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PiUETIlilS KARaS KINIJOJE TEBESITĘSIA.
Chungkingas. Pilietinis karas Kinijoje vyksta toliau* Komunistai kal- 

.iria vyriausybės dalinius pavartojus nuodingas dujas ir 30.000 japonų 
’’savanorių” kovai pries komunistus .’’Associated Press" pranešė, kad to
limesnės Ciangkaišeko pajėgos buvo išlaipintos is JAV transportinių lai
vų dviejuose Mandžiūrijos uostuose. Komunistai pareiškė, jog jia nu - 
trauksią kovą, jeigu vyriausybės kariuomenė sustabdysianti karo veiks
mus .

NERAMUMAI PALESTINOJE IR EIGIPTE* Londonas. Kaire ir Aleksandrijoje, 
Sąryšy su 28 metų sukaktuvėmis nuo Belfuro deklaracijos skelbimo, pi
gai kurią Palestinoj turi būti įsteigta žydų valstybė, įvyko didelės 
arabų demonstracijos. Prieš demonstrantus panaudoti šarvuočiai. Susirė
mimų metu žuvo apie 150 polio ininkų.Palestinoje žydų teroristai padarė' 
50 atentatų prieš geležinkelius. Po kelių tūkstančių teroristų suėmimo, 
padėtis Eigipte ir Palestinoje pasidarė ramesnė.

DĖL TRUMANO IR ATLLEE SUSITIKIMO. Londonas. Pranešama, kad Trumanaa, 
Atllee ir Mekenai King'svarstys ir Rusiją liečiančius klausimus . Tarp 
vakarų sąjungininkų ir Rusijos esąs didžiulis nuomonių skirtumas. Rusi
ja būtinai norinti prie savo vakarų sienij. esančias valstybes turėti sa
vo įtakojo v Bet didžiausias skirtumas esąs demokratijos supratime ir 
aiškinime,

REPARACIJŲ KONFERENCIJA. Paryžius. Lapkričio 9 d./Paryžiuje prasi
dės konferencija, kurioje bus. nustatyta kiekis ir rūšis reparacijų, ku
rias turės išmokėti Vokietija. Konferencijoje dalyvaus JAV, Anglijos, 
Rusijos, Prancūzijos, -Australijos, Kanados, Belgijos, Olandijoj, Nor
vegijos, Danijos, Graikijos ir Čekoslovakijos atstovai.

HITLERIS YRA TIKRAI MIR^S. Londonas. Komisija, kuriai buvo ja vesta 
nustatyti Hitlerio likimą, pasiremdama liudininkų parodymais ir 5 mėn. 
tyrimo darbais, pranešė, jog Hitleris balandžio 30 d. nusišovė , o jo 
kūnas apipiltas benzinu ir sudegintas.

BAIGĖSI TARPT.MAITINIMOSI KONFERENCIJA. Londonas. Kvebeke baigėsi 
tarptautinė maitinimosi konferencija, kurioje dalyvavo 36 tautos. Buvo 
pasirašytas Maitinimosi ir Žemės Ūkio Organizacijos Statutas.

RUSaI NENORI GRĮŽTI NAMO. JAV savaitraštis "Newsweek" 14 nr. rašo: 
"Rusų kareiviai, kurie tarnauja Vokietijos okupacinėje kariuomenėje, 
nebenori matyti savo tėvynės kuo ilgesnį laiką. Kremlius bijosi, kad 
sugrįžę kareiviai nepaskleistų nepasitenkinimo savo pasakojimais ir pa
lyginimais apie turtų perteklių nugalėtoj Vokietijoj ir apie skurdą nu
galėjusioje Rusijoje. Dėl to jokie okupacijos daliniai negrįžta į Ru
siją. Kareiviai, grįžtą iš Vokietijos, yra siunčiami į Tolimųjų Rytų 
armijas Sibiran. Taip^pat nėra jokių žymių, kad Rusija evakuotų dali
nius iš Vengrijos ir Cekoslovak+jOS- Vyksta nuolatiniai judėjimai, bet 
skaičius palieka tas pats. Maisto ir kitų gėrybių rekvizicijos raudo
najai armijai pasiekė tokio maatO, kad prezidentas Benešąs viešai iš
reiškė savo susirūpinimą.

FRaNKFURTAS. Šeštadienį Bęylyfto radijas pranešė, kad visi vokiečiai, 
anksčiau gyvenę vakarų Vokietijoje* privalo iki pirmadienio apleisti 
rusų zoną.^Kiekvienas tegalįs au savim tiek daiktų pasiimti, kiek jis 
galįs panešti.

"HERALD TRIBUNE" rašo, kad 40 procentų žemės Lenkijoje Šiais metais 
liko nęapdirbta.

VARŠUVA. Lenkijoje numatoma 250.000 kariuomenė.
SOFIJA. Dimitrov, Bulgaęijęs komunistų partijos / ir "buvusio" ko- 

-mir no/ vadas iš Rusijos įfvyksta į Bulgariją.
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lietuviai iŠ Wiesbadono stovyklos perkeliami į Maing Kašte 
tarpe kilus nuomonių skirtumui dėl persikėlimo, vakar buvo px-uvesuus c»x- 
savimas. Didelė dauguma 75:1/ pasisakė prieš persikėlimą. Taip pat va
kar dieną pasiųstos į Mainz Kastcl matavimo komisijos daviniais, vietos 
Visiems lietuviams ten apsigyventi yra per mažai. Dar su daviniais ne - 
spėjus nueiti tuo klausimu aiškintis, UNRRA Direktorius p.Bayeris prane
šė, kad Milit.Gouvernament nutarė į Main® Kastel perkelti lenkus.

BUS ORGANIZUOJAMA VAIDYBOS GRUPĖ. Iki šiol silpniausia mūsų stovyk
los meninio pasireiškimo sritis buvo vaidyboje. Patirta, kad netolimoje 
ateityje susilauksime ir vaidybos grupės, kuri^ organizuoti ėmėsi nese
niai stovyklon atvykęs. buva Žemaičių Teatro režisierius st-.poskus.

SPORTAS. Vakar įvykusias krepšinio rungtynes tarp "Lituanioosvlll” 
ir «V.Gimnazijos komandų ^almėjo "Lituanioa" 50:47.

, LIETUVOJE.
- Lietuvos konr’sarų tarybos pirmininkas Gedvilą vienoje savo kalbo

je pripažino, kad daug lietuvių yra išvažiavę į S ov„Sąjungos gilumą„Jis 
dėkoja už ’’brolišką” išvažiavusiųjų priėmimą kitose Sov.^respublikose.

- Vilniaus radijas pranešė, kad į Klaipėdą iš rytų atvykę pareigūnai 
suorganizavo komunistų partiją ir vadovauja kitam gyvenimui. Tarybinės 
Lietuvos dabartinė konstitucija būsianti pakeista ta prasme, kad būsian
ti labiau centralizuota kontrolė. Paleckis pasižymėjusius "lietuvius”, 
apdovanojęs ordinais, būtent: Morozovą, Kapralovą, Mironcovą, ir kt» 
Ankstesnė Lietuvos ūkio sistema būsianti panaikinta.

- Vilniaus Universiteto rektorium yra K.Broliukas, sekretorium- dr. 
Dobudrys,, Kauno Universiteto rektorium yra prof „A.Purėnae, prorekto
riai: dr.J.Kupčinskas ir inž .V.MoŠinskas. Technologijos fak.dekahas- 
dr.inŽ,J„Indriūnas, medicinos - prof.V.Lašas, statybos - inž. A-Bis- 
triokas, istorijos-filologijos - prof.A.Janulaitis.

LIETUVIAI VOKIETIJOJE. Hanau.. Čia^ neseniai’ ’įvyko miškininkų, gy
venančių Vokietijoje, suvažiavimas, išrinkta centrinė vadovybė. Hana- 
ve gyvena 122 studentai. Rugsėjo 25 d. surengtame akademiniame pobūvy
je su Latvijos ir Estijos studentais, atgaivinta akademinė SELL sąjun
ga visų trijų tautų akademiniam bendradarbiavimui. Numatyta išleisti 
studentų laikraštėlį.

DETMOLDAS . Čia įsikūręs lietuvių Sąjungos Centras anglų zonoje.pir
mininkas dr.Laimonas- Organizuojama-gimnazija. Yra LRK skyrius. Kolo
nijoj gyvena 2D0 lietuvių, išspausdinta knygelė "Palengvėle išmoksime 
angliškai".

BDERPžERDEN. Gyvena 900 lietuvių. Veikia gimnazija, pradž „mokykla, 
choras, sporto klubas ir tautinių šokių ansamblis. Čia išeina spaustu
vėje spausdinamas laikraštis "Lietuvis" /red.V-.Kernezis/.

ĮVAIRIOS POLITINĖS ŽINIOS.
BW-YORKAS . Pramanas sušaukė ’Vašingtone darbdavių ir. darbininkų ‘kon

ferenciją, kurioje bus sprendžiamas uždarbio padidinimas d arb in inkaras *
- Čatgkaišekas pasisakė už. Korėjos nepriklausomybę.
HAMBURGAS. Danų kariuomenės daliniai yra anglų apmokomi ir vėliau 

bus panaudoti kaip okupacinės pajėgos Vokietijoje.
WIENA. Rusija, pasiretndama Potsdammo nutarimais, iš Austrijos reika

lauja dviejų didžiausių bankų.
RIO DE JANEIRO. Nauju Brazilijos prežideatu yra dr<> Linhares.Rinki

mai Brazilijoje įvyks gruodžio 2 d.
LONDONAS. Visiems vokiaSteS^Ptilgalijo^^ įsakyta 24 vai. laikė ap

leisti kraštą.
LONDONAS. karo kninisteris gan- Svoboda, grįžęs. iŠ Lon

dono, pranešė, kad jo misija yra pamykusi: su Anglija susitarta dėl . 
Čekoslovakijos kariuomenės reorganizavimo ir karinio bendradarbiavimo*
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