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•aSINGTOND KONFERENCIJA PRASIDĖJO.
LOEDOBaJ . Iš '-Vašingtono pranešama, kad prasidėjo pasitarimai tarp 

Trumar.o, Atlle.e ir Makenzi Zįng. Pasitarimai vyksta- Truma-no• jachtoje. 
Spaudu mano, kad nors oficialiai svarbiausias pasitarimų objektas yra 
atominė-energija ir kiti naujieji technikos išradimai, bet visų pirma 
turės būti išaiškinti santykiai tarp Amerikes-Argii jos ir Rusijos*

IS KINIJOS PILIETINIO KARO.
LONDONAS .-Tarp vyriausybės ir komunistų dalinių vyksta artilerijce 

dvikova pagal didžiąją kinų sieną, Amerikos pa jėgų z,rijo jo vyriais ias • 
vadas ger..Fodomeyor patvirtino, kad JAV daliniai buvo įvelti j mažes
nio pobūdžio susirėmimus su kiniečių komunistais. Bet jis demontavo 
komunistų vadų kaltinimus dėl įsikišimo į pilietinį karą. Amerika no-, 
duosianti laivų ir kirų kariuomenės pervežimui į-’.'and žiūri ją. jeigu 
Amerikos kariuomenė kur nors randasi kovų srityse, tai tik japonų ka- .. 
riuomenės nuginklavimui ir isgaborimuį. Kai tik bus demobilizuota vi
sa japonų kariuomenė, kas numatoma atlikti iki metų galo, amerikiečių' 
kariuomenė apleis Kiniją.

PRIPAŽINTI ALBANIJOS VYRIAUSYBĖ. Londonas .• Anglija ir Amerika pri
pažino j»lbanijos vyriausybę su sąlyga, kad bus leista spaudos ir su-. 
Birinkimų laisvė ir bus. pravesti "laisvi rinkimai. Albanijos vyriausy
be sutiko pripažinti ir Rusija.

ATENTATAS PRIEl FRANCO VYRI AUSYLI!.
r R--J3KTURTAS. iš Madrido pranešama, kad ’’komunistų inspiruoti asme

nys” bandę nužudyti visą ministerių kabinetą. Po pasitarimų Variai sy- 
bės Rūmuose, ministerial važiavo automobiliais į Pranon rūmus, pake
liui jie buvo užpulti ir apšaudyti iv kulkos va id,žių. Dvylike asmenų 
suimta. ., .

D^R APIE INCIDENTĄ BUKaRE i TE. Frankfurtas. Bukarešto karaliais gi
mimo dienas proga prie jo rūmų stB irinko LO.OOC žmonių minia. Atvykus 
komunistams, kilo,incidentas tarp minios ir jų. Poliai ja, įgavusi įsa
kymą išskirstyti minią, pavartojo, .rinklus. 13 žmonių užmušta ir 80 su
žaistu. Ru'.uni j .s-vyriausybė dėl šių neramumų kaltina tautinių ūkinin
kų ir tautinių liberalų partijas. Daugelis šių partijų narių suimta.*.

JAVOJE VĖL PRASIDĖJO ■1ERALIULIAI.
LONDONU. Britų kariuomenės daliniai suiabajojo /Javoje^, pasibai

gus ultimatumo sukilėliams terminui, pradėjo puolimą. Pradžioje sutik
tas mažas pasipriešinimas, bot toliau buvo panaudoti bombonešiai ir- 
artilerija.

SĄJUNGININKŲ AVIACIJOS NUOSTOLIAI. JAV karo ministerija paskelbė,- 
kad Europoje amerikiečiai neteko 79.265 lakūnų ir 18.000 lėktuvų. Bri
tai netekt 79-.281 lakūno ir 22.000 lėktuvų. Oro laivynai sunaikino Vo
kietijoje 3.500.000 butų, ir užargažavo 5.000.000 darbininkų atstatymo 
reikalui.

AEGLal SIEKIA PASITIKĖJIMO.- Du žymiausi .Anglijos konservatorių dion 
raščiai "The Exprcs" ir "Daily Mail"-savo vedamuosiuose reikalai ja 
didesnio pasitikėjimo santykiuose su R,us*ija tuo pagrindu, kad "pasiti
kėjimas ugdo pasitikėjimą"• B’są amerikiečių laikoma atominės bombos 
paslaptis be abejonės vedanti prie iidėjancio nepasitikėjimo t ir p R# - 
tų ir Vakarų.

27 LIETAI NUO PIRMOJO DIDŽIOJO KARO PALIAUBŲ'. Vakar sukako 27 metai 
nuo Pirmojo Didžiojo Karo paliaubų dienos. Ta proga Anglijoje ir JAV 
įvyko didelės iškilmės. j <

MASKVa. Lenino mumija, kuri nuo 1941 metų buvo išvežta Sibiran,kad 
išvengus vokiečių oro pajėgų puolimo, vėl sugrąžinta Maskvon, Saudo- 
nosios Aikštės- maudulio jun. v . r
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SPORTAS.« Vakar įvykusias futbolo rungtynes su lenkais k: 

laimėjo1 "Lituanioos" sportininkai 2:0. Įvarčius įmušė Adoi 
Blankus. Stiprūs mūsų tinklininkai lenkus lengvai nugalėjo 2:0.

ĮVAIRIOS 15 POLITINĖS ŽIBIOS.
iiONDON AS . Rinkimų duomenys Jugoslavijoje bus paskelbti rytoj. Visi 

kandidatai priklauso Tito tautinei partijai. IŠ 8 mil. turinčių balsa
vimo teisę, balsavo 85 procentai.

’VAŠINGTONAS. New-Yorke gen. L.R.Groves pareiškė, kad"JAV, pogrindi- 
i.Ais demokratijas skelbėjas ir gynėjas, turi pasilaikyti atominės bom

bos paslaptį, iki pasaulis vietoj jėgos įstatymų prisiims proto ir mo
ralės įstatymus. JAV buvo nepasiruošę antrą jam- pasauliniui karui, bet 
Anglijos priešinimasis davė mums laiko. Dabar, kada atominė bomba busi
mojo užpuoliko rankose reikštų didesnės dalies mūsų civilizacijos nu- 
člavimą, mos visomis priemonimis turime siekti^ jos išsaugo jimo J’ 

"TIME" /September 14/ rašo: ” JAV vienas didžiausiųjų darbininkų są
jungos A.P.O.L. atstovas pareiškė savo nuomonę apie SSSR profesines 
sąjungas: "Tenebūnie čia žaidimo žodžiais ir nesupratimo. Mes rfepripa- 
Žįstame ir nesvajojame, kad Rusijos darbininkų grupės yra profesinės 
sąjungos A Sovietų darbininkų grupės yrą formalūs ir tikri valstybės 
instrumentai. Tos taip vadinamos profesinės sąjungos, aktyviai remia so
vietiškąją darbininkų juodųjų sąrašų ir trėmimo į darbo stovyklas sis
temą, kurios pasėkoje milijonai buvo pavergti. Taip vadinamas Rusijos 
profesinių sąjungų judėjimas paneigia Rusijos darbininkams pagrindines 
žmogaus laisvos, kurios JAV darbininkų nuomone būtinos kiekvienoje 
laisvoje šaly."

LONDONAS. Tiekimai iŠ Amerikos ir Anglijos, skirti Čekoslovakijai, 
daugiau nebus siunčiami per Rumunijos uostą Konstancą, bot per Hambur
gą ir Bremeną.

• WIESBADEN AS. išėjo pirmas numeris literatūros-meno žurnalo "Der Bo- 
gen’.' Redaktorius Walter Scholz.

KALBOS LAISVĖ ANGLIJOJE. . v . i
Mes visi esame girdėję apie didelę kalbos laisvę Anglijoje. Angli

joje ji esanti net didesnė kaip Amerikoje. Štai vieno Amerikos polici
ninko pasisakymas ■ - anekdotas i " Neseniai mano draugas amerikie tis pa
sakė-man: - As ligi šiol negalėjau pilnai suprasti garsiosios anglų kal
bos laisvės. Šiandieną aš visiškai tą išsiaiškinau.-Ir papasakojo mac , 
ką jis Šiar. .ieną buvo patyręs. Jis važiavo savo autonobiliu per Hydo 
parką /didžiausias vakari; Londono parkas i Jame ,7isi, kurie tik turi 
noro gali laistai ir apie viską viešai kalbėti/. Važiuodamas pro šalį 
girdėjau, kaip vienas kalbėtojas aštriausiais žodžiais puolė "bruta
lią" Londono policiją, NeiŠ jungdamas motoro sulaikė amerikietis savo 

'masiną truputį pasiklausyti kalbėtojo. Jįs matė, kaip vienas Šios "bru
talios" policijos atstovų, milžiniškas bernas, ėjo kalbėtojo linko 
Puiku, galvojo mano draugas, bus juoko, Dabar policininkas čiups rėks
nį už apikaklės ir įgrūs į daboklę. L. Bet jo nusivilimui', policinin
kas priėjo ne prie kalbėtojo, bet prie jo. amor_Aiečio; ir mandagiai 
tarė: - Mano pone, išjunkite, motorą - žmonės negali girdėti ką kal
bėtojas ten kalba". - Sir Arthur Salter M.P, 

jav lėktuvas Poznanėje.
"Time" rašo: " JAV lėktuvas nusileido Poznanėje papuošti ten Žuvu

sių amerikiečių kapų. Vietinis raudonosios armijos komendantas pareiš
kė JAV pulkininkui W.Pashley: " Teoretiškai,jūs,turėtumėt būti inter
nuotas UŽ nusileidimą mūsų aerodrome, nos tuo jūs pažeidžiat karo 
įstatymus". Pulkininkas atsakė per vertėją: ’’ Paklausk jo, kokio ka
ro? Karas jau baigėsi".

• MONTGOMERY aPIE PADĖTĮ VOKIETIJOJE. Savo kalboj© Berlyno Montgome
ry pažymėjo, kad mitybos padėtis Vokietijoje pareis nuo įvežamų javų 
kiekio. Kalbėdamas apie vokiečių repatrijaoi ją ja sakė, kad iŠ prancū
zų, amerikiečių zonų ir Austrijos į anglų zoną grįš 1.361.000 vokie
čių-
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