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EARYŽIUS/AJ?/. Ūkinėj komisijoj Italijos reikalams vakar pareiškė repa
racijų reikalavimus Italijai'penkios valstybės viso 7,5 milljardų dol» su
mai® Politinėj komisijoj Rumunijos reikalams buvo priimtas uzsoreik® ml- <: 
nisterių tarybos pasiūlymas, kad SovoS^ga savo karinius dalinius gali įai- 
lyti Rumunijoj iki Austrija bus okupuotu® Olandijos atstovas Busmann is - 
rinktas Triesto,kaip laisyo miesto pakomioen statutui parengti® Jis nepa
geidauja posėdžiuose spaudos atstovų,nes tie tik trukdą darbą. Jam pritašė 
Australijos atstovas, o sovietai ir jugoslavai liko priešingi. Triesto pa
komisė pradeda šį. vakar posėdžiauti. Teisinėj bei siūlymų komisijoj kilo 
didelis ginčas tarp N®balandijos ir SovoS»gos bei Pranašaijos atotovų0 būk 
šiedu trukdą lair.vus debatus, praleisdami neišvartę Australijos atstovo 
pakeitimus. Anksčiau buvo protestavę sovietai, kad jie gauną rusiškus ver
timus labai pavėluotaii

•_• SAUGUMO TARYBOJ DEBATAI URL UKRAINOS SKUNDO .
' New Yorkns/AP/n Vakarykšolžun S augo Tarybos paoėdy Ukrainos skundas prieš 

.Graikiją buvo daeatuojamaso Ukrainon-užsoreikominiotoris ginčijo nuomonę, 
kad Graikija buvo apskustu propogun-Joa sumetimu is. Jis nurodė dideles sovie
tų aukas kovojo prieš fašizmą. Albanų™graikų pnsionio ginčas vedąs prie 

• tarptnr’into konflikto, Graikijos atstovas jam atsikirto pare iked amatų kad 
neiamumų Graikijoj kortininkui eeą komunistai,Jia nurodė į tai,kad SovoS-C-a 
atsisakė atsiųsti stebėtojų ložto graikų b;.leavimo0 Austrai!jos atstovas 
.pasiūlė Ukrainos • skendą visiškai išimti iš darbut v. irkis; jį palaikė Brazi
lijos atstovas, Nepadarius out; irimo S®Taryba išsiskirstė iki šio vakaro®

"USA 2AVŪJUJ”
OOLUMBUS ,OHIO/Aiy Sanatorius RoW-t Ao Taft,kuris numatomas respubliko

nų kandidatu būsimuose JAV prcH-lentu x-’ra^muone, šiandie išsireiškės"USA- 
yra tokiampat pavojuj, kaip ir prieš karą”on3S demokratų partijos užsienių 
politika bun.kruta.vo o Savo kalboje, pasakyto je respublikonų partijos susirin
kime .dauginusiai vietos skyrė savo nuoĮstatymui išreikšti tarptautinių 
problemų reikalu® Pre z, FoDoRosavglt ir jo pasekėjas pre z. Trumpas "savo 

, politika .pataikavo sovosą jungui Šito pasekmė esanti pauūAvimas ’’daugelio 
' tautų ir milijonų žmonių Rytų Europoj bei Azijoj laisvės ir . komunis

tinio mokslo eustipr ir imsis daugelyje kraštų” o
VIDAUS SUSKURAI RUSIJOJ ? -
LONDOUaS/AP/o Anglijos užo0roilc0min3x tari jos vienas kalbėtojas utsiankė 

bet te. pareikšti, būk angliju- turinti žinių apio vidaus sunkumus So v0S«»go j o 
Tai buvo atsakymus spaudos a tstovams į. jų vžkl'-inrlmą dėl žinios .tlipusios 
’’•SoYcrk Herald Tribune” o

AUGANTI S'OVIETif IT-J<-* • ' ■ ■ •
L0.HD0Njx3/aP/o ffėįvardyti šaltiniui skelbiu, kad žydų, politikai pasl- 

telbėjimuose su Bevinu nurodę didėjančią sovietų įtaką Arto Rytuose« Ara
bų vaįai grasina susitaralę, su biulinu, itent daugiau išsiderėti iš Angį i— 
-jos. Šie grąsinimai atsilieptą į, B e viri o’’nuolaidumo politiką” arabų ytžvll- 
giUo Britų vyriausybė atsimenanti, kad arabai simpatizavo ir HltleriuioŠią 
žinią dar nekomentavo nei arabui, nei britaio
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VIETOS ŽINIOS .
TAUTOS'ŠVENTĖS MINĖJIMAS .. v '
■Jau kalios dienos praėjo po didžiosios mūsų tautinės šventės Vytauto 

Didžiojo.žygiui prisiminti® Bot tos susikaupimo valandos vis dar gyvos 
kiekvieno mūsų ši®ayjo0 Buvoo kuklūs bot rižtingi ir kalbose, ir meniniam 
pasirodyme© Galėjom sic to pasimokyti^!® iš nuotaiku kitų tautybių stovyk
los .gyventojų, kurie mūsų didžiosios šventės atžvilgiu buvo pasyvūs® Kas 
kaltas? Jei mes » daugiau neturėtų tai pasikartoti, ^ei tie kiti, ktirie 
mūsų švenčių ne pripažįsta ■» pas Įdarykime išvadų ateičiai. Ir mūsų vietinė 
spauda ir visi tautiečiai* savo Šventės pareigą atliko pavyzdingai® Gal but, 
duųgjcas pasigedo salėj tautinės vėliavos., gal negirdėjo minint šios šven- 
t-ėū tikrąją prasmę, primenančių žodžių® Kalbėtojai savo gražiomis mintimis 
Žadino’nepalūžti didžioj kovoj už būvį ir tautos laisvę ir, labiau vieni, 
kitus'supratę,-rengtis didžiajam tautos prisikėlimui® Kurio - ne-kurio nuo- 
gastavimai dėl šventės pasisekimo neturint narnės LT Ansamblio bei orkes-- ■ 
tro, nepasitvirtino® Jaunimas ir senimas bažnyčioj bei meninėj daly ste^ . v 
vykios teatre darė visai džiuginančio 'įspūdžio ir parodė, kad pasisekimas 
prlkląitso nuo gero noro ir.pasiryžimo® Savo tarpe turime nemažai stiprių . 
pajėgiį, galimo ir kalnus versti® - .
rū.Mokyklds ir namui, papuošti žalumynais, tautiniais simboliais bei pa- . 
veikslais^stiprino šventės nuotaiką© Stovykloj gyvenantieji lietuviai pra
leido Šventės diėną pakilioj, kad ir kiek graudingoj nuotaikoj. R

MŪSŲ TAUTINIO ANSAMBLIO GASTR01& TOLDOJE©
Rugsėjo 4 d® LTAnsumblia šildos vokiečių katalikų salėje dienos metu 

davė ^Joninių vakaro** /buv©’’Atsisveikinimo5*/ spektaklį su koncertine dali
mi, kuriame atsilankė 'ir vietinės UNRRAos direktorius yrantis. Ypač monta
žas'turėjo didelį pasišokimą® Sekančią'dieną stovyklos-parapijos’bažnyčio
je duotas religinės muzikos koncertas© ’‘Nemunas Žydi” fuldiškiams neteko 
pamatyti,, nes vokiečiai nebedavė' salės©

Rugsėjo 6 d© LT Ansamblis išvyko toliau «’ į Oldenburgą. Mr
SBORTA0

• —.Rytoj 18,30 valo įvykę krepšinio rungtynės tarp I ir II komandų© Tai ; 
bus paskutinis mūsų reprezentacinės komandos pasirodymas, prieš išvykstant 
į Scheinfeld© turnyrą/

Rsiasėjo 8 d© Bamberge t vyko didelis stalo teniso turnyras, kuriami, be 
goriausių-anglų ir amerikiečiu zonų žaidėjų vokiečių, dalydavo ir keli 
lietuviai, jų tarpe visbadeniškis Adomavičius © Vyrų vienetą laimėjo Shan't 
įveikęs finale Schaf 3:0® Mūsiškiams šį kartą nelabai pavyko, nors pasiro
dė, kaip aukštos klasės žaidėjai© Heilus su Vailokaičiu buvo pasiekę kvnr- 
tifinalius, kur pirmasis nelaimingai pralošė, penktame sete turėdamas 15:8 
savo naudai, prieš Vosebein 3:2, o antrasis prieš Than 2:3® Adomavičius, po 
trijų pergalių iškrito prieš Stri xnerį© Atsigriebta vyrų dvejete, kur Mei
lus >» Garankštis laimėjo pirmą vietą nugalėdami Than « Strixner 3:1© Miš
riam vienete Qurunkštis -'plentaitė l’-imėjo trečią vietą© Be mūsų Adomavi
čiaus iš YZiesbadeno dalyvavo latvis Zvlrgsdins, kuris suklupo prieš Meilų' 
0:3.

JUGOSLaVAI SUTINKA PADENGTI NUOSTOLIUS
Radijo Žiniomis, JAV vyriausybės sluoksniai praneša, kad Jugoslavija 

principe sutinka atlyginti žuvusių penkių emeri kiečių lakantį šeimoms. Dėl 
atlyginimo' dydžio derybos dar tebevyksta© • • .

' LONDONAS/A.?/© Gen© Andora pirmado atvyko į Londoną inspektuori-lenkų ka- 
r iuš.o. ;Gal bu t bus Svare t omas lenkų dalinių įjungimas į britų armiją©
- r Gauta:' 55 N ©Gyvenime’*Nr©14, ”Mūaų Kotins’* Nr®3b ir Ž žodynaisangliškai 
lietuviškas / Žemgulio ir žkiaučeliūno/ ix. Iietudčkai^pranoo=angliška6©'r
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ŽINIOS ^PIIS LIETUVIUS
Amerikos lietuviu "Draugas" paduoda įdomiu, ii n iu apie Argentinos lietuvius:- 

’’Lietuviai gal 90 o/o gyvena pačiame Buenos Aires mieste., jo priomodc-.
šiuose ir to patieu vardoprovincijoje, Spėjamai Argontonoje gyvena apie 
30,000 musu tautiečių, čia atvykusia daugiausiai 1986-30 m, Jie įsikūrę ? 
nors ir neištaigiftgai^ tai betgi pekenčiamai, o kai kurisir v^sal gerais • 
Dirba fabrikuose, amatuose, bisnlucae, Kiti nuėję šoferiais, portjė ir ka&*< 
barinėmis tsraautį -į 'turtingųjų namus, Vienus kitas praioco *r įsitaisė 
nuosavas įmones» Žemės ūkia lietuviai mažai kas tou-žei-isa, kaip c-az■lr-.nrnkųį- 
lietuvių vardas gerasj lietuvaitės virėjos ir namų apyvokos tarnaitės gi« 
riamoeii* ieškomos..

Deja, mūsų išeivių tom tikras skaičius Argentineje-, taipgi Uragvajo ja 
bei Brazilijoje, g/venimv kovos neatlaikė ir žuvo. Kartais per didelis įt.-.-k 
y ima n dėl’ mc'toidailhlų nedatoklių, išnaudojimo -.rba apsivylimas bei tėv - 
nės pasiilgimas suardo sveikatų Ir nervus. Buenos Aires, pavyzdžiuipeisą:' u !..«•. 
trinėse ligoninėse ir prieglaudose yra po koletą ix* not po keliolika lio-.p“ 
vių, Dar daugiau narvų pusiausvyra praradusių slankioja gatvėmis ir glau- 
džiasi.pri'o'pažįstamų® Iš dalios sins nelaimoe iššaukiu per didelis pros- 
to stiprybe. vyno vartoj ims. .u, ypač kenksmingus tvankiame Buonos#--Aires eid~ 
miestyjdŽ '. x

Pietų Amerikos lietuvių tautinė nuotaika nepergeriausia, kai kurie jų 
pavcikti.jkomnnletinls propagandos, kiti paskendę inatGTializnio, Jaučiama 
stoka gorųJ intdigontlniu*pajėgų,’tačiau netrūksta išnaudotojų ir anarohis-. 
tų. Argentinoje tokie mušu* tautiečiai laidžių pasipelnimo tikslu laikraš
tėlį, vdjudami ji ."pažangiu ii demokratišku",^bgdsmoralisuo ja-lietuvio' 
darbininkus, -ra ir tvirtų lietuvių patriotų, al&Iūjasi visais tautos rų ■ 
posoinic ir ne lai mentis, prisideda pinigu ir‘darbu prie visų kilnių uzsim? 
j imu. Buenos Airei? priotnuat^ jo Avollanedoje lietuviai turi naują gražią "- 
vų marijonų p'&Btat-ytą,bftžnyčląa Brio jos epiuolasi šv, Kazimiero aoet-rų ■ < 
dama-mokykla, Šsųtuic svo Cioilijos choras, S t i oriai velkiu ’’Lietuvei It.’ 
vinti Oontfcut Argentinoje'’® Lietuvos laisvėn byla ginama vietinė jo span.- 
jo Ispanų kalba o Veikia pora savišalpos os-sugl jų®

Smlgi-aoijca auvuržimai tier noptuūtikintip mp.«iniu būdu rtelvių neįeilei- 
5 ž lama o Dedama pastangų, kad krgontina, Lelija, Čilė, Kolumbija-o-gajt ir 
Uragvujūa įsileistą Idida^nį liėtuvizĮ tremtinių ■ 1s kalcių be ypatingų suvaržys- 
rmjo Individualiai Argentines vizrs gulė tų gauti tie, kuriuos člc kvioatgsi 
artimi giminės, o g^l ir tie, kurie čia anksčiau yra. gyvenę; kuriems pazįg* 
tam! imigraci jos .ėepartejaėote garantuotų trims metams apmokamą darbą® To--* 
kios gurantijca.gaunamos tokių, kurie turi savo įmones ar ūkius, Liatuvi^i 
turintis ji" nuosavus namelius ar vidutinio darbininko uždarbį bsi santaupų; 
tokią garantiją vargiai begautų, . ■ ■

Bėra vilties,’ kad aukštąjį moksląJ?algę lietuviai gautų darbą savo epe-.' ■• 
ol-olybėse, Daugelis poolij argentiniečių negaunu dorbii ir poetų, kokių n.. '■
tų, Ypač tai č;.žn,'.s reiškinys bumasItarIntų mokslų šakose, Palankesnes .j . - 
lygos būtų medikams, agronomams ir in^iriaiiems. Bet ir juos vnz-gįai ku>: 
įstaiga stengtųsi p^aalkviestie lėktų pačiam pasirūpinti vlttt, zatvykue pr
inokti kalbos ir akyliai apsižiūrėti ūėl įsiJsirimo galimybių, čia. pirmojo 
eilėje įverti.®-; žemės ūkio darbiniu k i-is-, Lengvi.-u gauti darbe amat ininkaiio, 
teohainkanis, elektriklninlcumg, Šoferiams ir pejn. Sunkesnės sąlygos statomos' 
fabrikų darbininkams, jos lengvat-mė© virijemu -ii- tarnams, Jei kūe turėtų 
kapitalo, pramonės įmonėlei pradėti, ūkiui nusipirkti ar prekybą-įsteigti - 
galėtų atsistoti ant tvirtoenių kojų. Kum pavyks atvažiuoti į Argentiną, 
kukliai pradėjus nuo bot kurio tl.irbo^ nebijant vargo ir turint inioiatyvos, 
gali būti',praskintas kulias į vieni žmonišką būklę, 'Duonos ir laisvės čir: 
yi’r d.;-.uįi-^K,_ nogu k rt; is iš tolo v. ’ sduojema, Argentinos pilietybę įsigyti i 
mtst*’ ty ufe. mažiaus lai dveji metalo Ji no- visur ir re .’kalinga c "
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
KISENHOVERIS. uTVI ES TA į EUROPA
VA^INGTONAS/UL’/oJAV kurinio dopartomontu sluoksniai pranešė, jug šį mė

nesį geno Eisenhovefis pirmų sykį oficialiai, kaip armijos štabo vadas, 
aplankys.Europą®* Jie susitiks su visų, dalinių vadais ir inspektuos dalį 
507®000 JAV karių Europoje® Prieš išvykdamas gen0 Eisenhoveris rytoj Va« 
Ringtone susitiks su feldmaršalu Montgomery, kuris kartu su Juo vadovauja 
I/i'-iųgo Rasaizlinlo kero metu įsteigtam ir dar dabar tebeveikiančiam bri* 
;ų amerikiečių stebule Montgomery šiuo metu lanko Kanados gynybos įtvirti^ 
jlmttšo Pabrėžiama, kad JAV ir Kanada glaudžiai bendradarbiauja, plnnuoda* 
mos bendrą gynyba, prieš puolimą iš Arktikos .Ledynų®

Europoje Elėerfnoveria staipažins su padėtimi dabartinėse susidūrimų 
BX’ltyeoo Jis gaus pranešimus apie Trieste ginčus, amerikiečių lėktuvų nu- 
mušimą Jugoslav!joje ir JAV pastangas suvienyti Vokietijos zonas® Kelio
nės metu Eisenhover is susitiks su Byrnes a

L’FANKFURTAS/Stoa®Str®/ JAV armijos Europoje štabo vadu paskirtas gent 
Colio Hubusro Spaudos konferencijoje jis pareiškė, jog sakančią vasarą JAV 
ukupaoinlų pajėgų skaičius sumažės iki EOOoOOO vyrų.® ’’Mūsų rolė ola nėra 
dufonzyvinė" ® pabrėžė Hubuiero

VAŠINGTONAS/U’/«• JAV vyriausybė ir UNBRAos-valdininkui užtikrino, jog 
nežiūrint paskutiniu laiku įvykusių susidūrimų, DNRBAca pagalba Jugosla« 
vijai.bus ir toliau teikiamu®
' POTVYNIS PIE1V PRANCŪZIJOJE ' •

PA RYŽIUS/AP/®Vakar išleistam vyt3anaybės pranešima sakoma, kad pietų 
Prancūzijoj įvyko, kaip stiprių lietų pugetanė,, dideliu potvynis, kuris pa-.' 
darė nuostolių šimtais milijonų frankų® Žuvo du Žmonės ir keleto pasigan*’ • 
dama® Geležinkeliai ir plentai apsemti® ’

VERTYBINIAI POPURIAI NEW YGRKD BIRŽOJE KRINTA
NE'.-' YORKAS/A.?/® Peiktą savaitę Now Yorko biržoj buvo kilęs didelis‘su

si Jav.d laimes; per- porą dienų vertybinių popurių laikytojai turėjo 5 mill- 
jardus dolerių nuostolių® Po tu kursai ėmė šiek klok kilti.® Amerikiečių ■ 
vertybiniai popuriai -šią vasarą nukrito daugiau kaip 17 milijardų dolerių* 
Tai sudaro keturias kartus didosnę sauną už paskolą Anglijai®

Now Yorko birža nuo seno.yra laikoma politinių įvykių barometru® Per
eitos savaitės galo būvu manyte, kad kers? kritimas įvykęs dėl įtemptos po
litinės padėties su Sov® Sąjunga® 'iaoiau okepertų tyrimai nustatė, jeg tai 

"įvykę dėl natūralių biržos reiškinių, kuriems greičiau tfcrėjo įtekmės strei
kai® •• ' ■ .< ,

PREKIŲ TRANSPORTĄ!' JTE.7 YORKE NEVEIKIA '
NEW YORKaS/AP/ o Amerikos geležinkelių ekspresų bendrovė vakar davė pa. • 

rėdymą, kad New Yorke galimas tikisi greitai geaetenoių mateto px oinktų**i 
medikamentų transportas® Bendrovė teteri 2®00.0 traneporto priemonių, v te., 
kitos neveikia dėl šoferių atųjlko®

JŪRININKŲ STREIKAS NEW YGRKE TEBEE.ITESTA
•NEW YOKKAS® Vakar posėdžiavo algų stabilizavimo komisija Vašingtone, 

■viiičiau algų pakėlimu klaus imu nepasiekė suterlmo® Jūrininkų streikas tę- • 
dlėsi jr.u ’visu savaitė ir .apima pusę milijono darbininkų® Visuose ameri- 
.iečių uostuose transportas sustojo® Strotkupjaučių daroininkų prof® s^gos 
Šįryt leido yil’klkiaus įvilkti į New Yorko uostą laivus su gyvybiniai rei~ ’ 
kalingomis piekėmis® “ ■ ' •

CIKAGtA/AR/.Laisvųjų telegrafistų profesinė sąjunga nubalsavo prisidėti 
‘prie stye iko, kuris fipia»a visos Amerikos Western Ua&on. tarnauto jus® Strei
kus vyksta dėl algų pakėlimo®
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