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AP’?, PADĖTĮ BaLKAJ7032- Amerikiečiu valai;io.j sluoksniai atvirai bijosi 

Rusijos siekimų Balkanuose elgtis ''vienišo vilko- metodais, nežiūrint nau
jo JAV pasiūlymo išvyst.? t į trijų jėgų programų. Ballmnų ekonominiam atsta
tymui, Lianoms, jog Rus ija'nepakeis, savo nusistatymo, siekdama savo ekono
minių ir politinių pozicijų įtvirtinimo Balkanuose. JAV trijų Jėgų pro.gr'a- 
mos pasiūlymu išreiškiama dalis nepasitenkinimo Rusi jos-Vengrijos prekybos 
sutarčiai,' kuri jau beveik paruosta vykdymui. Tas nepasitenkinimas išreikš
tas telegramoj, nusiųstoj Maskvon spalio 13 d.Pusijos-Vengrijos Sutarties ■ 
sąlygos palieką Vengriją, be jokių išteklių, su kuriais ji 'aįgtij atstatyti 
normalius ekonominius santykius su kitais kraštais; Vietoj toV’diskusi jų 
apie programos formulavimą, JAV siūlo vis;: trijų didžiųjų jėgų pagalbą 
Vengrijos ekonominiam atstatymui. Turima šiek tiek vilties, kad Amerikos - 
Rusijos santykių atmosfera pagerėsianti Truman ui ir Stalinui tiesioginiai 
susitikus. / oj.ana Str./.

Iii’, LOT A3. Šiandien Britų Žemuosiuos o Rūmuose bus vedami debatai Euro
pos ekon ominės, padėties klausimu. Bevon atstovaus 'debatuose vyr i.ausyb-ę. nu
matoma ;• 1 / pasiūlyti' vyriausybei maisto produktų . į vežimą Europon,, kad iš
gelbėjus milijonus žmonių nuo budo mirties,1 2/ padidinti Rūro krašto ang
lies produkciįą,'3/ sustabdyti vokiečių išvarymą iŠ Lenkijos, Čekoslbvaki- 

■ jos bent iki žiemos pa.-algos.
JUl'&mnV TAUTU OHARTA ĮSIGAEIOJC. LONDONAS. po to, kni-sovietų Sąjuk- ■' 

g~ pasirašė Jungtinių T--.u tų Ch'-.rtą, susidarė reikiamas nerių. skaičius ir 
Charta įgauna savo galią. B'irnes p-sirašė jos steigimo protokolą.

PASIKORĖ Ir .LEY. LOI’DCLaS . 'Robert Lay, vienas iš 24 karo nusikaltėlių, 
teisiamų ĮJu&rnberge, vakar buvo rastas savo kameroje pasikoręs' su nosine. 
Londonas praneša, jei nacių partijos' kanceliarijos viršininkas Bohrmann ■, 

’iki teismo dienos Buernb'erge neątsiras’iąs, bus teisiamas už akių.
ANGLIJOS KARALIUS APIE A?Qlli?ę BOMBA. Savo kalboje Į pasaulio mokslinin

kus, Anglijos karalius Jurgis VI išreiškė viltį, kad 'atomo skaldymas te
busiąs naudojamas tik. taikos tikslams.

D.P. ASIKLJŲ GYVENIMO SĄLYGOS BUS GERIUAI03 . Londonas. Liverpulio vy'sku- ' 
pas pareiškė,’ kad D,B, gyvenimo sąlygos yre labai blogos ir Anglijos vy - 
riausybė turinti jas pagerinti, nors tam reikėtų. Įvesti dar naujus suvar
žymus Anglijoje,

APIE PADĖTĮ VENGRIJOJE. Londonas, Visos keturios Vengrijos partijos at« 
metė Rusų' reikalavimą eiti į rinkimus vienu sąrašu.

LONDONAS, Rusi ja be sąjungininkų pritarimo .pripažino Rennario vyi'iaisy*. 
bę. Austrijoje ir- paskyrė prie jos sevo atstovą,, šis žygis sukėlė didelių 
nesklandumų, nes Austrijos vyriausybė nėra pilnas autoritetus, bet prik - 
lauso sąjungininkų Kontrolės. Komisijai. • .

“AŠIEGTONaS , Prezidentas .Trumanas pasiūlė Kongresui vienų motų karinį 
apmokymą jaunuoliams tarp 17 ir 20 motų amžiaus, lietinis naujokų "skaičius 
siektų 975.000, nRo'"-Yorke’r Times” rašo, kad didelė spaudos dalis palai
ko šį“flrumano pasiūlymą.

LORLOEAS, Vokiečių generolo Seičlitz’o, perbėgusio rusu pusėn. įsteigta 
'-Organizacija ’’Laisvoji Vokietija”., Maskvos pranešimu, yra 'panaikinta, 

aTOKIEĖS BOMBOS KONTROLĖ. Vašingtonas. JAV Sonatas balsavimų priėmė, nu- 
tarimą įkurti šešių demokratų ir penkių respublikonų komitetą, kuris kontro
liuos atominės energijos naudojimą bei tyrimą,

ŠANCHAJUS. JAV laivas '’Seize" Jang-tso upėje netoli Kankino buvo apšau
dytas. Kiniečių atorltetingi sluoksniai sako, jog ta sritis "pilna kinie
čių komunistų".
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RADIO VALANDĖLĖS VAIKAMS. Is Frankfurto raaijo stoties 

jama radijo valandėlės vaikams lietuvių kalba. Valandėlių 
paruošta ir įteikta Centrinei’.UNRRAi.Wiesbadene. Tekstas 
Wiesbadene į plokšteles, kurios bus siunčiamos Frankfurtan.

KURO GAMYBA. Tikslu paruošti stovyklai reikiamą kurą,UIJRRA paskirstė- 
viaij tautų. stovykloms pagaminti miške tam tikrus kiekius malkų. Lietuvių 
Stovyklai‘tenka pagaminti 1.700 erdnu Iki šiol pagaminta 256 ordin. Kad 
darbas būtų greičiau.atliktas,kiekvienam darbingam vyriškiui nustatoma 
tam tikra norma.

GAUTI VAMZDŽIAI KRC6BEIĖMS. Krosnelėms vamzdžiai UNRRA-oje jau gauti 
ir tikimasi, kad rytoj bus dalinami. Stiklai skirti tuo tarpu tik ’”E” ir 
”F" rūmams ir bus gauti rytoj arba pirmadienį.

UNRRA paskyrė vaikams obuolių sulčių. Jos bus .gaminamos vienojo fies- 
badeno dirbtuvėje. Taip pat gaunama miltų,iš kurių šeštadienį bus kepa
mos bulkutės ir pyragu ičiai, ir jie bus vaikams iki 15 m amžiaus,sekmadie
nį, dalinant pieną, dalinami.-

ANTKLODŽIŲ REIKALU. Anfklodėms' gauti sąrašai UNRRA-ai’įteikti ir tiki- 
■masi jas greit gauti. Atrodo,'antklodėmis bus aprūpinti visirbet greičiau
sia tik skolintinai.■

.VE’1 IR ”F" RŪMŲ stogų dengimo darbai jau pradėti'. Tikimasi,kad darbas 
bus suintensyvintas ir atliktas hėužtęšiaųt.

MOKANTIEJI GALĄSTI-DlŪKLUS bei taisyti įrankius ,kviečįami Skubiai 
kreiptis rastinėn. Dirbsiantloji prie pinklų tvarkomo bus atleisti nuo 
malkų, gaminimo prievolės.

PAMALDOS STOVYKLOJE. Kiekviena sekmad.įenį 7,30 vai. vyksta mokiniams 
pamaldos lietuviškai lenkų koplyčioje,stovyklos rajone. Pamaldas laiko . 
gimnazijos kapelonas kun .Jokūbaitis .

PRANEŠIMAS. IS TSRS /iš ."The Reader’s Digest”. Rašo ’’’.j,.white / •
Amerikos-žurnalistas, 'grįžęs iš kelionės po TSRS, rašo:., .’’po antrųjų 

'pusryČiiį mes grįžome kalva žemyn į fabriką. Ant kelio buvo daug darbinin
kų: atrodo,tai buvo pamainos pasikeitimas. Staiga mūsų automobilis pasu
ko į šoną: mes lenkėme ilga koloną,žygiuojančių po kėturius. Du dalykai 
buvo pastebėtini; "Žygiuojančių priekyje ir pabaigoje- ir iš abiejųjsonų 
buvo karinės sargybos su šautuvais ir durtuvais;kolona susidėjo iš nusku
rusių moterų.” .. ."Sunkių jįj patrankų fabrike merginos lituo ja gįlzas . Ten 
nėra surinkimo diržų. Kai viena -operacija yra baigta,gilza padedama ant 
ilgo kablio,kuriuo ji nusirita į kitą kambarį kitai operacijai. Bet -tas 
kablys .yra blogai padarytas ir kartais gilza nukrinta, užuot kablį st-v 
tvarkę,pastatė moterį ir. ji stoviniuoją, o kai gilza krinta, ji. ją vėl.^už- 
šeča tiesiai.”. Straipsnio autorius Omske susitinka su dviem amerikiečiais 

,kurie,lyg patarėjai,gelbį TSRS, karo pramonei. Šit j-ų pasikalbėjimo nuo
trupos :’’Papasakok man,kaip gyvena darbininkai jūsų darbo sąlygose? -Ge
rai .Jie išsikasa duobę 10 pėdiį gylio,20 pločio ir 100 ilgio. Tada padaro 
Statų, stogą iš pušų rąstų. Jiį matrasai guli ant Šalto purvo. Jie turi 
dirbti 12 valandų į dienią. Nė vienas negauna kiek reikia pavalgyti. 'Jie 
vos turi jėgų vaikščioti. Dėl žmoniško maitinimo mes pakėlėme pragarą. 
Jūs turite būti kietas ir realus jūsų reikaluose su rusais, paskutiniu 
metu 2.600' iŠ 70.000 žmonių mirė Šiltina.” . . .”Kai mes pravažiavome -Tehe
raną kelionėje į- Maskvą tiesiai,^is Amerikos, jis mums atrodė kaip lūšnų 
sritis,kaip iš tikrųjų' ir yra. šiandien, išvažiavus, iš Rusi jos,šita kapi
talizmo varginga vieta, palyginus su Sovietų tuščiomis krautuvėmis,buvo 
kaip Dickens o Kalėdų gausybės aprašymas ."Me s' gale. j.ome vykti ten,kur
.norėjom, ir matyti tai,ką troškėm pamatyti. Kąikur is miestai, ^kuriuos ap
lankėme',net nuo 1926 metų nebuvo prieinami užsieniečiams. Tai pasigailė
jome vertas dalykas'.”.

PRANEŠIMAI. -Kas iš stovykloje' gyvenačių pasižįsta ar turi ryšių su 
vokiečiu Habler,prašomi prisistatyti rastinėn.

-L.S .Skyriaus Valdyba kviečia stovyklos gyventojus kuo skaitlingiau
siai rašytis į S-gos narius. Pareiškimus galima gauti Š-gos raštinėje.
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