bot kartu buvo ir ideologi
nis. Prieš krikščioniškąją idėją išėjo bedieviškas neopagonizmas, kuris 
Dievo vietoje pastatė rasę, tautą. Tas vyksta re tik šiandien - tai vy
ko ir tada, kai krikščioniškoji Tiesa buvo vos tik atėjusi į pasaulį. 
Prieš Kristų, kuris , atnešė p. šauliui Tiesos ir’Meilėsąmokslą, jau pat 
pradžioje jasipriešino blogio ir netiesos pasaulis. "Štai, Šitas pasta
tytas nupuolimui ir atsikėlimui daugelio Izraelyje ir kaip ženklas, ku
riam bus prieštaraujamai.' /Luko2/.--, Tačiau amžių patyrimas mus mok o .kad 
Tiesa ir Gėris visuomet išeina laimėtoju. Tad kuriuo keliu mes turime d 
ti? Ar sū Kristumi Tiesos ir Meilės keliu, ar su netiesos ir blogio pa
sauliu, kuris veda į Dievo ir žmogaus paniekinimą ir visos žmonijos su
naikinimą. J.

VIETOS ŽINIOS . •
RINKIMŲ REZULTa'tJi. Patikrinus balsavimo sąrašus rasta, kad buvo 

įtraukta 1391 rinkikas ir'kad pagal atžymėtus sąrašuose ir išduotus bal
savimui vokus balsavo 983, t-.y. 70,7 procentų visų turinčių teisę bal
suoti. Kandidatai balsų gavo: Košys 732, Bend orius725, Bartkus 469, 
Kralikauskas 360, Juodėnas 352, Malakauskas 307, Čėsna 293, Sųkar'ėvi- 
oius 268, Lingys 264, Rėklaitis Ant. 248, Viiėnįškis 228, Jaudegys 192, 
Labanauskas 18 5, Gudėnas 179, Norvaišienė 174, Šidiškis 168, Rėklaitis 
VI. 157, Turūta 155, Rimkūnas 141, Ilonytė 136, Klygis 131 e Gumblnas .117, 
Navikėnas 112u Pirmieji 7 įeina į valdybą ir tolimesni trys - kandida
tais o

- Turėsime kiną.- UNRRAi globojant,' dedamos pastangos įrengti- st. ‘cik
lai nuolatinį kiną-. Manoma, kad tai1 bus' galima įvykdyti užbaigus salės 
statybą bei remontą. Per Kalėdas, laikinai, buvo gautos dvi filmos - 
"Pilkasis Lordas" ir "Devyni vyrai". Be to, yra keletas epidiaskopų, ku
rie , baigus sutvarkyti, bus išdalinti ir kitoms stovykloms, pasilie
kant reikiamą skaičių Wiesbadene. Dabar retkarčiais rodomi vaizdai mo
kykloms ir neseniai-buvo demonstruota paveikslų ciklas "Gražioji Lietu
va" / paruošė ir pravedė dooe -JįBėndorius/ -. Norintįems laikyti įskai
tas, būsią visados padedama. :Prie visų šių darbų'vadovauja ir daugiausia 
savo darbo įdeda inžinieriai. Šepetys, Beleckas ir Mandeikis.

- Anglų, prancūzų ir vokiečių kalbų kursai pradedami sausio 2 dieną.
- tfieŠb*. stovyklos-kooperatyvui skiibiai reikalingi vedė jas,-a ir 

pardavė jas,-a.
PAW a. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Wiesbadeno Sk. Valdyboj, pasky

rusiai 1.000 R© Wiesbaden© liet, gimnazijos ir pradžios mokyklos reika
lams tenkinti Švietimo K-jos vardu nuoširdžiai dėkojame -

.JuožcKralikauskas, Sviet.K-jos Pirmininkas
- Yra gautas "Naujojo gyvenimo " Nr.2 ir "Mūsų Vilties" Nr. 1 /lei

džiamas Puidoje/. "Lietuvis" /Doerverdene/ karinės valdžios, uždarytaso 
Užsiprenumeravusioms gautuosius laikraščius išnešioja vaikai «

"W.L. BALSAS" išeina kasdien, be Šventadienių. Redaguoja Redakcinė 
Kolegija. Leidžia "Giedra”. Permitted by DP Gamp Direction /UNRRA/.
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