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CHURCHILLlš NENORI RUSIJAI IŠDUOTI ATOMINĖS BOMBOS PASLAPTĮ.
LOH DON AŠ < Vakar per debatus Žemuosiuose .Rūmuose Churohillis tarp 

kitko pareiškė: ’’ D .Britanija yra sudariusi su JAV sutartį, kad be vib- 
na kitos sutikimo atominės energijos paslapties trečiai valstybei neiš*- 
duos. Ką Amerika slepia, tai atominės energijos gamybos jaslaptį, pdrei“ 
kalavusią milžiniškų kapitalų. Jeigu Rusijai ši paslaptis būtų atideng
ta, Rusijos technikai prieitų prie mūsų arsenalų. Mes manome, kad jeia 
gu mes norėtume prieiti prie Rusijos arsenalų, tokio leidimo negautum^* 
Tam tikras atominių bombų skai Čius turi būti atgabentas ir Į Angliją* 
Ir laikoma mūsų arsenaluose. Be to, rizikinga būtų kalbėti vien tik ■ 
apie atominę bombą, o išleisti iš akįiį kitas išradimų sritis”. Komen- 
įliedamas prez.Trumano kalhą Churohillis pareiškė: ” Jeigu po pirmojo 
Pasaulinio Karo JAV būtų vedusios tokią pat politiką, mes būtume buvę 
pakankamai stiprūs sutrukdyti Vokietijos apsiginklavimą išvengti karo.” 
Amerikos adresu jis pasakė: ” Savo jėga mes stipriname jūsų jėgą”.

KINŲ KOMUNISTAI NENORI NUSILEISTI.
CHUNGKINGAS. Jei dabartinės derybos su vyriausybe nueis niekais,kl- 

niečiiį komunistai yra pasiruošę visuotinam pilietiniam karui. Jie nu
mato. kad karas tęsis apie 10 metų ir tikisi jį laimėsią. Iš Chungkin- 
go pranešama, kad mažiausiai 3.500 vyrų karinė JAV misija, vadovauja
mu gen. Wedemeyer /JAV dalinių Kinijoje vadas/, padės Kinijos vyriau
sybei reorganizuoti jos žemyno, oro ir jūros pajėgas. Šanchajuje pik. 
H.Hauck pranešė, kad Tautinės armijos dispozicijai perduota 19.000 
JAV važmenų. Amerikiečių jūrų pajėgos manoma atitraukti iš šiai rėš Ki
ni jos 5 d. gruodžio. /Stars and Štripeš/,

APIE RINKIMUS VENGRIJOJE.
Galutiniai rinkimų rezultatai Vengrijoje dar nežinomi. Pagal pasku

tinius duomenis Mažųjų Ūkininkų Partija gavusi 57 procentus visų bai
gų, socialdemokratai - 17,9 proc. ir komunistai - 16,6 proc. Mažųjų 
Ūkininkų Partijos vadas pareiškė, kad jo partija sudarys su kitomis 
partijomis koalicinę vyriausybę. Taip buvo visų partijų nuspręsta dar 
prieš rinkimus ... Ūkininkų parrija sudarys pusę vyriaisybės narių,, "New- 

- York Times" rašo: ” Rinkimai Vengrijoje yra demokratijos triumfas .Ne
žiūrint rusų okupacijos, krašto sunaikinimo per karą, rinkimai praėjo 
be tririmosi. Partijos susivienjdamos parodė didelį politinį subrendi
mą, nes partijų susiskaldymas Europos valstybėse visados būdavę pra - 
gaištingas.”

NAUJAS NEW-YORKO BURMISTRAS. New-.Yorkas. Išrinktas naujaą Now-Yorko 
burmistras Oldwhyes. Jis yra kilęs iš Airijos, ilgą laiką buvo New- 
Yorke policininku, laisialaikiu studijavo teisę ir tapo žinomų teisinin
ku..

DEMONSTRACIJOS TRIPOLYJE. Londonas. Tripolyje įvyko arabų demonstra,, 
oi jos.. Užmušti 74 žydai ir 183 sunkiai sužeisti*

LONDONAS . Olandijos vyriausybė paskelbė savo nutarimą, kuriuo pri- 
pažįsta indonesams teisę j tautinę autonomiją. Ateityje jie galės tu
rėti savo demokratiškai išrinktą parlamentą ir vyriausybę, kurios prie
šaky bus generalgubernatorius, kaip Olandijos sosto įgaliotinis v Bug 
panaikintos baltųjų privilegijos pries čabuvius n

TR DANIJA NORI TURĖTI ATOMINĮ) BOMBĄ.
"Stars and Stripes" pranešimu, Danijos armija prašysianti prof.

Niels Bohr, kuris daug prisidėjo prie atominės bombos išradimo, savę 
žinias perduoti Danijai c

GREIČIAUSIAS PASAULY LĖKTUVAS.. Londonas. Anglijoj pagamintas grei
čiausias lėktuvas, galįs skristi 975,26 km. į valandą.

PARAMA UNRRAI, Paryžius. Armijos ir laivyno likvidacinė komisiją 
perdarė 21.409.551 flol.. vertes daiktų UNRRAI, kuri juos išdalins pa
galbas reikalingieips kraštams .

1



LD 266
1945, Nr.12

viEBja.STALO TENISO TURNYRAS. Vakar pradėtas plataus mąsto stalo teniso tia? 
nyrąs . Dalyvauja 22 vyrai ir 9 moterys.

STUDENTŲ IR ABITURIENTŲ SUSIRINKIMAS. Rytoj,penktadienį,20 vai. skau
tų būkle /”E”fūmo rūsy/ įvyks visuotinas studentų ir abiturientų susi
rinkimas .

LIETŲVIAI „VQKIETI JOJE
BAD ŠEGEBĖRG /Anglų zonoje/. Gana stipriai pasireiškia men in inkai, ku

rių čia susibūrę nemažai: operos solistai A.Kalvaitytė,Iz.Motiekaitienė, 
Gr.Matulaitytė,J,Venoevičiūtė-Kutkuvicnė,A.Kutkus,J.Butėnas,P .Kovelis; 
baletininkai J .Vasiliauskas,T.Babuškinaitė-Vasiliauskienė ir S .Veįbasis; 
dramos akt. T.Daubaraitė-Gailevioienė,solistas-instrumentalistas Cįpįys 
ir muzikai -prof.VI.Jakubėnas ir komp .St .Gailevičius; dailininkas V.Ka
siulis ir kt. Iki šiol duota per 80 koncertų.

' 0LDE1.BURG. Gyvena apie 1.700 lietuvių. Turi gimnaziją su 200 mokinių 
ir 23 mokytojais /dir.T.Blinstrubae/.pradžios mokyklą,anglų.kalbos kur
sus ,chorą,taut.šokių grupę. Informaoijai leidžia sieninį laikraštį.

MUSŲ KAIMYNAI. ESTAI.
WIESBADENA5 . ’"ičebadene gyvena Žymus estų skulptorius E.Kūbarsepp au 

žmona,kuri kaip skulptorė žinoma L.Sober vardu.
/ TARYBINĖS LIETUVOS VYRIAUSYBĖS. SĄSTATAS
Vilniaus ’radio pranešimu,dabartinis Tarybinės Lietuvos liaudies komi

sarų tarybos pirm, yra M.Gedvilas . Vidaus reikalų liaudies komisaras 
J.Bartašiūnas /pirmiau buvo A.Guzevioius/,žemės ūkio komisaras j.Lauri
naitis . Prakybos -V .Augustinaitis , teisingumo -K .D omas e vižlus .maistojpra- 
monės -K.Andriejaifcis,užsienio reikalų -P.Ratomskis ir švietimo- j.Ziugš- 
da. Valstybinio plano komisijos pirmininku yra j.VaiŠnora.

• ĮVAIRIOS IR POLITINĖS ŽINIOS
LONDONAS . " Sąryšy su spalio revoliucijos minėjimu Maskvoje, Trumanas 

pasiuntė sveikinimo telegramą Stalinui.
MASKVA.- Sovietų vyriausybė planuoja atstatyti povand .kabelį su Danija.
VIENA./Stars and Stripes”/ Šio mėnesio pabaigoje įvyksta pirmieji po 

15 metų laisvi rinkimai Austrijoje. Visos partijos stengiasi įtikinti^ 
tautą,kad tik jos gali panaikinti maitinimosi sunkumus. Didžiausi varžo
vai, man omą, bus socialistai ir tautininkai /buv.krikščionių socialistų 
partija/. Komunistai,spėjama,laimėsią 5-15 balsų.

WIESBADENAS. Rheumaklinikoje atidaryta amerikietiškų knygų paroda.
FRANKFURTAS . Prasidėjo tiesioginis susisiekimas traukiniais tarp 

Frankfurto ir Esseno /pro Giesseną-Siegeną/ ir tarp Frankfurto-Linzo 
/pro Wurzburgą-Nuernburgą-Augsburgą-Muencheną-Salzburgą/.

SPORTAS. Šiandieną įvykusias futbolo ruiigtyiies targ ’’Lituanioos’’ ir 
vengrų-lankų komb. komandiį laimėjo vengrai-lenkai 3:1 /3:0/. Mūsiškių 
vienintelį golą įmušė Afanas jevas ._____ ___

KARALIAUS ŠUO
Numirė karaliaus šuo- šunelis geras• Karaliaus ašara nukrito ant to kapo, 
Geriausias iš šunų.
Ir sušaukė karalius visą dvarą 
Ant šunio šermenų.
Markizai,freilinos.baronai.grafai 
Ir daug kareivių,daug tarnų 
Karaliui meilinos pas šunio kapą, 
Geriausio iš šunų.

Užsirūstino karaliaus veidas /ir jo viso dvaro 
Ir net kareivių ir tarnų/.
Pakorė juokdarį,kad šmeižė Šunį gerą, 
Geriausią iš Šunų...

J.Kuosa Aleksandriškis

Geriausio iš Šunų -
Markizų,freilinų,"baronų,grafų, 
Nukrito ir tarnų.
O juokdarys vis juokino karalių: 
-Turi,karaliau,daug šunų, 
Bet kur tu rasi kitą tokį pat Šu- 
Geriaųsią iŠ šunų??..’ “
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