
Jugoslavija reikalauja pirmaujamos 
pozicijos Trieste

Paryžius. Rugpiūčio 7 d. posėdžiavo tai
kos kongreso teritorinės komisijos. Italijos 
sutarties teritorinėje ir politinėje komisi
joje vėl buvo diskutuojamas Triesto klau
simas. Pagrindinis kalbėtojas buvo Jugo
slavijos atstovas. Jis pareiškė, kad Jugo
slavija niekad nesudarys taikos sutarties su 
Italija, jeigu 4 didžiosios valstybės nesu
tiks pripažinti Prancūzijos pateiktos vadi
namosios demarkacinės linijos.

Dėl paties Triesto klausimo jis pareiš
kė, kad Jugoslavija sutinka priimti ypa- 

■ tingą tarptautinį statutą, bet tik tuo atveju, 
jei jis lies Triestą bei jo artimąsias apy- 
linkės- ir jei miestas galės turėti gerą su
sisiekimą su Jugoslavija. Ukrainos atsto
vas parėmė šiuos Jugoslavijos atstovo 
siūlymus.

Brazilijos atstovo siūlymas steigti spe
cialią Triesto komisiją atmestas 18 balsų 
prieš 1. 

i
JUGOSLAVIJA TRUKDO SĄJUNGI

NINKŲ SUSISIEKIMĄ
Londonas. Tryliktojo Britanijos pulko 

vyriausiasis štabas Venecijoje Julijoje 
. praneša: Jugoslavijos vykdomasis sąjun

gininkų susisiekimo trukdymas pažeidžia 
sąjungininkų ir Jugoslavijos 1945 m. bir
želio mėnesio sutartį. Pagal šią sutartį 
nustatytose zonose netrukdomai vyksta 
tranzitinis susisiekinas tarp sąjunginių 
valstybių ir Jugoslavijos. Britų pa
reiškime nurodoma, kad pastaraisiais mė
nesiais Jugoslavija sulaikiusi sąjunginin- 

C kų vežimų ir keleivių. Sąjungininku tele
foniniai pasikalbėjimai, o taip pat ir ra
dijo pranešimai buvo nutraukti daugelį 
kartų. Į Jugoslavijos 4. armijos vadą 
kreiptasi su prašymu, kad jis griežtai lai
kytųsi sutarties nuostatų.

Kova dėl teritorijos taikiomis priemonėmis
Frankfurtas. SPD lyderis dr. Schumache- 

ris Osnabrucke pasakytoje kalboje pareis! 
kė: Vokietijos socialdemokratai visomis 
taikiomis partijos priemonėmis kovos dėl 
kiekvieno sprindžio žemės, kuri yra į ry< 
tus nuo Oderio, Neisės sienos.

BOMBOS ŽYDŲ ATEIVIŲ LAIVE
Jeruzalė. Palestinos policija praneša, 

kad konfiskuotame žydų ateivių laive, ku
ris stovėjo Haifos uoste, buvo rasti 8 Ita
lijos kilmės sprogstamosios medžiagos už
taisai. Šio laivo didžioji žydų ateivių dalis 
buvo nugabenta į internavimo stovyklas 
Kipro saloje. Praėjusį mėnesį žydų tero
ristai padarė bombų atentatą prieš 2 bri
tų laivus.

" PAGEIDAUJA GARANTIJŲ
Londonas. Olandijos radijas praneša, 

kad Prancūzijai, Belgijai ir Olandiją! tu
rėtų būti suteiktos garantijos, jog nebeat- 
sigaus Vokietijos militarizmas. Čekoslo
vakijos spauda laikosi panašios pozicijos. 
Jei Čekoslovakija negausianti pakanka
mo laido, kuris gintų jos saugumą nuo 
Vokietijos, tai ji labiau negu kitada rem
tųsi Tarybų s-gos valstybių sąjungų 
sistema.

KABINETAS SPRĘS BELAISVIŲ 
ATLEIDIMĄ

Londonas. Numatomą, kad Britanijos 
kabinetas spręs Britanijoje esančių vokie
čių karo belaisvių klausimą. Atitinkamos 
instancijos, kurias liečia šis klausimas, 
dirba bendradarbiavo plano sudaryme. 
Planą priėmus kabinetas jį paskelbs bal
tosios knygo pavidalu.

Byrneso kalba -
Londonas. Prieš sienų revizijos kėlimą 

Lenkijoje pasipylė ištisa banga protestų. 
Byrneso kalba esaAti pilna priešiškumo 
lenkų tautai ir sudaranti pavojų (!) pa
saulio paikai.

Varšuvoje įvyko didžiulė demonstraci
ja. Ministerio pirmininko pavaduotojas 
rezoliucijoje pareiškė: Mes energingai, 
protestuojame prieš Byrneso kalbą. Len
kija niekada neleis savo vakarinių sienų 
padaryti derybų objektu. Šios sienos yra 
galutinės ir nebekeičiamos.

AMERIKOS VIEŠOJI NUOMONE REMIA 
BYRNESĄ

Paryžius. Paryžiuje rugsėjo 8 d. vakare 
įvyko užsienio reikalų ministerių posėdis, 
kurio darbotvarkėje buvo Jungtinių Tau
tų sesijos atidėjimas. I jį buvo pakviestas

BULGARIJOJE PAGEIDAUJAMA 
RESPUBLIKA

Londonas. Rugsėjo 8 d. Bulgarijoje įvy
ko referendumas dėl busimosios valsty
bės formos. Iš pirmųjų pranešimų matyti, 
kad dalyvavimas balsavimuose buvo ne 
per didžiausias. Visus partijos pasisakė už 
respublikos įvedimą:

AMERIKOS JŪRININKŲ STREIKAS
Londonas. Nematyti jokių ženklų, kad 

Amerikos jūrininkų streikas būtų baigia
mas. Visas laivų susisiekimas Atlanto ir 
Ramiojo vandenyno uostuose yra visiškai 
sustojęs. Tai yra pirmas tokio dydžio Ame
rikos jūrininkų streikas to krašto istorijoje.

BEV1NAS SUSIRŪPINĘS VOKIETIJA IR 
AUSTRIJA

Paryžius. Prieš išvykdamas iš Paryžiaus 
į Londoną Britanijos užsienių reikalų mi- 
nisteris Bevinas pareiškė savo susirūpini
mą Vokietijos ir Austrijos klausimu. Vie
nas" Paryžiaus korespondentas praneša: 
penktadienį Molotovas įrodė: jog derybos 
Austrijos klausimu jam yra labai nesku
botas reikalas. Bus įdomu pamatyti, at 
Byrneso kalba apie Vokietijos ateitį pa
skatins imtis Vokietijos klausimo. Apie 
Stuttgarte pasakytą kalbą iki šiol nėra 
jokių komentarų iš sovietų pusės. Pran
cūzų spauda, aplamai imant, yra labai re
zervuota ir ne per labiausiai susižavėjusi 
Byrneso kalba Stuttgarte. Labai apgailes
taujama, kad jis atmeta Ruhro srities ir 
Pareinės nuo Vokietijos atskyrimą. Britų 
spauda karštai sveikina Stuttgarte padary
tus siūlymus.

Pavojus taikai
pirmosios JT sesijos pirmininkas Spaa- 
kas, Belgijos ministeris pirmininkas. D. 
Britanijai atstovavo Sir Alexanderis. JAV 
užsienio reikalų ministeris Byrnesas yra 
atvykęs iš Vokietijos į Paryžių.

Siame pasitarime Byrnesas buvo pasi
ryžęs iškelti į diskusijas Vokietijos klau
simą. Prieš išvykdamas į Paryžių jis pa
reiškė, kad užsienio reikalų ministerių ta
ryba nustatys tvirtą programą Vokietijos 
ir Austrijos klausimams. Jis nurodė į 
Stuttgarte savo pasakotos kalbos vietą, 
kad Amerika pageidauja kaip galint grei
tesnio Vokietijos klausimo sprendimo.

Iš Vašingtono pranešama, kad Ameri
kos viešoji nuomonė remia Byrneso planą 
Vokietijos klausimams reguliuoti.

Nutarta siūlyti JT sesiją atidėti 1 mėnesį. 
Užsienio reikalų ministerial sutiko, jog atiJ 
dėjus JT sesiją, jie susitiks Naujorke, kad 
pateiktų dabar svarstomąsias 5 taikos su
tartis. Po to turėsiąs būti pradėtas disku
tuoti Vokietijos klausimas. Nieko nenutar
ta, kada pradęs svarstyti Austrijos klau
simą. Molotovas nieku gyvu negalėjo pri; 
imti D. Britinijos siūlymo tuo reikalu.

MAISTO NORMOS PRANCŪZŲ ZONOJE
Paryžius. Prancūzų okupacinėje zonoje 

normaliam vartotojui nustatyta 1280 kalo
rijų dienoje. Rugsėjo mėnesiui numatytos 
šiokios normos: 9 kg. duonos, 13,8 kg bul
vių, 440 g. mėsos, 320 g. riebalų. Cukraus 
tuo tarpu teduodama tik vaikams ir sun
kiai dirbantiesiems.
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JsinūMį qyv&wnC
TAUTOS ŠVENTES DIENOS MINĖJIMAS 

MEMMINGENE 
Stovykloje

Šventės minėjimas pradėtas tautinės vė
liavos pakėlimu. 10 vai. jvyko iškilmingos 
pamaldos, o 19 vai. teatro salėje pats šven
tės- minėjimas. Minėjimą pradėjo L. T. B. 
e. pirmininko pareigas p. Sešplaukis, pa
sveikinęs gausiai susirinkusius šventės 
proga ir nurodęs, kad tik nuolatinis dar
bas -ir besąlyginė kova gali grąžinti tnuH 
vėl laisvų tautų tarpan. Po to jis pakvietė 
p. Stp. Vykintą paskaityti susirinkusiems 
paskaitą. Prelegentas išdėstė visą Lietu
vos tautinio, kultūrinio ir valstybinio gy
venimo kelią, nurodė i visus buvusius, ta
čiau neįvykusius, svetimųjų tautos išny
kimo pranašavimus ir pastangas užgniauž
ti lietuvių tautos valstybinio savarankumo 
siekimus. Lietuvių tauta tačiau, iš prigim
ties yra gaji. Savo teisę gyventi' šiandien 
ji grindžia ne vien istoriniais laikais, kaip 
tai darė pasibaigus pirmajam pasauliniui 
karui, bet savo 22 metų nepriklausomo gy
venimo faktais. Negali mirti tauta, kurioje 
tikėjimas į valstybinio' gyvenimo -atgijimą 
yra tvirtas ir nepalaužiamas. Sį tautos ga
jumo pagrindą privalome ugdyti savyje iit 
įgyvendinti konkrečiais darbais.

20 vai. prasidėjo koncertinė dalis, kurios 
programoje pasirodė stovyklos lietuvių 
choras, vedamas J. Kreivėno, baletininkė Z. 
Smolskaitė, dainininkas K. Orantas ir tau
tinių šokių grupė, vadovaujama R. Krei
vėnienės.

Koncerte — minėjime be kitų svečių 
dalyvavo ir vietos karinės valdžios ko- 
-mehdantas 1-st Itn. Toepferis ir svečias iš 
Augsburgo 1-st. Itn. Nolan su žmona.

16 vai. įvykusios draugiškos krepšinio

SOVIETAI GALĮ IŠSTOTI IS JUNGTINIU 
TAUTŲ

„Daily Mail” kelia klausimą, ar Tarybų 
s-ga ketina pasitraukti iš Jungtinių Tautų 
tarpo. Laikraštis rašo: Kalbama, kad Ta
rybų s-ga ateinančių mėnesių būvyje ga
linti pasitraukti iš Jungtinių Tautų ir vėl 
užsidaryti izoliacijoje su valstybėmis šali
ninkėmis, kurios grupuojasi aplink Tary
bų s-gą. Toks žygis būtų apgailestautinas, 
bet ne pražūtingas. Tada būtų visai aiš
kiai padarytas galas mūsų ir šiaipjau svy
ruojančioms viltims dėl vieningo pasaulio. 
.Klausimas, ar šis faktas būtų toks nelem
tas, kaip kadaise Amerikos nedalyvavimas 
Tautų s-je. Vis dėlto tat nereikštų dabar
tinio būvio pablogėjimo. Tautos bent žino
tų, kame yra atsidūrusios.

Toliau laikraštis pabrėžia Tarybų s-gos 
elgseną derybose, kurios sukėlė nerimą ir 
privedė prie abipusių žodinių' kautynių. 
Tarybų s-gos politikos tikslas esąs trukdy
ti kiekvieną derybų pažangą. Sovietų atsto
vas vetavęs kiekvieną siūlymą, kuris ne
išeinąs Tarybų s-gai -į naudą, jis net gi 
pareiškęs veto prieš veto.

• Z , ■ ■■ 

rungtynės su estais baigėsi 34:33 (18:7) 
lietuvių naudai.

.Mieste
Memmingėno miesto lietuvių kolonija, 

dalyvavus 11,30 vai. iškilmingose pamal
dose, 14,30 vai. susirinko į miesto teatrą, 
kur L. T. B. miesto komiteto pirmininkas p. 
dr. Paliokas trumpa kalba pradėjo minėjimą 
P. N. Gintalas skaitė pritaikintą paskaitą. 
Po to sekė koncertinė dalis, kurios pro
gramą išpildė aerodromo stovyklos meni
ninkai, vakare dalyvavę stovyklos program 
moję ir miesto meninės pajėgos.

Skautų šeimoje
Atskirai tektų paminėti lietuvių skautų 

iškilmes, surengtas šios dienos proga. Pat 
kėlę vėltavas skautai su dainomis nužygia
vo .prie savo būklo, kur buvo pašventintas 
paminklinis lietuviškas kryžius, Nortlinge- 
no skautų atsivežtas į Memmingeną. Kry
žių pašventino ir pritaikintą pamokslu pa
sakė kun. prof. Steponaitis. Po to keli skau
tai ir skautės davė įžodį. Skautus pasvei
kino, skautų nuotaika pasidžiaugė ir geros 
kloties ateities darbui palinkėjo atvykusi 
skaučių seserijos rajono vadeiva sktn. Za- 
ilskienė. Tiesiai iš sueigos skautai nuvyko 
į pamaldas, kurių metu pasimeldė už sa
vąjį kraštą. Po pamaldų grįžę į skautų 
būklą, skautai buvo apdovanoti „tradicijo
mis.”

Laikraštis rašo toliafu, ar nebūtų geriau, 
jei būtų padarytas aiškus piūvis. Jei Ta
rybų s-ga nusigręžtų nuo Jungtinių Tautų 
ir atsuktų nugarą Vakarų Europai, tai 
būtų galima tikėtis pasipūtusios sovietų 
propagandos pabaigos ir pasaulinio būvio 
atslūgimo. Jei tokio persiskyrimo dėka ry
tai ir Vakarai gautų atvangą atsikvėpti, tai 
vėliau, gal būt, kitais keliais galima būtų 
bandyti iš naujo suartėti. Ūkio būtinybės, 
gal būt, galėtų suartinti tautas, kurios da
bar viena nuo kitos yra nutolusios dėl po
litinių galimybių.

Darbiečių partijos laikraštis „Daily He
rald (rugsėjo 6 d.) aštriai puola „Daily 
Mail”, kaltindamas neatsakinga elgsena. 
„Daily Herald” rašo: Negali prieiti prie 
to, kad didžiosios valstybės paleistų reika
lus pasroviui, o pačios išsiskirtų. Jos turi 
pareigą bandyti savo ginčus derinti, nes 
Visos žmonijos viltis remiasi jų bendra
darbiavimu. Tokie pranešimai, kaip va
karykščio „Daily Mail”, įvardyti sensacin
gomis antraštėmis, susitarimui nepadeda, o 
tik kaišioja kuolus į ratus Rytų ir Vakarų 
valstybininkams. ,

PALESTINOS -KONFERENCIJA
Londonas. Palestinos konferenciją Lon

done rugsėjo 10 d. atidarys ministeris pir
mininkas Attlee. Iš Paryžiaus į Londoną 
atvyko Bevinas. Konferencijoje dalyvau
ja Arabijos kaimyninės valstybės ir žy
dų visuomenininkai, nepriklausą Jewish 
Agency.

PRANCŪZŲ KARINE VALDŽIA VEDA 
DERYBAS

Paryžius. Iš Prancūzijos pranešama, kad 
prancūzų karinė valdžia veda derybas su 
amerikiečių, britų ir sovietų okupacinių zo
nų įstaigomis. Prancūzų karinė valdžia it 
toliau vykdys ir, kaip tikimasi, dar didins 
prekių mainus su kitomis zonomis.

Prancūzijos valstybės sekretorius spau
dos konferencijoje pranešė, kad Rheinpfal- 
co valstybės įkūrimas yra pirmas žingsnis 
į prancūzų okupacinės zonos reorganiza
vimą. Prancūzijos karinė valdžia ketina po 
valsčių ir apskričių savivaldybių rinkimų 
(rugsėjo 15 ir spalių 13 d.) vokiečių de
mokratams iš dalies duoti pasireikšti ad
ministracijoje.

Prancūzijos užsienių reikalų ministerijos 
valstybės komisaras prancūzų okupacinei 
zonai šiuo metu yra Vokietijoje.

LIETŪS SUTRUGDE ŽIEMKENČIŲ 
SĖJĄ

Londonas. Smarkūs lietūs svarbiausiose 
Anglijos žemdirbystės srityse praėjusią 
savaitę sutrugdė laukvokį ir žemės paruo
šimą žiemkenčių sėjai. Tuo būdu ateinan
čių metų derliui pakenkta jau iš anksto.

PAMALDOS DERLIAUS INTENCIJA
Londonas. Sekmadienį Anglijoje buvo 

laikomos pamaldos, kad pasisektų išgelbėti 
derlių, kurį smarkiai palietė audros ir pot
vyniai. ■
JAUNUOMENES AUKLĖJIMAS RUSIJOJ

Maskva. Vyriausybė išleido potvarkį, 
kuriuo panaikinamas iki šiol buvęs priva
lomas karinis parengimas berniukams ir 
mergaitėms nuo 12 iki 14 metų amžiaus. 
Nuo šiol jaunuoliams nuo 15 iki 18 metų 
amžiaus bus skiriamos dvi karinio paren
gimo ir viena sporto valanda savaitėje: 
Be to, kiekvienais metais šio amžiaus jau
nuoliams - numatoma 20 dienų karinė sto
vykla. Mergaitės, kurioms karinis paren
gimas panaikintas, privalo dalyvauti spor
to ir krašto gynybos pratimuose, kuriems 
vadovaus karinio parengimo mokytojai.

NERAMUMAI INDIJOJE KARTOJASI.
Londonas. Po 1 paros rimties Bombėjyje 

ir vėl prasidėjo (9. 8. d.) neramumai tarp 
indų ir mahometonų. Policija praneša, 
kad iš ryto buvo 4 užmušti ir 33 sužeisti. 
Praėjusios savaitės sąmyšiuose galą gavo 
233 asmenys; 716 sužeistų.
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