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H . i”- : r v pp LAIMĖJO MALTUOS rlNKIfUS.
LONDONAS-. Vakar Austrijoje įvyko pirmi laisvi rinkimai. Iš rinkimų 

rezultatu aiškėja, kad komunistų partijos viltys laimėti nepasitvirti
no. Didžiausią balsų skaičių, dar ne galutinais duomenimis, gavo Liau- 
dies’.partija - 1.537.000, toliau eina Socialistai su 1.418.000. Komu- - 
nistaf tegav 180.000 balsų.Kai kuriose vietose komunistai nepravedė 
nei vieno atstovo. Pačioj Vienoj komunistais t eg avę ti# 2 procent,bal
sų- , '

AMERIKOS NOTa RUSIJAI. ' . . -
N3W-Y0BKASi Amerikiečių vyriausybė Įteikė Rusijai notą, kurioje 

švelnioje ir draugiškoje formoje prašoma, pasiaiškinti dėl raudonosios 
armijos įsikišime Į Persijos vidaus reikalus. Tebry'j'e, kuris yra rusų 
okupuotoj srity, susidarė taip vadinama Tautinė Taryba, kuri reikalau
ja Azarbeidžianui’ autonomijos. Maskvos radijas pranešė, kad Sovietų 
Sąjungą visiškai nesikišanti Į Persijos vidaus reikalus.

IŠ KINIJOS PILIETINIO KARO.
CHUNGKINGAS. Kiniečių tautiniai daliniai išsikovojo pirmą išėjimą- 

į jūrą Handžiūrijoje. Gyvybinis geležinkelių mazga?. Chintisien, 100 
angliškų-mylių Mandžiūrijos gilumon, tautinių dalinių apsuptas. JAV 
laivyno pėstininkai nebūsią iš Kinijos atitraukti. ’’China Times” pra
nešė, kad Rusija Kinijos vyriausybei patiekė visą eilę reikalavimų, 
kurie siekia iš Mandžiūrijos padaryti Rusijos lėlę, vietoj- suvereninės 
Kinijos rėspublikos dalies.

IS NUERNBERGO TEISMO. Nuejznbergas. Nepaprastai įdomus dokumentas. - 
slapta Hitlerio gflllva vadovaujantiems generolams Obersalzburge 22 d. . 
rugpiūčio 1939 metais, dešimt^dienų prieš užpuolant Lenkiją - bus ry
toj perskaitytas karo nusikaltėlių-teismo salėje. Toje kalboje Hitįė/ 
ris. pareiškė, kad pasaulyje ypa tik’trys dideli valstybės vyrai - Sta
linas, Mussolini ir jis. Po Lenkijos sunaikinimo j’is nusprendęs eiti 
kartu su Stalinu ir "kartu su juo padalinti pasaulį. Mūsų stiprybė yra 
musų greitumas ir brutalumas, - kalbėjo Hitleris^ - Daingishanas už
mušė milijbmus moterų ir vaikų savo valia ir sveika širdimi. Istorija* 
vien tik jame mato didelį valstybės kūrėją".

EISENHOUERIS SERGA_. Vašingtonas■; JA.V karo ministerija praneša,kad ' 
Sisenlioweris susirgo ir-prisilaiko Virginijos ligoninėse Dėl los prie
žasties jis negalėsiąs dalyvauti- daugelyje•svarbių Europos reikalų.
- MONTEVIDEO/Ūragvajuje/. Pranešama, kad šį rytą buvo bandyta nužu
dyti Uragavajaus prezidentą Ameza&a.Atentatas nepavyko.

ROMA. Italijos min; pirmininkas Parri atsistatydino. Savo paskuti
nėje kalboje jis perspėju partijų vadus, kad užsitęsusi krizė gali . 

.atidaryti kelią fašizmui. Princas- Umberto tarėsi naujos vyriausybės 
sudarymo reikalu.

LONDONAS Javo j e vyksta smarkūs mūšiai. Krašto, vidury anglų lėktu
vai subombardavo dvi indonesų radio stotis. Sukilėlių žadas sušaukė 
dviejų dienų krnferenciją nepriklausomybės reikalams‘aptarti.

LONDONAS.- Londone susirinka Suvienytų Tautų paruošiamo ji-komisija. ■■ 
'KRANK?ORTAS. Iš Atėnų pranešama, kad Graikijos regentas Damaskinos, 

Ipevcnui ir anglų bei amerikiečių ambasadoriams prašant, atsisakė nuo 
atsistatydinimo.

LONDONAS. Ispanijos tremtinių vyriausybės Meksikoje užsienių rei
kalų minister is Los Rios pareiškė-, kad Suvienytos Tautos turėtų pa- 
ieikalauti ir-E-ranco Ispanijoje pravesti laisvus' rinkimus. • 

FRANKFURTAS. Pereitą žiemą Olandijoje mirė badu 50^000 žmonių. .
; FRANKFURTAS. Praėjusio sekmadienio kratų akcijoje’suareštuota'3*000 - 
Vokiečių civilių ir konfiskuota 3.00. mažo kalibro ginklų. Be to, kon
fiskuota daug amunicijos, JAV kariuomenės turto ir 75 radio siųstuvai.

FRANKFURTAS. Užvakar atidarytas Strassburgo universitetas,
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VIETOS ŽINIOS.
orrnroriENis’ "šventės 

MINĖJIMAS mūsų stovyklo
je įvyko vakar.į. iškil
mingąjį posėdį, be vie
tos aukštųjų karininkų, 
atsilankė ir mums bran
gus svečias, Amerikos 
lietuvis JAV kariuome
nės mjr.Kavaliauskas. 
Gausiomis kalbomis pri-. 
sĮminta nepriklausomy-. 
bės kovos ir mūsų amži
nas veržimasis į lais
vę-. Vakare įvyko meni
nė -minėjimo dalis, ku
rioje pasirodė jau se
nokai mūsų nematytas 
LT Ansamblis. Didžiau
si® pasisekimo sulau
kė solistai ” ’" 
ir Klimaitė, 
vę visą eilę populia
rių dainų.ir nuoširdžiai 
įsijausdami į atliekamą 
dalyką. Pirma kartą pa
sirodė moterų oktetas 
su "Giedu dainelę"-ir 
"kaipgi nemylėti", iš 
labiau vykusių naujų da
lykų pažymėtina "Pajū
riais pamariais" , Go.Un 
nod maišas .iš op."Faus
tas", Strausso "Gyveni
mas taip gražus", Šim
kaus "Lili----- ------1.11----- , ... „

.kompozicijas. Montaže "Atsisveikinimas" įnešta 
sų.’Turime džiaugtis, kad LT Ansamblis nestovi

lorkūnas 
sudaina-
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......iŠTSluki ' iŠ“ VlSsToilcHURCHIL'
sakytos Žemuosiuose Rūmuose 1945 metų rugpiu- 
čio 16 dieną:

"Beveik^ visur kalnuotuose, neramiuose, ne
sveikai suorganizuotuose, karinguos© Balkanuo
se komunistų pajėgos gavo ar kaskart įgauna 
diktatūrinę valdžią. Tai nereiškia, kad komu
nizmas įsikūrė visur, ar kad jis ten dai' įsi
kurs. Karo nuteri otuose kraštuose keletą mėn. 
turi būti viena autoritatyvi valdžia, priešin
gai - būtų anarchija ir neprotinga būtų pra
šyti ir laukti greito betarpiško britų ar ame
rikiečių demokratinių sąlygų įvedimo.

Tačiau nes turime žinoti ir išsiaiškinti, 
kur mes esame.-Dabar milijonų kuklių, nusiže
minusių Europos šeimų svarbiausias rūpestis 
yra baimė dėl savo gyvybės,' Šeima vakarė gali 
susirinkti prie židinio . džiaugtis sav* darbo 
vaisiais, kai staiga bildesys į duris ir sun
kiai ginkluotas policininkas įeina. Gali būti, 
kad tėvas ar sūnus bus iškviestas, išvestas 
tamson ir niekas nežinos, ar grįš jis kada ir 
koks jo likimas. Laisvė nuo baimės būdavo aiš
kinama lyg tai ji reikštų laisvę nuo užpuoli
mo. Netokia baimė siaučia šiąnakt Europos šei
mose. Jos bijosi policininko bildesio į duris. 
Tai baimė mirtioa, asmens laisvės, pagrindi
nių žmogaus teisių griovimo baimė, prieš ku
rią drabs daugelio kraštų tautos. Demokratija, 
yra-takiame bandyme, kokiame ji dar niekados 
nebuvo, lies turine ją išlaikyti visu savo bud
rumu, visomis širdimi.-:, ir visų mūsų nenuilsta
ma, naišsiamiam'a energija. Savo užsienių po
litika veskimo teisingai,'nuolatiniame lais-

"Lietuvos kareivėliai," A.Paukštys smuiku išpildė dvi Sarasato 
........................ ~ ' keletą teigiamų patai- 

vietoje bet progresuo-

SPORTAS
_ v . ______ ..._*.___ . „... .. tarp Hanau ir Wiesba

den-9 lietuvių, mūsų sportininkai vėl išplėšė'tris pergales. Tik krep
šinį laimėj© svečiai 21:15 /ll:10/. Tinklinis lengvai laimėtas 2:0 
Gražioj Kovoj mūsiškiai laimėjo futbolo rungtynes 3:2 /2;2/. Įvarčius, 
įmušė Sabaliauskas 2 ir Adomavičius 1. Stalo-tenisas laimėtas 5:2 .

• Taškus, pelnė Adomavičius 3,' Blankus su Moleriu po 1.
- Šių me,tų lapkričio mėn. 29 d. 16 vai. stovyklos teatro salėje 

.. šaukiamas lietuvių KOOPERATYVUI STEIGTI steigiamasis susirinkimas. 
Prašoma visi lietuviai dalyvauti.

PADĖKĄ. Kariuomenės 2? metų sukakties minėjimo rengimo komisija 
relski’a didelę padėką LT Ansamblio visam -kolektyvui, ypač jo vadovams 
p. Sodeikai-St-. Ir p. Veličkai G. už išpildymą šventės programos baž
nyčioje, iškilmingajame lietuvių posėdy ir meninės programos dalies 
stovyklbs teatro salėje. - ' - ,

J .."Uiesbadeno 'Lietuvių’BAISASY išeina kasdien, be šventądienių.Pcr-
- mitted by DP Camp Direction in Wiesbaden.

Vakar "Įvykusiose tarp stovyklinė s e varžybose.
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