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V PARYŽIAUS TAIKOS KONFERENCIJA i

PARYŽIUS/AP/o Septintąją Tekonferencijos savaitę DJlritanija pradėjo 
generaliniu priešpuoliu visose komisijose.3ovoS~ga buvo apkaltinta mėgini
mu priskirti Bulgarijai Graikijos teritorijos dalį,kaip "atlyginimą uz ag
resiją”. Anglija, ir Brazilija reikalavo iš Italijos, kad ši atliktą repa
raciją mokėjimui tiesioginiai. Australijos delegatas Jordan pavadino Bul
garijos pretenzijas į Trakiją "aiškiu begėdiškumu”. Bnltgudijos atstovas 
pareiškė,kad rusą kariuomenė Trakiją jau 1778 m.išvadavo, tik ’’anglą intri
gos” vėliau padėjusios šiai sričiai patekti turkams, o dar vėliau - grai
kams .

Vengrijos politinėj komisijoj JAV atstovas įspėjo, kad Čekoslovakijos 
siūlymas pašalinti vengru tautinę mažumą remiąšis pavojingu principu. Ne
žiūrint SoVoSąjungos ir Čekoslovakijos priešinimosi, buvo priimtas-Austro
li jos - Anglijos pasiūlymas sudalyti komisiją iš Australijos, N. Zelandi
jos, Kanados, Čekoslovakijos ir Ukrainos atstovą, kuri turėtą ištirti, rei
kalui esant ir vietoj, Čekoslovakijos pasiūlymus. Šios komisijos uždavi

nys - surašti sprendimą, kuris neprieštarautij Atlanto bei Jungtinlą Tautą 
ohartą principams.

PALESTINOS KONFERENCIJA ■
LONDONAS?AP/O Kaip įžanga į konferenciją vakar įvyko neoficialūs pasi

kalbėjimai tarp ar..bą ir britą .vyriausybės atstovą, kurie vykę”draugiškoj 
atmosferoj".Namai, kuriuose šie pasiturimai vyko, buvo stiprini saugomi.

Tuo pačiu metu vyko nsx.74 jenetiniu žydą organizaciją D.Britanljoj ats
tovą pasitarimaip ar laikytis bendro fronto su sijonistals ir nedalyvauti 
konferencijoj, ai- veikti savarankiškai.

JERUZALĖ/.AP/.Žydą tautinė taryba nutarė, kadžydą atstovai apleis val
džios komisijas, kuriose jio iki šiol dalyvavo šalia arabą ir britą. Tai ■ 
pirmas žingsnis į no.,bendradarbiavimą su Palestinos vyriausybe.

Visos žydą Inikraščią redakcijos vakar gavo mašinėle rašytą pranešim^ 
iš žydą ekstremistą organizacijos ’’Irgun zvoi loumi”,kuriame sakoma, kad 
dėl paskutinlą sabotažą veiksmą esą atsakingi tos organizacijos "kariai”* 
Sabotažo veiksmai esą jįj protestus prieš Palestinos konferencijos Londone 
planus.

TEL AVIVAS/AP/0 Čia išsp:
SUM&ER WELLE? APIii KRIZE
VASINGTGNAS/AP/. Buv. valstybės pasekretorius Summer Welles konstatuo

ja?., kad krizė tarp Sov.S-gos ir Vakarą sąjungininką yra neišvengiama. Šiuo 
metu vyksta rimti disputai dėl Graikijos. Greit paaiškės, ar ši krizė bus 
galima pašalinti diplomatijos bei UN pagalbu, ar ji tęsis ir tolinu kari
ntą jėgą demonstracijomis. Welles toliau pareiškė, kad Sov. Sąjunga pradė
jo grąsfnti graiką tautai. Tačiau kol Graikija^yra Vakarinią demokratiją 
atsparos taškas, Maskvos mėginimas gauti .Viduržemio jūros rytinės dalies 
kontrolę nueis niekais.

ISTAMBULAS/AP/o Spaudu v< >nr j .""no-ė, jog du turinį lėktuvai, 
perskridę rusą turinį rytinę sieną, esą dingę, tmulkesąią žinią nėra.
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į’-ŽIBIOS APIE LIETUVIUS
i. vAmerikieč-ių ."Draugas5? .paduoda įdomių žinių apie lietuviue, gyvenanti- 
įvairiose pasaulio viotose* Dalis lietuvių, gelbėdami• savo gyvybes ir ki 
tų motyvų paskatinti, įstojo į Prancūzijos avetimštulių legioną* Štai ką 
rašo vienas tokių mūsų tautiečių:

"Lietuviška spauda ateina čia iš Paryžiauo, prieš tai beskaitant Bary- 
žiuu^lietuviams■, jau visai suplyšusi. Laikraštį-skaitau skubiai ir siun
čiu toliau broliams esantiems kituose daliniuos90 Sunku .jums Įsivaizduoti,* 
kaip mes, sudėlioję sudėvėta laikraščio lapelius., su didžiausiu .kruopštu
mu qekame viską listen rašoma: kova už tėvynės laisvę,'žinios iš okupuo- . 
toš*'•tėvynės',- *- tai musų labiausiai ieškomos» Gaila, jos būna pasenusios? 
-^■'Tėvynė palilęsal 19-14' metais liepos- pabaigoj, su ginklu rankojefkdvodamafe' 

"už1 l^vų'-'zėnię </Kova buvo žiauri ir beviltiška* Lietuvos žemė priglaudė-ūach- 
gl jį llg@r liausiu ‘-Lietuvos sūnų amžinam poilsiui*■Jėgai turėjome nusilenkt £«/•'

po Europą sunkiam tremtinio varguty vargti. Pereitų metų gąjįė "f 
prancūzų svetimšalių legioną.,■’Medžiaginiai esu aprūpintas*'Bažin- 

*Vipi??pašūū-Tį, ’•išmoksiu kalbų,'užsigrūdinsiu ir pažinsiu karojmeneu Stinga?/ 
lietuviško spausdinto žodžio, E«u beprotiškai išsiilgęs laiškų ė Kiekvie
nam parašiusiam, ypač katalikiškam jaunimui, būsiu be galo dėkingas ir -tuo
jau atsakysiu, Adresas s Leg© Radavioius Stanislas, S oi? o 56008 • prance,

j-V^raws žiiucs z' ‘
• ! Rugsėjo gale bus paleisti pabaitiečių ir lenki; karo belaisviai. ••' . ’ :

* "Šio s.s Str," rašo, "kaJ 3 ©400 -£abai‘tie8tų ir lenkų karo belaisvių,, ■gu- 
Tie ,tarnavo vokiečių .fau-iuomene jė/; nežiūrint jų "laipsnių bus paleisti rug
sėjo 'gals. Paleistieji "bus apklaūėihėti, bet sulaikyti bus tik .karo nus.iA 
kalbėliai ir pavojingi saugumui© Virš 1000 lenkų pareiškė norą grįžti na
mo* Kiti paleistieji turėsią įsijungti į vokiečių ūkį,
C' JAV .armijos phrėigiįnfii uždraudė vokiečių policijai ,

į \žydų -AP -TvykleSc Mat, neseniai vėl įvyko, keletas susidūrimų . .tįJ*.* 
Js^.cų\ir/vokiečių pelįcljo.a-. Taip pat uždrausta pasodinti žydus į yo^ie-Č’ų 
"ką^ėjįrtūą.’ Armina..aėrspė ..jog.ne žydai DU, kuriuos už jų nūs Įkaitimu^- •
teis karinės "valdžios teismas, gali būti prievarta grąžinti name.
„jo*” -M? .$» šiandien aprašo .DP. studentų gyvenimą HeidelbergeOl.pa«
gą|į ■■laikraščio, teųykščiame. universitete jų esą 368-o Aukšti JAV pareigū«(.\ 
nai, kiirie vudovuu ją.-DP ,etu^.en-Xrųaej. pnreiškią? j«g UP mokslinis lygis yrą 
aųJcštątaįp^J.auniąųgiąs Heidelbergo mi ive irs it et o TZP studentas yra0.aa 17- metų 

. aųiŽiaų^Įiotuvaitė, ■slėniausias ~ 5-4 metų lietuvis teis Įninkąs. ... .1
^’■’DiDŽlA'USIĖJI ŠIO METO GOVIE'ĄT BAŠITOJAI « VADIMO AUKOS " ' ? . ■■' b
cu-.MASKVA/U^/oCbvjetų Sąjungo? komunis tų partijos ^oentralinis komitėtdd 
įsnkė pravesti tarp sovietų rašytojų ir poetų griežtą valymą, štai jo/ re
zultatai: ,- ■ ■ . ...į ^’’•V

Vakar buvo pranešta, jog dėl politinių ukū-kumtį is savo vietos pabalin 
tas Mikoloj Ticiionov, buvęs sovietų rašytojų sąjungos pirmininkas0 Mich; ;-! 
&©šyšeiikC''/jo i*natų‘rinkinys pnsircdė ii' lietuvių kalba/1 irpostė_Aanai\s;i- 

Aifei kova'■ išmesti•'iš "sąjungos . •-nes jie ?inestovė.jo ant sovietinės valstybės--" 
p&a’tfariHog -ir JcoSalyvavo-sovietinėje kūryteje"* noris pastęrnak /didzicst-' 
sius šių ‘laikų .'rusiškai' rušąo ■■poetus/ pasmerktas, nes jo kūriniai-vr!ųep011'- 

-tlnial”* S’ėvietų rašytojų sąjunga pi’lėmė 'resitlluocįją, pasmerkiančią -visas 
voiknluej kuriuose;yra "vakarų buržuazinių idėjų", ItezoliuGija skatina Tfap- 
ei^friklavuS’ Lenino,^ tul Ino mė^slu kovoti/ prieš kapliui ištini nptsupimą ir ■ 
išaiškinti moderniojo kapital-zao charakterį, kuriame yru įslkunyjuei nau
jo,kruvino karo grėsmė".# . ... • :

» Gauta ^©"Biliūno rinktiniai raštais Galima įsigyti ."Giedros* kioskėa,.
- Rytoj dar galima sutvarkyti vreaumoi-tnB nuo 11 « 3.4 vai. kioske.
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