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Persai pateiks Saugumo Tarybai ginčąLondonas, 3. 15. Persu karo ministeris Amadi spaudos atstovams, pareiškė, kad Persijos sachas prašys JTO Saugumo Tarybos artimiausiame posėdy, kuris ivyks kovo 25 d, Naujorkc iškelti persu rusu ginčą.Kaip žinoma, Saugumo Taryba, svarstydama rusu-persu ginčą, buvo pavedusi abiems kraštams tarpusavio derybose isspresti. Taryba pasiliko sau teise atveju, jei derybos neduotu vaisiu, inesti ta klausima vėl įrašyti i darbu tvarka. Persu ministeris pirmininkas, sugrįžęs is Maskvos, pareiškė, kad rusu-persu tarpusavio derybos nedave jokiu vaisiu. ,Karo ministeris, toliau kalbėdamas, nurodė, kad jau vasario men. persai turėjo zlniu, kad siaurus Persijoje, rusu kariuomene kai kuriose Įgulose buvo padidinta tris kartus, o kai kuriose -e*, net keturis kartus.Šiuo laiku vyksta rusu kariuomenes sunktojo ' daliniu judėjimas Turkijos sienos link.Baigdamas ministeris pažymėjo, kad persu kariuomene Techerana gins iki paskutinio vyro. ‘
Churcbillis Naujorko garbes pilietisNaujorkas. 3. 15. Šiandien Naujorke iškilmingai buvo įteikti Churchilliui miesto garbes piliečio dokumentai ir auksinis medalis. Trumpoje padėkos kalboje Churchillis iškėlė JA-V vaidmenį ir pabrėžė, kad Amerika yra vadovaujanti valstybe pasaulyje. Viso pasaulį akys yra nukreiptos i Amerika.J * , ■*u Karines pajėgos V. Dziulija srityMaskva, 3. 15. I Venecijos Dziulijos sriti, kuri anglu okupuota, yra nusiustos dvi italu divizijos, o trecioji siunčiama. Taip pat i ten nusiusta J3Q0. angto-amerikįeęiu tanku, o i Triesto uosta vis daugiau atplaukia' amerikiečių .karo laivų.s ,atcsiėiv amatoutnsiag adoig atnitogAtsistatydino Suomijos vyriausybeHelsinki, kovo 12 d. Suomiu vyriausybe atsistatydino. Prezidentas Pasikivis prase ministeriu kabineto narius eiti savo pareigas, kol bus sudarytas naujas ministeriu kabinetas.-J jOeneral-Motdrš streikas baigiasiDetroit 113 dienu trukęs General-Motors imoniu darbininkų - streikas baigėsi. Darbininkams pakeltas, atlyginimas 18,5 centu per valanda.
i n ĮUNRROS konferencijaĮ Naujorkas, 3.15i: Atlant ik City pra- Į Į^ .sidejp ŲNRROS konferencija. Buvo į i». perskaitytas prez. Trumano rastas, ku- Į L riame sakoma, kad Amerika padės j j: UNRRai gelbstint milijonus badaujan- Į Į tiu žmonių. 'dcnitA i: Indijos reikalams ministeris pareiškė, Įį kad Indijai gresia badas ir del to arti- : jriiaųsfu menesiu laikotarpy reikia jai Į Į ‘ su|įdiktl skubi' pagalba.

Kanados premjeras apie 
špionažo bylaLondonas, 3. 15. Kanados ministeris pirmininkas Mackenzi Kingas pareiškė, kad šiandien bus pateiktas parlamentui antrasis špionažo byloje komisijos-tardymas.Londonas, 3. 15. Kanados špionažo tyrinėjimo komisijos antrame pranešime sakoma, kad be jau suimtu 13 asmenų dar yra kaltinami 4 asmenys uz slapta žinių suteikimą rusu pasiuntinybei. Vienas Kanados parlamento narys kaltinamas valstybes paslapčių išdavimu. Jis yra gimęs Liubline, buvusioje caristineje Rusijoje ir priklauso jaunuju komunistu organizacijai.

Tiriamos gaisru priežastys britu 
uostuoseSouthampton. — Paskutiniuju dešimties dienu laikotarpy Didžiosios Britanijos uostuo se įvyko devyni laivu gaisrai. Paskutinieji gaisrai kilo 23.000 tonu lektuvnesy "Victorious" ir minu ieškotojuje “Steadfast". "Queen Elisabeth" — to paties tipo laivas kaip ir “Queen Mary“ ir “Orontes", kurie gabeno britu karines pajėgas is Bombėjaus, buvo kelyje per radio perspėti, kad laivuose galimi sabotažo aktai. Apie sias radiogramas nei britu admiralitetas nei kariniu transportu ministerija nieko nežinojusi. Gaisru priežastys pradėta tirti, o taip pat imtasi reikiamu apsaugos priemonių.

Spauda opiausiais klausimais
Anglu spaudaVakar dienos anglu spaudos pagrindines temos buvo: Persija, Stalino interviu ir britu, amerikiečiu ir rusu santykiai. Daugelis Londono dienraščiu skelbia savo korespondentu is Amerikos pranešimus, is kuriu matyti, kaip amerikiečiai reaguoja i opiausius šiuo laiku įvykius. Tenka pastebėti, kad įtempimas atslūgo. Kaip atslūgimo poveiki tenka laikyti prezidento Trumano pareiskima, kad tarptautine būkle nėra aliarmuojanti.Vašingtono sluoksniuose pilnai pritariama Bevino pasakytai parlamente kalbai.Del Stalinų interviu is Amerikos valdiniu sluoksniu negauta jokiu komentaru.Aptariami ir du pranešimai is Rusijos. Tai “Tasso" dementi, kad Persijoj nėra rusu kariuomenes judėjimo ir "Izviestijos“ straipsnis, kuriame pasakyta, jog Rusija turi būti basiruosusi pries imperialistinius Persijos siekius.- Turėdamas demesyj Stalino asfenine reakcija pries Churdiilli del jo pasakytos kalbos Fultone, “Daily Herald" kreipiasi i Chur- chilii, kad jis, kalbėdamas jam Naujorko garbes piliečio suteikimo proga, savo kalbai parinktu neutralia tema. Esą jo pasakytoji Fultone kalba yra įtempusi tarptautine padėti. Todėl, atsižvelgiant i dabartine būkle, reiktu vengti jos paastrinimo."Manchester Guardian" pastebi, kad Stalino interviu • yra du džiuginantieji dalykai. Vie

Rusai ir amerikiečiai del rusu 
kariuomenes judėjimoLondonas, 3. 15. Maskvos - radijas, pakartojo “Tasso" dementi, kuriame buvo paneigta, kad JAV užsienio reikalu ministerija yra gavusi nauju žinių, kurios patvirtina antradienio panėšima apie rusu kariuomenes, judėjimą* Persijoje. Todėl nesą jokio pagrindo antradienio pranešima keisti.

Streiku būkle AnglijojeLondonas. Kovo 13 diena numatytas Coventry automobiliu pramones darbininku streikas is dalies pavyko, nes streikuoja tik 27.000 darbininku, tai yra mažiau negu puse.Anglu profsajungu pirmininkas paskutinlaja akimirka ragino darbininkus nekreipti dėmesio i imoniu Tarybų nurodymus ir toliau dirbti. Londono Dagenhamo imoniu 12.000 darbininkų, kurie mete darba, nors darboviečių ir neapleido, sužinojo, kad uz streiko laika jiems nebus apmokėta.Austino motoru imoniu Birmingame darbininkai, kurie irgi streikavo vėl dirba.Hooverio atsisaukimasLondonas, 3. 15. Buvęs JAV prezidentas Hoo-ftris kreipėsi i amerikiečius ragindamas taupyti maista, nes 20 kraštu 500 milijonu žmonių gresia badas. rTeis Manilos prezidentąManila, 3. 15. Buvęs Filipinų prezidentas bus teisiamas kaip savo krašto išdavikas.
nas, kad Stalinas i debatus neitrauke britu ir amerikiečiu vyriausybes ir antras — nepaliete Jungtiniu Tautu Organizacijos. Is ko matyti, kad Stalinas pripažįsta JTO, kaip įranki tarptautiniams ginčams spręsti.Toliau daroma išvada, kad nors Stalino interviu ir nėra padrasinas, bet nereikia nustoti drąsos, nes Rusija dar nėra tiltu sudeginusi.Nors Stalinas ir aštriai atsake i Churchil- lio kalba, bet Rusija dar neatsake i notas Persijos klausimu. Tačiau tikimasi, kad ji greit atsakys ir tada galima bus isspresti ginčytinus klausimus."News Cronicle", paliesdamas anglu, amerikiečiu ir rusu santykius, ispeja nuo galimu pavoju, jei įvykiai bus perdėti. Reikia sustoti. O išeitis is dabartines būkles yra. Tai tarptautinis bendradarbiavimas JTO rėmuose. JTO turi būti veikli ir pajėgi organizacija, bet ne fasadas.

Amerikiečiu spauda"Washington Post" pastebi, esą suprantamas dalykas, jog rusai rūpinasi savo saugumu, bet Amerika negali pritarti, kada vardan tokio saugumo laužomos sutartys.“San Francisko Cronicle" daro išvada, kad visi klausimai ir vsi ginčai turi būti sprendžiami vienoj vietoj, būtinai Jungt. Tautu Organizacijoj.
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Britu parlamento debataiAtsakydamas ministeris pareiškė, kad jam žinoma, jog tam laikrašty buvo politiniu ktraipsniu. Šios spaudos priežiūrai yra pasiustas britu karininkas mokas lenkiškai, kurio pareiga bus prižiūrėti, kad ten nebutu politinio pobūdžio straipsniu.Londonas, 3. 15. Pries išvykstant Anglijos trijų ministeriu delegacijai i Indija, žemuosiuose rūmuose buvo debatai. Ministeris pirmininkas Atlee pasakė, kad Indijoje ir visoje Azijoje auga tautini^ sąjūdis. Anglija is savo puses strengsis pagelbeti Indijai, kad ji galėtu greičiau apsispręsti del savo valdymo formos. Atlee tiki, kad Indija liks britu imperijoje ir tai priklausys nuo jos laisvos valios. Britu imperija yra laisvu tautu laisva sąjungą. Jei Indija norės tapti nepriklausoma, — tai yra jos teise — ir mes jai pagelbesime.Konservatorių atstovas, buvęs Indijos reikalams ministeris tiki, kad numatomos su indais derybos pasiseks. Musu interesas išvengti bet kurio nesklandumo.Buvęs Bengalijos gubernatorius pasakė, kad diena is dienos aktualeja Indijos reikalas ir ji reikia kaip galima greičiau isspresti. 'Lordas anspaudos saugotojas nurodė, kad mes Indijos ginklu nelaikysime musu sąjungininke, jei ji to nenorės.

Dr. Griniaus atsiminimaiBuv. Lietuvos Respublikos prezidentas Dr. Kazys Grinius, kuriam šiemet gruodžio 17 d. sukaks 80 metu amžiaus ir kuris dabar gyvena Hessen-Nassau srityje, amerikiečiu zonoje, paraše plačius savo atsiminimus, kuriu bus net 4 dideli tomai.. Jau dedamos pastangos juos čia pat Vokietijoje išleisti. Atrado, kad pirmojo tomo galime netrukus susilaukti, rašo “Laisves Varpas" Nr. 4 (7).
Rytprūsiai dabarRytprūsiai yra padalinti i dvi dalis. Juos dalanti linija prasideda netoli Vištyčio ir eina i pietus nuo Goldapes, i šiaure nuo An- gerburgo, pro pat Girduva, i pietus nuo Prusu Eiluvos, Sintu, prie pat Braunsbergo ji pasiekia Aistmares (Frisches Haff) ir kitoje siu mariu puseje atkerta beveik visa Neringos ilgaji smaigalį. I rytus nuo sios linijos esančiu Rytprusiu dali su Karaliaučiaus, Įsručio, Gumbines, Tilžės, Ragainės, Girduvos, Pr. Eiluvos, Tepluvos, Piluvos, Labguvos, Vėluvos, Kranto ir kitais miestais TSRS prisijungė prie savo milziniskos sąjungos. O vakarine Rytprusiu dalis dabar yra prijungta prie Lenkijos. Buvo manoma, kad rytine Rytprusiu dalis busianti prijungta prie Lietuvos TSR, tačiau rinkimai i Auksciausiaja TSRS Taryba parode, kad rytinian Rytprūsiai prijungti tiesiog prie Rusijos TFSR. Tokiu budu rytiniai Rytprūsiai teoretiniai sudaro lyg kokia RTFSR kolonija. Potsdamo konferencijoje del ju nepasiekta galutino sprendimo, tačiau JAV ir D. Britanija pažadėjo TSRS paremti jos pretenzijas i šia sriti taikos konferencijoje, — rašo Dr. B. Almantas "Laisves Varpe" Nr. 4 (7).

Vokiečiu okupacijos laiku jumoras"Kelyje Tėvynėn" duoda keletą vokiečiu okupacijos laiku jumoro pavyzdžiu:Sąmoningasis lietuvis terminą LTSR iššifruodavo šitaip •. "Lietuviu Tauta Spaudžia Rusai", p terminą savivalda taip: — "Saugokis Apgaulingo Vokiečio Ir Visuomet Atsimink — Lietuva Dar Atgims".Apie vokiečiu cenzūruojama lietuviu spauda buvo paplitę daug jumoro. Paminėtinas vieno Siauliu laikraščio pardavėjo išstatytas kiosko lange usrasas: — "Laisve" negauta, "Tėviškė" išparduota.

Gandhi remia britu misijaBombėjus, 3. 12. — Mahatma Gandhi vakar pareiškė, kad indu tauta neturėtu žiūrėti su įtarimu i britu kabineto misija.Kreipdamasis i minia po savo vakarines maldos Rungta Rūmuose Gandhi pareiškė, kad indai turi atkreipti dėmėsi i britu kabineto delegacijos pareiskima, pagal kuri ji turi tikslą duoti Indijai tai, kas jai priklauso.Gandhi pareiškė, kad nesenai ivyke Indijoj neramumai padare jam geda ir ji pažemino, o taip pat jie yra nesuderinami su Indijos troškimu būti viena tauta.Prašo padidinti UNRRA tiekimusLondonas 3. 15. Septyni kraštai: Italija, Jugoslavija, Lenkija, Graikija, Baltgudija, Ukraina ir Kinija prašo padidinti artimiausiu trijų menesiu UNRR'os maisto tiekimus. Šiuo metu UNRRA aprūpina 30 milijonu italu, 3 milijonus jugoslavu ir visus graikus.Atėnai be sviesosAtena, 3. 15. Sustreikavo Graikijos sostines elektrines darbininkai. Miestas skėsta tamsoje. Streikuojantieji stengiasi pritraukti jurininkus.Tarėsi del rusu kariuomenes atitraukimo is ČekoslovakijosLondonas. 3. 15. Cekoskrvaku ministeris pirmininkas Firlingeris turėjo pasitarima su rusu generolu Kolcenko, del rusu kariuomenes atitraukimo is Čekoslovakijos.Maršalo Tito kelioneLondonas. 3. 15. Jugoslavijos maršalas Tito išvyko i Varšuva ir Praha padaryti draugiško vizito. Varšuvoje ji priėmė lenku prezidentas Bierut.Trijų didžiųjų sustitikimas neplanuojamasNaujorkas, 3. 15. Prezidentas Trumanas, atsakydamas i klausima, ar nenumatomas trijų didžiųjų susitikimas, p.areiske, kad jis tojjio susitikimo neplanuoja.
Paklausimas del Anderso armijosMaskva, 3. 15. Vienas darbietis atstovas paklausė Anglijos karo ministeri, ar jam žinoma, kad savaitrašty “Orzel Bialy“ buvo idetas pasikalbėjimas su Arcisevskiu, kuriame pasakyta, jog Anderso armija isgelbes Lenkija is dabartines priespaudos? Ar bus paleista Anderso armija, išlaikoma britu pini- ! gaiš, kuri yra priešinga dabartinei Lenkijos vyriausybei? Ar jam žinoma, kad sausio men. 5 d. tam pačiam laikraštyje buvo charakterizuotos grįžtantiems lenku kareiviams garantijos, kaip nieko vertos ir kad Anderso armija priesinsis visomis priemonėmis paleidimui? Ar karo ministeris darys žygiu, kad šie dalykai butu sutvarkyti?

Naujosios prancūzu konstitucijos 
izangaParyžius, 3. 14. Prancūzu steigiamasis susirinkimas (seimas) kovo 13 d. priėmė naujosios prancūzu konstitucijos izanga su pareiškimu apie žmonių teises.1789 metu žmonių teisiu istorine proklamacija yra papildyta pareiškimu, kuriuo ga; rantuojama prancūzu respublikos visiems vyrams ir moterims socialines ir ūkines teises. ,Straipsny pasakyta: "Sveikatos globa, fizinio vystymosi rėmimas, visu higienos apsau

įvairenybes
Naujoviška amžina plunksnaViena amžinu plunksnų gamybos firma Čikagoje išleido nauja aliumininio parkerio modeli, kuriuo galima rašyti be pertraukos 14 dienu. Naudojant šia amžina plunksna tik po desimti minuciu kasdien, galima ja rašyti istisus penkeris metus, visiškai jos is. naujo- nepripildant. Tai pasiekta panaudojant plunksna, kurios galas pagamintas is specialiai, suraityto plieninio rupuliuko, o taip pat naudojant netekanti, pusiau skysta ir greit dziustanti rasala.-

Kišeninis radio _ -Naujasis Amerikos radio pramones laimėjimas yra vadinamas "kišeninis radio", kuris lengvai gali sutilpti i moteriška rankinuką ar i vyriško švarko kišenių. Toks aparatas atitinka normaliam penkių lempu radio imtuvui. Jis sveria tik 280 gramu, yra 170 mm. aukščio, 76 mm. pločio ir 19 mm. storio. Jame imontuotos penkios specialios radio lempos, kuriu kiekviena yra ne storesne uz cigarete. Ispanija yra vienintele krikščioniška salis pasaulyje, kurioje, nėra įvestas privalomas pradžios mokslas.Išradus aparata, vadinama mikroprint, ateities bibliotekoms, atrodo, visiškai nebebus reikalingos knygos ir joms didžiausios lentynos. Minėtas aparatas ant kartotekos dydžio langelio atspaudzia fotografiskai norma- , lios knygos apie 159 puslapiu. Kitas aparatas, kuris padidina raides iki normalaus dydžio, duoda galinybe is tokio mažyčio lapelio skaityti. Tokiu budu bibliotekose visos „knygos" gales sutilpti i kartotekų dezes. .Šiuo metu Siaurės Amerikoje yra apie 13.000.000 negru. Is ju tik apie 1.000.000 "grynakraujai" negrai. osįdomiausia . ir brangiausia miniatiūrini traukini pasaulyje, be abejones, turi Gvalioro macharadza Indijoje. Sis traukinys, pagaminsiąs is sidabro ir varomas elektros sroves, prikrautas vaisiu, riešutu, vyno ir saldumynu, keliauja apie stala pietų metu ir automatiškai sustoja ties kiekviena ant stalo padėta lėkštė? :. ;
gos priemonių panaudojimas ir kiekviena mokslo galima globa garantuojama visiems tautos piliečiams".įžangoje be to pripažįstama teise streikuoti ir pabrėžiama, kad niekas negali netekti darbovietes del savo rases arba tikėjimo.Toliau garantuojama teise i laisve ir tei-? singa atlyginimą.Eduardo Herriot — radikalsocialistu patiektas pakeitimo pasiulijimas buvo atmestas 437 balsais pries 123 balsus. Taip pat buvo atmesta 290 balsu pries 261 baisa pasiulijimas naujosios deklaracijos pirmuosius keturius straipsnius pakeisti senojo pareiškimo sesiais straipsniais.

Tolimesni italu savivaldybių 
rinkimai ;Londonas, 3. 15. Si sekmadieni Italijoje busi tolimesni rinkimai i valsčių savivaldybes. Nesenai įvykusiuose 414 valsčių ir mažesniu’ vietovių savivaldybių rinkimuose dauguma; laimėjo krikscionys demokratai — 168, ko-; munistai ir socialdemokratai 121 ir liberalai: -I?- .i :Didesnėse vietovėse; socialistai ir komu-: nistai 16, krikscionys demokratai — 14. Di-i dėsniuose miestuose dar nebuvo—rinkimu. •
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