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G?21^:>jSXKHO”r'?IS - JAV GnKERALIKIO JT.IBO V TRoir i jz’^3 •.
YOKD03-AS-. Gen.Eisonhowcris paskirtas JaV geno raiinįo štabo vircinir.ų 

■ku\ vic.tŽbj atsistatydinusio Marshall. Į jo vietą Europoje paskirtas iki 
šiol buVėė generalinio štabo virš ir.inko pavaduoto jas goniMo Narncy.Gonl 
MaonhoVzbfdS} kalbėdamas Amerikos legionierių kongreso save paskyrimo 
prvgav tarp kitko pasakėt ” Taikos išlaikymui pasaulyje America turi buk 
t-l visados stipriai apginkluota”*

' SUDARYTa liAUtfA PRALTŪZIJCS 7TRI-4JSYBV. _ .
LONBOE iŠ* Vakar Be Gailio pranešė naujos koalioma? vyriausybės sąs

tatą* Kaujojeje vyriausybėje kufit sudaro 21 mini storis •» iš visų trijų 
didžiųjų partijų - socialistų*.katalikų ir komunistų - įeina po 5 minis- 
torius^ vienas konservatorius ir trys bvpartyviai* Pats De Gaulle pa® 
atėmė krašto apsaugas ministeriją* biduult lieka užsienių reikalų jnin 
misteriu-. Prezidentė - Be Gaullo - pavaduotoju paskirtas Pranduzijos 
komunistų partijas 'sekretorius Mauri-oe Thorez* komunistams d ai* yr^ duo
ta Ukiok produkcijos ir darbo ministerijos*

PERSIJOS KOTĄ RUSIJAI*
LClOOii^S* Persu ambasadorius Londono pareiškė-, kad Persijos VyriM* 

Sytoė įtaikė notą Rusijai dėl jos kišimosi į Persijos vidaus reikalus* 
JAV užsienių reikalų minister is pareiškė, kad nutrauktas bot koks su- 

' aislekimas su JAV pasiuntinybe Teherane. Persų mini pirmininkas nuvy* 
ko į rusų pajėgų Persijoje vyriausią dtabą tartis dėl persų kariuomenes 
praleidimo į sukilimo sritį* . .

KALTINAMIEJI NWRKBERGE NEPRISIPAŽINO* t ...
L0NDDKa3» Nuernborgo procese vakar kaltinamieji buv o^ užklaust i | ai? 

jie prisipažįsta kaltais. Visi atsakė ”neM. Gooringas užklaustas prą. 
dėjot ” prieš atsakydamas į šį klausimą**/’’ - bo.t^buvo prokuroro hua 
trauktas* ’’ Ta prasme, kuria aš bau kaltinamas, aš nouu kaltės”. Hessąę 
atsakė istoriškų ”no”. Keitei - "aš nekaltas”. Jodl - ’‘Nekaltas* Ką aš 
esu padaręs, užfrai galiu prie ; Dievų, prieš visą pasaulį ir ypač prie a 
Vokiečių tautą "atsakyti” * Papon » “iš nesu jokiu budu kaltas” » ir tt»

JAV VyjKUPŲ P^REI SKILLdS. ■ . :
ORKAS. Septyniolika JAV katalikų vyskupų pareiškė protestą dėl 

komunistų netolerancijos ir brutalaus religijos bei tikinčiųjų^perse- 
klojimo Rusijoje ir jos užimtose sritvse.” Kas teh vyksta uz užtvaroj 
rytų ir pietų Europoje, yra labai priešinga tiems aukštiesiems idea « 
lams, kurio inspiravo musų kovą apsaugoti pasauliui nuo tėtalįttr indą 
agresijos.” _

LOHLDLaS. 44 valstybės, iŠskyrte SSSR, pasirašė Auklėjimo - Kultū« 
ros ir.Mokslo Tarybos prie Suvienytų Tautų Statutą* Kiekviena tauta tų* 
rėš po vieną baisą* ‘ t ■

LONBOKAS. Anglija pasisakė-nepripažinsianti Bulgarijos rinkimui 
JOIOOĮiaS. Admirolas Uįmitz paskirtas vyriausiu JAV laivyno -\a duj 
NST-YORKaS. Spaudos konferencijoje Trumams pareiškė, kad atominė 

fcęčiba , bandymų tikslais, bus gaminamu ir toliau,
LONDONAS. Berlyno kontrolinė je-komis i joje buvo susitarta' dėl-septy^ 

r. jų milijonų vokiečių perkėlimo iŠ Lenkijos, čckoslovaki jcs., iustrij'oų 
įr Vengri j os ...Apie 2 mil., vokiooių iš. Lenkijos sričių bus apgyvendintų 
rusų zonoje, ąie visi perkraus tymai bus pradėti gruodžio mėn. ir baigs 
įįj.3 sekančiųjaetų birželyje.

VILKIU^* šiųmetinis LTSR biudžetas yra patvirtintas 72S miį, rublių, 
biudžetas - .792 mil. ir Estijos --598 mil, rublių/

TĘSERAEA3. Sukilėliai šiaurės vakarų Persi jo je ' užėmė^trįų. mi^atus^ 
Vyyįųųsybė praneša, kad sukilėliui važinėja rusų sunkvežimiais įr ęsą. 
apginkluoti ginklais^ kuriuos rusų ųkupaoin®. pi iė^o# 1941 metal ų kphr 
Xl§kay#-Irane,
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VILNIUS. Vilniuje įvykusiame komunistų partijos oentro

sėdyje, nusiskųsta kadro trūkumu ir susirūpinta daugiau p «_ M.VO u a atomu- 
nistinio jaunimo. Mokyklose jokios ideologinės organizacijos neleidžia
mos, išskyrus komjaunuolius ir pi'jonierius. Kas m’nesį. daromi mokytojų 
susirinkimai valsčiuose ir smulkiai instruktuojami. Be to, partijos sok- 

. rotorius A.Sniečkus, dar priminė, kad apskričių ir valsčių komunistinės 
organizao i j -os negausingos ir bus daroma žygių verbavimo tikslu-aplanky
ti visus ūkininkus.

AMERIKOJE.
‘Rūgpiūčio’"22 dieną Čikagoje įvyko lietuvių vargonininkų Sąjungos 34 

suvažiavimas. Narių turi per 100. Pirmininku išrinktas muzikas A.J.Alek- 
"is.Leidžia gaidas, rengia koncertus, steigia skyrius. Leidžia mėnesinį 
žurnalą "Muzikos žinios", kurias redaguoja Čikagos Bethoveno konserva- 
torijes. direktorius muzikas A.Pocius / jurbarkietis/.

Y^ĮSTIJOJE.
- Regonsburge Jonas Mašiotas išleido "Keturženkles dešimtainių loga

ritmu ir trigonometrinių funkcijų didumų lente los".
■'VIETOS ŽINIOS,.
•MINĖSIME LAPKRIČIO MĖNESIO 23 DlENĄi Rytoj, 1 apkris i o 23 dieną, su

kanka Lietuvos kariuomenės, iškovojusios Lietuvai nepriklausomybę, 2? 
.retų sukaktis. Paskutinį kartą laisvoj Lietuvoj tą šventę minė jone 1939 
metais- Kuo to laiko lietuviiį tauta jau neturėjo galimybės savo tautos 
didžiąsias Šventes laisvai paminėti. Siaubingam karui praūžus, mūsų tau
tai vėl atsirado perspektyvos atgauti tai, ko ji dėl šio karo yra nus- 

. cojūsi. Mes, lietuvių tautos dalis, D.P., demokratinės ir laisvę mylin-■ 
šios JAV globojami, naudojamos visokeriopa laisve, neišskiriant laisvos 
minties ir susirinkimų laisvės. Todėl mes dabar turime galimybę ir sa
vo tautos didžiąsias šventes, reikšmingus tautos gyvenimo istorinius 
faktus laisvai minėti. Ta mintimi vadovaudami® si^iGsbadeno lietuvių 
stovykloje iniciatorių grupė sudarė lapkričio 23 dienos paminėjimui su
ruošti komisiją, kuri ėmėsi darbo ir bendradarbiaudama su stovyklos ad
ministracija, švietimo, meno, sporto ir skautų atstovais numatė sekan
tų minėjimo planą: 1. Minėjimas nukeliamas iš 23 d. į 25^dieną. 2. Lqp- 
Kričio. mėn. 25 dieną: a/ rytą 9 vai. tautinės .vėliavos; iškėlimas sto
vyklos. aikštėje, dalyvaujant plačiai visuomenei, '"uo pat metu iškelia
mos tautinės vėliavos lietuvių gyvenamuose .blokuose, blokų komitetų rū
pesčiu. b/ pamaldos bažnyčioje 11,15 vai, o/ iškilmingas lietuvių posė
dis 14,30 vai. stovyklos teatro salėje. Gimnazija, pradžios mokykla, 
.skautai ir sporto klubas, pageidaujama, kad į posėdį ateitų su vėlia
vomis. Posėdžio metu bus pranešimas apie Lietuvos kariuomenės kūrimąsi 
ir nepriklausomybės kovas, iškilmingajame posėdyje kviečiami dalyvauti 
visi lietuviai; Įėjimui į salę bus por rūmų komendantus duotos kontra
markės. d/ tautinės, vėliavos nuleidimas stovyklos aikštėje po iškilmin- 
.0 posėdžio. Vėliavą nuleidžia skautų tuntas, a/ koncertas stovyklos 
teatro salėjo 20 vai. Bilietų gavirąo tvarka bus paskelbta vėliau. 
’ SOVIETINIAI RINKIMAI.

Vienas'isTymiausiu JAV žurnalistų J.B.Povėli rašo " Reader Digest?; 
■' Rinkimuose, pravestuose 1937 ir 1938 metais, pagal sovietinę konsti- 
..uoiją, ant balsavimo kortelės buvo tik vieno kandidato vardas.. Jį įra- 

... e. part i ja ir "balsavimas" buvo pataikavimas partijos norui. Scramoni- 
,’a pakartota nebuvo, bet joi ir būtų, nedarytų^skirtumo. Konstitucija 
yra vien tik diktatūros fasadas ir kiekvienas Šiam faktui užprotesta
vęs sušaudomas ar išsiunčiamas koncentracijos stovyklom. .Sibire Ištisi 
regioną! perleisti tokiom koncentracijos stovyklom, kur nuo 15 iki .20 
milijonų Rusijos piliečių miršta sunkaus darbo lėta mirtimi/ šiuos 
Skaičius patvirtina A.Barmino, buvęs r audon.armijos brig.generolas,taip 
oat Boris Souvaxine, bolševizmo..istorikas,..p,rąnę.ųz,Įjoję../..,...........................

"V/iesbadeno Lietuvių Balsas" išeina kasdien, be šventadienių• Per- 
mitted by.Dp’ . „ , . . . ...

-Rytoj rastinėje nuo 8 iki 12 vai. "Žiburių" administratorius priimi
nės paieškojimus,užuojautas ir sveikinimus--Rytoj,18 vali,stovyklos teatro salėjo saukiamas L.S-gos Viesb.sky
riaus narių informacinis susirinkimas .
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