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Jxe gaulLe Kaltina komunistus stoka patriotizmo
. LONDONAS. Prancūzijoje politinė krizė dar tebesitęsia. Dėl mums jau' 

žinomu priežasčių gen. de Gaulle pareiškė savo atsistatydinimą. Per ra
diją jis kalbėjo į tautą ir apkaltino komunistus stoka patriotizmo, jei
gu jis patenkintų komunistiį i?e Įkala viiną^ ir atiduotų jiems tris jų reiks- 
laujamas ministerijas -vidaus,karo ir užsienių -tai tuo būtų suardyta 
pusiausvira,kurios Prancūzija turi dabar laikytis tarp dViejų didžiųjų* 
De Gaulle nori, turėti teisę šias ministerijas paskirti, savo nuožiūra ir 
atsakomybe. Komunistai siūlo vyriausybę sudaryti dabartiniam parlamen
to pirmininkui socialistui,bet šis atsisako. i)e Gaulle šiandieną forma
liai gražina parlamentui savo mandatą, katalikai šiam jo Žygiui prita
ria, o komunistai kaltina,kad jis paneigęs visas demokratines taisykles 
ir,aplenkėamas parlamentą,kreipėsi tiesiog į tautą.

RINKIMAI BULGARIJOJE IR PORTUGALIJOJE
LONDONAS* Vakar įvyko rinkimai Bulgarijoje, kandidatus išstatė tik 

Liaudies Frontas. Trys didžiosios partijos -Ūkininkų,Socialistų ir Nepri
klausomųjų -rinkimuose dalyvauti atsisakė. Pagal pranešimus iš Sofijos, 
balsavime dalyvavo 70-85 procentai-. Amerika penktadienį įteikė pakarto
tiną notą,kurioje sakoma,kad ji Šių rinkimxj rezultatų nepripažins. Bul
garų’ vyriausybė atsakė,kad ji buvo davusi opozicijai pilną laisvę ir 
opozicija atsisakiusi dar deniai prieš rinkimus. /

Portugalijos rinkimuose beveik visi kandidatai,išskyrus tik keletą, 
remia vyriausybę. ■ '

GRAIKIJA NENORI®PRIPAŽINTI ALBANIJĄ ' ' '
LONDONAS, ^tenuose įvyko 50.000 žmonių demonstracija,kuri pareiškė 

protestą prieš sąjungininku pripažinimą Albanijos vyriausybės. Graikai 
reikalaujaKkad kai kurios siaurinės Albanijos sritys būtų prijungtos 
prie Graikijos.

LENKIJA REIKALAUJA VOKIETIJOS LAIVYNO .
" LONDONAS. Lenkija pareikalavo dalies' Vokietijos jūrų laiyyno.rnotivuo- 

dama tuo,kad vos-tik karui prasidėjus mažas Lenkijos laivynas tuoj sto-' 
jęs į kovą. Dabar,kad a Lenkija turi Šešis kartus ilgesnį jūros pakraštį, 
jos. jūrų laivynas turis būti būtinai didinamas.

IR ŠVEDIJA REIKALAUJA REPARACIJŲ
STOKHOLMAS. Švedija iŠ Vokietijos pareikalavo reparacijų už jų neut

ralumo pažeidimą karo metu. Švedija netekusi 235 laivų ir 1.200 žmonių.
. JIEKAMUMAiįAZARBEIDZANE .

TEHERANAS. SIOMIa dienomis Azarbeid Žane įvyko visa eilė neramumų, jie 
turi separatinių tendencijų. Pažymėtina,kač"Azarbeid Žanas jyra pati šiau
riausia Persijos dalis ir rubežiuojasi su Sovietų Azarbodžanu.

HAMBURGAS. IŠ anglų zonos parėjimas į rusų zoną yrą uždraustas, išsky
rus gyventojus,turinčius rusų zonoj pastovius butus. Šis draudimas ang
lų išleistas dėl didelio šiuo metu geležinkelių apkrovimo.(pagerėjus su
sisiekimui .gyvento jams vėl bus leista lankyti kitas zonas.’

FRANKFURTAS'. Tito, rinkimų laimėjimo proga, pareiškėŠie rinkimai pa
darė galą Jugoslavijos monarchijai. Tautos norai laimėjo. Geriausias ka
raliaus Petro žingsnis būtų atsisakymas nuo pretenzijų į sostą."

NE’..’ Y ORKAS. JAV nutraukė karo metu buvusį suvaržimą Argentinai dėl 
maisto įvežimo į Europą.

NE.’ YORKAS. IŠ 228.000 prancūzų, d ir b uėių Vokietijoje, tik 80.000 išli
kę gyvų. Haidemare buvę nužudyta 1,5 rali. ,gi ' aus s o hw i’t z e net 4 mil. 
žmonių. .

LONDONAS. Britų vyriausybė pranešė lenkų vyriausyb'ei,kad ,britų požiū
riu, lenki jos vyriausybė neispildžiusi savo pasižadėjimo garantuoti spau
dos ir kalbos lAisves.

NUERNBERGAS• Sovietų sąjunga ir Prancūzija sutiko su.JAV pasiūlimu, 
vietoj sergančio Gustav Kruppo,vieno iš Nuernberge teisiamų karo nusi
kaltėlių, priimti jo sūnųŽAlfi’ed Kruppą.
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stovyklų atstovų suvažiavimas,kuriame išrinkta apygardos valdybaipirm. 
J.Košys, vicepi'rm.Gaučys.sekr.Kralikauskas, iŽd.Lapinas. Kun. Jankauskas - 
kultūros,švietimo ir spaudos reikalams. Taip pat išrinktas Garbės Teis
mas- Ruša/pirm./,SusiėdėJis ir Virbickas. Revizijos Komisiją suda
ro Dr .Jasaitis, Burba ir Ališauskas. Apygardos centro būstinė bus "riesba- 
dene. Pati apygarda apims visą Gross -H es seifą.

L.S-gos I2SB. SKYRIAUS NARIŲ SUSIRINKIMAS. Šeštadienį įvyko informa
cinis L.S-gos ’iesbadeno skyriaus narių susirinkimas. Sąjungos pirminin
kas padarė pranešimą apie trijų mėnesiu laike atliktus darbus. Centro . 
atstovas savo apžvalgoje nurodė išeivijoje įsigalėjusias ydas ir davė 
bendrą vaizdą švietimo,sporto ir mono sričių,gyviausiai pasireiškiančių 
išeivijoje. 'Susirinkimui užsitęsus ir'nespėjus' Išnagrinėti visų aktualių 
klaus imu,nutarta greitu laiku yė! susirinkti.

-"BALTIKa." pirmininkas prašo mus paskelbti sekantį pranešimą:
'"Pranešama  ̂visuomene i, kAd Lietuvių Prekybos Bendrovė "Baltika" savo 

krautuvę,esančią stovykloje,uždaro,o bendrovė išsikelia iš stovyklos ir 
toliau veikia;"

MOTERŲ K-TAS PRANEŠA,kad pienas išduodamas paprastomis dienomis tik 
nuo 12 iki 13 vai. Sekmadieniais - 13-14 vai. Pieną reikia.atsiimt i tą 
pačią dieną -vėliau nebus išduodama. Sausas davinys" išduodamas ne vėliau 
sekančios dienos, ne atsiėmus- išdalinamas vaikams. Remiantis visuot .mote
rų susirinkimo lajkr. 15 d. nutarimu,be eilės pieną gali gauti tik moky
tojai, pask.mėn.nė® Č los moterys ir motinos,turinčios vaikus iki 1 metų 
amžiaus- bet tik tais atvėjais,jeigu neturi kas juos pakeičia. Norintie
ji pasinaudoti ta teise,turi su seniūno pažymė jimu,kad jis tikrai ati
tinka aukščiau nurodytus išimties reikalavimus.užeiti pas moterų keto 
pirmi /II blokas,15 kamb.,14-15 val.^nuo 23 d./.

SPORTAS . Vakar įvyko dvejos krepšinio rungtynės. Gimnazijos krepši
ninkai laimėjo revanšines rungtynes prieš ”Lituanioa"lII 27:26. IKauno" 
komanda, pastiprint a Puzinausku I,ši kartą laimėjo prieš "Provinciją" • 
43:150. Puzinauskas I įmetė 29 taškus.

r"Lit.uanicos" klubas praturtėjo savo orkestru- džazu.kuris vakar ga
rai pasirodė šokių vakare. DŽazui vadovauja Prancūzeviclūs.

DAR. DĖL MUSŲ PADĖTIES
Šeštaė1enį1paskelbėme Sąjungininkų karininko pareiškimą dėl mūsų ne

utralumo, išreikštą Muencheno lietuviams. Iš Qentro pranešama,kad tuo 
reikalu yra oficialus raštas iš Rytinės Karinės Apygardos ^tabo,kuria
me rašoma, kad "remiantis Vyr. Są j .Ekspedicinių Pajėgų ^tabo adm. ap
linkraščiu nr.39 paragrafu 33,estai,latviai.ir lietuviai bus traktuoja
mi kaip neutralūs išvietinti asmenys,jei jie buvo išvieztinti ryšium su 
karo veiksmais. Kadangi Sovietų. Sąjunga skaito estus,latvius ir lietu
vius sovietų piliečiais,tai tų tautybių asmenys gali būti grąžinti na- 
mo jei jie laisvai pareikš tam norą. Šitie asmenys turi būti net išmin
tingu būdu paraginti grįžti į savo tėvynes. Sovietų repatrijaoiniii ko- 
mišiiįų atstovą! į stovyklas,kur gyvena estai,latviai ir lietuviai,gali 
įeiti tik lydimi JAV karininkų, Estams,latviams ir lietuviams turi būti 
Išaiškinta,kad jie prieš savo norą nebus veržiami repatrijuoti ir jie 
toliaus bus koncentruojami Sąjungiruių Tautų stovyklos a, kol jie negalės 
grįžti į atitinkamas jų norams tėvynes ar nebus paruoštas jų perkėlimas 
į kitas vietoves,"

LIETUVIAI VOKIETIJOJE. ;
i"TOentro~'pranesimu,Vokietijojė šiuo matu veikia apie 10G lietuviškų 

pradžios mokyklų,80 vaikų darželių,20 gimnazįjų su 6.00 1 moksleįvįų /So- 
vietiį radijo pranešimu, Lietuve jo šiuo metu esą tik 5.000 moksl./į 5,0 
Liaudies Universitetų,10 meninių ansamblių su 3Q0 menfcteių profesonalų.

"VLB" išein^kasdien,be šventadienių. Permitted - by UP Camp Direction 
in “'iesbaden.'
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