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Sovietu Sąjungos atstovas paliko JTO 
Saugumo Tarybos posėdi

Londonas, III. 28. Vakar Sovietu Sąjungos 
atstovas Gromyko paprašė atidėti • Persijos 
klausimo svarstyma iki balandžio 10 d. Sis 
klausimas buvo balsuojamas JTO Saugumo 
Tarybos posėdyje ir 9 balsais pries'2 buvo 
nutarta šio klausimo svarstyma neatideti. Po 
tokio sprendimo Sovietu Sąjungos, atstovas 
Gromyko apleido posėdžio sale. '

Londono radijas pranese, kad Sovietu Są
jungą nedalyvaus posėdžiuose tik Persijos 
klausima svarstant, taip pat pažymi, kad so
vietu atstovui apleidus posėdi Persijos prob
lema pateko i seseli. Irano atstovas Husan 
Ala savo pranešime isdeste sąlygas, kuriu 
reikalavo Sovietu Sąjungą tiesioginese dvieju 
saliu derybose. Šios sąlygos buvo: 1) tam 
tikrose Persijos vietose Sovietu Sąjungos ka
riuomene turi pasilikti be jokio nustatyto 
termino, ja atitraukti, 2) Azerbeidzano pro
vincija turi būti prijungta priedo paties var
do Sovietu Sąjungos respublikos, 3) Sovietu 
Sąjungą turi dalyvauti naftos šaltiniu nau
dojime taip, kad 52% akcijų butu Sovietu 
Sąjungos rankose ir tik 48% — Persijos.

Is vakar dienos JTO Saugumo 
Tarybos posėdžio

Londonas, III. 27. Saugumo Taryba Persi- 
jos-SSSR klausima tebesvarsto. Užvakar su
daryta is trijų valstybių (JAV, Prancūzijos 
ir Rusijos) pakomisija pareikšti šiuo klau
simu savo nuomone JTO Saugumo Tarybos 
2-os (nuolatines) sesijos plenumui, vakar pa
sisakė nepriėjusi jokio sprendimo. Todėl šiuo 
klausimu Taryba tese toliau debatus. Gro
myko pasiūlė atidėti bylos svarstyma iki ba
landžio men. 10 dienos, tačiau Didžioji Bri
tanija ir Amerikos Jungtines Valstybes, ku
rias remia absoliuti dauguma Tarybos nariu, 
reikalauja skunda svarstyti tojau. Britu ats
tovas reikalauja nedelsiant atitraukti rusu 
kariuomene is Persijos. JAV užsieniu reikalu 
ministeris Byrnes pareiškė, “jei šio klau
simo svarstyma mes atidesime iki balandžio 
men. 10 dienos, tai galimas dalykas, kad koks 
nors atstovas pareikalaus atidėjimo, gal but, 
iki spalio men. 10 dienos“: Prancūzijos dele
gacijos pirmininkas Bonet bandė tarpinin
kauti, norėdamas si klausima sušvelninti, ta-

Į .......................................... ..................... .
Belgijos karaliene Londone

: Londonas. Belgijos karaliene Eliza-
i beta, istremime esančio Belgijos ka- 
: raliaus Leopoldo III motina, dalyvavo 
Į pietuose Buckingham rūmuose, drauge 
: ' su Anglijos karalium ir karaliene. I 
: Londoną jinai yra atvykusi privataus 
: vizito. 1 

ciau tai nedave jokiu vaisiu. Lenkijos ats
tovas apgailestavo, kad konferencijos pradžia 
neduodanti jokiu pozityviu rezultatu. Padėti 
komplikuoja' Maskvos radijo pranešimas s. 
m. kovo men. 24 d. apie neva įvykusi Persi
jos ir SSSR susitarimą, kuris vakar is Te
herano buvo paneigtas. Tuo reikalu užklau
stas Gromyko pasiteisino, jog savo kalboje 
nieko neminejes apie įvykusi nauja susi
tarimą. Esą sovietai atitraukė savo kariuo
mene pagal sena anglu-rusu-persu sutarti. 
Esą vertejes, jo pavartuota terminą “vieni 
kiti supratima“, per klaida, isvertes žodžiu 
“sutartis“.

Jugoslavai provokuoja pasienio 
incidentus

Londonas, III. 28. Generolas Morgan is- 
leido komunikatą, kuriame sakoma, kad Ju
goslavijos kariuomene provokuojanti Vene
cijos' Julijoj incidentus. Komunikate toliau 
sakoma, kad sukoncentravimas kariuomenes 
pasienyje is Jugoslavijos puses nėra apsigy
nimo pobūdžio.

Graikija pasirase sutarti su JAV
Londonas, III. 28. Vakar buvo pasirašyta 

tarp Graikijos ir Amerikos Jungtiniu Valsty
bių sutartis civilines aviacijos reikalu. Nu
matoma suorganizuoti lėktuvu susisiekimo 
linija Graikija-Egiptas-Naujorkas.

Buv. prez. Hooveris Pragoję
Londonas, III. 28. Buv. Amerikos Jung

tiniu Valstybių prezidentas Hooveris vakar 
atvyko i Praga aptarti maitinimo reikalu.

Is šio ryto anglu spaudos
Londonas, III. 28. Visa šio ryto Londono 

spauda pabrėžia, kad nereikia priduoti per
dėtos reikšmes įvykiui, kad Sovietu Sąjun
gos atstovas apleido JTO Saugumo Tarybos 
posėdi, daryti is to fakto toli einančiu iš
vadų šiuo metu butu klaidinga ir net kenks
minga. Manoma, kad Sovietu Sąjungos ats
tovas, gavės tolimesniu instrukcijų is Mask
vos, vėl grises i JTO Saugumo Tarybos 
posėdžius.

Nenori jungtis
Vakariniu Vokietijos sričių socialdemo

kratu partijos kalbėtojas dr. Schumacher va
kar viename susirinkime dar kara isdeste 
savo motyvus pries susijungimą su komu
nistu partija. Anot jo, rusu zonoje dar di
desnis socialdemokratu partijos nariu skai
čius esąs pries toki susijungimą, tik, deja, 
ten jie neturi galimybes savo nuomone 
viešai reikšti.

Anglai mano atitraukti kariuomene 
is Graikijos

Londonas, III. 27. Bevinas pareiškė, kad 
anglu kariuomene is Graikijos bus atitraukta 
kaip galima greičiau rinkimams įvykus.

Sovietu kariuomene maitinasi 
Austrijos produktais

Londonas, III. 27. Atlantic City vykstan
čioje UNRRA’os konferencijoje buvo konsta
tuota, kad 300.000 rusu kariuomenes Austri
joje maitinasi Austrijos produktais.

Graiku generolas gražina 
atsizymejimo ženklus

Londonas, III. 27. Vienas kairiųjų paziuru 
graiku generolas gražino anglams atsizyme
jimo ženklus, gautus 1914 m., norėdamas pa
reikšti protestą del anglu vedamos politikos 
Graikijos atžvilgiu.

Žiniomis is Maskvos sovietai šiuo metu 
evakuoja Persijos miestą Kaspin, esanti pu- 
siaukely tarp Teherano ir Azerbeidzano. 
Evakuacija busianti iki s. m. balandžio men. 
10 d. jau užbaigta.

Partija pritaria vyriausybes politikai
Vakar Didžiosios Britanijos Darbo Partijos 

(Labor party) atstovu susirinkimas absoliu
tine daugume išreiškė savo pasitikėjimą vy- 
nausybes politika. Pries pasitikėjimą bal
savo tik sesi atstovai. Ta pačia proga buvo 
pravestos diskusijos Graikijos klausimu. At
sakydamas i užklausimus Bevin pasakė apie 
valanda trukusia kalba, kurioje pabrėžė, jog 
vyriausybe laikysis iki galo savo nusistatytos 
ir jau paaiskejusios šiuo klausimu linijos. 
Rinkimai įvyksią nustatytu laiku, o po rin
kimu britu kariuomene busianti atitraukta 
kiek galima trumpesniu laiku.

Hooveris kalbėjosi su Popiežium
Roma. Buvęs Amerikos prezidentas Her

bertas Hooveris buvo specialioje audijencijoje 
priimtas Popiežiaus Pijaus XII. Pasikalbė
jimas truko ^5 minutes.

Pasibaigus pasikalbėjimui, kuris vyko Po
piežiaus bibliotekoje, Hooveris pareiškė: 
“Popiežius pasisakė bijąs, kad dabartine 
maitinimo padėtis Europoje galinti privesti 
prie bado. Jis nurodė i ta pavoju, kuris 
graso žmonijai neišvengiamo bado forma ir 
laiko ji didzausia kliūtimi karo sunaikintos 
Europos atstatymui.“

Po audijencijos Hooveris ir jo palydovai 
buvo apdovanoti medalikeliais ir rožančiais.

Popiežius Pijus XII .ypatingai draugiškai 
kalbėjosi su Hugh Gibsonu, buvusiu Jung
tiniu Amerikos Valstybių ambasadorium 
Romoje.
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Graikijos rinkimu isvak^.
Londonas. Atėnuose manoma, kad kairiųjų 

partijų pastangas, nukelti rinkimus vėles
niam laikui, tenka laikyti nepasisekusiomis. 
Anglu užsieniu reikalu ministerija nurodė, 
kad rinkimams atidėti nėra jokio pagrindo ir 
kad jie turi būti kiek galima greičiau pra
vesti. Sovietu Sąjungos atstovas Atėnuose, 
aplankęs Graikijos užsieniu reikalu minister! 
Konstantina Rendis pareiškė, kad Sovietu 
Sąjungą norinti ispeti graiku vyriausybe, 
kad si nebandytu pravesti rinkimu, kuriuose 
nedalyvautu kairiosios partijos. Jeigu šio 
ispegimo nebus paisoma, tai gali but prieita 
prie diplomatiniu santykiu tarp abieju 
kraštu nutraukimo. Graikijos vyriausybes 
sluogsniuose vengiama bent kokiu šio pa
reiškimo komentaru.

Pagal susitarimą tarp Didžiosios Britanijos 
ir Graikijos vyriausybių, anglu kariuomenes 
daliniai turi but tuojaus po ' rinkimu ■ is 
Graikijos atitraukti. Nesenai graiku dešiniųjų 
partijos pareiškė, kad jos numato įteikti 
naujam Graikijos parlamentui pasiulyma, 
kad anglu kariuomenes daliniai pasiliktu ir 
toliau Graikijoje, “kol visuose Balkanuose 
susidarys taikiam gyvenimui palankios sąly
gos“. Sis pasiūlymas numatomas paristi tuo, 
kad dvi kaimynines valstybes, kurios šio 
krao metu kovojo prieš Graikija, būtent Bul
garija ir Albanija, dar ir šiandien turi stip
rias karines pajėgas, tuo tarpu Graikijos 
sienos yra visiškai neapsaugotos.

Britu vyriausybes pareiškimas, kad rinki
mai vis dėlto bus pravesti 31 kovo, susilaukė 
įvairaus įvertinimo. Londono “Times“ palaiko 
Anglijos užsieniu reikalu ministerio Bevino 
pareiskima, kad Graikijos politinis gyveni
mas turi but išjudintas is mirties taško. O 
tai galima pasiekti tik pravedus teisingus ir 
laisvus rinkimus, kuriu metu isrykeš graiku 
tautos valia. Liberalu “News Chronicle“ 
pasisako uz rinkimu atidejima. Maskvos 
“Izvestia“ vadina rinkimus Graikijoje “tau
tos išprievartavimu“ ir nurodo i tai, kad ir 
platesniuose britu sluogsniuose yra nuomonių 
uz rinkimu atidejima. BBC Atėnų korespon
dentas pastebi, kad Graikijos gyventojai vi
sus protestus, kuriu metu reikalaujama ati
dėti rinkimus, laiko tik tam tikru politiniu 
manevru ir yra įsitikinės, kad daugumas 
graiku bus patenkinti, kada rinkimai bus jau 
praeje.

Ispanija prieš nedraugiška akcija
Madridas. Ispanijos vyriausybe iteike Jung

tinėms Amerikos Valstybėms ir Didžiajai 
Britanijai nota, kurioje atkreipiamas dė
mesys i prieš Franco nukreipta akcija Pran
cūzijoje. Nota sudėta is 1.200 žodžiu .

Notoje reikalaujama imtis reikiamu žygiu, 
kad klausimas butu sprendžiamas Saugumo 
Taryboje, kuri šiuo metu posėdžiauja Nau- 
jorke. (Kaip žinoma, Ispanija nėra JTO na
rys ir tiesiogiai kreiptis i Saugumo Taryba 
negali. - Red.)

Del notos turinio Ispanijoje nedaroma jo
kiu komentaru, tačiau autoritetinguose sluoks
niuose sakoma, kad kaltinami Prancūzijos 
komunistai, kurie varo teroristine kampanija 
pries Ispanija ir organizuoja pasienio inci
dentus, kad išprovokuotu ginkuota konfliktą 
tarp Prancūzijos ir Ispanijos.

Nota skelbia, kad kada generolas de Gaulle ‘ padoriu žmogumi, 
buvo valdžios šefu, Prancūzijos-Ispanijos pa- ; darbo partijoje.

sienyje nebūdavo jokiu incidentu, o jam pa- 
sitr^ikus padėtis pasienyje žymiai pasikeitė 
ir pablogėjo.

Notoje toliau nurodoma, kad teroristiniu 
Ispanijos emigrantu grupiu issisokimai pasi
darė vis dažnesni ir piktesni, ypač per pas
kutines kelias savaites. Notoje kaltinama 
Prancūzijos vyriausybe, kad neuzkirtimas 
kelio siems puolimams tik dar labiau skatina 
teroristinius veiksmus pries Ispanija.

Notoje taip pat ypačiai atkreipiamas - dė
mesys i Sovietu karines misijos buvimą 
Prancūzijoje, o taip pat kategoringai pab
rėžiama dar karta, kad dabartinis režimas 
Ispanijoje nesudaro jokio pavojaus pasau
linei taikai.

Ir mokytojai streikuoja
Dublinas^ Sustreikavus 1.200 Dublino mo

kytoju, kurie reikalauja didesniu algų, per 
18.000 Dublino vaiku pradėjo nenumatytas ir 
neribotas atostogas.

Pasiruošta . . .
Naujorkas. Kaip “Stars and Stripes“ rašo, 

Sovietu Sąjungą gavo reikiamus leidimus 
pasiruošti Saugumo Tarybos sesijai, būtent: 
i Hunter College Bronx Center gimnazijos 
rumuš, kur vyksta Saugumo Tarybos posėd
žiai, atgabenta garsiosios “vodkos“. Ji skirta 
rumu užkandinei, kur diplomatai gales per
trauku metu pailsėti ir užkasti ...

Lauks Hooverio
UNRRA’os centrine taryba nutarė savo 

posėdžius Atlantic City pratęsti dar 14 dienu, 
kad sulaukus Hoover pranešimo apie tikrąją 
padėti Europoje.

Švedijos silkes Vokietijai
Švedija pasižadėjo artimiausiu laiku pri

statyti 100.000 to sudytu silkių Vokietijai.

Darbieciai nesijungia su komunistais
Darbo partijos taryba (Labor party) patiekė 

oficialu pareiskima del atmetimo Anglijos 
komunistu pasiulijimo sudaryti vieninga dar
bo žmonių frontą is darbieciu ir komunistu 
partijų. Pareiškime sakome, jog, nežiūrint, 
kad darbieciai ir nori geru Anglijos ir So
vietu Sąjungos santykiu, tačiau negali neiš
reikšti savo nepasitenkinimo del Anglijos 
komunistu visiško priklausomuno Maskvai. 
Jie atstovauja nebe savo tėvynėms, bet Mask
vos interesuams. Gi darbieciai mano, kad pas 
save turi teise, tvarkytis kaip jiems patinka. 
Kadangi rinkimai aiškiai parode, koki maža 
pasitiksima komunistai teturi darbininkuose, 
tad jie, matomai, išvengimui moralinio ir 
faktinojo bankroto, stengiasi savo pra
gaištinga Anglijai ir darbo klasei veikla pri
dengti musu šydu. Tokios paslaugos darbo 
partija jiems neteiksianti. Jei jie, is tikrųjų, 
siekia Anglijos ir Anglijos darbininku ge
roves, tai dabar turi puikiausia proga tai 
irodyti uždarydami savo partija ir pavieniui 
įstodami i darbo partija. Kas is ju bus rastas 

mielai bus pasveikintas

DP turės dirbti
Frankfurtas. JAV karo pajėgu vadas gen. 

Mc Narney pranese spaudos konferencijoje, 
kad isvietintieji asmenys, kurie nenori grizti 
i namus (išskiriant žydus ir politinius pabė
gėlius), turės dalyvauti vokiečiu ūkiniam 
gyvenime. Uz savo darba gaus vokiečiu 
maisto korteles. Dar nėra išaiškinta, ar tie 
asmenys gaus vokiečiu pilietybe.

Kur lenkai kariavo per paskutini 
kara

1939 m. Lenkijos žygis buvo trumpas, p£ 
menesio viskas buvo baigta. Tačiau daliai 
kariu pavyko pasprukti ir įstoti i sąjungi
ninku kariuomenes. 1940 m. pavasari lenkai 
buvo Narvike, rugpiucio ir rugsėjo men. jie 
labai aktyviai dalyvavo oro kovose virs Lon
dono. Kopanskio brigada laike apsupusi 
Tobruka Afrikoje. Italijoje gen. Andersas 
pasiekė eile puikiu laimėjimu prie Monte- 
Cassino, Piedimonte, Aneone ir Bologne.

“Dienos Žinios“ - Augsburgas, Nr. 32.

Kas yra gen. Andersas
1914—1918 m. jis kariavo Rusijos kariuo

menes eilese ir uz pasižymėjimus buvo ap
dovanotas Sv. Jurgio ordinu. Vėliau perejo i 
Lenkijos kariuomene. Per 1919—1920 m. ka
rus buvo kelis kartus sunkiai sužeistas. 1939 
m. pakliuvo i nelaisve ir apie 2 metus išsė
dėjo centriniame Maskvos kalėjime. 1944 m., 
kai prasidėjo sovietu-vokieciu karas, Ander
sas priėmė Stalino siulima vadovauti lenku 
kariuomenes junginiui sovietu teritorijoje. 
Paskui jam buvo patarta su ta kariuomene 
vykti i Vid. Rytus, vėliau pakliuvo su ja i 
Afrika, kariavo Sicilijoje ir Italijoj*

Is Memmingeno stovyklos važiuojant
Stovyklos administracijos karininkas pra

neša, kad nuo 1946 m. kovo men. 28 d. visi 
keliones ir maisto kelionei gauti pareiškimai, 
pries įteikiant juos administracijos biurui, 
turi būti Tautines Tarybos pirmininko pasi
rašyti.

Svarbus pranešimas
Isvietintuju patogumui ir greitam sura- 

dimui giminiu bei pažįstamų prie UNRRA’os 
būstines veikia specialus “Asmenų ieškojimo 
biuras“. Sis biuras turi saitus su UNRRA’os 
centro vadovybe ir tuo budu labai greit gali 
surasti issisklaidziusius po visa Vokietija as
menis. Norintieji surasti savo gimines bei 
pazistatnus, kreipiasi i minėta biurą, kuris 
yra UNRRA’os Team 155 būstinėje “Tracing 
Office“ kamb. 39, kasdien nuo 15 iki 17 vai.

Ieškančiam pageidaujant, - ieškojimai bus 
skelbiami per radija.

Iseis anglu kalbos gramatika
Kovo men. gale iseis is spaudos J. Kuka- 

nauzos “Anglu kalbos gramatika“ su žodynė
liu ir skaitymais. Vadovėlio kaina 10 RM. 
Stovyklų komitetai gali užsisakyti knyga iki 
kovo 31 d., atsiunciant puse pinigu — 
(20) Lehrte, Churchill Camp, Lithuanian 
Committee. t
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