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Persija iteike
Persijos atstovas Vašingtone Persijos vy-( 

riausybes vardu iteike Jungtiniu Tautu Or
ganizacijos generaliniam, sekretoriui Persi
jos vyriausybes skunda pries Sovietu Są
jungą, kuriuo Sovietu Sąjungą kaltinama 
ne tik sulaužiusi sutarti, kuria einant sovietu 
kariuomene turėjo būti iki siu metu kovo 
menesio 2 d. is Persijos atitraukta, bet taip 
pat ir kišimusi i Persijos vidaus reikalus. 
Skundas bus svarstomas Saugumo ’Tary
bos sesijoje Naujorke, kuri prasidės kovo 
25 diena.

Prezidento Trumano atsisaukimas
Prezidentas Trumanas, priešingai kaip bu

vo anksčiau numatyta, greičiausiai nedaly
vausiąs Jungtiniu Tautu Organizacijos Sau
gumo Tarybos sesijos atidaryme. Tačiau bu
simos sesijos proga jis išleido atsisaukima i 
Jungtiniu Amerikos Valstybių visuomene ir 
vyriausybes atstovus Saugumo Taryboje nu
rodydamas, kad Jungtines Amerikos Valsty
bes yra nusistaciusios vykdyti Jungtiniu 
Tautu Organizacijos principus be jokiu 
kompromisu. -

Diskusijos Vokietijos reikalu britu 
parlamente

Šiuo metu britu Žemuosiuose Rūmuose 
vyksta diskusijos del padėtis Vokietijoje. 
Atidarydamas diskusijas vyriausybes kal
bėtojas painformavo apie esamus Vokietijoje 
ūkinio gyvenimo sunkums. Visu siu sun
kumu priežastis yra beprasmis Vokietijos 
nusistatymas priešintis alijantams iki galo. 
Šio nusistatymo praktiškas pravedimas tiek 
sugriovė Vokietijos ūki, kad okupaciniai 
organiai is tiesu atsidūrė katastrofiškoj pa
dėty, kuri del Vokietijos padalinimo i oku

pacines zonas dar labiau pasunkėja. Tačiau 
bežiūrint to, Anglijos okupaciniai organai 
darys viską ukiui atstatyti ir maitinimo pa
dėčiai pagerinti. Darbieciu atstovas prase 
vyriausybe dėti pastangas, kad maisto 
norma vėl butu pakelta iki 1500 kalorijų 
dienai.

Hooverio atsisaukimas
Jungtiniu Amerikos ' Valstybių įgaliotinis 

pasaulio maitinimo reikalams Hooveris krei
pėsi i visas Europos valstybes, o ypatingai 
i Ispanija, Portugalija ir Švedija, kviesda
mas prisidėti prie maitinimo krizes sušvel
ninimo Europoje. Švedija šiuo metu jau 
yra prie maisto produktu, tiekimo Europai 
prisidėjusi.

NAUJAS SOVIETU SĄJUNGOS 
PENKMEČIO PLANAS

Is Maskvos pranešama, kad Auks- : 
ciausioj Taryboj priimtas naujas : 
penkmečio planas pirmoje eileje tu- : 
jes tarnauti krašto geroves pakeli- : 
mui, taikos išsaugojimui ir laimėtu : 
pozicijų išlaikymui. Sovietu Sajun- : 
gos svarbiausias uždavinys yra jos : 
piliečiu gerove, o tik antroje eileje 
stovi užsienio politikos reikalavimai. :

; skunda JTO
i Prancūzija reikalauja Ruhro anglies

Brancužija mananti busimos taikos' - su
tartyje su Vokietija įvesti straipsni, kuriuo 
Vokietija butu įpareigota per dvidešimties 
metu laikotarpi tiekti Prancūzijai kasmet 
po 20 milijonu tonu anglies.

Pasaulio maitinimo reikalai
Jungtine pasaulio maitinimo ištaiga turi 

sunkumu išdirbti kviečiu paskirstymo plana 
badaujantiems kraštams. Argentina atsisakė 
sustabdyti savo tiekimus Portugalijai ir 
Ispanijai, nors minėti kraštai ir nėra sun
kioje bukleje. Jeigu nepavyks pasiekti 
bendro susitarimo, tai Jungtines Amerikos 
Valstybes, Kanada ir Didžioji Britanija iš
dirbs atskira savo turimu maisto atsargu 
paskirstymo plana. Prie pagalbos badau
jantiems kraštams norima pritraukti ir So
vietu Sąjungą. Ji yra jau anksčiau pasižadė
jusi pristatyti Prancūzijai 5 milijonus tonu 
kviečiu. Pirmųjų transportu Prancūzijoje 
laukiama artimiausiu metu.

Kaip is Berlyno pranešama, Berlyno 
liaus esąs užtikrintas. Taip pat pakaksia ir 
kitu maisto produktu. '

Austrijoje turima vilties, kad sumažinus 
dienos maisto norma iki 1200 kalorijų dienai, 
su maisto atsargomis bus galima išsitekti 
iki naujo derliaus.

Lenku vaikai i Airija
Airijos ministeris pirmininkas de Valera, 

po ilgesniu pasitarimu su Lenkijos egzilines 
vyriausybes Londone atstovais, nutarė leisti 
įvažiuoti i Airija lenku vaikams, studentams 
ir mokslininkams, kurie nenori grizt namo 
ir kurie šiuo metu randasi DP stovyklose 
Vokietijoje. Airijos vyriausybe pasiima sau 
ir tu asmenų išlaikymo išlaidas. Kaip žino
ma, Airija dar ir dabar pripažįsta tik Lon
dono lenku egziline vyriausybe.

Britu spauda
“Observer“ rašo: “Didžioji Britanija yra 

daug skolinga lenku kariams ir turi būti 
jiems dėkinga. Ministeris Bevinas yra pa

bares didele klaida, pažadėjęs lenku kariuo
mene paleisti, nes si'os kariuomenes buvi
mas Italijoje ar Anglijoje niekam ne
grasina.“

“Maskvos spaudimas Lenkijoje vis labiau 
jaučiamas. Paskutiniu metu vyriausybes po
sėdyje Bierut kaltino Mikolaiciko partija, 
kad- si nenorinti prisidėti prie demokratinio 
bloko. Jis net grasino, kad ir Mikolaiciko 
partijos laukias toks pat likimas, kurio 
Vengrijoje smulkiųjų Ūkininku partija jan 
sulaukė. Kuomet Mikolaicikas, norėdamas 
atsakyti i jam daromus užmetimus, paprašė 
balso, jis jam nebuvo duotas.“

Tuo tarpu kairiųjų laikraštis štai ka 
rašo: “Lenku kariuomene Italijoje vis dar 
atliekanti karimus pratimus ir lenku kariai 
viešai kalba apie busima kara su Sovietu

Britu radijo transliacijos Sovietu Sąjungai
Britu pašto ministerio pranešimu, per 

Londone radija numatoma artmiausiu laiku 
pradėti duoti žinias rusu kalba, skirtas So
vietu Sąjungai. Anksčiau tai nebuvo daroma, 
nes karo metu Sovietu Sąjungą buvo už
draudusi klausytis užsienio radijo prane
šimu. Sis draudimas dabar esąs atšauktas. 

Ministeris nurodė, kad sios transliacijos 
nebusiančios Maskvos žinių, duodamu anglu 
kalba, kritikavimas, bet objektyvus Įvykiu 
nušvietimas tiems, kurie nori žinoti tiesa. 
Jo nuomone, tai turėsią prisidėti prie ge
resnio vieni kitu supratimo. Rusu kalba 
žinios is Anglijos bus transliuojamos tris 
kart i diena po pusvalandi.

Rusija nenorinti karo
Regensburgo “Žinios“ (42 numery) rašo 

apie per anglu radija paskelbta pranešima 
del nuotaiku Sovietu Sąjungoje. Nurodoma, 
kad jinai niekuomet nebuvo ir dabar nėra 
vakaru kultūros salis. Nėra jinai ir Azijos 
kultūros neseja. Sovietu Sąjungą tai “sau 
valstybe“, tai slavu sala visame pasaulyje 
su savita kultūra. Sovietu Sąjungoje niekas 
nenori karo. Žmones žino, kad tik ka už
sibaigęs karas pareikalavo apie 10—15 mili
jonu žmonių gyvybių, sužeistųjų, spėjama, 
yra dvigubai daugiau. Kiekviena tauta sau 
stato klausima, kokia butu nauda is naujo 
karo?

Palyginkime trijų didžiųjų valstybių 
nekuri pajėgumą.

Gyventoju turi:
Sovietu Sąjungą — 190 milijonu
Anglija — 45 milijonus
USA — 140 milijonu

Per metus iškasama anglies:
Sovietu Sąjungoje — 120 mil. tonu

’ Anglijoje — 200 mil. tonu
USA -— 620 mil. tonu

Pagaminama plieno:
Sovietu Sąjungoje — 10—12 mil. tonu 
Anglijoje ir USA — keliolka kartu daugiau.

Radijo pranešėjas daro is to išvada, kad 
ir pati Sovietu Sąjungos vyriausybe neno
rinti karo.

apie Lenkija
Sąjungą. Lenky kariuomenes daliniai Itali
joje palaiko glaudu rysi su priessovietiskai 
nusistačiusiais elementais Lenkijoje/'

Ruošiama taikos sutartis su Rumunija
Londone šiuo metu posėdžiauja Jungtiniu 

Amerikos Valstybių, Didžiosios Britanijos ir 
Sovietu Sąjungos atstovai sudaryti taikos 
sutarčiai su Rumunija. Kaip Londone radi
jas pastĄi, diskusijos sutarties teksto rei
kalu vyksta jau gan ilga laika, o sutarties 
projektas vis dar neparuoštas.

Moderniška policija
Amerikiečiu kariuomenes policijas patru

liu skaičius Paryžiuje sumažintas per puse, 
nes patruliuoti paleista dvidešimt “dzypu“, 
kurie aprūpinti radio siųstuvais ir priimtu
vais ir kiekvienu metu ir is bet kur gali 
būti pasiusti i reikiama miesto dali.
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Spaudžia
Franco Ispanijos tarptautine būkle pasta

romis dienomis paaštrėjo ir kartu — sus- 
velnejo. JAV, D. Britanija ir Prancūzija 
savo bendru pareiškimu* pasitraukia nuo 
Franco ir siūlo ispanu tautai ta pati pada
ryti. Tuo budu Ispanija is vienos puses yra 
spaudžiama i izoliacija, kurios padarinius 
šiuo metu dar negalima pramatyti, antra 
vertus, alarmuojantieji įvykiai ispanu — 
prancūzu pasienyje, sienos uždarymas ir 
ispanu divizijų sutraukimas — netenka savo 
betarpiškai gresiamo pobūdžio. Žinios, pagal 
kurias falangistu propoganda siekia prancūzu 
miestu Tuluzos ir Perpinjano, kuriuos ji laiko 
vidurio Prancūzijos bolsevikiskiausias mie
stais, sufasistinimo ir pažymi tai, kaip is
panu divizijų tikslą, neturi jokio pagrindo. 
Franco tikisi, kad sovietams priešingi ele
mentai, kuriu yra visame pasaulyje, ji gales 
isgelbti nuo kritimo i nežinia. Si viltis yra 
lygiai tiek pat pavėluota, kaip ta viltis, ku
ria turėdamas Rudolfas Hesas 1941 metais' 
sugalvojo savo skridimą i Anglija. Trijų 
valstybių pareiškimas reiškia to kurso suš
velninimą, kuri buvo pradėjusį prancūzu po
litika, veikiama stipriu socialistu partijų, 
kartu ja galima suprasti, kaip priartejima 
prie sovietu pažiūros, kuri yra susidariusi 
nuo ispanu pilietifiio karo ir dabar “Prav- 
dos“ is naujo pabrėžiama. “Sovietu Sąjungą, 
rašo “Pravda“ jaučiasi pasaukta bendradar
biauti, sprendžiant visas Vakaru Europos 
problemas, kurios dabar didžiųjų valstybių 
yra sprendžiamos . . . Tarp sosto pretendento 
Don Juano ir Franco padėjėju yra ankstas 
rysis. Jei Don Juanui pasiseks pasiekti val
dymo vairo, tada ir Franco salininkai pa
siliks valdžioje. Franco kurso pakeitimas i 
monarchizmo vaga yra pasmerktas nepasi
sekti“. Šia prasme, taip atrodo, turėtu būti 
trijų valstybių pareiškimas supratas. Jo 
svarbiausia esme yra pereinamosios vyriau
sybes paskatinimas, kuris yra siūlomas 
ispanu tautai. “Trys vyriausybes laukia, kad 
vadovaujantieji patriotiškai ir liberaliai 
gal vejantieji ispanai greit suras priemonių, 
kurios taikingu keliu prives prie Franco pa
sitraukimo, falangos paleidimo ir pereina
mosios vyriausybes sudarymo, kuriai esant 
ispanu tauta suras proga laisvai pasirinkti 
savo valdympsi forma ir politinius vadovus. 
Politine amnestija, ištremtųjų sugrizimas, 
susirinkimu laisve ir leidimas sudaryti po
litines partijas, tžfip pat rūpinimasis laisvais 
viešais rinkimais yra būtinai reikalinga. 
Pereinamoji vyriausybe, kuri bus' sudaryta 
siems uždaviniams vykdyti, ras visu taika 
mylinčiu tautu pripazinima ir parama. Sis 
pripažinimas reiks diplomatiniu santykiu 
užmezgima, pabrėžia trijų vyriausybių pa
reiškimas, ir praktiška pagelba, sprendžiant 
ispanu ūkio problemas, kiek tai dabartinėmis

Memmingen o stovyklos lietuviu 
vaiku Pirmoji Komunija

b.
Vakar stovyklos lietuviu koplyčioje 16 

vaiku priėmė Pirmąją Komunija. Po pietų, 
pačiu tevfl rūpesčiu, vaikams surengtos 
vaisęs, kuriose dalyvavo taip pat ir vaiku 
tėvai bei UNRRA atstovai p. Nonicka ir p. 
Metrier, kurios pasveikino vaikučius ir pa
sidžiaugė šiuo gražiu įvykiu lietuviško jau
nimo gyvenime. UNRRA taip pat apdova
nojo vaikus paltais, bateliais ir kojinėmis 
bei šokoladu, o taip pat davė ir produktus 
vaisems.»Numatoma išleisti specialus pa
veikslėlis vaiku pirmajai komunijai Mem- 
mingene atminti.

Tėvai yra didžiai dėkingi kunigui Gri
gaičiui, kuris paruošė vaikučius išpažinčiai 
ir Pirma^ėi Komunijai.

Franko
aplinkybėmis galinta padaryti. Šiuo metu 
tokia pagalba yra negalima“. Jeigu trys vy
riausybes kitoje pareiškimo vietoje įsakmiai 
pabrėžia, kad jos visai nenori kistis i Ispani
jos vidaus reikalus, tai galima suprasti kaip 
veidmainyste. Is tikrųjų sios vyriausybes pa
sinaudoja joms priklausančia teise pranešti 
ispanu tautai, kad7 jos neturi pasitikėjimo 
Ispanijos dabartine vyriausybe, ir pasitikė
jimo stoka ilgainiui pakenks ispanu tautos 
tarptautiniams santykiams ir tarptautinei 
reikšmei. Sajunginiku žygio budinga savybe 
yra ta, kad ji numato diplomatinu. santykiu 
nutraukimo galimybe tarp Franco Ispanijos 
ir trijų sąjungininku, bet automatiškai santy
kiai nėra nutraukiami (Diplomatiniu santy
kiu tarp Franco Ispanijos ir Sovietu Sąjungos 
niekados nebuvo.) “Diplomatiniu santykiu 
buvimas tarp Prancūzijos, JAV' ir Anglijos 
su dabartiniu Ispanu režimu yra dalykas, ku
ris priklausys nuo įvykiu raidos ir nuo 
ispanu tautos pastangų, Rūpinantis savo lais
ve“. Ar Franco supras įvykiu prasme? Ar 
jis supras, ka reiškia sis sąjungininku zvgis? 
Ar jis supras, kad sąjungininkai neleis su
sikompromitavusiai monarchijai paimti vald
žia i savo rankas, kuri įamžins fasistinius 
metodus kitu vardu? Ar jis supras, kad 
diplomatiniu santykiu buvimas yra laikinas 
dalykas ne tam, kad jis galėtu vaidinti vyra 
uz kulisu, bet tam, kad jis galėtu paruosti 
pereinamajai vyriausybei kelia, kuri is savo 
puses, budamd visiškai laisva nuo Franco 
grupiu Įtakos, ispanu tautai suteiktu nauja 
politine santvarka? Paskutines priemones, 
kuriu griebėsi Franco, ne tam tarnauja, kad 
sustiprintu jo sprendimu sugebejima. Jeigu 
jis tiki, kad sąjungininkai bus paveikti, jog 
jis dar tebera Ispanijos stiprusis vyras, tai 
jis klysta. Respublikonu nuteisimas su
stiprino sąjungininku pažiūras. Bet, galimas 
dalykas, - Franco po šio nepasisekimo, pama
tys savo pozicijų beviltiškumą ir nusileis. 
Tas dalykas, kad jis amerikiečiu vyriausybei, 
pries gaudamas trijų valstybių pareiskima, 
yra persiuntęs nota, kurioje praneša, kad 
Ispanija nepasiduos jokiam užsienio spau
dimui, nes jo režimo klausimas yra dalykas, 
kuris liečia Ispanijos suverenumą. Jau pats 
notos faktas neduoda pagrindo tokiam opti
mizmui. Jeigu Franco nesiliaus vaidines 
stiprųjį vyra ir jei savo pozicijas gins iki 
kraštutinumo, tai jis tuo pačiu užtrauks 
nelaime Ispanijai, padovanodamas jai nauja 
pilietini kata. Kol paskutiniojo Europos dik
tatoriaus paskutiniai motyvai nėra žinomi, 
kol nežinoma, ar jo paskutinieji žiaurumai 
jo ateities“ kursą reiškia, arba jis tik nori 
žaisti rizikinga losima. Negalima išleisti is 
akiu pilietinio karo pavojaus Ispanijoj.

' (“Neue Zeitung“ Nr.- 19.)

Nusižudė Hitlerio patarėjas
76 metu amžiaus Dr. Kari Haushofer, bu

vęs Hitlerio patarėjas geopolitiniams klau
simams, drauge su savo 69 metu amžiaus 
-žmona pries kelias dienas savo ūkyje nu
sinuodijo. Dr. Haushofer buvo anksčiau kuri 
laika okupaciniu organu suimtas, tačiau po 
nekurio laiko buvo paleistas ir gyveno savo 
ūkyje. Šia savaite jis turejes stoti Nurn- 
bergo procese kaip liudininkas.

įdomu tai, kad dr. Haushofer geopolitines 
idėjas Hitleris pritaikė savo politiniams 
siekiams įgyvendinti, o pats Haushofer 1941 
metais buvo Gestapo suimtas ir vėl paleistas, 
o 1944 metais sėdėjo nekuri laika koncen
tracijos stovykloje Dachau. Jo vyriausias 
sūnūs 1945 metais buvo Gestapo nužudytas.

Regensburgo stovykloje nauja 
krautuve

Regensburgo stovykloje numatoma ati
daryti nauja krautuve, kurios tikslas butu 
skatinti namu išdirbiniu gamyba. Išdirbiniai 
bus registruojami ir įkainuojami stovyklos 
pinigais. Daiktus pardavus, is gautu pinigu 
20’/o bus paliekama uz patarnavima krautu
vei, o uz likusius pinigus bus galima pirk-, 
tis daiktu toje pačioje krautuvėje ar sto
vyklos kantinėj. “Žinios“ pataria .susidomėti 
sios krautuves steigimu moterims, sugeban
čioms dirbti lėlės bei mėgstančioms rank
darbius, o taip pat ir vyrams, ypatingai 
skulptoriams, tapytojams, odininkams ir 
pan.

Lietuvos krepšininkai dalyvaus 
IV-tose Europas krepšinio 

pirmenybėse
“Musu Žinios“ — Watenstedt leidžiamas 

lietuviu laikrastis savo dvyliktajame numery 
rašo, kad lietuviai krepšininkai dalyvaus IV 
Europos krepšinio pirmenybėse Šveicarijoje, 
kurios ivyks siu metu gegužes menesio 
pradžioje. Šioms pirmenybėms tinkamai pa
siruošti Tubingene yra sudarytas komitetas 
is A. Keturakio, L. Baltrūno ir K. Cerkeliuno.

Pats lietuviu dalyvavimas pasaulinėje, 
arenoje yra džiugus ir brangus, nes vėl 
skambės lietuviu vardas greta daugelio kitu 
Europos tautu, nežiūrint to, kad mes gyve
name istremime'. Musu pareiga juos viso
keriopai paremti. Lietuviai jau du kartu 
buvo Europos krepšinio meisteriu, be kovos 
jie ir dabar neliks. Lietuvos garbe ir krepši
ninku pasisekimag pareina nuo musu pačiu 
paramos. Todėl nelikime abejingi šiam tau
tos reikalui!

Lietuviai žvejai prie Eibes
Sieinburgo apskrityje (anglu zonoje) vie- 

tinio lietuviu komiteto pastangomis pasi
ruošta žvejybai Eibes upeje. Surasti tin
kami žmones, nupirkta tinklai. Sugauta 
žuvis, pirmoje eileje, eis i lietuviu stoyklos 
virtuve, o kita bus perleista UNRRA’i. Beto, 
steigiama dar keramikos dirbtuve Itzenhoe 
mieste ir organizuojama žemesnioji žemes 
ūkio mokykla.

(“Kelyje tėvynėn“ Nr. 2.)

Londonas stebisi Berlyno SPD 
vadovybes laikysena

Londone reiškiama nusistebejimos Berlyno 
socialdemokratu partijos vadovybes laiky
sena, kuri nenorinti pasiduoti' daugumos 
partijos nariu nojui pravesti slaptus balsa
vimus del numatyto socialdemokratu parti
jos susijungimo su komunistu partija. Sis 
nenoras visiškai nesuprantamas po to, kai 
komunistu partijos vadas Berlyne patikino, 
kad Sovietu Sąjungos okupaciniai organai 
tuo reikalu nedara jokio spaudimo.

Memmingeno stovyklos šachmatu 
turnyras

įvykusiam Memmingeno stovykloje tarp
tautiniam šachmatu turnyre lietuviu ko
manda laimėjo pirma vieta su 21,5 taško, 
antra vieta latviu komanda su 20 tašku ir 
trecia vieta estu komanda su 18,5 taško. 
Kiekvienoje komandoje dalyvavo po 10 
žaidėju.

Šiuo metu vyksta turnyras nustatyti sto
vyklos šachmatu meisteriui. Is kiekvienos 
tautybes dalyvauja po 9 žaidėjus. Žaidėjai 
suskirstyti i tris grupes: meisteriu grupe, 
A grupe ir B grupe.

Visu grupiu vadovas yra p. Buzinskas.
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