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BYRNES P.-BIUIY A YARD • "Lr i:i I^SPQ 'NRi ,
NE'7-YORK aS • Dardanelų klausimo išsprendimui Byrnes Turkijos vy

riausybei pasiūlė: 1. Leisti laisvą pravažiavimą prekybos laivyno vi
su Juodosios jūros valstybių, t.y. Rusijos, Bulgarijos, Rumunijos ir 
Turki ios 2- Leisti laisvą pravažiavimą tų pačių valstybių karo laivams. 
3- Išskyrus ypatingą leidimą, kitų valstybių karo laivų pravažiavimą 
uždrausti. 4. Pusiasalio kontrolę perduoti Jungtinėms Tautoms. Turkija 
dėl šio pasiūlymo dar nepasisakiusi.

ITALIJOS PASIŪLYMAI. .
EE'r-YORKaS. Parri pareiškė, kad Italija sutinkanti. Piume ir žarą 

perleisti Jugoslavijai, sutarptautinti Triestą, Donekanezų salas per
duoti Graikijai . Libiją ir Tripolitan!ją Italija norinti pasilaikyti.

IŠ KINIJOS PILIETINIO K.1R0. .
SHUNGKIHGAS. Komunistai giriasi sumusę 70,000 vyrų vyriausybės armi

ją prie Peiping - Hankow geležinkelio. Šanchajuje pranešama, apie ko
munistų paimtus nelaisvėn amerikiečių jūrininkus. Kinijos vyriausybės 
atstovai tariasi su sovietais dėl leidimo iškelti kariuomenę Mandziu- 
rijoja iš JAV laivyno. Generolas Tu Yūning pareiškė, kad sovietai su 
tuo sutiko. Bet "United Press" praneša, kad raudonoji armija sukliudė 
planus Kinijos nacionalistų pajėgų išlaipinimui Mandziurijoje, Yangkow 
uoste, perduodama uostą komunistams ir tyčia leisdama jį sustiprinti. 
Srityje į vakarus nuo Kweisui komunistai sudegindami visus miestvs pa
darė benamiais 100.000 kiniečių.

SUĖMIMAI SUOMIJOJE. Helsinki. Suimtas buv. Suomijos prezidentas Ris
to Ryti ir kt. šeši karžygiškes Suoki j® vadai Į buv .min .pirmininkas
- Raugell, E.Linkomies, socialdemokratų partijos vadas - Tanner, Kiv- 
maeki. Kukkouen, Reinka/. Jie apkaltinti dėl Suomijos 1941-1944 metų 
karo prieš Rusiją ir dėl sąjungos su Vokietija. Suimtieji bus teisia
mi "liaudies teismo", kuris neseniai buvo parlamento įsteigtas. Teis
mo pradžia numatomi lapkričio 15 d. Dvi dienas prieš paskelbiantįkal-
.tinimą, feldmaršalas Manerheimas "sveikatos sumetimais” pro Paryžių 
išvyko į Lisaboną./ "Stars and Stripes"./

DIDELI SOVIETŲ KARIUOMENĖS KIEKIAI EUROPOJE-
LOND0x.Au. Sovietų dalinių apimtis 6 kraštuose tarp Čekijos kalnų 

ir Juodosios jūros siekia maždaug 3.500.000. Taip praneša britų ste- • 
bėtojai , neseniai grįžę iš tų sričių. Daugiausia sovietų kariuomenės 
yra Vengrijoje - 1.200.000 vyrų, Rumunijoje - 1.000.000. Mažiausia so
vietų yra Jugoslavijoje /Tito laiko paruošęs apie 400.000 vyrų/. Vo
kieti jes rusų zonoje yra apie 600-700.000 raudonarmiečių, t.y. dau - 
giau negu britų, amerikiečių ir prancūzų drauge paėmus. /"Str .a.Strip."/

VENGRIJOS RINKIMŲ REZULTATAI. Londonas. Galutini Vengrijos rinkimų 
rezultatai yra Šie: Mažieji Ūkininkai - 246 atstovai, Socialdemokratai
- 70 atstovų, Komunistai - 67, Ūkininkų partija -20, kitos - 3« Minis- 
teriu pirmininkų bus Mažųjų ūkininkų partijos atstovas.Tildy.

BEVEHO PAREIŠKIMAS ŽEMUOSIUOSE RŪMUOSE. Londonas .. Žemuos iucs o Rū
muose Bevenas užtikrino savo ir vyriausybės vardu, kac Anglija neda
ro jokių intrygų prieš Rusiją ritinėje Europoje. Taip pat elgėsi ir 
Anglijos atstovai. Bet niekas negali stebėtis, jeigu Anglija sueina į 
glaudžius santykius su Prancūzija, Belgija, Olandija ir Skandinavijos 

. .valstybėmis, su kuriomis Angliją riša bendra kultūra ir vienodas de- 
1 tiiokvatijos supratimas.

"NEY-YORK TIMES" NESUTINKA SU MOLOTOVO KALBA. Uew-Yorkas. "N6W- 
. York Times" rašo, kad Molotovas, sprendžiant iš jo kalbos, klaidingai 

supratęs Amerikos tikslus, jeigu jis atominę bombą jungia su pasaulio 
užvaldymų«
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MOTINŲ KCMITĖTAS .Vakar įvyko Veikų Darželio motinų susirinkimas,kuria- 

pi■ me išrinktas Motinų Komitetas/p.Bacevičienė,gyd.Svotelienė ir p.juodai- 
tienė/.Susirinkimas padėkojo Darželio. Vedė jai p. juivid ienai už gražų 
mažųjų auklėjimą ir vienbalsiai nutarė,, pareikšt i padėką Miss :,rerming už 
jos rūpestingumą globojant ir aprūpinant rūbais bei Žaislais Darželio 
auklėtinius.

? DOVANOS IŠ AIsWIK03 .L .R .Kryžiaus Valdyboje patirta,kad iš L.R.Kryžiaus 
?. Vyr.Valdybos yra gautas rastas,kurlame tarp-kitko pranešama,jog,BaXFO 

praneš imu,L.R.Kryžiui išsiųstas didelis Kiekis Įvairių daiktų/vaistų, 
drabužių, avalynės ir kt-./, skiriamų. lietuviams Vokietijoje.Kadangi ne vi
si reikalingi galės būti Sušelpti,bus sudaryti sąraše i.kuriuose bus at
sižvelgta Į .labiausiai re ikalingus .!• .R .K.’”iosbadcno ąkyr.Valdyba Šiuo 
reikalu painformuos vėliau.

| ■ Sportas ./Vakarykščios futbolo rungtynės tarp lietuvių ir Stovyklos rink- 
k t 'Ines' f aIČ tina i pasibaigė 3:3.-ų re zuit:, tą pripažįsta lenkų ir vengrų

Žaidė jai,nes,grynai dėl teisėjo nenusimanymo,rinktinės žaidėjams du kar
tu sviedinį rankomis vartuose sulaikius,du įvarčiai lietuvių naudai ne- 
buvo jo įskaityti .Lagerio rinktinėje,tarp kitko,žaidė keturi geriausios 

S.'; ’•'’ie.gbadeno • f .komandos žaidėjai.
13 SKAUTŲ VEIKLOS ’"IESBaDEHo STOVYKLOJE.-j .m.lapkričio 4d. sudarytas 

Į;.?.*' ’'‘iosbaaeno Tunto štabas .Oficialus tunto įsteigimas numatomas gruodžio 8d. 
K; Kiną naujų draugovių organizavimas ir senųjų papildymas naujais nariais, 
i.-:'' ’’Kęstučio” draugovė "jau turi •> skiltis / 65 skautai/.Skaučių "Birutės" 

draugovė turi 5 skiltis /40 sk./Organizuojamos jaunesniųjų skautų, ir
J.? skaučių draugovės, ir vyresniųjų skautų. ir skaučių būreliai .Vyr. skautų 

-skaučių sueiga šaukiama še-štadienį/lapkriSio 10 d./ 20 vai.Sueiga įvyks 
naujai įrengtoje-skautų būstinėje "K" rūmų rūsyje/kairiosios durys/.į

lauš 'nuo
16-17 ra-/’asmenys, turintieji ^pakankamai rimtumo ir valios, aktyviai daly
vauti skautų jud ė j imo ..Skautiškasis judėjimas '’lesbadeub lietuvių stovyk
loje jau savo pirmuose žingsniuose rado gyvo pritarimo lietuvių visuome
nė j e, gražios ir realios paramos ’lesbadeno UDRRA vadovybėje /Miss ’er- 
mig asmeny jo/,. ir stovyklos bei mėno ir sparto vadovybėse.

SKAUTŲ VYČIŲ” DRADICIEĖ
Šviesti mažus,Šelpti vargšus: 
Tai mūs darbai,tai reikalai.

Tėvvnė klaus,pateikalaus 
Tavęs įbrolyt,reiks atsakyt, 
Kodėl gerai Jai nedarai, 
Ką tu į tai,ką tu į tai?

Girdžiu ne. syk balsą klausyk,
Dors tu ir viens,būk kaipo pliene.
KJovok kariauk,nelaisvę griauk.
Ženk vis pirmyn, aukštyn, aukštyn. . .

Šventi darbai,eime draugai.
Reikįa skubėt,pradėt krutėt;
Į VAIRI OS....IR B OLĮ T ĮDĖS' ŽIBIOS.^
D k - YORK AS . Byrnes pareiškė,kad nuginklavus 2 mil. japonų, Amerikos 

laivyno daliniai Šiaurinę Kini ja apleisią.
FRANKFURPaS . Eisenhower.is savo pranešima rašo,kad 12 mil. vokiečių tu

rėsią būti naujai apgyvendinami Vokietijoje, 3 mil. būsią priimti į ame
rikiečių zoną. Amerikiečių zonoje boto esą 535.000 užsioiiiočių, kurių pu
sę sudaro lenkai. pirmin.

FRjJvKBURTaS . Lenkijos ministerio /pavaduoto jas Mikolaičik išvyksta į 
Vašingtoną pasitarimams su Byrnes. Lenkijos užs .re ik.minister is Rizmows- 
ki vakar tarėsi su Bcvon.

BaD TOKLZ. UKRRa perima iŠ Military Govornement vidinę administraciją 
Bavarijos LB stovyklų su 248.17g asmenų. Mil.Gov. ir toliau vykdys 

tiekimą ir transportą.
VaŠIDGTODAS. Greitu laiku

1 milijardo dolerių paskolos D.Britanijai.
bus baigtos JAV ir D.Britanijos derybos dėl
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