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Maitiriiniosi būkle sunkėja
lit" NŽUjorkas. UNRRA-os vyriausias dirėk- r
reMuš temanąs pareiškė, kad pasaulio mat- Queen Elisabeth laivo gaisras 
tinimosi būkle diena is dienos .vis darosi 
Įcrįtjskesne. Jis-kreipėsi i visus importo ir 
eksporto kraštus prašydamas prisidėti šiai 
maisto krizei sušvelninti.

■J-1C - ■ ,-į I ... ■■■ ■Taip pat ir Amerikos darbininku profesines 
Wgahizacijos kviečia taupyti maištą tr tuo. 
bildu prisidėti jtrie tos krizes sušvelninimo.

Minėtais reikalais netrukus i Europa atvyks 
buvęs JAV prezidentas Hooveris, Jis atvyksta 
kaip prez. Trumano ypatingas įgaliotinis 
tyrinėti Europos maitinimosi b.ukle iy surasti 
priemonių, gresiančiam badui išvengti.

1st smyblraa . .j. ■ i ... ... '
P. Hooveris yra kilęs is Kvekeriu, kuriu 

JAV dar yrp 120.000. Kvekeriai yra tikybine 
bendruomene ir pagal jos principus reikia 
tpjlflįk^įgaĮpa . visiems wnonems, nes visi 
žmones yra vieno Dievo vaikai, todėl visi, 
zmoriefe y^-brotfeflr seserys’

■ č’Heoverio-protėviai pries pora šimtu metu 
, is Badeno iškeliavo i Amerika. Tada jie va-
dipęsi Htlpert. , c ... ... .. . . .
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;f. Reikalaujama praplėsti 
Bulgarijos vyriausybe

Londonas. Amerikiečiai pareikalavo 
Bulgarijos praplėsti bulgaru vyriausybe
prasme, kad’1 jon ieitu dvieju opozicijos par
tijų atstovai. Tačiau iki, šiol-ner^ ivyke jo^iu 
pakitėjimu, nors pagal -trijų valstybių Mask
vos susitarimą, bulgaru vyriausybe turėjo 
feuė papildyta opozicijos atstovais. Britai 
parėmė amerikiečiu laikysena Bulgarijos ■pmefc. ŠI5 U i .-i ■
klausime.r V f tfjod ...

Generolo Marsalio kelione į
Londonas. JAV pasiuntinys Kinijoje ge

nerolas Marsalis vyksta is Cungkingo i Va
šingtoną padaryti pranešimo prezidentui 
Tfumariui apiė esančia Kinijoje būkle.

.am si u; eis n .c; si- coiiuM , .dv • • n j

tįg .uboA YPATINGA EUROPOS :
.Lutėse MAITINIMO KONFERENCIJA į

:’• Londonas. Balandžio 3 d. Londone '■
=i*yks ypatinga Europos maitinimo :

i klausimui svarstyti konferencija. Ji Į 
t. į u-.ieškos budu kaip ispitį is susidariusios i 

į būkles ir issįversti iki sekančio der- i 
J. „ liaus- Po sips konferencijos ivyks pla- , s 
: tesnes reikšmes konferencija, kuri Į 

’•^’svarstys viso pasaulio maitinimosi i 
^• problemsis: -. nplmšil

i t

Southampton. Quen Elisabeth didžiausiame, 
į 85.000 tonu pasaulio .laive kilo didelis gaisras. 
Sis laivas karo metu buvo naudojamas ka
riuomenei gabenti, nesenai jis atplaukė is 
Naujorko 
rejo būti 
mas kaip

Gaisras 
medvilnes ir tvarsliavos skyriuje. Sis gaisras 
buvo užgesintas po pusantros valandos; ge
sino 8 ugniagesiu komandos.

Tai yra septintas didelis laivu gaisras, 
kuris ivyko trumpu laiku britu uostuose. 
Anglu laivininkystes įstaigos prileidžia, ' kad 
kaikuriais atvejais gaisrai buvo kaipo sabo
tažo veiksmai.

i Southampton;!-Anglijoje. Jis tu- 
vel North Atlantic Line naudoja- 
keleivinis laivas.
kilo laivo ligoninėje, greičiausia

Auglu-amerikieciu sąjungą 
neaktualus dalykas

Londonas. Britu parlamente buvo paklau
simas užsienio reikalu ministeriui del anglu- 
amerikieciu sąjungos. Atsakydamas Mac 
Noel pareiškė, jog .anglu-amerikieciu sąjungą 
nėra aktualus dalykas, nes Jungtiniu Tautu 
Organizacijos rėmuose gali būti sukliudyta 
bet kuri pastanga uzpuolikiskam karui.

Graikijoje būkle sunkėja
Ir darbieciai prašo rinkimus atidėti

Londonas. Graikijoje politine būkle dar 
labiau paaštrėjo, kai graiku min. pirminin
kas Sofulis pareiškė, kad rinkimai Graiki
joje kovo 31 diena ivyks. Graikijos min. 
kabineto vienuolikos nariu, ju tarpe ir mini- 
sterio pirmininko pavaduotojas atsistatydino 
arba įteike atsistatydinimo rastus.

Anglijos uzs. reikalu ministeris Bevinas, 
atsakydamas Graikijos min. pirmininkui i 
jo rasta, kuriame buvo kalbama apie sun
kumus įvykdyti Graikijoje rinkimus kovo 
31 diena apgailestauja, kad kairiosios 
partijos nedalyvaus rinkimuose. Galima 
prileisti, — sako Bevinas, — kad sios parti
jos nesitiki tautos pritarimo. Nėra pagrindo 
atidėti rinkimus, nes nežinoma, ar kairiosios 
partijos dalyvaus sekančiuose rinkimuose.

Ta proga tenka pastebėti, kad anglu par
lamento 78 .nariai, darbieciai, iteike Anglijos

Rumunu socialdemokratu 
nutarimas

Londonas. įvykstančiuose rumunu parla
mento - rinkimuose rumunu socialdemokratu 
partija nutarė dalyvauti viename sarase su 
komunistais. Po nutarimo socialdemokratu 
partijos vadas pareiškė, kad su šiuo nu
tarimu negali sutikti, nes nutarimas buvo 
nubalsuotas ne slaptai. •

Anglija parėmė Amerikos 
protestą

Londonas. Kaip žinoma, Amerika yra įtei
kusi Sov. 
įrengimu 
sija. Prie 
Anglija.

Rusijai protesto nota del pramones 
is Mandzurijos išgabenimo i Rū
sio Amerikos protesto prisidėjo ir

Aiškėja italu rinkimu duomenys
Bernas. Italu savivaldybių rinkimai praėjo 

ramiai. Galutini duomenys dar nepaskelbti, 
bet is daliniu rinkimu duomenų aiškėja, kad 
esama pakrypimo i kaire.

Azijai gelbėti komitetas
Naujorkas. Amerikoje susikūrė komitetas 

Azijai nuo bado gelbėti.. Komiteto priešaky 
Pearl Buck.

P. Ruzveltiene vyks i Rusija
Naujorkas. P. Ruzveltiene kaip zurmaliste 

ketina šia vasara aplankyti Sov. Rusija.

užsienio- reikalu ministeriui rasta, prašydami 
rinkimus Graikijoje atidėti.

Sąlygos del rusu - turku sąjungos
Londonas. Kaip JAV užsienio reikalu mi- 

nisteris Byrnes pranese, Sov. Rusijos vyriau
sybe painformavo Turkija, kad pries suda-. 
rant Rusijos-Turkijos sąjungą turi būti ve
damos derybos del Dardanelų ir turku pro
vincijų Karšo ir Ardahano.

Rusijos kariuomene apleido

Mukdene susirėmimai
Londonas. Kinai oficialiai dar nepatvirtino, 

kad Sov. ------ 
Mukdeną.

Naujorkas. 
is Mukdeno, 
kinu komunistu ir kinu centrines vyriausy
bes kariuomenes.

Atitraukus rusams kariuomene 
ten prasidėjo susirėmimai tarp
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Rusai dar neatsake persu klausimu
Londonas. Britu Charge d’AfEaire Maskvoje 

pakartotinai kreipėsi i Sov. Rusijos vyriau
sybe klausdamas, kodėl ji neatsake i britu 

- vyriausybes nota, kurioje buvo klausiama, 
del ko neatitraukta is Persijos rusu ka
riuomene. Pastebėtina kad iki šiol dar nėra 
gautas is rusu atsakymas i anglu amerikiečiu 
įteiktas notas Persijos klausimu.

. Persu kairiųjų — tudistu partija priešinga 
parlamento kadencijos prailginimui. Ji rei
kalauja paleisti parlamenta ir tuojau rinkti 
nauja. Savo argumentams sustiprinti, tu- 
distai ruošia demonstracijas prie pat parla
mento, trukdydami jam dirbti.

Londonas. Kovo 12 d. įvyksta uždaras 
persu parlamento posėdis, kuriame dalyvaus 
'ir ka tik is Maskvos grizes persu ministeris 
pirm. Sultaneh.

Vašingtonas. Prezidentas Trumanas spaudos 
konferencijoje pareiškė, kad didz. trijų 
valstybių susitikimas nėra numatomas. I kai 
kuriu spaudos atstovu klausima, ar Jung

tiniu Tautu Organizacija subyrėtu, jeigu 
Sov. Sąjungą atsisakytu atitraukti savo 
kariuomenes dalinius is Persijos, preziden
tas atsake, kad jis tvirtai tiki jog JTO 
įvykdys savo nusistatymą. Be to, jis netiki 
kad Rusija ketintu eiti atskiru keliu.

Londonas. Konservatorių laikraštis “York
shire Post“, ryšium su amerikiečiu įteikta 
nota rusams, del ju kariuomenes neatitrau
kime is Persijos rašo.

Amerikos reikalavimas pagal sutartis ati
traukti Sovietu kariuomene is Persijos ivyko 
dramatiniu staigumu, bet yra visiškai sup- 
rantamas. Reikia tikėtis, kad Maskva nedels 
patenkinama sprendimą padaryti. Iki šiol 
yra nuomone,, kad rusu valstybes vyrai su
darant sutartis, buvę sunkus ir atkaklus 
derybų partneriai. Tačiau galima butu pasi
tikėti, kad karta ju sudarytos sutartys bus 
ištikimai išpildytos. Ar Rusija leis tam 
įvykti, kad pasauly susidariusi nuomone 

susvyruotu.

Britu imperijoje 
neramumu priežastys

Anglu liberalu laikraštis “News Chronicle“ 
ryšium su neramumais Indijoje ir Egipte 
rašo:

Niekuomet Britu imperija neturėjo vienu 
metu pakelti tiek daug sunkiu mėginimu 
įvairiose savo imperijos vietose, kaip dabar. 
Siu krizių priežastys yra visai aiškios. Indi
jos ir' kitu kraštu vis didėjąs noras būti 
nepriklausomais yra ypatingai dviem fakto
riais sustiprintas. Pirma - musu pareiškimu 
Atlanto Chartoje, kurioje yra pasakyta: 
“Mes gerbsime visu tautu teise joms pačioms 
savo valdymosi forma pasirinkti“, ir antra - 
tikint, kad Didz. Britanija yra šio karo tiek 
išvarginta, jog šiandien lengviau prieinama 
negu anksčiau. Tokioje bukleje Britu Impe
rijos egzistencija priklauso nuo musu pačiu 
politikos išmintingumo ir pasiryžimo. Tačiau

Komunistu spauda apie Churchillio kalba butu didele klaida manyti, kad Didz. Bri-> 
tanija pakęstu savo imperijos skaldymą del

Maskva. Laikraštis “Pravda“ pateikia il
gesnes Churcillio kalbos ištraukas ir kaltina 
ji noru sukurstyti kara- pries Sovietu Rusija. 
Esą Churchilio siūlomoji anglu amerikiečiu 
karine sąjungą butu nukreipta pries Sovietu 
Sąjungą? Churchillio palaikoma jėgos poli
tika reikštu Jungtiniu Tautu Organizacijos 
likvidavimą ir anglu amerikiečiu vies- 
patavima. — ,

Londonas. Anglijos komunistu laikraštis 
“Daily Worker“ rašo, kad Churchillio pa
sakytoji kalba yra viesas kvietimas sudaryti 
nauja antikomunistini pakta — anglu ameri
kiečiu asi, kuri butu nukreipta pries Sov. 
Sąjungą. Naujoji Europa, pries kuria Chur- 
chillis visomis priemonėmis kovoja, išaugo 
ant nauju demokratiniu pagrindu. Darbinin
kai, ūkininkai ir proto darbininkai bus sei
mininkai savo salyse. Churchillio kalba yra 
issaukimas britu tautai ir britu darbininku 
vyriausybei. Tai yra paskutinis konservatorių 
mėginimas britu vyriausybe i painioti i Rusi
jai priešingu intrygu tinklą.

Giovanni Papini apako
Roma. įžymus kataliku rastytojas Giovani 

Papini apako. Jis buvo laikomas fašistu, 
todėl naujosios italu vyriausybes buvo 
išskirtas is krašto politinio ir literatūrinio 
gyvenimo. Kaip atsakyma i šia priemone jis 
išleido knyga, vardu “Popiežiaus Celestino 
VI laiškas žmonėms“.

Amerikiečiu okupacines zonos 
būstine bus Berlyne

Frankfurtas. Amerikiečiu okupacines zonos 
vyriausioji būstine nuo balandžio 1 dienos 
is Frankfurto perkeliama i Berlyną. Karines 

vadovybes pareigos bus perimtos amerikiečiu 
karines vadovybes įstaigos (Office of Military 
Government for Germany, US (“OMGUS“.) 
Tuo budu amerikiečiu karines vadovybes 
viršininkai Bavarijai, Grofi-Hessenui ir 
Wiirttembergui-Badenui priklausys generolui 
Lucius D. Clay.

Švedija istos i JTO
Londonas. Švedu ministeriu kabinetas 

patvirtino pasiulyma del Švedijos įstojimo 
i Jungtiniu Tautu Organizacija.

Po suvažiavimu
Tremtiniu visuomene su nekantrumu lauke 

suvažiavimo. Ji norėjo išgirsti apie nuveik
tus vyriausio komiteto darbus, pareikšti per 
atstovus ir kviestinius savo pageidavimus ir 
kritika. Ji troško naujos Tremtiniu Bend
ruomenes organizacijos ir vadovybes, kuri 
aktyviau ir gyviau dirbtu organizacini ir 
kulturini darba.

Pozityviausias suvažiavimu žygis — tai 
persiorganizavimas demokratiniais pagrindais 
i nauja tremtiniu bendruomene ir vadovybes 
išrinkimas. Senoji visuomenine organizacija 
susilaukė švelnios kritikos, nes ji neatliko 
daugelio kulturiniu ir organizaciniu uždavi
niu. Atstovai reiske nepasitenkinimą del 
silpnu rysiu centro su periferijomis. Reikia 
tikėtis, kad naujoji vadovybe bus aktyvesne, 
labiau bendraus su issimeciusia visuomene, 
daugiau dirbs kultūros srityje.

Suvažiavimai, be pozityviu darbu, šukele 
dalyviu abejone del musu organizuotumo. 
Atrodo, kad mes dar nemokam kaip reikia 

smurto viduje arba del spaudimo is salies.

Ispanijos klausimas nesudaro 
pasaulio saugumui grėsmės

Londonas. Anglijos ir Amerikos vyriausy
bes atmeta prancūzu vyriausybes siūlymą, 
kuri remia ir Sovietu Sąjungą, iškelti Ispa
nijos klausima JTO Saugumo Taryboje, nes 
Franco režimo klausimas nesudaras pasaulio 
saugumui grėsmės.

suvažiavimams pasiruošti ir juos tinkamai 
pravesti. Kai kuriose apygardose atstovai 
buvo išrinkti ne pagal statutą ir ne demo
kratiniu budu. Suvažiavimo metu dalyviai 
isivele i nenaudingas, bergždžias diskusijas. 
Šiandien mums ne laikas skaldytis i didlie
tuvius ir mazlietuvius, išrinktuosius ir at
stumtuosius, i dešine ir i kaire. Bendram 
uždaviniui žygiuose del laisves reikalinga 
didžiausia vienybe, kurios, deja, nejaučiame.

Žymi suvažiavimo neigiamybe — tai per 
didelis abstraktumas, plepumas. Atrodo, kad 
musu veikėjai mėgsta posėdžiauti, filosofuoti, 
ginčytis, bet nespresti konkrečiu uždaviniu, 
ieškoti realiu budu, organizuotai, planingai 
veikti.

Nuo kalbu i organizuota darba. Mažiau 
posėdžiu, mažiau ginču, rietenų, tuščiu kalbu, 
daktariškos retorikos, daugiau pozityvios, 
planingos ir energingos veiklos del bendro 
tautinio ir valstybinio intereso — laisves 
ir nepriklausomybes. St. Vk.
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