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JTO Saugumo Tarybos
Londonas, 1946. III. 25 d. JTO Saugumo 

Tarybos posėdis prasidėjo. Pirmininkaujan
tis atidarymo kalboj pabrėžė, jog nuolatines 
Tarybos posėdžiams vietos parinkimas JAV 
nesąs atsitiktinas. Jis rodąs mažu ir dideliu 
tautu pasitikėjimą Amerika. Trumano svei
kinimą perskaitė Stetinius. Jo sveikinime 
garantuojama JAV parama, įgyvendinant 
JTO charta. Byrnes pradedamas savo sveiki- 
kinima, pažymėjo, jog nuo šiandien JTO 
Saugumo Taryba posėdžiaus nuolat ir, tuo 
budu, budės nuolatinėje pasaulio taikos 
sargyboje. Jis isitikines, jog visos tautos jai 
talkininkaus ne tik pasidavimu jos sprendi- 

—mamsy- bet ir vengimu tarpusaviu ginču bei 
' nesusipratimu. Kas nebeissptendziama tar- 

usavy- turi būti patiekta Saugumo Tarybai, 
nes neisspresti ginčai nuodija tarptautinius 
santykius. Po privataus pasikalbėjimo ats
tovai nutarė Persijos klausimo svarstyma 
atidėti 24 valandoms. Amerikos ir Anglijos 
atstovai Teherane ipareigoti nuolat daryti 
pranešimus apie padėties vystymąsi Persijoj. 
Persijos propagandos ministeris praneša apie 
sovietu kariuomenes daliniu atitraukimo 
pradžia. Maskvos radijo pranešimas apie so
vietu kariuomenes atitraukima oficialiai 
nepątvirtintas. Taip pat Maskva nėra davusi 
atsakymu nei i anglu nei i amerikiečiu tuo 
reikalu pasiustas notas. Anglijos perlamen- 
taru delegacija išskrido lėktuvu i Persija 
stebėti padėties vystymosi vietoje.

Kanados šnipinėjimo byla teisme
Londonas, III, 26. Šiandien bus padarytas 

trecias pranešimas apie susekta šnipinėjimu 
afera Oftavoje. Vakar teisme buvo patiekta 
tolimesne įrodomoji medžiaga, is kurios 
aiškėja, kad rusu karo attache pavaduotojas 
Sabatlu turėjo pasimatymu su vietos šnipais.

___ —Nauja Prancūzijos nota
Londonas, 1946. III. 25 d. Prancūzai, re

aguodami i Franco nota Anglijai ir Ameri
kai, paruošė toms valstybėms savo nota, 
kurioje reikalauja imtis bendros akcijos 
pries Franco režimą JTO Saugumo Taryboj 
ir siūlo tuojau pradėti taikyti ūkio sank
cijas, pirmoj eilej nutraukiant naftos tieki
mus. Su notos turiniu supažindinta ir SSSR.

Neramumai Palestinoje
Londonas, III. 26. Tel-Avive minia užpuolė 

policijos nuvada. Po namu buvo padėta mina. 
Vakar i Palestina atvyko laivas su nelega
liais pabėgėliais. Minia puolė policija, nore- 
dyti policijai pabėgėlius suimti. Gatvėse 
buvo pastatytos barikados.

Anglai nepatenkinti Rusu 
propaganda

"Londonas, 1946. III. 25 d. Valstybes 
sekretorius Me Neel, kalbėdamas že
muosiuose rūmuose, aštriai puolė so
vietu valdžios spauda ir radijo pro
paganda pries Didžiąją Britanija. 

konferencija prasidėjo
Anglu Misijai Indijoje sekasi

Londonas, 1946. III. 25 d. zDidziosios Britą- 
nijos kabineto misijos sefas Indijai praneša 
apie pilnai pasiekta susitarimą su Indija. 
Artimiausiu laiku Indijoje bus pravesti 
savivaldybių, o kiek vėliau ir steigiamojo 
seimo rinkimai.

Churchillis grizo i Anglija
Londonas, III. 25 d. I Saouthaupton Qeen 

Mary laivu parvyko is JAV Churchillis.

Tiltai Lenkijai
Londonas, III. 25 d. Didžioji Britanija 

siais metais numato pradėti tiekti Lenkijai 
'medžiaga tiltam^ statyti.

Naujos demonstracijos Trieste
Londonas, III. 25 d. Vakar Trieste vyko 

demonstracijos. Minia susirinko prie anglu 
ir prancūzu delegacijų būstiniu. Buvo ne
samos jugoslavu, italu, rusu ir kit. raudonos 
vėliavos.

Min. Pirm. Sofulio priešrinkimine 
'kalba

Londonas, III. 25 d. Graikijos min. pirm. 
Sofulis, kuris yra graiku liberalu partijos 
vadas, pasakė vakar priešrinkimine kalba, 
kurioje kritikavo kraštutinius kairiuosius ir 
kraštutinius desiniuosius. Jis taip* pat pa
reiškė, kad rinkimai Graikijoje busią pra
vesti objektyviai ir gandai apie rinkimu 
klastojimą neturi jokio pagrindo.

Persijos skundas svarstomas šiandien
Londonas, III. 26. Šiandien 11 vai. Amerikos 

laiku (4 vai. vid. Europos laiku) bus tęsiama 
JTO saugumo tarybos konferencija. Darbu 
tvarkoje svarbiausias punktas yra Persijos 
skundo svarstymas.

Nors vakar per Teherano radija ir buvo 
pranešta, kad sovietu kariuomenes evekua- 
cija prasidėjo, tačiau Persijos pasiuntinis 
Vašingtone Hasan" Ala dar negavo jokiu 
nauju instrukcijų apie sovietu kariuomenes 
atsitraukima.

Anglu spauda pažymi, kad ir kažin kas 
Teherane beatsitiktu, Persijos skundas JTO 
saugumo taryboje bus svarstomas. Anglu 
vyriausybe taip pat norėtu žinoti, kokiomis 
sąlygomis ir kokia kaina ivyko Persu rusu 
susitarimas del kariuomenes evekūavimo.

Du britu specialios komisijos nariai išvyko 
i Persija betarpiškai vietoje susipažinti su 
ten esančia padėtimi.

Stalinas spaudos atstovams pareiškęs, kad 
Persijos klausimas esąs issprestas dvieju 
saliu sutartimi. Taip pat Stalinas pareiškė 
kad sovietu kariuomenes is Persijos atitrau
kimo klausimas issprestas pozityviai.

Per Londono radija buvo pareikšta, kad i 
britu kovo 3 dienos nota rusams Persijos 
reikalu iki šiol dar jokio atsakymo nagauta.

Plečiama vokiečiu savivalda
Londonas, III. 25. Is Frankfurto a. M. pra

nešama, kad amerikiečiu zonoje jau sekanti 
menesi bus pertvarkyta administracijos 
sistema. Savivalda bus perduota grynai i 
vokiečiu rankas. Amerikiečiu rysiu karinin
kai bus daugiau kaip stebėtojai, o ne 
administratoriai.

Gyventoju pasikeitimas tarp zonų
Londonas, III. 25. Tarp prancūzu ameri

kiečiu okupacines valdžios ivyko susitarimas, 
pagal kuri nuo balandžio 1 yra atidaroma 
3 perėjimo punktai po 50.000 gyventoju is 
kiekvienos puses pereiti apsigyventi. Gy
ventojams leidžiama pasijimti po 100 kg ba
gažo, taip pat reikalaujama sveikatos pažy
mėjimo. Tarp perėjimo punktu is amerikie
čiu puses paminėta, n. Ulmas, Karlsruhe, is 
prancūzu puses Bieberach.

Paleidžia daug vokiečiu karo 
. belaisviu

Londonas, III. 25. Artimiausiomis dienomis 
is vakaru Vokietijos okupaciniu zonų numa
toma paleisti apie 100.000 vokiečiu ^caro be
laisviu, kurie grizta gyventi i rusti zona.

Is Niirnbergo bylos
Londonas, III. 25 d. Vakar Hessas ir jo 

gynėjas tese savo apsigynimo kalbas. Paaiš
kėjo, kad Hessas buvo susitikęs su lordu 
Simon 1941 m. ir stengėsi surasti pagrindą 
susitarimui. Hessas siūle anglams palikti 
Vokietijai laisvas rankas Europoje, o Vo
kietija nesikistu i Anglijos imperijos rei
kalus. Hdssas taip pat reikalavo gražinti 
Vokietijai kolonijas.

Maskvos radijas ir spauda nuo vakar die
nos iki šiol jokio naujo pranešimo del kariuo
menes evekūavimo nepadare.

Sovietai Palestinos klausimu
Maskva. “Krasnyj Flot“ kovo 24 d. idejo 

straipsni apie politine padėti Palestinoje. 
Straipsnio autorius sako, kad pilnam supra
timui klausimo, kilusio tarp arabu ir žydu, 
reikia neužmiršti roles, kuria vaidina Did
žioji Britanija. Labai reikšmingas faktas, 
kad anglai permeta savo kariuomene i Pa
lestina is Egipto, Sirijos ir Libano. Neseniai 
speciali technine komisija sudarė plana di
delei hidroelektros stočiai. Visame krašte 
statomi fabrikai, kuriu uždavinys yra ap
tarnauti britu kariuomene. Kartu statoma 
geležinkelio linija, kuri sujungs Haifa su 
Bagdadu. Dienraštis kreipia dėmėsi, kad 
anglu kapitalai interesuojasi Palestina ir 
telkia ten didelius fondus.

Komunistu byla teisme
Londonas, 1946. III. 25 d. Berlyne ameri

kiečiu kariuomenes teisme prasidėjo dvieju 
vokiečiu komunistu byla, kurioje jie kalti
nami terorizavimu valdiniu ištaigu Schonen- 
berg’e (Berlyno priemiestyje).
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Amerikos lietuviu spauda
“Dirva“ jau per kelius numerius spausdina 

veikalą — “Lietuva Tironu Pančiuose“. Vei
kalas numatomas išleisti atskira knyga. Vei
kale pasakoma daug karčios teisybes tiems, 
kurie vienu ar kitu budu prisidėjo prie Lie
tuvos niekinimo ar naikinimo:

“Argentinos Lietuviu Balsas“ ragina savo 
skaitytojus kreiptis i Comite Cooperation a 
Europa arba i redakcija visus tuos, kurie 
esą gave is Europos laišku ir norėtu is ten 
savo gimines atsikviesti. Is to raginimo susi
daro ispudis, kad i Argentina pabėgėliams 
Įvažiuoti nebus taip sunku, kaip i JAV, jei 
kartais tektų ilgiau užtrukti.

“Vienybėje“ p. Tysliavietie rašo, kad ko
munistai labai bijo, jog i Amerika neat
važiuotu daugiau pabėgėliu. Komunistai 
deda visas pastangas, kad kiekvieno pra
šančiojo pareiškimai butu atmesti. Bet, pa
sak autores yra ir nekomunistu, kurie klau
sia: ka jie čia veiks? Autore aiškina, kad 
Amerika yra stebuklu salis ir kiekvienas 
energingas bei darbštus pilietis gali susi
kurti gera seimos zidini.

Lietuviai Danijoje
Šiuo metu lietuviu pabėgėliu Danijoje 

priskaitoma .kiek daugiau kaip 3.000. Lie
tuviai pabėgėliai i Danija daugiausia pateko 
is Pillau-Danzig-Gdynes apsupimo. Ju kelias 
is to apsupimo buvo nepaprastai kruvinas. 
Vyrus vokiecia i laivus priimdavo tik su
žeistus. Moterims taip pat buvo daug vargo, 
nes pirmoj eilej i laivus galėjo sesti vokie
čiai. To baisaus bėgimo metu isryskejo vo
kiškas brutalumas visoj savo didybėj.

Lietuviu pabėgėliu tarpe šiuo metu yra ir 
700 Klaipėdos krašto gyventoju. Visi pabė
gėliai apgyvendinti 6 stovyklose: Nyminde- 
gabe, Vedbaeke, Kopenhagoje, Koldinge, 
Holstebre ir Hortense. Daugiausia lietuviu 
gyvena (1.800) Nymindegabo stovykloje. Šioje 
stovykloje kitu tautybių pabėgėliu nėra. 
Vedbaeko stovykla yra specialiai skirta lietu
viams pabėgėliams akademikams. Čia dau
giausia yra susispietė lietuviu ir latviu 
inteligentijos. Kai kuriose stovyklose gyve
namos patalpos blogos. .

Lietuviu reikalams danu, alijantu ir kitu 
įstaigose atstovauti, kultūriniams, religini
ams ir ekonominiams reikalams tvarkyti 
yra isisteige šie vienetai: Lietuviu Komitetas 
Danijoje, Lietuviu-Danu salpos Komitetas ir 
Pabaltijo Komitetas. Lietuviu-Danu Komi
tetas yra daugiausia nuveikęs. Ji remia daug 
įtakingu danu. Jo iniciatyva buvo surinkta 
nemažai auku, o studentams buvo daug pa
dėta įstojant i aukstasias mokyklas. Visuose 
Komitetuose is lietuviu didžiausi veiklumą 
rodo ir visa darba suka M. Brakas. Penktąją 
dali visu pabėgėliu sudaro mokyklinio am
žiau vaikai. Vienoje is stovyklų veikia 5 
skyrių pradžios mokykla. Ja lanko 154 vaikai. 
Mokymo darbas ir mokytojams ir mokiniams 
nepaprastai sunkus del nebuvimo reikiamu 
vadovėliu. Vadovėliai paskutiniu laiku spaus
dinami rotatoriumi. Suaugusiems taip pat 
organizuojama švietimo kursai. Veikia danu, 
anglu ir ispanu kalbu kursai.

Maistas, kuri lietuviai pabėgėliai gauna 
Danijoje, kalorijų atžvilgiu yra pakankamas. 
Maitina Danijos Raudonasis Kryžius. Vai
kams ir motinoms labai trūksta vitaminu. 
Pabėgėlius dažnai materialiai paremia Ame
rikos lietuviai.

Pabėgėliu santykiai su danu visuomene bei 
atskirais asmenimis gana~geri, tačiau to ne
galima pasakyti apie oficiales valdžios įstai
gas. Oficialiosios Įstaigos dažnais atvejais 
laviruoja panašiai, kaip ir Švedijoje.

“Naujienos“ praneša, kad Meksijoje išėjo 
is spaudos Martyno Gudelio knyga ispaniš
kai “Lo Que en la U.R.S.S.“ (Ka girdėjau 
Sovietu Sąjungoje). Autorius savo laiku 
mokėsi Ispanijoje. Ten ji užklupo ir pilie
tinis karas. Su Ispanijos Respublikos armija 
jam teko nuvykti i Rusija ir gyventi Mask
voje, Leningrade ir kituose miestuose. 
Mokėdamas rusu kalba galėjo is pirmųjų 
šaltiniu daug ka patirti. Tuos patyrimus ir 
aprašo savo knygoje. Knyga Meksikoje, kur 
didelis komunistu sirsiu lizdas, šukele didele 
sensacija. Knygoje iškelta nešvankios sovietu 
politikos slaptybes.

“Draugas“ praneša, kad anksčiau lietuviu- 
mokyklose Amerikoje vaikai buvo mokomi 
Lietuvoje paruostais vadovėliais. Metodikos 
požiūriu tie vadovėliai buvo pritaikyti tiems, 
kuriems lietuviu kalba buvo prigimta ir ku
riems tik truko rasto.__ Pagaliau vadovėliai 
issibaige. Sv. Kazimiero seserys, kurios moko 
keletą tukst. vaiku, išleido tris prad. mokyk
lai skirtus lietuviškus vadovėlius.

Lietuviai Švedijoje
Siu metu pradžioje Stokholme ivyko Lie

tuviu Draugijos Švedijoje steigiamasis susi
rinkimas. Susirinkime gausiai dalyvavo 
Stokholme ir kitose Švedijos vietose gyve
nantieji lietuviai. I Draugijos valdyba iš
rinkta: prof. Kazlauskas, inz. Maliska, p. 
Dailidiene, Šeinius ir stud. Gedminas. Pir
mininko pareigas pasiėmė Kazlauskas. Stei
giamajam susirinkime i Draugija nariais 
isirase 33 lietuviai. x

Sausio men. viduryje išrinkta ir nauja 
Švedijoje studijuojančius lietuviu studentu 
atstovybe. I naujaja atstovybe išrinkta stu
dentai is visu trijų universitetu, kur lietuviai 
studijuoja: Stokholmo, Geteborgo ir Upp- 
salos. I atstovybe išrinkta šie -studentai: 
Varnauskas, Šaulys, Augustis, Mažeika ir 
Lape. Reikia pasidžiaugti, kad visi studentai
1 mokyklas pateko. Is salpos komiteto stu
dentai gauna stipendijas. Dabartiniu metu 
stipendijas gauna 24 studentai. 5 is ju stu
dijuoja medicinos fakultete, 8 technikos fa
kultete, 6 įvairiuose technikos institutuose,
2 dantų technikos institute ir 3 pritaikomojo 
meno privačiose studijose.

Švedijoje leidžiamas lietuviu laikraštis 
“Svetur“ praneša, kad internuoti pabaltie- 
ciai išduoti rusams. Jie is Švedijos išgabenti 
sausio men. 23 d. laivu “Bielostrov“. Tas 
pats laivas kiek anksčiau yra isvezes ir 
internuotuosius vokiečius. Vienas latvis nu
sižudė. Kas su išvežtaisiais atsitiko laive — 
mes tegalime tik spėlioti, bet turime pag
rindo galvoti, kad i kranta ju nedaug gyvu 
teislipo. Is internuotuju pačioje Švedijoje 
palikta tik labai maža dalis, kurie irode, kad 
jie vokiečiu armijos kariai. Tat musu pir
mame pranešime pripuolamai gautos žinios 
visai pasitvirtino. Švedijos vyriausybe “ap
gynė“ Švedijos garbe, kurios himne mes 
žinome esant tokis žodžius: “Tu vieš
patauji musu prisiminimuose nuo senovės 
didingu Aaiku, kada tavo garbingas vardas 
sklido visoje zemeje“ . . . Apie paskutine 
internuotuju padėti mes gavome tokiu žinių: 
Internuotieji jaute, kad su jais artimiausioje 
ateityje ruošiasi švedai nedraugiškai pa
sielgti. Pries išduodant dvaslskiamas buvo 
leista atlaikyti pamaldas, bet ir tai vyko 
stiprioje" policijos priežiūroje, kad dvasiškiai 
su jais nesikalbėtu. Didele dauguma isduo
tuju bandė visokiausiomis priemonėmis nu
sižudyti. Pabaltieciu internuotuju vadas Dr. 
Eidfusas “Sv. D." bendradarbiui rado pro

gos pasakyti: “Vienintelis mano nusikaltimas 
yra mano tėvu žemes meile.“ Jauniausias 
is isduotuju buvo sulaukės vos 16 metu
jaunuolls.

Gyvenimas Australijoje
Australijos žemynas yra padalintas i 5 

status (valstybėlės). Ten iki šiol dar yra di
delis pareikalavimas baltųjų kolonistu ir 
žemes - ūkio darbininku. Australijos miestu 
pagrindinis bruožas yra ju erdvumas, ne
matyti namu sugrudimo. Vargu kas ras ten 
siauru gatvių, arba tamsiu skersgatviu.

r Gyvenimo sąlygos Australijos miestuose 
"yra lengvesnes ir patogesnes uz tos pat rū
šies sąlygas Anglijoje. Darbininkas dirba 
paprastai tik 8 valandas i diena. Kaikuriuose 
Štatuose atlygirtimo minimumas yra valdžios 
nustatytas. Pragyvenimo išlaidos yra paly
ginti nedideles ir daugelis reikmenų, kurios 
kitur yra laikomos. liuksusu, čia visu gyven
toju sluoksniu yra plačiai vartojamos. Gy
ventojai yra pripratę prie trumpu, darbo 
valandų ir geru atlyginimu bei gero maisto. 
Todėl Australijos miestiečiai daugumoj yra 
geros nuotaikos ir malonus žmones. Jie 
mėgsta pramogas ir tam turi daug laiko. Sil 
tas klimatas leidžia jiems pramogauti ore. 
Darbininkas labiau mėgsta išleisti keletą 
pensu išvykdamas su savo seimą i gaivinanti 
pajūri, negu praleisti vakarus tvankioj te
atro salėj. Australijos miestiečiai yra ge
resni plaukikai, negu D, Britanijos miestu 
gyventojai. Juros vanduo yra tiek šiltas, kad 
galima maudytis istisus metus. Maudykles 
dažniausiai yra specialiai Įrengtos pajūryje, 
kad apsaugotu pramogautojus nuo juros 
rykliu.

Gyventoju dauguma mėgsta blaivumą, 
girtuokliavimo reiškiniai palyginti yra retas 
dalykas, ir tai ypač krinta i aki šventadie
niais. , -

Gyvenimas kaime yra daug sunkesnis. Ko^ 
lonisto darbas ara nelengvas. Australijos 
žemes ūkyje nėra įmanoma pritaikinti 8 va
landų darbo diena, kur tenka keltis pries 
aušra. Kiekvienas kolonistas laiko tiek kar
vių, kiek tik jis gali iššerti, nes pieno ūkis 
dabar yra pagrindine žemes ūkio saka. Pir
masis dienos darbas yra suvaryti banda i 
melžimo kute. Pamelzus reikia skubėti i 
pienine su šviežiu pienu. Ryta, vidurdieni i 
vakare atsiranda daug visokiu darbu. Be 
paprastu dienos ruošos darbu reikia dar pa
dirbėti darže, vaisiu sode ar vynuogyne, 
kurie yra beveik prie kiekvieno ūkio vieno 
ar poros akru didžio. Be to, reikia prižiūrėti 
žirgyną ir laiku rinkti vaisius, kuriuos 
puola būriai godžiu paukščiu. Australijos 
ūkininko diena sudaro nenutraukiama darbu 
grandine. Nežiūrint darbu gausumo, tiek 
vyru, tiek moterų veiduose galima pastebėti 
gera nuotaika.

• Kitas pažymėtinas skirtumas tarp Su
vienytos Karalijos (D. Brit.) ir Australijos 
gyvenimo yra Australijos statu (valstybėlių) 
vaidmuo. Pav. geležinkelius ten admini
struoja statai ir, nesiekdami naudos, sten
giasi patarnauti dirbantiesiems. Kaikuriuose 
Štatuose valdžia reguliuoja darbininku ir 
darbdaviu santykius. Ginčams spręsti yra 
įsteigtos darbo įstaigos. Tuo išvengiama 
taip nuostolingu ir daug, skurdo atnesapciu 
streiku. Gal but galima butu primesti šiai 
santvarkai tik perdidele priklausomybe nuo 
valdžios.

Darbo susirasti padeda darbo įstaigos bei 
profesines sąjungos, kurios valdžioje ats
tovaujamos per savo rinktus atstovus.
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