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: ? ”• YORKAS ’aŠingtono spaudoje reiškiama pasitenkinimas dėl Trumą- 

no, .-.tlleo ir ..erizi Kir.g’pasitari:;!!. sklanduc . Ketvirtadienį, ar penk
tadienį laukiama šių pasitarimų komunikato. Amerikos spauda pranoŠa,kad 
Atllee pasiūlęs atominės energijos gamybą ir kitus naujuosius išradimus 
pavesti Suvienytų Tautų kontrolei, bet tik tada, jeigu visos tautos gar
bingai vykdys savo įsipareigojimus, šiam reikalui apsvarstyti netrukus 
norima sušaukti trijų didžiųjų konferencija-,

Atllee šiandieną vakare kalbės Amerikos parlamente užsienio politi
kos klausimais.

IŠ KINIJOS PILIETINIO KARO i
OHUNKGIN GaS . Siaurės Kinijoje tebesitęsia mūšiai tarp komunistų ir 

Čangkaišeko dalinių.- Sekmadienį Chunkginge prasidės pasitarimai su ko
munistais dėl karinių veiksmų sustabdymo. Iš Hongkongo pranešama, kad 
trys JAV laivai su tautinės 8 armijos pajėgomis išplaukė Šiaurės Kini
jos link.. Komunistų pranešimu, gen.Čangkaisekas gavęs 64 mil. dolerių 
paskolą iš JAV amunicijai pirkti.

VALYMO' AKCIJA JAVOJE.. .
LONDONAS. Anglų ir indų kariuomenės daliniai baigia užimti Surabają. 

Ind.onosai panaudojo japonų tankus ir artileriją. Iš Batavijos praneša
ma, kad suimti trys japonų generolai, kurie sukilėlius aprūpino įvai
riais japonų reliktais ginklais.-

CHURCHILLTS PAS DE GAULLE.-
LONDONAS. Chur chill is išvydo į Paryžių pasitarimams su De Gaulle.

Pas Anglijos ambasadorių. Paryžiuje jis susitiko su Leon Blum. Trecia- 
•dienį Čhur ,'nillis išvyksta į Briuselį.

CHURCHILLIO IR DaRBIKCIŲ POLITIKOS SKIRTUMAI. Londono^ radio komen
tatorius pareiškė, kad Churchillis reikalauja Anglijos užsienio politi
ką glaudžiai derinti su J^V užsienio politika. Bot darbieciai mano,kad 
Anglija, vesdama tokią politiką, bus Amerikos, nustelbta ir negalės pra
vesti savo socialinių reformų. Be to. toksai sus i grupavimas atitraukiu 
Angliją nuo vakarų Europos valstybių ir ves^ų prie konflikto su Rusiją. 
Todėl'darbieciai nori vesti neprikiš® omą politiką, suorganizuoti vaka
rų Europos bloką ir tarpininkauti taip kapitalistinės. Amerikos ir komu
nistinės Rusijos. Tačiau ir ch.urdhill.io nuomonė nėra visiškai atmesta.

MARŠALE ŽUKOVAS APIE VOKIETI JOS ’ OKUPACIJĄ.
.BERLYNAS. Maršalas Žukovas pareiškė, kad ’’musų darbas Vokietijoje 

galėtų būti užbaigtas trumpiau, kaip per 10 metų, jeigu vokiečiai tin
kamai bendradarbiautų ir parodytų rimtų pastangų išsivaduoti iš be t 
kokios mil'itarizmo ir nacizmo dėmės” «

VENGRIJOS VYRIAUSYBĖS SĄSTATAS. Londonas. Šiandieną susirenka nau
jai sudaryta koalicinė Vengrijos vyriausybė. Septyni ministerial, tarp 

■jų vidaus reikalų ir užsienio reikalų, priklauso Mažųjų Ūkininkų parti-j 
jai. Iš socialdemokratiį partijos įeina trys ministerial, iš komunistų 
-• irgi 3, ir iŠ tautinės ūkininkų partijos - 1.

C03DEL HULL GADS NOBELIO TAIKOS PREMIJĄ. New-Yorkas o Buvęs JAV už
sienio reikalų ministeris Cordel Hull gaus 1945 metų Nobelio taikos 
premiją. Cordel Hull buvo prezidento Ruzvelto artimiausias oendradar- 
bis ir pagalbininkas įkuriant Suvienytų Tautų Organizaciją.

HUERNBERGAS« Kai kurie Huernbąrge teisiamų karo nusikaltėlių gynė
jai paprašė, kad teismo procesas būtų .atidėtas. Sis prašymas yra gvars- 
t omas..
’..."p'?' Razmino;''’’LlEllf7IŲ 'kAISoS "sINTABė” "-konspektas- ’ jau"Atspausdinta.
Išleido "GIEDRA”. Galima. įsigyti per vaikus, išneš Dujančius laikraštį.
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įvyks stovyklos teatro salėje lapkričio mėn. 17 d. 18 vai. Į susirinki
mą gali įeiti tik su pakvietimu. Korį įstoti į Sąjungą gali paduoti pa
reiškiąs iki lapkričio mėn. 16 d. 17 vai.

- Viktorija Noreikaitė, gim. 1924 m. Kaino, prašoma skubiai atsiliep
ti pas Kaljo Kongas į Wiesbaden© Estų Stovyklos raštinę.

ĮVAIRIOS IR POLITINĖS ŽINIOS.
LONDONAS. Anglų vyriausybė Jeruzalėje sušaukė arabų ir žydų įtakin

gus asmen is p as i t ar imams.
- Tvarkai ir saugumui palaikyti visoje amerikiečių zonoje Įvedami mo

torizuoti policijos daliniai, kurie bus aprūpinti tankais, sunkvežimiais 
motociklais ir kt.

- Paskelbtos smulkmenos apie naują ginklą prieš povandeninius laivus, 
kuris karo metu vokiečių povandeniniams laivams sudavė mirtiną smugĮ.

- Anglų zonoje vakar pirmą kartą iškrito sniegas.
- Rusų vyriausybė paskyrė 464 mil. rublių 15 didžiųjų miestų atsta

tymui u ----------
darbo partija

/Rašo Clement R.Atllee, Darbo partijos vadas/
Britų Darbo Partija yra išdava socialistisko judėjimo, pritaikyta 

DuBritanijos sąlygoms. Tuo pačiu laiku ji yra ir britų tautos politinis 
judėjimas su senom tradicijom. Ryškiausia britą istorijos žymė yra pa
stovumas. Tai mūsų tautinė savybė, kiekvienam žingsniui į priekį ieško
ti praeity pavyzdžių, atitinkančių Šį atvejį. Mūsų laisvės teisės pra
džią mus veda atgal, prie kovų su karaliais, baronais ir vyskupais';! 
Mūsų politinės ir asmeninės laisvės išsivystimas prasideda su Magna 
Charta ir Habeas Corpus. Laisvės sąvoka buvo tvirtai vystoma ir išsip
lėtė visose klasėse. Priemonės, kuriomis ši laisvė buvo atsiektą yra la
bai įvairios, ir mūšio laukas, kuriame buvo kovojama uŽ laisvę, laikas 
nuo laiko keitėsi. Žodžio ir sąžinės laisvės bei teisė dalyvauti valdy
me buvo iškovota, bet visos Šios kovos už politinę jėgą pagrinde visa
dos stovėjo noras šią jėgą panaudoti ūkiniams tikslams. Darbo Partija 
yra paveldėtoja ir darbo tesėja tų, kurie praeity kovojo uz laisvę. 
Ji yra pasiryžusi islaimyti paveldėtas laisves ir jas papildyti naujo
mis. Jos tikslas yra toks pat,kaip ir pirmtakų. Reikia nepamiršti,la d 
Darbo partija yra išdava istoriškos eigos. Ji nėra kūrinys vieno teo
retiko. Ji nopropaguoja teorijų, sukurtų užsieny. Ji nori D.Britaniją 
įtikinti, kad šiolaikinėm sąlygom tik socializmas gali Anglijai atneš
ti daugiausiai naudos. Jeigu norime suprasti, kodėl socialistiškas ju
dėjimas D .Britanijoje gavo atitinkamą formą ir išsivystė visai kitokiu 
keliu ir kodėl jis iškilo kaip tik dabar, reikia pažinti pirmos XIX a. 
pusės sąlygas. Darbo Partija yrą jauniausia iŠ visų trijų D .Britanijos 
darbo judėjimų. Ji iškilo, kai Įmonių ir kooperatyvų judėjimai jau sto
vėjo gana tvirtai. D .Britanijoje, kapitalistinė sistema išsivystė anks
čiau negu kituose kraštuose. Dėl to čia ir darbininkai anksčiau susi
organizavo. Pirmaisiais XIX a. metais kapitalistinė sistema dar nebuvo 
pilnai išsivysčiusi. Industrijos įmonės buvo, palydinant, dar labai 
mažos. Tai buvo pereinamasis periodas. Tokiomis sąlygomis darbininkai 
linksta prie savo atskirų grupių interesų atsiekimo ir apleidžia bend
rus visų darbininkų uždavinius. Pavienios kvalifikuotų darbininkų gru
pės gali sau atsiekti ypatingo pelno.. Rangų skirtumai darbininkų kla
sėje taipogi turi dideli vaidmenį.. Individualios pažangos galimybės 
trukdo solidarumą. Tačiau yra dar kitą priežastis lėtam socialist isko- 
jo judėjimo vystimuisi šiame krašte. Šiandieną mes esame įpratę, kad 
politinis gyvenimas yra valdomas ūkiškų problema. Mes sunkiai beįsivaiz
duojam. kaip smarkiai XIX a. politiški klausimai, pav. rinkimų teisės 
reforma, Airijos apsisprend.įmas ir kt. valdė darbininkų politinę gal
voseną. / BuS daugiau
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