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Rusai prašo atidėti Saugumo Tarybos posėdžius
Londonas. Rusu atstovas Gromiko iteike 

JTO Generaliniam Sekretoriui . Trigve Lie 
prasyma atidėti Saugumo Tarybos antros 
sesijos posėdžius 16 dienu, t. y. iki baland
žio 16 d., nes rusai nesitikėję Persijos 
skundo, kol dar esą nebaigti tarpusaviai 
pasitarimai.

Dar viena rasta Generaliniam Sekretoriui 
iteike JAy atstovas Stelinius su pageida
vimu, kad Persijos klausimas butu įskeltas 
pirmoje vietoje ir kaip galint greičiau butu 
issprestas.

Generalinis Sekretorius visus rastus per
davė Saugumo Tarybai.

Kadangi posėdžiu atidėjimas sutrukdytu 
iriso 11 nariu-atstovu, manoma posedzftts 
pradėti nustatytu laiku.

Britu atstovas Aleksander Kadogen yra 
nusistatęs reikalauti Saugumo Tarybos dar
bus pradėti nustatytu laiku, nes jau viskas 
esą paruošta. Kadogen nori, kad rusu-persu 
klausimsa butu svarstomas kaip ginčas ir 
rusu atstovas neturėtu teises balsuoti.

Sovietu Sąjungos prašymas bus 
svarstomas

Londonas. Is Naujorko pranešama, kad 
Saugumo Tarybos pirmajam posėdy bus 
svarstomas Sovietu Sąjungos prašymas ati
dėti sesija ir Jungtiniu Valstybių - reikalavi
mas tuoj spręsti Persijos skunda. Preziden
tas Trumanas spaudos atstovu konferencijoj 
pareiškė, kad Saugumo Tarybos sesija, ne
žiūrint Sovietu Sąjungos prašymo ja atidėti
16 dienu, nebus atidėta.

Stalino.laiškas Persijos premjerui
Naujasis Sovietu Sąjungos atstovas Persi

jai Ivan Bersikov buvo priimtas ministerio 
pirmininko Sultanek ir turėjo su juo ilgesni 
pasikalbejima. Bersikov iteike Persijos mi- 
nisteriui pirmininkui Stalino asmenini laiska. 
Tuoj po to "Sultanek susauke neprasta mi- 
nįsteriu kabineto posėdi apsvarstyti Stalino 
laiško turiniui.

Persijos reikalai
Naujorkas. D. Britanijos atstovas Saugumo 

Taryboj Kadogen pareiškė, kad jei Persijos- 
SSSR nesusipratimas bus laikomas ginču, tai 
rusai neturės teises dalyvauti balsavime. Jei 
bus pripažintas “situaciniu“, tai rusai gales 
pasinaudoti veto teise. Britu delegacija turi 
vilti, kad Saugumo Tarybos antroji sesija 
neapsirubeziuos formaliais nutarimais, bet 
isspres ginčijamus klausimus galutinai.

: f :
: APIE ISVIETINTUJSIUS •
: Frankfurtas. Amerikiečiu okupacinėje j 
i zonoje isvietintieji bus maitinami i 
: amerikiečiu maistu iki liepos 1 d. Po į 
į liepos 1 d. turės aprūpinti juos vokie- Į 
: ciu civiline valdžia.
: Amerikiečiu okupacinėje zonoje yra Į 
: 457.000 isvietintuju ir 110.000 internuotu : 
: hitlerininku.
I Į

Serga Martynas Jankus
Britu zonoje gyvenas aušrininkas Martynas 

Jankus dabartiniu metu sunkiai serga.

Demonstracijos Teherane
Luksemburgas. Persijos tiesimųjų grupes 

kaltina vyriausybes galva perdideliu patai
kavimu sovietams. Pries nekuri laika deši
niųjų partijos lyderis Maskvos buvo išva
dintas intrigantu ir reakcioneriumi. Teherane 
ivyko demonstracijos, nukreiptos pries So
vietu Sąjungą.

Aleksanderis-Londono garbes pilietis
Londonas. Marsalas Aleksander is prava

žiavo pro žmonių minios užpildytas Lon
dono gatves i miesto Rotuše, priimti su
teikta Londono garbes piliečio varda.

Marsalas Aleksanderis pareiškė, kad jis 
turis vilti, kad JTO ras išeiti pasalinti ka
rams ir net artimiausiu laiku. Armija, lai- 
vymas ir oro laivynas, atominiu bombų ne
busią išstumti.'

Bevinas ragina lenku karius 
grizti namo

Luksemburgas. Lenku provizorines vyriau
sybes dekleracija lenku kariu reikalu, 
drauge su Bevino atsišaukimu, šiandien 
buvo išsiuntinėta visiems ’ lenku kariams, 
esantiems Italijoje, Vokietijoje ir Anglijoje. 
Svarbiausias Bevino atsišaukimo punktas - 
reikalavimas padėti atstatyti savo gimta j i 
krasta. Ateityje nenumatoma laikyti lenku 
karinius dalinius britu kariuomenes eilese.

Sovietu Sąjungos nuomone del Persjos skundo
Londonas. Sovietu Sąjungos atstovas Va

šingtone Gromiko JTO Saugumo Tarybos 
sesijos atidėjimo reikalu turėjo 20 minuciu 
trukusi pasikalbejima su Byrnes. Po pasi
kalbėjimo jis priėmė spaudos atstovus ir 
painformavo juos, kuriais motyvais Sovietu 
Sąjungą prase posėdi atidėti. Anot jo, so
vietu vyriausybe tebevedanti diplomatinius 
pasitarimus su Persija ir kol jie nėra pasi
baigė, šio klausimo kėlimas Saugumo Tary
boj galis tik pakenkti Sovietu Sajungos- 
Persijos santykiams.

Puolamos Persijos igulos
Frankfurtas. Reuteris praneša is Teherano, 

kad vieno generalino stabo karininko pra
nešimu Kurdistane Irako pasienyje 3000 
kurdu atakuoja trijų miestu persu kariuo
menes įgulas. Kurdams vadovaująs asmuo 
pries kuri laika buvęs priverstas uz nera
mumu kėlimą pabėgti i Sovietu Sąjungą.

Indija solidarizuoja persams
Londonas. Indijos parlamente kongreso 

partijos kalbėtojas išreiškė indu tautos soli- 
i daruma Persijai, kuri šiuo metu veda sunkia 
kova uz savo suverenumo neliečiamybe su 

, Sovietu Sąjungą.

i Pasitarimai Korėjos ateities reikalu
- Luksemburgas. Rusu-amerikieciu komisija, 
! kuri turi isspresti Korėjos tarptautini sta- 
I tusa, vakar susirinko pirmam posėdžiui.

Churchillis išvyko
Naujorkas. Šiandien Churchillis laivu 

“Queen Mary“ apleido Jungtines Amerikos 
Valstybes.

Byrnes priėmė Blnma
Luksemburgas. Byrnes specialioj audenci- 

joj priėmė Leona Bluma, Prancūzijos įgalio
tini Jungtinėse Amerikos Valstybėse, vesti 
derybas paskolai gauti.

Van Aker sudaro nauja belgu 
vyriausybe

Frankfurtas. Nepasisekus Spaškui sudaryti 
Belgijos vyriausybe, nauja vyriausybe su
daryti pavesta kataliku partijos lyderiui 
Van Aker. Yra vilčių, kad Van Akeriui vy
riausybe sudaryti pavyks.

Atsistatydino Bulgarijos vyriausybe
Londonas. Vakar atsistatydino Bulgarijos 

vyriausybe, norėdama duoti progos sudaryti 
nauja vyriausybe su opozicijos atstovais. 
Opozicija reikalauja, kad vidaus reikalu mi- 
nisteris nebutu komunistas ir kad butu pra
vesti laisvi rinkirhai.

Norima atstatyti Monte Casino 
x vienuolyną

Londonas. Amerikos Jungtiniu Valstybių 
Kolumbijos universitetas nutarė pradėti 
akcija Monte Casino vienuolynui atstatyti. 
Kaip žinoma, vienuolynas buvo sugriautas 
per 1944 metu kovas su vokiečiais.

Londono radijo pranešimai 
rusu kalba

Londonas, 3. 21. Londono radijas rusu 
kalba, pirma pranešima duos sekmadieni 
kovo 24 d. 17 vai. 45 min. Vidur. Europos 
laiku. >

Kiekviena diena pranešimai bus duodami 
5 vai. 30 min: banga 31, 41 ir 48 mtr. — 
15 minuciu pranešimas, 17 vai. 45 min. banga 
19, 25, 31 ir 41 mtr. — 30 minuciu ir 20 vai. 
45 min. banga 25, 31 ir 41 mtr. — 30 minuciu. 
Programoje bus duodama žinios, laikraščiu 
santrauka ir muzika.

Ir Australijos darbieciai prieš 
komunistus

Kaip “The Times“ praneša, didelis Austra
lijos darbieciu partijos komitetu skaičius 
kreipėsi i Australijos vyriausybe, prašy
damas imtis drastiškų priemonių pries 
Australijos komunistus. Vienas toks komite
tas pasiuntė telegrama ministeriui pirmi
ninkui, prašydamas ji “sutrukdyti komu
nistu pastangas sukurti Australijoje fa
šizmą“. Šie komitetai prašo darbieciu par
lamentarus ir profesiniu sajungu lyderius 
padėti jiems šioj kompanijoj.

Nesutariama del Vokietijos 
pramones tvarkymo

Londonas. Okupaciniu organu veiklos 
derinimo taryba Vokietijai nepriėjo jokio 
susitarimo del Vokietijos pramones tvarkymo 
ateityje. Jeigu ir tolimesniu pasitarimu 
metu nepavyks susitarti, tai tas gali negia- 
mai atsiliepti ne tik i Vokietijos ūki, *bet ir 
i sąjungininku tarpusavio santykius.
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Informacijos apie imigracija i USA
įsteigti USA konsulatai priims ir svarstys 

pareiškimus įvažiuoti i USA šia tvarka:
1. pareiškimai gauti pasams Amerikos pi- 

'liečiu, kurie nori grizti i USA;
2. pareiškimai gauti ivaziavimo vizoms 

nepareinamai nuo nustatytu kvotų vienam 
is vedusiu (pries 1932. VII. 1 d.) ir mažame
čiams USA piliečiu vaikams;

3. pareiškimai pirmajai specialiai kvotai 
vyru, kuriu žmonos yra USA pilietes (vede 
po 1932. VII. 1 d.) ir USA piliečiu tėvu;

4. pareiškimai antrajai specialiai kvotai 
žmonoms ir mažamečiams vaikams nuola
tiniu USA gyventoju, kurie, tačiau, nėra 
piliečiai.

DP imigracija
Is bendro nustatytu kvotų skaičiaus DP 

pareiškimai bus svarstomi siu asmenų:
1. prievarta atvežti darbams i Vokietija;
2. visi, kurie kaip naciu ar fašizmo aukos 

is savo nuolatiniu gyvenamųjų vietų pasi
traukė, kad galėtu išvengti karo audru ir 
negali atgal grizti;

3. KZ kaliniai, kurie sėdėjo del rasiniu, 
Teiginiu ar politiniu motytvu arba tie, kurie 
is savo kraštu pasitraukė, kad ten nebutu 
del kitu sumetimu sulaikyti;

4. tie, kurie uz Vokietijos ribų nebuvo del 
rasiniu, religiniu ar politiniu motyvu perse
kiojami, kurie tacjau del rimtu motyvu ne
nori grizti i savo’ kraštus del baimes būti 
politiniai, rasiniai ar religiniai persekiojami;

5. tėvai, vyrai, žmonos, nevede vaikai, 
nevedusios seserys asmenų is pirmųjų ke
turių kategorijų, kurie drauge su jais 
gyvena;

6. visi tie, kurie ne savo noru buvo is ju 
kraštu vokiečiu kariniu ištaigu evakuoti 
(tačiau nepaimti karinei tarnybai).

DP pareiškimams nustatoma 
si pirmumo eile

1. našlaičiai arba tie vaikai, kuriu tėvu 
likimas nežinomas;

2. asmenys, kurie turi giminiu USA pilie
čiu, iki pusbrolio ir pusseseres I laipsnio 
imamai;

3. visi kiti DP.

UNNRA imigracijos ir repafrijacijos 
skyrius savo biuleteny Nr 5 rašo apie

- imigracija i USA
1. USA vyriausybe deda visa pastangas 

esamu įstatymu rėmuose palengvinti imi
gracija i USA. Visiems DP, kurie gyveno 
USA zonoje iki 1945 m. gruodžio men. 22 d., 
teikiama pirmenybe. Planai tuo reikalu jau 
ruošiami.

2. Šio biuletenio tikslas informuoti DP ir 
jiems visokeriopai padėti. Si parama reiš
kiasi tuo, kad ruošiamas atitinkamas per
sonalas, stengiamasi sudaryti korporatinius 
pasižadėjimus remti DP Amerikoje, o taip

; pat ir rūpintis finansine parama tiems, kurie 
jos yra reikalingi. Amerikoje šia kryptimi 
darbas jau vyksta.

3. Netenka abejoti, kad sios informacijos 
apie imigracija i USA domins nemaža DP 
skaičių. Taip pat aišku, kad daugumas DP 
deda daug vilčių i sios imigracijos galimu
mus. Del to visiems tiems asmenims svarbu 
žinoti šie faktai;

a. imigracija bus leidžiama iki šiol įsta
tymo nustatytuose rėmuose. Vizų kvota 
Centro Europai, drauge su Baltijos valsty
bėmis, sudaro apie 39.000 i metus. Tauty
bėmis si kvota paskirstyta taip:

27.370 — Vokietija ir Austrija,
2.874 — Čekoslovakija,
6.524 — Lenkija, .

869 — Vengrija,
100 — Bulgarija,
845 — Jugoslavija,
377 — Rumunija,
236 — Latvija, 
386 — Lietuva, 
116 — Estija;

b. kiekviena menesi išduodama vizų ne 
daugiau kaip 10% metines kvotos;

c. pirmenybe vizoms gauti teikiama naš
laičiams;

d. kiekvienas pareiskejas, pries gaudamas 
viza, turi pristatyti laida-garantija is Ame
rikos piliečiu arba kokios nors labdarybės 
organizacijos Amerikoje, kurie garantuotu 
reikiama finansine parama.

4. Žinant sias'sąlygas aiškėja, kad tik ne
didele DP dalis gali tikėtis gauti ivaziavimo 
viza i USA. UNRRA, kuri rūpinasi , DP, 
stengsis kiek galima visiems padėti ir apie 
visus imigracijos galimumus painformuoti.

5. USA konsulatai yra Berlyne, Frankfurte, 
Hamburgfe, Mūrichene ir Stuttgarte.

6. Drauge su UNRRA konsulatai apsvarsto 
visus su imgracija i USA suristus pareiš
kimus skirtos kvotos ribose.

Visi asmenys, kurie pareiškė norą važi
uoti i USA turi laukti, kol gaus reikiamus 
pareiškimu blankus is UNRRA centru, bet 
nesikreipti i konsulata, nes nebus priimami. 
Apie pareiškimu įteikimo tvarka bus pra
nešta vėliau. Is visu gautu pareiškimu kon
sulatai išrinks tuos, kuriu Įvažiavimas i 
USA pasirodys esąs galimas. ~

Pabrėžiama dar syki, kad ivaziavimo 1 
USA leidimu skaičius, yra palyginamai labai 
mažas su DP skaičiumi, kurie norėtu i USA 
Įvažiuoti. _

Po biuletenio informacijomis pasirase G. 
K. Richmann, direktoriaus pavaduotojas 
repatrijacijos' ir imigracijos reikalams.

Kaip anglai saugo savo laisves 
gimimo metrika

Anglu spaudos žiniomis, orginalas. “Magna 
Charta Libertatum“ — Didžiosios Laisvių 
CJiartos, kuri sudarė politiniu laisvių ir de
mokratijos pradžia Anglijoje — ve! grizo 
is Amerikos Jungtiniu Valstybių i tėvynė. 
Pasirodo, kad vis labiau įsigalint hitleris^ 
kam karo siaubui, kuris 1940 metais grasė 
pavergti ir britu salyna, Anglijos vyriausybe 
laike būtina “Magna Charta Libertatum“ 
orginala padėti saugioj^ vietoje. Tokia vieta 
buvo Amerikos Jungtines Valstybes, kur 
britu Laisves gimimo metrika išbuvo visa 
karo laika.

Dabar gi, prauzus karo audroms, “Magna 
Charta Libertatum“, uždaryta transatlantinio 
laivo “Queen Eliabeth“ seife, Vėl perplaukė 
Atlanta, grįždama savo tėvynėn. Tačiau 
kuomet laivas artinosi prie Southampton 
uosto, laivo kapitonas pernese ta brangu 
dokumentą i savo kajute ir paslėpė ja po 
savo lova manydamas, kad nuosavoj kajutėj 
“Magna Charta Libertatum“ bus saugiau . ...

Žinios is Lietuvos

Vilnius. Rietavo valsčiaus gyventojai 
100% i vykdė miško kirtimo ir 106% mišk' 
išvežimo plana. Auksciausios Tarybos susi
rinkimo proga, dar papildomai isveze is 
miško 1.000 m3 popiermedžiu.

• • ♦
Klaipėdoje baigiama montuoti automatine 

telefonu stotis. Atstatyta kanalizacijos magi
straline linija ir pradėta statyti miesto 
pirtis.

Kaune užplanuota atstatyti gražiausia ge
ležinkelio stoti Pabaltyje. Stotis numatyta 
praplėsti ir įrengti požeminius perėjimus i 
peronus.

Geležinkeliečiai po darbo valandų valo 
griuvėsius, atstato namus ir vykdo kitus 
darbus. a

Is Memmingeno stovyklos 
skelbimu lentos

Prašoma registruotis visus asmenis, kurie 
norėtu dirbti daržininkystėje. Darbo bus 
duota pačioje stovykloje. •

Taip pat stovyklos kirpyklai yrą reika
linga daugiau kirpėju.

Abi registracijos vyksta II bloko 17 
kambaryje.

Visi asmenys, apsilankė stovykloje, privalo 
registruotis policijoje. Sis potvarkis liečia 
ir lenku karius. Registracijos prievoles atli
kimas bus tikrinamas.

Tam tikra aerodromo dalis privačiam judė
jimui uždaroma. Jeiti i uždrausta sritį, kuri 
atžymėta atitinkamais užrašais, draudžiama.

Vakar vakare stovykloje prasidėjo lietuviu 
elektromonteriu kursai.

Taip pat vakar ivyko ir Memmingeno lie
tuviu skautu tunto “Lituanica“ skiltininku 
kursu atidarymas.

Maitinimo reikalai
Naujorkas. Esant geriausioms sąlygoms, 

siu metu Vokietijo duoniniu javu produk
cija vistiek bus lO’/o mažesne uz normalia. 
Didžiausia priežastis, trukdanti žemes ūkio 
nasuma, yra trasu trukumas, nors ju ir yra 
įgabenta is užsienio.

Kaip Amerikos spauda praneša, Amerikos 
ūkininkai kviečiais užsės 7.000.000 ha plota.

Hooveris Baryziuje konferavo su Prancū
zijos maitinimo ministeriu. Is Paryžiaus 
Hooveris maitinimo reikalais dar vyks i 
Italija ir Vokietija.

Indijos atstovas UNRRA pasaulinėj kon
ferencijoj pareiškė, kad jeigu Indijai nebus 
tuojau suteikta 5 milijonai tonu kviečiu, tai 
gresia badas ne mažiau. kaip 5 milijonams 
zmoni'u.

Lietuviu kalba Jungtiniu Amerikos 
Valstybių universitetuose

Jungtiniu Amerikos Valstybių Rytu kalbu 
mokytoju sąjungą praneša, kad šiuo metu 
lietuviu kalbos mokoma keturiuose Jung
tiniu Amerikos Valstybių universitetuose, 
būtent: 1. University of California, 2. Har- 
ward University, 3. University of North Ca
rolina ir 4. Princeton University. Šia proga 
malonu pastebet, kad viena Insbruko MG 
tarnautoja lietuvaite yra kalbėjusi su vienu 
amerkieciu kariu ne lietuviu, kuris Har- 
ward universitete studijavo lietuviu kalba. 
Minėtas karys kalbėjęs gana gerai lietu
viškai.

Hamburgo pabaltijo tautu 
universitetas

Kovo men. 15 d. buvo neoficialus Pabaltijo 
tautu universiteto Hamburge atidarytas. 
Rektorium yra lietuvis prof. Stanka.

Dr. Končius BALF vardu išraše universi
tetui 60.000 doleriu čeki.

Sovietu Sąjungą i UNRRA užklausima, 
kiek jinai galėtu prisidėti prie pasaulio mai
tinimo padėties' pagerinimo, dar neatsake.
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