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„ LOUDOI-aS. Vakar Prancūzijos parlamentas 400 balsų prieš 163 /prieš 

balsavo komunistai/ pareikalavo, kad De Gaulle vėl imtųsi vvriaue.vbėa 
sudarymo. Vyriausybė turi būti sudarytu iš vigų trijų, jartijij P° ly
giai. Vyriausybė turės laikytis programos, nustatytos pogrindinio ju
dėjimo motu. Komunistai yra ypatingai užsigavę dėl Do Gaulle jiems pri
mestos patrijotizmo stokos; Jų kalbėtojas pareiškė, kad Do Gaulle, kar
tą atsisakęs, nustoja teisės daugiau būti renkamas valstybės galva.Ka
talikų kalbėtojas pasisakė, kad jiį partija nedalyvaus jokioj kitoj vy
riausybėj, išskyrus Do Gaulle. Socialistų kalbėtojas karstai ragino vi
sas partijas gildyti rinkikų norą ir sudaryti koalicinę Vyriausybę su 
Do Gaulle prioky.Pats Do Gaulle sutikęs vėl imtis vyriausybės sudarymo 
ir susikvietęs visų trijų partijų vadus. kryžiaus gatvėse ir prie p ar
iamo r. t o patruliuoja šarvuočiai. Vidaus rsizalų ministerls išleido įsa
kymą, draudžiantį susirinkimus.

DEL BULGARIJOS RINKIMŲ.
SOFIJA. I JAV atsisakymą pripažinti Bulgarijos rinkimų rezultatus, 

Sovietų radio komentatorius JormaŠov pareiškė, jog Bulgarijos rinkimai 
buvę ’’triumfališka demokratijos demonstracija”,

•' 13 KINIJOS PILIETINIO KARO. .
CHUliGKINGaS. Kiniečių centrelines vyriausybės daliniams pavyko užim

ti. Shanhaikvan ir tuo issi.iovoti praėjimą į ^and Šiuri ją. Komunistai 
atidavė miestą beveik be kovos ir pasitraukė iš jo pasirodžius amorikle- 
Siiį lėktuvams. Taikos pasitarimai, kurie prasidėjo šio mėn. 20 d. ir 
kuriuose dalyvauja 8 vyriausybės atstovai, 7 komunistai, 9 demokratiš
kos Ligos atstovai, "5 jaunimo partijos atstovai ir 9 bepartyvial, nu
sitęs iki gruodžio mėn.

DĖL TRIJŲ SUSITIKIMO. 'Vašingtonas. Pranešimai•apie ateinantį trijų- 
didžiųjų susitikimą-Baltuosiuose Rūmuose randa šaltą atgarsį. Atrodo, 
kad Londonas ir Maskva tokio susitikimo pageidauja daugiau, negu Va
šingtonas. Trumanas nurėdė, kad toks sekantis didžiųjįį trijų susitiki
mas turėtų įvykti JAV, nežiūrint to fakto, kad Stalinas nenori išvykti 
iš Rusijos kontroliuojamų sričių./Stars and stripes/. •

LOiiDCl^S. Didžiausias Kruppo įmonės Essene bus išsprogdintos, išsky
rus tik tas, kurios galės gaminti kasdieniniam vartojimui reikalingus 
dalykus. '

LONDONAS. Pranešama, kad Azarbeidžiane neramumus, kelia daugiausia 
komunistai. .

LONDONAS, xinglijoje toliau vykdomas stambesniųjų įmonių suvatstybi- 
nimas. Suvalstybinami geležinkeliai, kanalai, kelių transportas, elek
trinės, degamųjų dujų gamyklos.

TRIESTAS. Koteli Triesto uosto umorikieeių transportinis lai- as už
plaukė ant minos ir nuskendo. Įgula išgelbėta.

NUERNBERGaS. Duernbergo procese pirmiausia bus teisiami Ribben'trop, 
D'ąenitz ir Stjrąiaheų.

'VARŠUVA^Denki jos rainis toris pirmininkas teigia, kad rusų daliniai 
jeu apleidžia Lenki ją.S Anot. jo, nusikaltimu iš rusų pusės pasitaiko, • 
bet ’net jei ir JAV ar britų kariuomenė žygiuotų per kraštą, jų nebūtų 
gal ima iŠ vengt i.

DSV-YORKAS. JAV valstybės sekretorius Byrnes Anglį jos-JAV-Kanad® 
pareiškimą a-pio atominę politiką apibudino kaip pirmą žingsnį pasauliui 
nuo karinių lenktynių išgelbėti.- . ■

LOS ANGELES. JąV vadovaujantieji architektai ir inžinieriai planuo
ja įteikti kongresui peticiją, kurioje prašomą išsklaidyti visus mies
tus, didesnius kaip 200.000 gyventojų, tikslu apsaugoti juos nuo ato
minės bombos puolimų ir .sunaikinimo,

BERLYNE lapkričio .17 dieną .iškrito pirmas sniegas. ........
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vakar' valkų? darželio patalpose įvyko draugiškas trijų Pabaltijo taūtų- 
stų, latvių ir lietuvių - studentų pobūvis.Šis draugiškas studentų mos

tąs gali būti pavyzdžiu tiems, kurio tarp Šių.vienodo likimo kaimynų 
net čia, išeivijoje, nori gyventi ’’karo stovy". Į Šį "pobūvį taip pat at
silankė visa eilė mūsų profesorių -ir UHRRA vadovybė, kurie viešai iš
reiškė savo susiŽavėjimą darnia Pabaltijo tautų Šeima. Tiek estų, tiek 
latvių studentai išreiškė savo troškimą glaudaus Pabaltijo bendradarbia
vimo dabar ir .ateityje. Pobūvio metu susirinkusius, palinksmino lietuvių 
;rio ir kvartetas. Už pobūvio paruosimą ir jo privedimą ypatinga padėka 
priklauso jo iniciatorių grupei.

. RUSU DEMOKRATIJA. /."Kev-fork Baily Mirror, ” October 5. 1945/. ••• ,
T? Anglų-ame r iki oš ių demokratija ar "rusų demokratija" - už. kurią iš 

jų;;kovojp JĄV, Anglija.ir Prancūzija? Anglų-amerikiečių-prancūzų domok- , 
ratijca esminis pagrindas yra kalbos, Spaudos, susirinkimų i-r “uzsiomi-, 
nų, laisvė. Bet Sovietų Rusija tvirtina, kad ji vienintelė yra tikrosios 
demokratijos“nešėja, nes tenai "valdo visa tauta" /męs cituojame "Prav- 
dą"/. “Tai yra klai dingas tvirtinimas, kiaurai permatomas istorijos ir 
faktų klastojimas. Su maždaug 500.000 bolševikų Leninas ir Trockis‘/su 
Stalinu/ jėga iškėlė savo. "proletariato diktatūrą". 170 mil. žmbniiį ma
sėje, komunistų partija, kuri valdo Rusiją su Gestapo, vadinamu 11KVD 
pagalba, turi tik 5-7 mil1 fanatikų. Rusų tauta turi paklusti jų norams. 
Ar tai demokratija, pone Molotovai,ir "Prąvda"? Tai nėra demokratija 
įr.niekados nebuvo Rusijoje nė, išftolo priartėta prie spaudos, kalbos, 
Susirinkimų ir kitų laisvių. Rusi ja šiandieną yra totalinė vargų vals
tybė, milžiniškas kalėjimas, kuris išliko gyvas.nuo 1941 metų Hitlerio 
invazijos•tik JaV ir Anglijos galybės dėka. Ar vakarų sąjungininkai ko
vojo' uz tai ar už savo demokratijos prasmės apgynimą ir iŠplėtimą?^Is 
Ru-si jos- veiksmų Europoje ir Azijoje ir Molotovo sabotažo Londono tiz-s. 
reik.min. konferencijoje atrodo, lyg amerikiečių, britų ir prancūzų ka
reiviai būtų mitę už tą tuščią ir melagingą dalyką, vadinamą "rusų de
mokratija",. Molotovas suardė Londono konfėrenoi'jį,reikalaudamas, kad va
karų-sąjungininkai pripažintų be viešų rinkimų Rusijos vergų valstybes, 
:..kur-tas Vengrijoje, Rumunijoje ir Bulgarijoje bei kitur. Rusija, netei
sėtais veiksmais, aplenkdama Atlanto Char tą ir savo pažadus Jaltoje ir 
Teherane, užgrobė, beveik pusę Europos, užėmė Kurilus ir kitas Azijos 
-dalis, beveik visai Besitardama šu vakarų sąjungininkais, nors mums da
bar pasakojama, kad tai buvo "sutarta"Jaltojo. Rusija taip put begėdiš
kai pageidauja milijardų dolerių iš mūsų turto-ir balso Japonijos rei
kaluose. Visa tai apvainikuoja išdidus paskelbimas, kad ji yra •"tikroji 
dęniokratija’’ ir kad Vakarų demokratija yra "kapitalistų kontroliuojama", 
taigi-.netikra. Atrodo, kad III Pasaulinis karas bus dėl ž od šio ^demokra
te ja'* apibrėžimo. Taigi mums būtų geriau dabar išsiaiškinti,' ar meg -vi - 
tarų demokratijos - kovojome\už mūsų demokratijos supratimą ar už "rusų 
demokratiją", kuri yra ta pati savivaldos rūšis, kurią JWs rasite Alca- 
traze ir Sing-Singe/ didžiausieji JAV kalėjimai/*

IS H-aSEVOS APIE KLAIPĖDĄ. " ‘ -
‘ Rinkiminei agitacijai is Maskvos buvo paskaitytas pranešimas, kuria

mo sakoma, kad Klaipėdos kraštas turįs milžiniškoš reikšmės Sovietinės 
Lietuvos ūkiui. Kraigas esąs derlingas, pajūrys žuvingas ir pramonin
gas'. Pusė visos pramonės esą sukoncentruota Klaipėdos miegtę* Mini tek
stilės, celiuliozės, faneros, baldų fabrikus* Vokiečiai pasitraukdami ■ 
susprogdinę elektros stotis, vandentiekio įrengimus, uęstą* kuris galė
davo į dieną priimti B.000 tonų prekių. Šiandieną tūkstančiai statybi
ninkų plaukią į eį miestą ir naujakuriai traukia užimti apleistų ūkių* 
Uostas valomas, įrengtus radio mazgas, įsistPgė muzikos mokykla, is vei
kėjų minimas Trūkanas, muzi^s,.,^..... ........... ",....
"•'•"rYieebadeno"''^ioiuvių Baigas" išeina"kėflįien, be Šventadienių, Per

mitted by OP Ganų) Direct loo in ■"•iegbaden.
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