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Varario 22 d. is Londono
Londonas. 22/II-Stalinas priėmė Mongolijos minister! pirmi

ninką. Apie pasikalbėjimo rezultatus nepaskelbta jokiu daviniu.
Londonas. Varšuva paskelbė atsisaukima i lenkus karius 

esančius užsieny, kviesdama grizti i Lenkija pavieniui, nes 
nepavykę susitarti’ gražinimui dabartinėje kariniu daliniu 
sudėtyje. Londone swarstomas pagelbos tiekimas negriztantiems 
i Lenkija lenkams. Dabartiniu metu uszieny yra 200.000 lenku.

Londonas, Rumunijos vyriausybes pirm. Groza pareiškė, 
kad nauji rinkimai galės būti pravesti tik metu gale. Pries 
kelias dienas Groza pasisakė, kad rusai prižadėjo paskolinti 
20 vagonu kviečiu.

Londonas. Kinijoje pries sovietiško demonstracijos išsiplėtė 
ir i kitus miestus Nankina, Schanchaju, Santi ir kit. Sąryšy su 
pries sovietiskomis demonstracijomis, Maskva pradėjo pulti 
Kinijos centro vyriausybe.

New Yorkas. Welson rašydamas apie karo meto aviacijos 
gamyba paduoda sekančius skaičius. Stalinas pries kuri laika 
savo kalboje pasisakė kad SSSR per metus pagamino 40.000 
lėktuvu. D.Britanija 1942 m. pagamino 15.000, 1944 m. jau 44.000 
lėktuvu per metus. JAV 1942 m. pagamino 47.846 o 1944 m. jau 
produkcija pasiekė 96.369 lėktuvus. JAV tarp 1942-44 m. imtinai 
pagamino 230.188 lėktuvus pasiekdama rekordine produkcija.

Londonas. Cangkaiseko sūnūs anksčiau lankėsi Maskvoje, 
kaip ypatingas atstovas, dabar vėl išvyko i Maskva, kad išjudinti 
is mirties taško Kinijos- SSSR pasitarimus.

Londonas. Rusia vėl judina Armėnijos teritorinius reik
alavimus is Turkijos.

Paryžiuje aprobuota Prancūzijos atstovo sutikimas JTO 
atitraukti kariuomene is Sirijos ir Libano.

New Yorkas. Keturi milijonai kinu yra ant bado slenksčio. 
UNRRA skubiai siunčia parama.

Vilnius. Mandzurijoje rodo aktyvumą japonu kariuomenes 
likučiai ir projaponisko nusistatymo asmenys. Japonu kariu 
likučiai pradeda veikti organizuotai, susiranda parama tarpe 
reakciniu elementu Kinijoje ir su Kvantungo armija plečia 
pries sovietiška veikla, skleidžia pries sovietiskus lapelius 
kviesdami užpuldinėti ir mušti tarybinius karius.

Nuo lapkričio menesio banditą užpuolė ir užmušė keletą 
tarybiniu kariu Mugdene. Šita reakcija, Kinijos vyriausibe 
panaudojo propagandai pries Tarybų Sąjungą. Kovai pries 
tarybines dalis sudaryti banditu būriai instrukcijas gaudavo 
is tam tikslui sukurto konspiratyvinio centro. Tarybų Sąjungą 
pasipiktinusi reakcijonieriu ir japonu kariu likučiu veikla.

Lenkijos spaudos pranešimu, Lenkijoje prasidėjo 6 politiniu 
partijų pasitarymas rinkimu klausimu.

Graikijoje nesą rinkimines laisves, nes anglai neleidžia ju 
laisvai pravesti. Jei rinkimai nebus atidėti, kojnpartija nutarė 
rinkimuose nedalyvauti.

Londonas. Is Indijos nuo vakar dienos neatėjo jokiu žinių 
apie naujus issisokimus. “Glasgow“ ir kiti karo laivai stovi 
Bombėjuj. Per sukilimą užmušta 210 ir sužeista 1017 žmonių. 
Pradėtas sukilėliu tarpe tardymas. Ateityje panašus sukilimai 
nebus toleruojami.

Belgijoje provinciniuose rinkimuose laimėjo taipgi katalikai.
Vakar pasibaigė Argentinoje prezidento rinkimai. Kandida

tais buvo isstatyti: nuo darbieciu pulk. Peron ir nuo opozicijos: 
socialistu, komunistu ir liberalu-Tamburini.

Jei nebus pakeltas atlyginimas, antradienio nakti New Yorko 
transporto dabininkai skelbia sreika. Telefonu tarnautojai žada 
paskelbti streiką visame krašte, jei nebus sureguliuotas ju 
atlyginimas.

Londonas. 23/11 Bombėjuj ir Karaci buvo sukilėliu įskeltos 
juodos vėliavos,kaip besąlygines kapituliacijos ženklas. Indai 
kapituliavo poto, kai kongreso nariai paragino nesipriešinti ir 
atstatyti ramuma. Gandhi taipgi kyiete mesti betikslia kova. 
Sukilime dalyvavo 12.000 dalyviu. Bombėjuj suimta 6 komuni
stu vadai. — t

Gen. Mc Narnei pranese, kad JAV imasi globoti 75.000 
pabaltieciu. Gales būti gražinti tik nusikaltėliai.

Karališkoji komisija Kanadoje praneša apie pavojinga padėti 
del susektos snypu organizacijos. Suimta 11 vyru ir 2 moterys. 
Apie sios organizacijos darbus dar nieko negalima esą prąnesti, 
nes dar pareikalaus apie 2-3 savites darbo. Kanados vyriausybe 
esanti labiau suinteresuota, negu ta vyriausybe kuri norėjo 
išgauti žinias.

Maskva. 23/11 mirė Sovietu Sąjungos Švietimo komisaras 
Vladimiras Patiomkinas.

Vasario 23 d. is Londono
Bombėjus. Riaušes dar daugiau įsiliepsnojo, kariuomene ir poli
cija nedaug ka gali padaryti. Dąugiau 10 kv km. miesto plotas 
yra sukilėliu rankose. Sukilėliai mete akmenis ir plytas nuo 
namu stogu i pražygiuojančia kariuomene. Policija pavartojo 
keliose vietose dujas, bet sukilėliu neissklaide. Indijos kongresas 
dauguma balsu nutarė kreiptis i suchilelius; kad jie pertrauktu 
maista. Automobiliai su .garsiakalbiais važinėjo gatvėmis ir 
ragino minia issiskirstyti. Gandhi taip pat kreipėsi i sukilėlius, 
ragindamas nevartoti smurto, nes tuo galima pakenkti Indijos 
busimai nepriklausomybei ir užtraukti dideliu nelaimiu visam 
pasauliui. Bombėjaus miestas atrodo kaip karo laukas su bari
kadomis ir grioviais.
Cunkingas. Šiandiena vėl 6000 studentu demonstravo, reikalau
dami atitraukimo Sovietu kariuomenes is Mandzurijos. Cangai- 
seko suniis išvyko i Maskva, kur bandys tartis zu Sovietu S- 
gos vyriausybe del kariuomenes atitraukimo is Mandzurijos. 
Kairas. Visi moksleiviai nutarė 3 dienas nutraukti mokslą, pro
testuodami pries anglu kariuomenes buvimą Egipte.
Teheranas. Anglu generolas, vadovaująs britu pajėgoms Persi
joje, pareiškė, kad paskutinieji 600 anglu kariu Šiomis dienomis 
apleis Persija, ir kad anglu kariuomene sistemingai buvo eva
kuojama, o jos vieta uzeme persu kariuomenes deliniai. Pries 
išvykstant, jis aplanke kariuomenes vada ir valstybes galva. 
Tokio. Japonijos imperatoriaus žmona, siekdama sudemokratinti 
Japonijos sostą, pirma karta apianka keletą ligoniiu ir kolbejosi 
su ligoniais.

Žinios is Lietuvos.

Vilnius. Universitete studentams dėstoma karinis apmokimag. 
Karini apmokima veda pulk. Adomavičius.
— Mokslu Akademijos prezidentu išrinktas prof. Matulis, pavad. 
Žiugžda, sekr. Bieliukas. Matėm, gamtos prof. Lasas, visuomenes 
moksl. Budrys, nariais: P. Pakarklis, Korsakas Girdzijauskas, 
Dalinkevicius, Vasiliauskas, Indriūnas in Rokis.

Vararto 24 d.
1. Geneva. Pasaulinėj protestantu ir ortodoksu Bažnyčios kon

ferencijoj priimta protesto rezoliucija pries nehumaniška 
priešinga Potsdamo susitarimui vokiečiu iskėėlima is rytu 
sričių. Rezoliucija tarp kitu pasirasė ir Canterbury arkivys
kupas. Konferencijoj prieita išvados, jog yra galimas ir rei
kalingas tam tikruose klausimuose bendradarbiavimas ir su 
kataliku Bažnyčia. Todėl nutarta siekti viso pasaulio krikš
čioniu bendradarbiavimo. ,

2. Bombėjui paskelbtam oficialiam komunikate sakoma, kad 
britai yra padėties viešpačiai. Sukilusieji daminiai grizo prie
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savo pareigu. Tačiau atsargumui yra atvykę nauju kariuomenės daliniu ir keli karo laivai. Kalkutoj ir Koraco taip pat ramu. Jurininku pagristi reikalavimai pazadlta patenkinti. Neramumu priežastys stropiai tiriamos. Tardymo Tribunolas bus sudarytas vėliau. Šiuo tarpu laivu komendantai daro savo pranešimus.3. Egypto ministeris pirmininkas išgavo is studentu atstovybės pažada susilaikyti nuo nauju issisokimu.4.. Maskva labai smarkiai reagavo i Kinijos studentu demonstracijas pries SSSR. Cunkingas kaltinamas varymu propagandos pries SSSR.5. Is Ruhro krašte užgriuvusiu anglies kasyklų gelbėjimo komandos po sunkiu pastangų pavyko išgelbėti 8 žmones, kurie patalpinti ligoninėse.6. Šio mėn. 27 d. Bremene prasideda britu ir amerikiečiu konferencija dėl tarpozoninio susisiekimo sunormavimo.7. Rusu zonos SPD vadovybė 8 pries 3 balsus nutarė susijungti su komunistu partija kas iššaukė britu ir amerikiečiu sluoksniuose tam tikro susirūpinimo. Vakariniu vok. sričių SPD vadovybė šiam rusu zonos SPD vadovybės žygiui nepritaria.8. Prancūzijos pasipriešinimo vokiečiu okupacijai taryba iteike pareiskima vyriausybei, reikalaujanti nutrauki diplomatinius santykius su Franko Ispanija. Pareiskima pasirasė žymus pogrindžio veikimo asenmys.Londonas. Is Bombėjaus pranešama, mieste sukilimai nurmio ir dabartiniu metu visiškai ramu, nors britu šarvuočiai dar gatvėse patruliuoja. Remiantis paskutiniais daviniais, žuvo 210 ir 1017 sužeista. Jurininkai grizta prie savo darbu. Is Karaci žinios dar negautos.Cunkingas. Demonstracijos apėmė dar kelis miestus. Demonstracijos Kinijoje iššaukė Maskvoje reakcija. “Izvestija“ praneša, kad tai yra Cankaiseko agentu darbas, kurie šukele neramumus, laike kuriu Mandzurijoje žuvo keli karininkai. I užmetimus (sovietu), Cankaiseko spaudoje vis daugiau girdisi balsu del santykiu nutraukimo zu Franko vyriausybe. Spaudoje sakoma, kad Franko elgiasi, kaip Hitleris, kadangi buvo nuteisti keli respublikonai mirties bausme. I tai vienas Ispanu laikraštis rašo, "jeigu tas komunistams nepatinka, tai tuo geriau“.Britu vienas laikraštis komentuoja pasiuntimą ministęriu i Indija, kuriame tarp kitko, sakoma "Britanija sutinka atstatyti Indija nepriklausoma, bet neaišku, ar is jos reikia padaryti dvi valstybes, ar viena, kadangi musulmonai nesutinka pasiduoti Indams". Nev-Jork. I Atėnus atvyko Anglijos, Prancūzijos ir JAV atstowai ryšium su Graikijoje artėjančiais rinkimais.Vienas JAV laikraštis rašo: "Kada vyko karas, buvo visiems vienas tikslas-nugaleti priešą. Po karo iškilo reikalas pasauli atstatyti taikos pagrindais, ir del to iškilo JTO. Pastaruoju metu ant JTO vedamos taikos politikos užslinko tamsus debesys.“ Anglijoje girdisi garsai “uz ka buvo kovojama". Tokie patys garsai girdisi ir JAV.Bevino vedama politika atitinka JAV politikai. Amerika pageidauja bendradarbiavimo, bet kam paskutiniu laiku įvyksta nuomonių skirtumai.Maskva. Tass pranešė, kad antisovietines demonstracijos Kinijoje yra rupestingat paruostos reakciniu, elementu, kuriuos, Ko- mintangas-Cangaiseko partija. I Mandzifrija, esą, buvo pasiusti specialus agentai, kurie kurstė ir žadino priessovietiskas muotai- kas, dare sabotažo valksmus ir net nužudė keletą sovietu karininku ir kareiviu.Bombėjus. Neramumai Bombėjuje vis dar tęsiasi, ypač arsus susirėmimai vyksta fabriku rajone. Visur patruliai su tankais.. Oficialiais duomenimis žuvo 189 ir sužeista 1002 žmones. Kalkutoje ir Karaci pasisekė tvarka atstatyti.Cunkingas. Vakar studentai demonstravo Cunkinge, Nankine ir visos Kinijos didesniuose miestuose.Bombėjus. Naujausiomis žiniomis Bombėjuje tvarka vėl sugražinta ir yra visai ramu. Patruliuoja stiprus kariuomenes daliniai.I uosta atvyko karo laivas, o kitas yra pakelyje.
Redakcijos ŽodisDel ne nuo mus“ u pareinančiu priežasčių šiandien laikraščio turinys pakeistas ir nepilnas.

Juokai pro asaras
(Maironio dvasia mus bara)Kas man darbo, jog tėvynė Spaudžia, sopuliai, Jog piktieji ja pamynė, Žudo taip baisiai.Duok stikleli sen, brolyti, Duok uzliet vargus, Šimtą metu pamatyti Duota mums nebus! . .Kas man darbo, jog bažnyčia verkia kruvinai,Jog ja žeidžia tarsi tyčia Patys jos vaikai.Uzrukyt duok, brolyti, Dūmai teuzsklis. Reikia durnais uždaryti Sąžinei akis ...Kas man darbo, jog jaunimąŽudo mums gudai,Jog per mokslą — apjakima Duoda vien tiktai.Sako, sentėviu liežuvisTai dvasia tautos;Sako, išgama lietuvis Be tėvu kalbos ...1 Kas man ta kalba, brolyti, Kuo ji man brangi?!Dar čia buru palaikyti i -Gal mane visi . . .• Sako, mokslas — tai galybe,Ginklas ir viltis;Sako, mokslas — tai galybe, Atidengs akis.Kam tas mokslas man, brolyti,Proto man gana,Kas daug nori išmanyti, Tam apsvaigs galva! . .Kas man darbo, kad ir rėkiaAnt manes kiti, ; : 'Juk ir jie, aukštai isleke,Nusileis visi.l » . ■Miegas lenkia, man, brolyti, Galva jau seniai;Eikim sau pasivartyti Lovoje saldžiai.

Nauji Gaisriniai Signalai Stovykloje
paduodami dideles ugniagesiu sirenos:a. Lygaus tono 1 min. ilgumo signalas-gaisras rytu klokuose (Nr. Nr 4, 5, 6, 7, 8, 13);b. Kintančio (banguojančio) tono 1 min. ilgumo-gaisras teatre ar virtuves rūmuose.c. Lygaus tono 25 sek., pertrauka 10 sek., ir vėl 25 sek.- gaisras vakaru blokuose (Nr. Nr. 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12).d. Lygaus tono 15 sek., pertrauka 10 sek., vėl 15 sek., pertrauka 10 sek., vėl 15 sek.-gaisras garažu rajone.e. Lygaus tono 5 sek. — 1). is ryto 7 vai. sirenos patikrinimas, 2). kitu laiku (nuo 8 iki 17 vai.) r— ugniagesiu susaukimas ne gaisro gesinimo reikalams.
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