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wmbs^ JKssnare Ksnsism-raffiJUJ^JO.' . .. 'WK‘j'JU‘1. Dots gaintinlai .lapkričio 4 c’. Vengri Jojo į'Tkue-.-Į i-in.-mų
rezultate! Saz sepsalŽMJo, bet Iš euaka.’.Klu.ctų 3/4 vlz’.į į<uvų r-alima nu- 

statyt:* , kad <5auglauoia baisu gavo Mažųjų Ūkininkų ykonsa-v.-a >.vv los xryp—. __ 
ties/ perui ja - 60 procentų- Antroje vietoje stovi sootaMcrcnkratai su 
22 procentais. ir trečioje komunistai -12 procentų:, Reiškia. visos ko- 
©vnlotjų viltys rinkimus laimėti 99 procentais nuėjo niekais, BaLsa~o

'•apie •«£> procentai turinčių, teisę balsuoti - Rinkimai, praėję tvarkingai, 
be •|okJ<i.noiaentų.i Tikslūs rinkimų rezultatai bus paskelbti rytojo

įs miM'i'Mio Kinuos kartm
CEOBGtL*RG.a»S. Kiniečių komunistai, dar nepatvirtintais pranešim) is« 

paėmę vidurinės Mongolijos sostinę, Jie kaltina JAV "'aktyviu įsikišimu* • 
į Kinijos "išaus reikalus, Vyriausybė .tuo tarpu išdirbo keturių punktų 
plana karo sustabdymui. Komunistai atsakymo čur nedavė., ? la.no siūloma • 
sustabdyti karo ve lkjmn.f?., pasilikti dabartinės: a policijos® ir Tautos Po
litinei Taryba?.. ’kuriojebintų auntevaujamo? visos partijos; parduoti ge- 

-lešinkelių prieŽ:iū!i',ą.< tf^šlagtonas •demontuoja Kinijos komunoj tų prone-
‘ Šimą, kad Aiaerlka ?r<Xu fiangkMšekė kariuomenę.. Komunistai tuo būdu no

ri sukiršinti kiniečius prieš Ameriką ir išprovokuoti amerikinių ka - 
riuomonės atitraukimą iŠ’Kini jos.. IŠ Lončanci • --.v o pranešta. ka3 komunis
tai apšaudė MV Ifdvus >

MUMIJOM BOT SirMTifTA'MUM TO.'tjMTBYBŽ« Londonas, rJu'yirsm.te Pran
cūzijos liaujas •par.Umontap <- Mm omą, kad sudaryti naują vyriaisybę bus 
pavesto M GaulleB Greičiausia bus. sudarytu koalicinė vyriai eyb ė iš vi
sų tri jų didžiųjų partiją« socialistų, kataliku ir komunistų > JDc Gau.\ls 
pareiškė nenorįs 'vadovauti naujajai ryx*lfw.fiiyboi, kol trys did-z tosios 
partijos nesusitars.. O tos sunkiai vyksta, .Komuninių partijos s akre to
rius JEnorež išvadino 11 Tautinio rospublikoo ;judėjimo1’ partiją ngfnpe re- 
akaion.ier.lų1'* xuW' ji kilo iŠ pranuUsijos l^drvės kovos prloš vokiečius.

RUSAI • U?, RŪRO JUJTARP'i’AUTnnMV ikonasRusai prisakė uč Rūro 
krašto sutarptautlnliną ir maloniai sutiko dalyvauti jo administracijo
je »

lotosas r Anglai sutinka priimti į ne<'o zoną 1#VC.’O..COC vokiečių, ku
rie anear yra iskrawrtomi 18 buv.Hytų Vokietijos*

- MM.AM Sovietų korrnyolluo 1 ūmus Berlyno vokiečių laikraštis prane
ša, tod buvę Hitlerjugond nariai gali nekliudomai gauti darbo ir jiems 
turi būti loxata dalyvauti demokratiškame krašto abstatym®.,

?f?.A-asnraW. Baigi joje pradėtus, tsiemąs prieš Rogaerta, ki
taip irsd.Uiamv. ’’Geatapb perlą” arba’Matą 'Hari Mrt.g, Tai’žymiausia'Šio 
karo vokiečių Šnipė*

. ASCHAmiBHRGAM ABuhaffoburgo-W yra grtoštai..kontr<airin.jam.:l^rle- 
Sastis ~ ginkluotų gaujų nuolatiniai plėšimai-,

■ SGVIRIV BUSI1^'XMMAT*». ■. . . ■
Wws&ėk'’ perapėja nępaoitlk6t-i tar.inmoHM c noviu-t.n nu.0.1 oi domia ir

■ įrodymui cituoja psvyadį is nctoll-moa praeities.’ ” TOvlestaa į Maskvą, 
Latvijos užsienių reik., mlnlr'jyrls Munitorsi prieštaravo Molotovo r«2i'ka-' 
lavimui įvesti 160»00O raudor-oaiog .urralj.ua į Latviją., J:U motyvavo tuo„ 
kad Latvijos kariuomenė tenwlnti tik s'0«.000 vyrų. Molotovas .nenueįlei
do, Taip j.toniB boa įgijač/ J ant į kambarį įč'jo S balines ■> išgirdęs-ginčo 
priežastį., jis padarė rimtą veido išraišką ir susuko? ’’Molotovai;., kaip 
tu gali taip blogai traktuoti mano draugą Mc.nl v M rj.unnžlrjJc savo'-' reika- 
lavimii? -per pusę’k - ištiktųjų gi ruftat /dąkadng nwnė .iškelti daugiau 
kaip 90.000 vyrų į Latviją, Bot kai Mo.’l-ot-o‘žne» pur a įknibo įelle^.eti- 
160.00'0,. buvo iš ko ir nusileis M iki eo..OOG.,, .,rK-kn pat .nušilę:-.(i.1jnas 
įvyko ir del repa.ra.oiju iŠ Ita.lljOfs» XXadž;i ojo buvo p^lkaifiuta 600 
mil. dolerių, dabar gi Tas^?4' praneša, jog■ nmj.,lv.i3ta .i.u XOo. JA.V ofi
cialūs sluoksniai pratik, jog Amerika ir t alia u. liks- priešinga tiaras 
rusų
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VIENERI METAI NUO DR.JONO ŠLIUPO MIRTIES.
1944 m. lapkričio 6 d., t .y. lygiai-prieš metus, Berlyne mirė ir 

lapkričio 11 d. 14 vai. Wilmerdorfo krematoriumo koplyčioje buvo pa
laidotas vienas iš didžiausių lietuvixj - dr.Jonas Šliūpas, aušrinin
kas ir kovotojas už lietuvybę. Dar visai prieš mirtį jis ruošėsi iš 
Berlyno radiofono kalbėti Amerikos lietuviams, kuriuos pats kadaise 
jungė ir sutvirtino, tačiau nebespėjo. Kiek mes turime būti dr.Šliūpui 
dėkingi,rodo užrašai vainikų,sudėtų prie jo karsto: "Tautos atgimimo 
įūrėjui", "Didžiajam lietuviui ir visuomenininkui", "Aušrininkui", "Jr* 
Šliūpui - Lietuvos patriarchui" ir kt. Tai žmogus, kuris dar 1885 me
tais, kai retas kuris tetikėjo, kad turėsime nepriklausomą valstybę, - 
Vtišė: ” Lietuva kartu su Latvija, nors ir įsprausta tarp tri^ų galingų 
tėutų, gali susilaukti savo politinės nepriklausomybės". Dr.Sliujas 
plhmas iškėlė ir Pabaltijo bloko sudarymo mintį, kuri dabar vėl ima 
kilti. Be to, jis yra įkūrėjas ir lietuvių Kultūros - Etinės Organi
zacijos. V.D.Universitete jis buvo pirmasis, pradėjęs skaityti medici
nos istoriją. Jo dėka gimė ir mūsų prekybos laivyno užuomazga. Visą gy
venimą, iki pat mirties rašė ar vertė. Net paskutiniais metais, būda
mas jau 83 metų amžiaus ir skųsdamasis akimis,rašė, kad verčia vieno 
Amerikos rašytojo naudingą krygą. "Aušros" redaktorius.Lietuves budinto
jas, nenuilstamas visuomenininkas - jis bus mums neužmirštamas.

RUDUO 
A .Miškinis

pernakt sapnavos baltos drobės.
J?Br drobes aŠ toli nueičiar. 
piktai mane ruduo jau grobia - 
Ii* paukščiai ir draugai apleidžia.....

P buvo žemė žalio rūbo, 
Žydėjo kalnuose margai ten. 
Dabar visi apleisti skuba, 
Draugai.ir paukščiai ir mergaitės.

Einu - ir paupiai ne tokie. 
Ir valtys suverstos prie kranto. 
Lieku nuo sūkurio atokiai.
O paukščiai skrenda, skrenda, 

skrenda, 
išgors kiti tą saulės midų. 
Lieku pali ikujsusikrimtęs. 
Kažką ten su Šopenu lydi,
O lapai krinta, krinta, krinta*

FILMAI 50 METŲ.
Filmą Švenčia savo 50 metų amžiaus sukaktuves. Pirmoji filmą paro

dyta Berlyne.zMax Skladanowsky71895 m. lapkričio 1 d. , vardu V Bio- 
skop".

LIETUVIAI VOKIETIJOJE*
Kemptenas. Liaudies Universitetas baigia 20 mokslo populerizaoijos 

paskaitų oiklą. Antras paskaitų ciklas - apie keliones po svetimus 
kraštus. Skaito prof. Kolupaila.

Tuebingenas. Lietuviai rašytojai išleidžia almanachą "Motai"rkuria- 
me dalyvaus dauguma Vokietijoj gyvenančių kūrėjų. Rod. St.Santvaras, 
Julgis Andriušis, Nyka-Niliūnas ir kt.

Augsburgas. Įvykusioje Pabaltijos olimpijadoje lietuvių krepšinin
kai laimėje prieš latvius 33:18. Tinklinis pralaimėtas estams.

ĮVAIRIOS ĮR POLITINĖS ŽINIOS.
BERLYNAS. Maršalas Žukovas paskelbė vjSOS Vokietijos buv. naoių • 

partijos narių turto konfiskavimą.
VARŠUVA. Varšuvoje neseniai rastas nacių masinis krematoriumas, 
MASKVA. Temperatūra Rigoje vakar siekė - 7 C* 
LONDONAS. Buvęs Vengrijos minigteris pirmininkas Bardpsl pasmerk

tas mirti,
LONDONAS. Italijos uŽ8*reik. ministerls pranešė, kad karo paliaubų 

Sąlygos Italijai bus sušvelnintos.
ŲEIV^Y-ORKAS. Garsusis mokslininkas Ą^Einsteįn pareiškė, jog išduoti 

atOmlnęs bęmbos paslaptį "dabartinėmis anarchijos sąlygomis" reikštų 
jągręltiutą grįžimą į ginkluotas yal stybių lenktynes,. v -

WIERA, dienos Universitete imatrikuliuotu &9.000 užsieniečių.
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