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įvairios žinios
Londono radijas pranese:

Karine Vadovybe pasirase su UNRRA sutarti del tolimesnio 
isvietintuju aprūpinimo maistu.

Kaire vakar istisa diena vyko riaušes pries britus. Užmušta 
17 asmenų, apgadinti kaikurie britu pastatai. Egipto ministeris 
pirmininkas pareiškė, kad ateityje jokiu budu neleis pasikartoti 
panašioms riaušėms. ' -

Bombėjuje, Kalkutoje ir Karacijoj ir toliau vyksta jurininku 
streikai. Padėtis kiek susvelnejo Karacijoj. Streikams numalšinti 
pasiusti stiprus, sausumos, juru ir oro daliniai. Oro dalinius 
sudaro parašiutininkai ir aviacija.

Kinijos studentai visur plačiu mastu pradėjo protesto de
monstracijas pries Sovietu Sąjungą del to, kad iki šiol raudonoji 
armija neatitraukė savo daliniu is Mandzurijos.

Roma. Popiežius, iteikdams naujai pašventintiems kar
dinolams skrybėlės, savo kalboje pareiškė, kad isvietintieji, 
jeigu, jie nenori jokiu budu negali būti prievarta gražinami.

Vakar Zem. Rūmuose tęsęsi dabatai užsienio politikos klau
simais, Bevinas konstatavo, kad Anglija ir Sovietu Sąjungą 
šuoliais eina prie karo, tačiau jis negalįs Įsivaizduoti, kad tai 
galėtu ivyktl. Kad galėtu įvykti karas tarp Anglijos ir JAV 
jam negali net prisisapnuoti. Toliau savo kalboje jis pareiškė, 
kad gen. Anderso armija turėtu būti paleista, bet turi būti 
suteiktos garantijos grizusiems i Lenkija kariams, kitaip jis 
nesutinkąs mesti tu kariu vilkui i nasrus.

Kanados vyriausybe vadovaujant Mackenzi Kingui vakar 
susirinko posėdžiui aptarti Sovietu Sąjungos pareiskima sąryšyje 
su susekta špionažo afera. Posėdžio komunikatas nepaskelbtas.

Karališkoji komisija, vedanti šnipinėjimo organizacijos 
Kanadoje tyrinėjimus, savo darbu komunikatą paskelbs ryt. 
Tyrinėjimo darbus komisija baigs kovo 7 d.

Prancūzijos usz. reik. min. Bydaul savo vakar pasakytoj 
kalboje pareiškė, kad numatytoji gegužes menesi Taikos 
Konferencija negales įvykti del to, kad perletai vykstąs taikos 
sutaries paruosimas su Italija ir del kitu aplinkybių.

Maskva. Vakar Stalinas, dalyvaujant Molotovui, priėmė 
Persijos minister! pirmininką Sultanek. Ta pačia diena Stalinas 
priėmė Rumunijos kultūrinio bendradarbiavimo su Tarybų 
Sąjungą draugijos atstovus. Priėmime dalyvavo uzs. reik. kom. 
Molotovas ir Ryšiams su Užsieniu kom. Kemenovas.

Jugoslavijos - Italijos pasienyje vyksta jugoslavu kariuo
menes koncentracija. Kariuomene savo judėjimus Vykdo nakties 
metu.

Buv. Suomijos prez. Rytis nuteistas 10 metu kartargos dar b., 
Lukones ir Tanneris po 5 metus ir 6 men., Ramsaju — 2,5 metu, 
Kukonenas — 2 met. Teisme dalyvavo Kontroles Komisijos 
atstovai (JAV, Anglijos ir Rusijos).

Latviu DP stovykla pagirta uz darbstuma
Būtinumas kiekvienam dirbti ijunge viena latviu DP sto

vykla i didele 'darbo organizacija, taip kad inspektuojants 
armijos karininkas pagyre tos stovyklos komendantą lenku 
atsargos karininka Glaser.

Pulk. Hamilton aplankęs daugeli DP stovyklų labiausiai 
iškėlė komendanto nuopelnus rūpinantis stovyklos vaikais.

Stovykla, kurioje anksčiau buvo apgyvendinti užsieniečiai 
darbininkai, o vėliau karo belaisviai reikalavo daug pastangų 
ja tinkamai sutvarkyti. Kiekvienas gyventojas buvo i jungtas 
i darba, stengiantis tinkamai panaudoti jo specialybes žinias. 
Greitu laiku stovykla virto mažu miesteliu. Glaser pareiškė: 
“Daugumas siu žmonių yra kilę is geru seimu ir iseje 
aukštuosius mokslus. Jie supranta reikalą dirbti, kad užmirštu 
baime gristi namo, nes ne vienas ju negris namo, jei tik ju 
nevers.“ 1

Pradžioje didžiausia problema sudarė palaidas valgymas 
netinkamose vietose ir net lovose. Komendantas jiems nurodi
nėjo i pavojus, kurie kyla del tokios netvarkos. Jis bandė DP 
gąsdinti epidemijų pavojais, bet tai nepagelbejo. Pagaliau 
komendantas irenge valgykla ir privertė visus valgyti tik tenai.

Komendanto pagelbinike jauna mokytoja — latve, susirado 
daug jaunu moterų be darbo, kurias kamavo namu ilgesys ir 
kasdieniai rūpesčiai. Jos visos buvo įtrauktos i darba, — ir 
ilgos bei kamuojančios dienos joms palengvėjo.

Daugelis stovyklos gyventoju tikisi išvykti i USA, Anglija 
ar Australija, kiekvienas mokosi anglu kalbos.

Stovyklos komendantas Glaser, korespondento paklausta^, 
kodėl jis, lenku karininkas ėmėsi darbo UNRRA-oje (uz 2.600 
dol 1 metus) atsake: “As norėjau kaip nors pagelbėt! sienas 
žmonėms, kurie ištremti is savo teviskes. Būdamas lenkas as 
žinau kas tai yra kentėti.

JAV isaiskinimas dėt pabattieciu 
pro-naciu

Vašingtonas, vasario 20 (UP) — Valstybes Departamen
tas tiria žinias apie tai, kad Armija isake pro-nacius baltus* 
išmesti is DP stovyklų, esančius amerikiecu zonoje. ,

Departamentas remiasi faktu, kad JAV niekuomet nepri
pažino Baltijos respublikų Lietuvos, Latvijos ir Estijos pri
jungimo prie Rusijos ir iki šiol palaiko diplomatinius santy
kius su.tomis respublikomis. Todėl pabaltieciu tarpe esą 
naciu simpatikai negali būti gražinami jėga namo. Dau
giausia ka galima padaryti, tai izoliuoti kaipo karo belais
vius tuos, kurie kovojo del naciu, arba savanoriškai dirbo 
jiems.

Kova pries Rusija
Pries kuri laika Valstybes Departamentas isake Armijai, 

kad pabaltieciai neturi būti perduoti rusu užimtoms teritori
joms, nepareiske noro tapti sovietu piliečiais.

Departamentas nori žinoti, ar sitas parėdymas buvo Vo
kietijoje vykdomas.

Tūkstančiai lietuyiu, latviu ir estu isvietintuju asmenų 
stovyklose kovojo pries Rusija kaipo priesbolsevikinio sava
noriu legijono nariai, po to kai Rusija užgrobė Pabaltes 
respublikas.

Pastaruoju metu visi šitie pabaltieciai, iškaitant karius, 
pro nacius, o taip pat neuzinteresuotus civilius asmenis, yra 
maitinami kaip “neutralus“ is JAV kariuomenes karo vald
žios ištekliu.

(“The Stars & Stripes“ Southern Germany Edition 
Nr. 5jl Volume 2, 1946 11. 21)

1



Britas nori žinoti tiesa apie pasauline 
raudonųjų politika

Londonas, vasario 20 (AP) — Buv. ministeris konserva
torius Harold Mac Millanas, kalbėdamas užsienio politikos 
debatų metu parlamente, pareikalavo, kad D. Britanija 
išaiškintu, ar Rusija tik nenorinti dominuoti visame pasau
lyje. Kartu jis reikalavo, kad Churchillio-Stalino-Roosevelto 
nustatyta linija vadovautu didžiųjų jegu politikai.

Mac Millanas nurodė, kad is paskutiniuju keliu savaičių 
Sov. Sąjungos laikysenos aiškėja, kad ji reiškianti pretenzijų i britu su-

■ sidariusius ir pripažintus interesus.
Jis reikalauja, kad butu aiškiai pasisakyta^kas slepiasi uz 

sios Rusijos laikysenos? Ar tai yra tasa tos agresyvios XIX 
a. caro Rusijos vestos politikos, kuri labai aliarmavo kitas 
Europos valstybes? Ar Rusija siekia tos šimtmečiu jėgos, 
kuri viena po kitos glemze kitas tautas ir grėsė net vokiečiu 
ir prancūzu tautoms?

t “Turime sužinoti tiesa“.
“Mes galime sutikti su tuo, kad šie aukščiau nurodyti 

motyvai yra svetimi Sov. S-gos politikai, bet tikra tiesa 
mums žinoti yra būtina, nes nuo jos priklauso musu ir viso 
pasaulio likimas. Bet koks delsimas prives mus prie did
žiausios nelaimes,“ kalbėjo Mac Millanas.

Mac Millanas pridūrė, kad Anglija gali suprasti Rusijos 
pastangas siekant savo saugumo ir gali prileisti, kad jos 
aiškiai matomas “šovinizmas“ to tik ir siekia ir kad jis yra 
tik viena is saugumo jieskojimo formų. Tačiau ar tai kam 
nors patinka, ar nepatinka, pasaulis tikrumoje yra padalin
tas i skirtingas itaku sferas.

Del Italijos Mac Millanos pasakė, kad dabar yra esminis 
dalykas kad formali taika butu sudaryta ir kad tai įvyktu 
greitai, nes tvirtos demokratines Italijos valstybes atstaty
mas yra britu ir viso pasaulio interesas.

Italija atrodo kaip pėstininko figūra šachmatuose
“As bijau,“ pridūrė Mac Millanas, „kad Italija nepasi

darytu tik juokinga pestiniko figūra didžioje diplomatiniu 
•jegu šachmatu partijoje. Tai reikštu jos pačios ir musu pra

žūti.“
Toliau jis pareiškė, girdėjęs gandu, kad ivyksias staigus 

ir dramatiškas posūkis Sovietu Sąjungos užsienio politikoje, 
kiek tai liečia Jugoslavijos pretenzijas i Triestą.

Del Italijos Mac Millanas pasakė, kad dabar yra esminis
■ mas ir pareiga turi būti si: “neapleiskime Graikijos skausmin

game atgimimo ir atsistatymo kelyje.“

Is Lietuvos
(Skaitytojams- pademonstruoti jau pažįstama Tarybiniu 

žinių charakteri.)
. Sausio men. 13, 15, 16 ir 17 d. d. apdovanotos Lietuvos 

motinos turineios daugiausia vaiku: 15 motiny, turineiu po 
9 vaikus — I — mos rusies motinos sloves medaliais; 15 — 
po 8 vaik. — II n. med., 12 — po 7 vaik. — III r. med. ir 
2Q — po 6 vaik. — IV r. med.

Darbininkai labai reagavę i Stalino kalba, pasakyta Mas
kvos mieste; pav. Gumos fabriko darb. Sees naitis, kalbė
damas i draugus; pareiškė norą, kad darbininkai kelty fa
briko prodųkeija ir ta diena esą padirbta 100 poru kaliošu. 
Zefiro fabr. esą pasiekta prieškarines gamybos lygio.

Siauliu apskritis ruoasi pavasario sėjai. Kurseny valse, 
veikia 20 kalviu. Pakruojo valse, esą 6 grudu valymo punk
tai. 52 to grudu išvalyta sėjai. Kėdainių valst. ūkio dir. 
Kuraitis sparčiai ruošiasi sėjai. 1946 m. planuojama Tarybų 
Lietuvoje padidinti kiaulių skaičių.

Šiuo metu Vilniuje gyventojai taip skirstomi: trečdalis 
lietuviu, trečdalis lenku ir trečdalis rusu. Kaune skaitoma, 
kad'rusu yra apie 25.000 Lietuviškos vėliavos ar Vyčio var- 
tojimass griežtai uždraustas. Prasižengusieji tam nutarimui 
baudžiami 15—20 metu kalėjimo.

Atomines bombos išradimas nuo gyventoju buvo slep
iamas. Šiuo metu apie tai jau rašoma, nes partizanai per 
savo laikrascius gyventojams pranese.

Gy ventojai dar nepalausti ir tikisi sulautki geresniu 
dienu.

Šiandien popiet gauta: \
New Yorkas, vasario.22. Prezidentes. Tramanas spaudos 

atstovams yra pareiškęs, kad atomo bombos paslaptis, yra 
apsaugota. Apie Kanadoje įvykusi šnipinėjimą jis nekalbejes 
nei su Anglijos, nei Kanados vyriausybe.

“New York Herald Tribūne“ idejo straipsni, kuriame 
sako; “Pageidaujama, kad Amerikos juros karo laivynoas 
apvažiuotu visa pasauli aplankydamas visus svarbesnius 
uostus kaip Europoje, taip ir Tolimuose Rytuose. Tegul 
visi pamatys Amerikos juros karo laivyną. (Buvo išvardin
ti didės nieji uostai, ju tarpe paminėtas Triestas ir Dar- 
neliai.)

Vienas Amerikos laikraštis sako: “Amerikos kariuome
nes demobilizacija nei kiek nenusilpnina Amerikos karines 
pajėgos.
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