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ATSISTATYDINO GENEROLAS DE GAULLE
LOBDONaS. Vakar prancūzų vyriausybės šefas gen.^5 Gaulle buvo sušau

kęs ministerių kabinetą nepaprasto posėdžio. Po keliolikos minučių gen. 
Ša. Gąulle apleido posėdžių salę^pareikšdamas, kad jis atsistatydina. Mi- 
histęriai posėdžiavo .toliau. Ryšium su tuo į Paryžių iš Londono atskri
do Prancūzijos užs. reik, miriistoris- Bidault ir min. pirmininko pavaduo
tojas Auriol, pranoūzų•delegaoijos-nariai UNO sesijoje. Manoma, kad d.e 
Gaulle atsistatydino kilus nuomonių skirtumams tarp jo ir komunistų 
bei sooialistų partijų,- kurios reikalavusios karo kreditus sumažinti 20 
procentų. Šiandieną komunkstiį ir pažangiųjų katalikų partijų frakcijos 
buvo susirinkusios aptarti naujai susidariusios padėties, bet, susitar
ti nepavykus, po valandos diskus!jų išsiskirstyta. Komunistų partija pa
reiškė, kad ji sudarysiantį naują vyriausybę su ar be kiti} partijų pri
tarimo. Vyriausybės Šefu tuo atveju būtų komunistų partijos gen.sekreto
rius Thorezas. Kitų kandidatu į vyriausybęs šefus yra sooialistų vadas, 
dabar Tautinio Susirinkimo pirmininkas, ir radikaloooialistų isdas Ę.He- 
riot, Gen. De Gaulle pateiktame Tautiniam Susirinkimui atsistatydinimo 
rašte, kuris buvo šiandien posėdyje perskaitytas, pažymėjo, kad jis esąs 
atlikęs savo įsipareigojimus vadovauti prancūzų tautai pereinamame peri- 
jode. Kadangi šį peri joną laikąs ja sibaigusiu, tad ir pasitraukiąs iš 
politinio gyvenimo. Šiandien vakare buvo numatyta gen. ęi Gaulle kalba į 
prancūzų tautą, ar jis tą kalbą pasakys, dar neaišku. Bet jau šiandien 
pat jis apleidžiąs Paryžių ir išvykstąs į Mamos sritį, kur viename 
mlastelyje turįs savo namukus• r

Ryšium su gen.de - Gaulle atsistatydinimu, įvyks Šiokių tokių atmainų 
ir UNO konferencijoje. Numatoma, kad bua nukelti Saugumo Tarybos posė
džiai į vėlyvesnį laiką, kol bus sudaryta nauja pranoūzų vyriausybė.

D,BRITANIJOS AMBnSAUDRIUI MASKVOJE PASKIRTA NAUJA MISIJA
LONDONAS. D.Britanijos ambasadorius Maskvoje Mo Kerr paskirtas ypatin

gu įgaliotiniu į Olandų Indiją. Į jo vietą naujas ambasadorius neskiria
mas, nes, kaip .pareiškiama, atlikęs savo naująjį uždavinį, jis vėl grį
šiąs -į Maskvą.

NERAMUMAI GRaIKIJQJE
LONDONAS. Graikų regentas arkivyskupas Dacaskinos išleido dakretą,ku

riuo’ numatoma rinkimus Graikijoje daryti kovo 31 dieną. Spartoje ir ki-^ 
tose Graikijos vietose kilo politinių neramumų, per kuriuos 7 asmenys už
mušti ir 5 sužeisti, Ryšium su tuo vyriausybė uždraudė Spartoje bet ko
kius politinius susirinkimus. Kairiosios jartijog Atėnuose surengė antį- 
britįnęs ir antimonarchines demonstracijas.

Kaip praneša Maskvos radijas, dabar Maskvoje vieši graikų komunistij 
ir kitų kraštutinių kairiųjų atstovai.

SAVIVALDYBIŲ RINKIMAI GRDSS-HESSENE
PRANKFURTaS. Vakarykščiuose savivaldybių rinkimuose Gboss-Hessene bals 

savo 17 apskričių. Kita Gross-Hesseno dalis balsuoja ateinantį sekmadie
nį. Iš 350.000 turinčių teisę balsuoti balsavo apie 8Q procentų. Social
demokratų jaiti-ja gavo "153.500 balsų, krikščionių demokratų unija 100.000, 
kdmunistai-11.000, liberalinių demokratų partija 4.030 ir nepartiniai 
8-3.000. ’ •<

Politinių -išvadų iš šių duomenų dar negalima daryti, kadangi balsavo 
daugiausia smulkios kaimų bendruomenės. Pramonės rajonai balsuos atei
nantį sekmadienį. ,

1

gen.de


LD 266
1946, Nr.17

- 2 - "'iesbadeno Lietuvių BkLSa.8” JSr. 17/71/ 1946.1.21,

VIETOS ŽIBIOS , . '
- Vakar įvykusias .. futbolo rungtynes "Kaunas"-"Provincija" laimė

jo kauniečiai santykiu 2:1/2:!/. Kauno naudai įvarčius įmušė Moleris ir 
Remeikis. Provincijos - Maimdeikis. Tinklinio rungtynes "Lituanioa" - es
tai, laimėjo estai 2:1 /15;11; 12:15; 15:4/. Mūsų komanda, netekus Var- 
kalos ir Brūzgolevičiaus, dar nėra tinkamai susižaidusi.

LIETUVIŲ MENO PAROTA. Vasario 16 d. proga valkų darželio salėje ren
giama lietuvių meno paroda, kuri, numatoma, tęsis 5 dienas. Visi mūsų 
stovyklos gyventojai prašomi leisti turimus eksponatus išstatyti paro
doje. Ligi vasario 1 d. prašoma paruošti rankdarbių , juostų, tautinių 
rūbų; gintaro, medžio, odos, motalc dirbinių, gražių knygų, paveikslų, 
skulptūrų. Eksponatai bus saugiausiai laikomi ir nepažeisti grąžinti sa
vininkams. Parodos turtingumas - mūsų visų garbės reikalas.

- Lietuvių Bendruomenės įstatai mus įpareigoja mokėti tautinio soli
darumo mokestį, kuris mėnesiui nustatytas nemažiau kaip po 1,-Rm, asme
nims virš 16 motų. Artimiausiu laiku aukštiį seniūnai su specialiais la
pais tą mokestį rinks, -atlikimo savo pilietinę pareigą.

ANGLŲ KORESPONDENTO ĮSPŪDŽIAI IS RUSŲ ZONOS
Per Londono radiją buvo perskaitytas anglų korespondento Lindley 5 

Fraser, žinomojo BBC politinio komentatoriaus, lankiusio 8 dienas rusų 
zoną, pirmasis pranešimas. Jis savo pranešimo, tarp kitko, sako, kad su 
raudonąja armija vietos vokiečiai visiškai nesibičiuliauja. Rusų kari
nė valdžia palaikanti ryšius.su piliečiais tik per vokiečių valdininkus. 
Dresdene, kurį jie buvę pasirinkę savo veikimo centru, jie negalėjo nė 
žingsnio padaryti be palydovų rusų karininkų. Rusai, betgi, tai darę 
nė tam, kad juos sektų ar šnipinėtų, bet tik dėl to, kad rusų policija 
nepalaikytų jų įtartinais asmenimis ir nesuimtų... Tik keli asmenys jam 
tepasakę, kad jiems būtų geriau anglų globoje. Gyvenimas rusų zonoje 
esąs kietas, bet ištveriamas. Nors politinės laisvės ton nesą ar esą la
bai maža, zonoje viešpataujanti tvarka ir ramybė.

ĮVAIRIOS IR POLITINĖS ŽINIOS
BUKAREŠTAS. Antonescu, buvęs Rumunijos diktatorius^ iš SSSR atvežtas 

į Bukareštą>ir bus teisiamas kaip karo nusikaltėlis.
NEW*YDRKAS\ Įė jus' 8D0 .000 plieno pramonės -darbininkų Į streiką, strei

kuojančiųjų skaičius JAV -se pasiekė 1.600.000.
FRANKFURTAS. Prandūzų kaltintojas Nuernbergobyloje, skaitydamas-kal

tinamąjį aktą, pažymėjo, kad Goeringas esąs didžiausias meno kurinių 
grobikas nuo Romos imperatorių laikų.

LONDONAS. Belgijos min. pirm, van Aokeris atmetė buvusio Belgijos ka
raliaus Leopoldo pasiūlymą pravesti krašte visuotiną balsavimą dėl jo 
grįžimo. Tik viena partija tepasisakė už balsavimo pravedamą.

LONDONAS. Į pietus nuo Haifos žydų ekstremistai užpuolė pakrančių ap
saugos stotį. Yra užmuštų ir sužeistų. Ryšium su neramumais Jeruzalėje - 
britai suėmė 15 žydų/ karinės

TOKIO. Mac Arthufo įsakymu, Japonijoje Nusavinta 400 pramonės įmonių 
-reparacijų šąskaiton.

FRANKFURTAS. Dr.Ley smegenys buvo pasiųstos ištyrimui į Uasingtoną. 
Nustatyta, kad jis dėl alkoholizmo turėjo degeneracinių požymių.

- Yra gauta ’’Mūsų Kelio" Nr.l, ”AiJų" Nr.l, "Mūsų Kilties" Nr.B ir 3,
"Žiburių" Kr.2.Užsiprenumeravusiems išnešioja yaikai.............................. .........

’’^.l'IbaLSaŠ" išeina kasdien, įe Šventadienių. Redaguoja Redakcinė 
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