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Trumanas kviečia bažnyčia 
gelbėti pasauli

Columbus, Ohio, III. 6. Prezidentas 'Tru
manas saukia tikinčiuosius talkon. Pasaulis 
turi nebijodamas ir nevaržomas naudoti 
atomine energija. O tat bus Įmanoma tik 
tuomet, jei bus vadovaujamasi aukštos mo
rales principais.

Prezidentas Trumanas pareiškė Krikscio- 
n» bažnyčių federacijos tarybai Ameri- 
k!v*>, kad atomines energijos išradimas pa
state žmonija tarp dvieju galimybių: būti 
sunaikintai arba pasiekti milziniskus ekono
minius ir kulturinius laimėjimus. Tačiau tik 
aukštiems moraliniams principams vadovau
jant galima butu sutvarkyti šia nauja jėga 
ir ja panaudoti, žmonijos gerovei kelti. Pa
saulis gali isklikti nesunaikintas tik tuomet, 
kai si. nauja žmogaus išrasta jėga bus pri
žiūrima dar stipresnes dvasines jėgos.

Jis nurodo reikalą tai dvasinei jėgai susi
kurti, kad tuo budu butu galima pilnai is- 
nauduoti pasaulyje iškovota laisve, kuri siu 
metu vėl skėsta naujo teroro ir nauju kon
fliktu pavojuose.

Trumanas nurodė, kad šiuo metu pavydas, 
gobšumas ir netolerantiškumas vėl įsivy
rauja pasaulyje ir kad susidariusi padėtis 
šaukte saukia dvasiniu jegu atbudimo tiek 
žmogaus — individo, tiek tautu gyvenime. 
f Szidentas pabrėžė, kad jeigu bažnyčia 

negales to pasiekti, mes stovime neišven
giamos katastrofos kely.

Ta proga prezidentas Trumanas prase 
taupyti maista, idant galimą butu isgelbeti 
badu mirštančius milijonus Europoje, ''Azi
joje ir Afrikoje žmonių. “Mes negalime visu 
ju išmaitinti, bet mes galime daug padėti. 
Taupykime maista.“ — baigė prezidentas.
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j VYRIAUSIAS LIETUVIU TREMTINIU :
Į BENDRUOMENES KOMITETAS
: Šiomis dienomis baigėsi Lietuviu. :
; Tremtiniu bendruomenes atstovu šuva- : 
; ziavimas. Atstovai isklause aktualiai- : 
; siais lietuviams klausimais pranešimus, : 
: apsvarstė bėgamuosius klausimus ir : 
; išrinko .Vyriausia Lietuviu Tremtiniu : 
; bendruomenes komitetą. I komitetą : 
Į išrinkta prof. Končius, M. Židonis, :

J. Audėnas, kun. Sidaravičius .Vilkaitis, i 
Sim. Suziedelis, A. Ceicys ir J. : 
Grigolaitis.
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Italai renka savivaldybes.
Londonas. Kovo 10 d. ivyko italu savival

dybių rinkimai. Po 25 metu pertraukos pir
ma karta laisvai buvo renkama 450 miestu 
ir kaimu savivaldybes. Šiuose rinkimuose 
budinga dar ir tai, kad pirma karta daly
vavo moterys.

Gegužes men. gale bus renkamas italu 
steigiamasis parlamentas (seimas). Per siuos 
rinkimus paaiškės ir Italijos valdymosi 
forma: ar ir toliau Italija pasiliks karalyste, 
ar taps respublika.

Tarptautine monetarine 
konferencija.

Londonas. Šiomis dienomis Savanoj (USA) 
prasidėjo tarptautine monetarine konferen
cija. Dalyvauja 35 valstybių atstovai. Ka
dangi ne visos valstybes yra ratifikavusios 
Bretonwoodso monetarine sutarti, del to sios 
sutarties neratifikavusios valstybes pasiuntė 
tik stebėtojus. Tokiu valstybių yra 9, tarp 
ju ir Sov. Rusija.

Konferencija svarstys visa eile finansiniu 
klausimu, tarp ju ir Tarptautinio banko 
įsteigimo klausima.

Prezidentas Trumanas, sveikindamas kon
ferencija, pažymėjo, kad sveikas ūkis yra 
gerbūvio pagrindas.

Kairieji boikotuoja Graiku 
parlamento rinkimus

Londonas. Graiku vyriausybe savo notoj 
Anglijai nurodė, kad ji numato sunkumus 
ryšium su numatytais kovo 31 d. įvykdyti 
parlamento rinkimais. Kairiosios partijos, 
norėdamos rinkimus atidėti, nutarė juos 
boikotuoti.

Britu vyriausybe atsake, kad ji nesutinka, 
idant parlamento rinkimai butu atidėti, nes 
ji pažadėjo po rinkimu tuoj savo kariuomene 
is Graikijos atitraukti. Todėl rinkimu atidė
jimas tik uždelstu kariuomenes atitraukima.

Graiku ministeris pirm. Sofulis pareiškė, 
kad nežiūrint penkių ministeriu atsistatydi
nimo ir numatomo sestojo atsistatydinti. 

įtempimas Persijoje.
Londonas. Persijoje iki šiol nieko nauja 

neįvyko. Padėtis tebera labai įtempta ir 
neaiški. Pažymėtina, kad Sov. Rusija dar 
neatsake i anglu ir amerikiečiu notas del 
priežasties, kodėl neatitraukta raudonoji 
armija is Persijos. '

Persu ministeris pirm. Sultane yra atsi
dūręs keblioje bukleje, nes kairiosios parti
jos reikalauja paleisti parlamenta. Persu 
parlamentas turėtu būti paleistas kovo 11 d. 
ir tuojau turėtu sekti naujo parlamento rin
kimai. Tuo tarpu, pagal persu konstitucija, 
negali būti naujo parlamento rinkimai, kol 
persu zemeje tebera svetima kariuomene.

Britai akyliai stebi įvykius Persijoje.

Ko nori rusai is persu.
Pagal esamas žinias, Sov. Rusija Persijai 

stato siuos 6 reikalavimus:
1. Tarp Sov. Rusijos ir Persijos turi būti 

sudaryta sąjungą,
2. Persu vyriausybe pripazista Azerbeld- 

zano autonomine vyriausybe,
3. Persija suteikia Sov. Rusiajai naftos 

koncesijas,
4. Persija grinddzia savo užsienio politika 

pagal Sov. Rusijos užsienio politika,
5. Sov. Rusijos kariuomenei pasitraukus is 

Azerbeidzano, sudaroma Azerbeidzano gink
luotos pajėgos, vadovaujant Sov. Rusijos 
kariniams patarėjams, Sios kariuomenes 
dalys statomos Sov. Rusijai svarbiose strate
ginėse vietose.

6. Iki siu reikalavimu priėmimo, persu 
vyriausybe palaiko dabar raudonosios kari
uomenes užimama poziecija.

(“Schwabisches Tageblatt" Nr. 19.)

Graikijos vyriausybe neatsistatydins ir ne
pakeis savo nusistatymo del rinkimu, kurie 
turi įvykti kovo 31 d.

Ka svarstys JTO »
Naujorkas. Jungtiniu Tautu Organizacijos 

(JTO) Ūkio ir Socialiniu reikalu tarybos ar
timiausias posėdis bus Naujorke gegužes 
25 d. Be to, sios tarybos ypatingas komite
tas gegužes 3 d. Londone pradės diskusijas 
pabėgėliu klausimu. Antrasis komitetas su
sirinks gegužes 15 d. ■ Paryžiuje sveikatos 
būkles visame pasauly pagerinimui paruosti.
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Pareiškimai del
Londonas. Franco ministeriu kabinetas 

buvo susirinkęs svarstyti Anglijos, Prancū
zijos ir JAV pareiškimo, kuriuo buvo pas
merkiamas franco režimas ir reiškiama vil
tis, kad Ispanijoje bus sudaryta laikina vy
riausybe, kuri paruoš sąlygas demokratinei 
santvarkai. Ispanu vyriausybes vardu buvo 
pareikšta, kad Ispanijos valdžios forma yra 
jos vidaus reikalas, i kuri niekas neturįs 
teises kistis. k • - ■

Maskvos laikraštis “Pravda“ rašo, kad šito 
3 valstybių pareiškimo nepakanka. Esą rei
kalingos priemones, kad Franco režimas 
butu pakeistas.

Maskva. Ispanu komunistu partijos vadai 
Prancūzijoje veda pasitarimus su ispanu 
egziline (emigrantine) vyriausybe, jos galva 
Hiraliu, su katalonieciu respublikonu ir 
basku vadais del Ispanijos dabartines vy
riausybes reorganizavimo Hiraliui vadovau
jantį antlfrankiskos santvarkos įvedimo ir 
fašistines diktatūros nuvertimo.
. i

Naujas Suomijos prezidentas.
■ Maskva. Suomijos prezidentas maršalas 

Manerheimas del senyvo amžiau? ir nesvei
katos atsistatydino. Kovo 9 d. suomiu parla
mentas rinko nauja prezidentą, Kandidatais 
buvo pasiūlyta Pasikivis ir Stolbergas. Pa
sikivis gavo 159 balsūs, o Stolbergas - 14. Po
sėdy truko 15 atstovu. Tuo budu parlamento 
pirmininkas pasbelbe, kad Suomijos prezi
dentu yra išrinktas Pasikivis.

Britu laivyno manevrai.
Londonas. Artimiausiomis dienomis ivyks 

Anglijos karo laivyno didesnieji manevrai 
ties Ispanijos krantais, netoli Gibraltaro. 
Manevrams netenka suteikti kurios nors po
litines reikšmes, nes jie yra prieškariniu 
manevru atnaujinimas, kurie kasmet, pava
sari buvo atliekami Anglijos teviskes ir 
Viduržemio juros karo laivyno.
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Andriejus Vlasovas bus teisiamas.
Frankfurtas. Buvęs raudonosios armijos 

gen. Įeit. A. Vlasovas, kuris 1942 metais pa
teko vokiečiams i nelaisvė ir paskutiniais
karo menesiais su keturiu šimtu tukstanciu 
rusu kareiviu armija kovojo pries sąjungi
ninkus, buvo Čekoslovakijoje suimtas. Jo 
byla numatyta svarstyti vėliau. Jo kariuo
menes dalyviai, kurie pateko rusams i ne
laisve, jau yra nuteisti kaip išdavikai.

Turkija įstojo i UNRRA.
Londonas. Turkija įstojo 1 UNRRA-os or

ganizacija kaip nario mokesti mokanti 
valstybe.

Churcbillio kalba.
Naujorkas. Šiuo laiku JAV viesis p. Chur- 

chillis pasakė trecia is eiles kalba. Si karta 
jis kalbėjo Vašingtone JAV karininkams 
apie britu ir amerikiečiu bendradarbiavima. 
Siame susirinkime dalyvavo ir gen. Eisen- 
howeris.

Franko valdžios
į

Any!u ir prancūzu kariuomene 
pasitraukia is Sirijos ir Libano.
Londonas, Prancūzai ir anglai yra sutarę 

del Sirijos ir Libano evakuacijos. Pagal 
JTO Saugumo tarybos rekomendacija, pran
cūzu kariuomene jau pradėjo trauktis is Si
rijos ir pasitraukima baigs balandžio 30 d. 
Iki to laiko Sirija apleis ir anglu 
kariuomene.

Is Libano prancūzu kariuomene bus ati
traukiama palaipsniui ir pasitrauks iki 1947 
m. balandžio 1 d., o anglu kariuomene — 
pasitrauks iki s. m. birželio pabaigos.

Visa amerikiečiu okupuota zona 
valdys 3 armija.

Frankfurtas. Amerikos kariuomenes sta-4 
bas Frankfurte pranese, kad ateity visa 
amerikiečiu okupuota Vokietijos ’ dali valdys 
amerikiečiu trecioji armija ir. kad nuo ba
landžio 1 d. jos vyriausia būstine perkeliama 
is Bad Tolzo i Heidelbergą.

Tikrins DP.
Ffankįurtas. Amerikiečiu zonoje esančiu 

325.000 DP (isvietintu) bus atliktas nuodugnus 
patikrinimas tikslu nustatyti karo nusikalte- 
liums ir kaloboracionistus (bendradarbius).

Jugoslavu kariuomenes 
judėjimas pasieny.

Londonas. Anglijos vyriausybe paprašė 
Jugoslavu vyriausybe paaiškinti* del didelio 
jos kariuomenes judėjimo išilgai Morgano 
linija, kuri tęsiasi nuo Triesto iki Austrijos 
sienos. Išilgai sios linijos esą sutraukta daug 
jugoslavu kariuomenes.

Jugoslavu vyriausybe paaiškino, jog sis 
kariuomenes judėjimas esąs paprasti ka
riuomenes manevrai.

Radarine raketa kovai 
su atominėm bombom

Vašingtonas, III. 6. JAV karo ministerijos 
atstovas pareiškė, kad radaro pagalba val
doma rakieta bus panaudota kovai su ato
minėmis bombomis.
. Šia vasara oro pajėgu vadovybe išbandys 
ta rakieta White Sands, N. M. poligone.

Vienas kariuomenes kalbėtojas pareiškė: 
“Atominiu bombų puolimo pavojus musu 
miestams ir pramones centrams, puolant 
juos stratosfera siunčiamomis rakietomis, 
gali būti žymiai sumažintas, jeigu pavyks

Rusai traukiasi is 
Mandzurijos

Naujorkas. JAV yra Įteikusios Sov. Rusijai 
nota del išgabenimo is Manczurijos sunkio
sios pramones. Rilsai buvo pareiškė, jog 
pramones Įrengimus jie išveža pagal susi
tarimą tarp JAV, Kinijos ir Sov. Rusijos. 
Tačiau JAV užsienio reikalu ministeris 
Byrnes šita pareiskima’ paneigė.

Iki šiol dar nėra gautas is Sov. Rusijos 
atsakymas i šia nota.

Atitraukus Sov. Rusijai savo kariuomene 
is Mukdeno, įtempta padėtis Manczurijoje 

-kiek susvelnejo. Kinai tikisi, kad - sis Sov. 
Rusijos kariuomenes atitraukimas bus prad
žia visuotino Sov. Rusijos kariuomenes 
atitraukimo ~is Manczurijos.

Pasitarimai del pasaulio 
maisto atsargu.

Naujorkas. Britu žemes ūkio ministeris 
Smith atvyko i Vasingtona. Čia jis. veda 
pasitarimus su amerikiečiais del tarptautines 
ftiaisto būkles ir pasaulio maisto atsargu.

Badas Kinijoje.
Naujorkas. Kinijoje, Hupe provincijoje, 

nuo bado ir užkrečiamu, ligų mirė 59.000 
žmonių. Kinijai gresia bado pavojus, jei 
artimiausiu laiku nebus gauta is Kanados ir 
JAV maisto.

Ir Japonijai reikalingi didesni maisto 
tiekimai, nes ir jai gresia badas.

Nustatoma Jugoslavijos siena.
Londonas. Trieste Įvyko pirmasis kėturiu 

didz. valstybių (Anglijos, Prancūzijos, JAV 
ir Sov. Rusijos) komisijos posėdis nust Ai 
Jugoslavijos-Italijos sienai, Komisija tmes 
nustatyti vietoje ir pasiūlyti tokia Italijos- 
Jugoslavijos siena, kuri atitiks gyventoju 
dauguma. .

panaudoti vokiečiu rakietu principus) su. 
jungiant juos su radarine valdymo sistema“.

Manoma, *kad tokia rakieta gali būti pa
siusta statmeniskai iki 130 km aukščio, va
dinasi 45 km aukščiau, negu iki šiol buvo 
manoma.

Žinoma radaro" savybe surasti kliūtis, 
neseniai sėkmingai panaudota ir siunčiant 
spindulius i menuli, ' norima panaudoti ra- 
kietai, kuri skrodžia stratosfera 4.600 km 
greičiu per valanda.

(The Stars & Stripes Nr. 68, 1946. III. 7.)
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