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PRAKOUZIJCJt RINKI'US LAIMĖJO DE GAULLE
Šiomis dienomis Pranoūzi jo jo įvyko rinkimai į parlamenta ir drau

gia rizikiki?. pso Įsakymas dėl būsimos krašto-konstitucijos, Rinkimuose 
dalivavo x>er 20 mil. arba 95 procentai rinkikų. I gen. de Gaulle ini- 
oiatyvf rinkikams duotą klausymą, ar naujasis “parlamentas turi svars
tyti” naują konstituciją, kuria numatona vienorių parlamento rūmų įve
dimas, 13.897.900 rinkikų atsakė taip, 554.000 -ne. Į antrą klausymą, 
ar naujojo narlamento sprendžiamoji gelia turi būti aprėžta,9582000 
atsakė taip”,4 .841.000 -no. Rinkikuose iškilo katalikiška respubliko
nu, dabartinio uŽs.roik.min. Bidaolt vadovaujama, partija,su 142 ats
tovais atsistojusi trijų didžiųjų partijų eilėje- Radikalsooialistai 
labai nusmuko /19 atstovų/,o jų vadas Harriot liko vos išrinktas. Ko
munistai šyvo daug mažiau balsij /ĮSI atst./.kaip buvo galima spėti 
iš kontrolinių rinkimų. Taip pat nepasisekė komunistams pravesti sa- 

'vo nusistatima dėl neaprėžtos parlamento galios. Socialistai įeina 
su 139 atstovais,dešinioji partija su 4O,bopartiniai -40- 'llo'.v Yorker 
Times" rašo: "Paskutinioji Prancūzijos parlamento rinkimui yra demo
kratijos triumfas.

"STARS AID STRIPES" rašo: "Rusų daliniui eu naujai atvykusiais 
tankais ir artilerijų užėmė pozicijas pietinėje Bulgarijoje prie Tur
kijos sienos .Tik dalis to*’ kariuomenėc eina Bulgarijoje okupacinės 
įgulos pareigas, Nauji daliniui keliasi per Dunojų nenutrūkstama sro
ve jau keline savaites. Sofijos apylinkėse smarki*: i padidėjo tankų 
judėjimas. Bulgarų armija uoliai apmokoma. Galima spręsti,kad rusai 
ją vartoja kaip pagalbinę. Vyraujanti nuomonė Sofijoje yra ta, kad • 
rusų dalinių dispozicijos ^sudaro kozirį pietryčių Europos kortu žui- 
d imo.

SUKILIMAS VllLOUi.LOJ'E. Londonan. Sukilėliai Voneouolojc parėmė 
valdžią į savo rankac. Buvęs prezidentas Medina suimtas ir bus tei
siamos. Naujasis prezidentas pareiškė, bud,praėjus neramumams, Venc- 
ouoloje bus pravesti visuotini rinkimai.

Londonas. Rinkimai Japonijoje numatomi ateinančių motų pradžioje.
LONDONAS. Ja Yorko pranešama, kad Vašingtono-spaudo jo .ryšium 

su Heseo psichinio stovio tyrimu, rašoma: "Ar nebūtų teisingiau, jei 
tokių valstybės vytiį psichinio stovis būtų tiriamas prieš jiems per
imant valdžią".

LONDONAS, Luxenburgo rinkimuose laimėjo konservat or iu.-krikščionių 
partija.

MASKVA. Benešąs pasirašė stambiosios pramonės suvalstybinimo įsta
tymą.

LONDONAS. Teismas Japonijos karo nusikaltėliams prasidėsiąs po 2 
mėn. Imperatorius šeimos nariai taip pat galės būti įtraukt?. į t si 
siamųjiį sąi'ošus.

BALSAI APIE ATOMINĘ BOKSĄ.
-Atominių bombų Žinovas, moks liniukas H.C.Urey pareiškė, jog nepa

kanka kontroliuoti atominę bombą. Jos gamyba turi būti sustabdyta, 
jokr kraštas negali jos turėti.jeigu norima išsaugoti taiką.

-Atominės bombos ateity bus leidžiamos į taikinius televizijos pa
galba,- taip pranokė JAV oro pajėgų vadas gen. Arnold. /"St.a.Str.”/

-I .Hugh O'Donell, garsaus Amerikos Notre Dome universiteto rėkt. 
Šaukėsi Sąjungos /Tedera!./ pagalbos išvengimui to galimumo, kad moks
lininkai, skatinami vyriausybės, galėtų atominėj eroj pavoi-sti pasau
lį griuvėsiais. Jis taip apibrėžė prišiv.gu filosofijų galrao: "Vieno
je pusėje - Amerikietiškoji ir krikščioniškoji ŽWgeus 8aiįfi;*iy?;ėfi ver
tingumo tradicija, kitoje pusėje - materializmo filosofija, knrčą ga
lite vadintljmip norite - komunizmu, fašizmu., ateizmu, ar s c kukis- 
rizmu. Ji nužemina Žmogų iki. neatsaktoingo automato." /"gt .a.str
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LIETUVOJE
-Haffkrugo liet, stovykloje leidžiamas laikraštukas- "pai 

nšn" rase,kad,Paryžiaus komunistų biuletenio pranešimu, "LI’S 
riniame gyvenime šymų vaidmenį vaidinu Juozas Zeliuotis ir _ .
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-Kauno rašytoju sus '.rinkime‘ Balys Sruoga skaitė draminį dalyką "pa
vasario giesmė”,iš Stutthofo kano .lagerio būklės. /

-Kauno operos sezonas pradėtas "Faustu", Variausioje rolėje buvo 
Kauno miesto Vykd.Komiteto pirm... draugas Kipras Petrauskas.

-Vilniaus I ir II gimnazijose mokosi 17S moksleiviai. Didelį moks
leivių skaičių sudaro zydtj vaikai.

-"Tiesa” IX.12 d. vedamajame rašo:"iš Smetonos,Kubiliūno ir Gesta
po lėšij mintantis -raivaĮas drumsčia tarybinį gyvenimą ir paraližuoja 
bet kokią pažanga.. Draugai partiniai ir nepartiniai,tai juk nenorma
lu, į kur gi eina LTSR ir socializmas?.."

"Faustu'

•’’Ijk.23 d« politiniu 
"partiniai ir nopar 

riai ir kitas elementas s 
\ suotinį laimėjimą - į ta: 
kits į talkr valstybinio 
komos paslaptyje* Draugu
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jializmą. Bukite patrijotai ir atei-. 
organams. Pranešusių pavardės bus lai-

APIE LIETUVĄ
"lluzudyti tautą-yra nusikaltimas lygiai baisus, ir dargi baisesnis, 

kaip nužudyti Smogų,o šiuo atveju yra dar kitau baisus nusikaltimas 
nutylėjime' tarptautinėje plotmėje apie Lietuvos įvykius"- pasakė mons. 
Jimata Romoje per lietuvių pamaldas liepos mėn. 3d. S. Andrea, ai Ouiri- 
nale bažnyčioj^.” / "Darbininkas" 11 r .59/

-E.J.Harrison 1944 m. išleido 44 psl. knygelę "Lithuania’s Fight 
i’-or Freedom", kurio jo aprašo lietuvių pr iošinirmp/ vokiečių okupacijos 
metUjgen. 7'1-sohavičiaus sukilimą ir kt. '/Is. SDarbl? Br.54/,

-Amerikos Lietuvių Tarybos delegacija 1945.V.12 S. SanFranoiske su- 
ruošė spaudos konferenciją. Jojo dalyvavo 30 radijo komentatorių ir 
spaudos atstovų iš "Associated Press","United Press", "l<ov.r York Timos", 
"San Fr.?nciSK0 "Call Bulletin", "San Francisco Examiner” ir kt. Apie Lie
tuvą kalbėjo ir susirinkusioms nušvietė visus jos klausymus ALT delega
cijos pirmininkas W.F .Laukaitis . Dalyviams buvo įteikta daug informaci
nės medžiagos apie Lietuvą. .Y.Timee" atspausdino plačią konferenci
jos apžvalgą /geg.13 d.liv./. Plačiai rašė ir visi kiti laikraščiai.

LIETUVIO-LIDIJOS VICEK0S3ULAS .
Kaip praneša'.Amerikos lietuvi-.-, laikraštis "Amerika”, lietuvis Albi

nas Č i šaus kas, buvęs "The Annunciator" redaktorius,paskirtas Amerikos 
vicekonsulu Indijoj.

KOLUMBIJA ĮSILEISTA?TI 5.000 LIETUVIŲ ... i,
su j lėnos ", remdamos io j paskutinėmis iš pietų Amerikos gautomis ži

niomis, prane ša, jog žymiam lietuviui prekybininkui,didelės pxporto-im-? 
p orto bendrovės savininkui ir buv. diplomatui Stasiui Siručiui pavyko 
išgauti iš savo v.-, riauėybės oficialų sutikimą Eolumbijon įsileisti Sooo 
lietuvių,dabar esančių volioti j ?je. '

"3IKI01S” s uoto jus, mūsų stovykla liko be spausdinto žodžio, Kadangi 
gyvenimas be jokios; informacijos neguli patenkinti kultūringo žmogaus, 
ryžtamės išeiti su ."VIESBx.DEEO LIETUVIŲ BAISU" ir bent kukliai patar
nauti mūsų visuomenei. ’’V .L .Balses" ■; tongs iš skaitytojus informuoti 
apie, pasaulinius įvykius ir apie mūsų vičąus gyvenimą, kartu siekdamas 
to,kas mus vienija,bet no kas mus skiria. Jame taip pat bus skirta vie
tos menui,upoitui ir mūs-ų mažiesiems. Kad tų tikslų geriau pasiektume, 
kviečiame visus plunksnos darbinių k; o į dari:.

Red. ir Adn.
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