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Saugumo Te
Londonas. Vakar 24 valanda Europos 

laiku Saugumo Taryba buvo, vėl susirin
kusi viešo posėdžio. Sovietu Sąjungos 
atstovas Gromyko jame nedalyvavo. Po
sėdžiui pirmininkavo Kinijos delegacijos 
pirmininkas. I Lenkijos atstovo klausima, 
kokias instrukcijas Persijos delegacija yra 
gavusi is savo vyrausybes, Persijos at
stovas atsake, jog jis turis pilnus įgalioji
mus imtis visu priemonių, kad jo krašto 
interesai butu apsaugoti. Kalbėdamas 
apie tariama Sovietu Sąjungos kariuome
nes atitraukima, Persijos atstovas pareiš
kė, kad jam nėra apie tai nieko žinoma. 
Sovietu Sąjungą tik inscenizuoja kariuo
menes atitraukima, perkeldama kariuome
nes dalinius is vieno Persijos miesto i 
kita. Baigdamas savo kalba Persijos atsto
vas reikalavo, kad Saugumo Taryba iša
kytu Sovietu Sąjungai savo kariuomene 
nedelsiant is Persijos atitraukti.

Jungtiniu Amerikos Valstybių užsieniu 
reikalu ministeris Byrnes pasiūlė per
traukti posėdi iki balandžio 2 dienos, kad 
Saugumo Taryba turėtu kelias dienas lai
ko parinkti abieju pusiu paaiškinimus, 
kuriu neturint neįmanoma prieiti ir prie
teisingo sprendimo. Po karstu debatų, 
pagaliau buvo sutikta su Byrnes pasiū
lymu ir Saugumo Tarybos posėdžius nu
tarta pertraukti iki balandžio 3 dienos 20 
valandos Naujorko laiku.

JAV ir Michailovicius
Vašingtonas. Buvęs Jugoslavijos pa

siuntinys Vašingtone Konstantinas Fotit
sas kreipėsi pirmadienio vakara i Jungti
niu Amerikos Valstybių užsieniu reikalu 
minister! Byrnes su prašymu užtarti gene
rolą Michailoviciu, kuris šiuo metu Jugo
slavijoje turi būti teisiamas kaip krašto 
išdavikas.

Fotitsas paaiškino, kad Jungtines Ame
rikos Valstybes Michailoviciui galėtu pa
dėti per amerikiečius karininkus, kurie 
minėtoje byloje turėtu taip pat duoti savo 
parodymus. Tai turėtu būti tie karininkai, 
kurie kovėsi drauge su gen. Michailovi
ciu. Taip pat Michailoviciui turėtu būti 
leista pasirinkti amerikieti ar kita kuri 
nors pageidaujama advokata.

Galima bus vaikščioti istisa nakti
Londonas. Kaip is Frankfurto 

L pranešama, amerikiečiu karine val- 
Į dzia yra numačiusi panaikinti drau- 
į dima vaikščioti nakties metu. Taip 
Į pat pranešime sakoma, kad atitin

kamos instrukcijos yra jau issiunti- 
Į netos.

rybos darbai
Fotitsas nurodė, kad pats gen. Eisen- 

howeris yra pripažinęs didelius gen. Mi- 
chailoviciaus nuopelnus bendroje kovoje 
pries asies valstybes.

Kruvinas susirėmimas DP 
stovykloje su policija

Londonas. Vakar Stuttgarto DP stovy
kloje ivyko kruvinas susirėmimas tarp 
vokiečiu policijos ir Mozės religijos is- 
vietintu lenku. 200 ginkluotu vokiečiu po
licininku atėjo kratos daryti stovykloje. 
Stovyklojes gyventojai, kuriu ten esama 
1.800, pasitiko policija akmenimis, bon- 
komis ir panašiais ginklais. Is vieno kam
pinio namo pasigirdus suviui, kinkla pa
naudojo ir policija. Yra sužeistu ir 1 nu
kautas (lenkas).

Vokiečiu policija buvo atitraukta, kra
tos neivykdziusi.

Belgijoj nesiseka sudaryti kabinėta
Briuselis. Belgu kataliku partijos lyde

ris Auguste de Schryves pranese regentui, 
kad jis neapsiima sudaryti Belgijos mini- 
steriu kabinėta. Sudaryti kabineto neįma

Dar apie darbieciu atsakyma 
komunistams

Londonas. Vakar dienos Londono radijo 
pusvalandy, skirtam darbininkams, buvo dar 
syki plačiai išsitarta del komunistu prašymo 
priimti juos i darbieciu partija, o taip pat 
ir del socialdemokratu ir komunistu partijų 
susiliejimo Berlyne.

Londono radijo komentatorius cituoja dar
bieciu partijos oficiozą “Daily Harald“, kuris 
nurodo, kad komunistu partijos įteiktame 
pareiškime trūksta nuoširdumo. Laikraštis 
primena, kad ji iteike tie patys sluogsniai, 
sunkiausiais Didžiajai Britanijai 1940—1941 
metais stengėsi išnaudoti sunkia krašto būkle 
savo smulkiems partiniams interesams, kur
stant darbininkus pries darbdavius ir sabo
tuojant tautos pastangas įtempti visas jėgas 
kovai su isores priešu. Pagaliau, netenka 
pamiršti, kad komunistu partija nėra demo
kratine partija ir demokratines institucijos 
jai yra visiškai nesuprantamos. Atsiradimas 
tu keletos komunistu darbieciu partijoje ines 
tik nesklandumu, nesusipratimu ir ginču. 
Drauge su komunistais darbieciu partijon 
ieis penktoji kolona ir Maskvos pataikunu 
grupe. Demokratineje darbo partijos ir jos 
vadovybes struktūroje negalima rasti vietos, 
kurioje butu galima patalpinti komunistu 
partija. Tuo tarpu komunistu laikraštis 
“Daily Worker“, paminėjęs, kad darbieciu 
partija atmete komunistu pasiulyma priimti 
juos i darbieciu partija, pastebi, kad dar

noma, nes vasario menesi ivyke rinkimai 
ne vienos partijos parlamente neigalina 
gauti parlamento pasitikėjimo. Belgijos 
komunistu partijos lyderis Jean Thorfyve 
pasisakė uz sudarymą vyriausybes is kai
riųjų partijų'nariu, ir kad tik tokia vyriau
sybe galinti išvesti Belgija is sunkios 
padėties. Jis taip pat nurodė, kad reikalui 
esant, belgu komunistai reikalausia daryti 
naujus rinkimus.

Italijos politikos linkme
Londonas, III. 29 d. Italijos min. pirm. 

De Gasparri vakar parfeiske, kad Italijos 
vyriausybe savo politika derins su Did. 
Britanijos ir Jungtiniu Amerikos Valsty
bių politine linija.

Goringo maršalo lazda Amerikoje
Vašingtonas. Goringo deimantais pa

puošta maršalo lazda, kuri ji suėmus buvo 
iteikta 7— sios amerikiečiu armijos vadui 
generolui Aleksandrui Patchui , šiuo metu 
yra perduota West Pointo karo akademi
jai Naujorko valstijoje ir padėta i jos mu
ziejų.

Manoma, kad maršalo lazdos pinigine 
verte yra ne mažesne kaip 300.000 RM.

bieciu atsakymo motyvai remiasi netikrais 
daviniais.

Kalbėdamas apie socialdemokratu ir ko
munistu partijų susiliejimą Berlyne, komen
tatorius aštriai puolė socialdemokratu parti
jos centro komitetą, kuris, neturėdamas 
reikiamu partijos įgaliojimu, salina is parti
jos tuos žmones, kurie yra priešingi dabar 
vedamai partijos centro komiteto linijai. Jis 
nurodo, kad visiškai nesuprantamas komu
nistu partijos vadovybes daromas spaudimas 
socialdemokratu partijai. Reikia nepamiršti, 
kad nei socialdemokratu partijos nei komu
nistu partijos centro komitetai nėra rinkti 
ir todėl jie neturi .teises savintis sau tu 
teisiu, kurias turi normalus partijos rinkti 
organai. Demokratines partijos centro komi
tetui reikia elgtis pagal partijos daugumos 
valia, o ne ignoruoti ja. Jeigu dauguma parti
jos nariu reikalavo 31 kovo pravesti balsa
vimus del abieju partijų suliejimo, tai visiš
kai nesuprantama socialdemokratu partijos 
centro komiteto kampanija balsavimams 
sutrukdyti. Socialdemokratu centro komiteto 
organas “Das Volk“ reikalauja, kad partijos 
nariai visiškai susilaikytu nuo balsavimo.

Komentatorius baigdamas išreiškė vilti, kad 
kovo 31 diena isspres ir centro komiteto 
likimą, kurio demokratiški rinkimai turi 
ivykti balandžio vidury.
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USA gyventoju judėjimo statistika
1945 metais Jungtinėse Amerikos Valstybėse 

buvo 139.427.000 gyventoju. Statistikos eks
pertai, kurie "tvirtino, kad 1955 metais Jung
tinėse Amerikos Valstybėse bus 151 milijo
nas gyventoju, atrodo, bus smarkiai suklydę, 
nes tais metais gyventoju gali būti ir žy
miai daugiau, negu 151 milijonas. Išnagrinė
jus gimimu-mirimu statistika ir jos tenden
cijas paaiškėjo, kad baigiantis 20-tajam am
žiui Amerikoje gali būti ne mažiau kaip 190 
milijonu. Manoma, kad 1940-1950 metu laiko
tarpy gyventoju prieauglis pasieks 13.000.000.

Nuo 1942 metu sausio 1 dienos iki 1945 
metu liepos 1 dierios gimimu skaičius Jung
tinėse Amerikos Valstybėse buvo beveik visu 
milijonu didesnis, negu buvo laukiama. Siu 
metu gimimu skaičius, atrodo, bus maždaug 
toks, kaip kad buvo 1944 metais, kuomet jis 
sieke beveik 3 milijonu. Tenka, tačiau, skai
tytis su tuo, kad grizus Amerikos kariams is 
uzjurio, gimimu skaičius dar labiau padide- 
sias. Apskaičiuojama, kad 1950 metais 
Valstybėse busią vaiku iki 10 metu amžiaus 
bent 5 milijonais daugiau, negu ju buvo 1940 
metais. Krašto švietimo įstaigoms si statistika 
sukelia nemaža rūpesčio, nes jos daviniais 
remiantis teks atitinkamai praplėsti mokyklų 
tinklą krašte o taip pat ir parūpint reikiamo 
mokomo personalo. Tik apie 1955 metus tie 
vaikai mokykla apleis ir persikels i vidu- 
riniasias mokyklas arba pradės dirbti. Dau
gumas siu vaiku 1970 metais bus jau vede ir 
turės savo seimas. į

Tokiu budu Jungtines Amerikos Valstybes 
neturi jokios baimes, kad gyventoju prieaug
lis butu per mažas. Tuo tarpu Europoje dau
gelis valstybių stovėjo ir ypatingai dabar 
stovi pries tautos “išmirimo" pavoju.

Duodami siuos išvedžiojimus amerikiečiu 
laikraščiai pastebi, kad nuo karo su Japo
nija pradžios (1941 metu rudens) iki dabar 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse del įvairiu 
nelaimingu atsitikimu žuvo 331.000 žmonių, is 
kuriu 69.000, susisiekimo nelaimiu metu, 
150.000 darbovietese, darbo metu ir 112.000 
žuvo del įvairiu priežasčių. Tai sudaro, kaip 
pastebi “Reader’s Digest“, daugiau negu 
trečdali visuose frontuose šio karo metu žu
vusiu kariu skaičiaus.

Kanados šnipu byla
■ Montrealis. Šnipu veikla Kanadoje te- 
beaiskinama. Buvo ištardytas Kanados 
parlamento narys Fredas Rose, kuris kal
tinamas tuo, kad Sovietu Sąjungai yra 
perleidęs žinių apie atomines bombos med- 
myba. Prokuroras pateikė įrodomąją med
žiaga, is kurios aiškėja, kad Rose norėjo 
šnipu tinklą išpiešti ir i Jungtines Ame
rikos Valstybes. Šioje byloje taip pat kal
tinama Kathleen Willshes nurodė, kad ji 
yraRosei perdavusi tam tikra atomines 
bombos paslapties daleles.

Vokietijos pokarinio ūkio planas
Londonas, III. 29 d. Vakar kontroles 

komisija paskelbė plana pokarines Vokie
tijos ukiui tvarkyti. Pagal si plana ūkiš
kai visa Vokietija yra laikoma vienetu. 
Bendras gyvenimo standartas turi kristi 
3O°/o. Plieno pramone sieks per metus tik 
7 5 mil. to. Visiškai panaikinama karo 
ginklu ir municijos pramone. Taip pat 
draudžiama eksportui gaminti sunkiąsias 

masinas, traktorius, radijo aparatus, auto
mobilius, precizinius instrumentus. Chemi
jos pramone sumažinama 4O°/o, o kai ku
riems gaminiams net 70% buvusio 1936 
m. kontigento.

Atomines bombos bandymai 
atidedami

Vašingtonas. Baltieji Rūmai patvirtino 
žinias, kad prezidentas Trumanas isake 
atidėti bandymus su atomine bomba. Jis 
noris tuo budu įgalinti didžiausiam kongre
so nariu skaičiui asmeniškai siu bandymu 
stebejime dalyvauti.

“Europos“ laivas paverčiamas 
gyvenamu namu

Bremenhaven. Kaip DANA praneša, 
56.000 tonu'prekiniš „Europos“ laivas nu
matomas perleisti vokiečiu savivaldai, kad 
ji butu galima panaudoti kaip gyvenama 
narna. Jungtines Amerikos Valstybes nau
dojo si laiva kariuomenes transportui, ta
čiau jis, pasirodo, tesąs per mažai saugus 
gaisro atveju.

Kaip žinoma, Hamburge vienas dides
nis laivas yra skirtas universiteto perso
nalui ir studentam gyventi.

Propaganda ant brikeciu
Berlynas. Berlyno radijas pranese, kad 

ant Visu brikeciu, kurios bus siunčiamos 
is Saksonijos rudosios anglies gamyklų i 
vakaru Vokietija, bus įspaustas toks už
rašas. „KPD ir SPD — vienykitės“.

Hooveris apie maitinimo būvi
Londonas, III. 29 d. Herbertas Hoove

ris, kuris šiuo metu lankosi Europoje mai
tinimo reikalais, pareiškė, kad maitinimo 
būvis Europoje nėra nepakenčiamas, jeigu 
pasiseks išlaikyti iki šiol buvusias maisto 
normas. -

Žydams sumažinta kvota i Palestina
Londonas, III. 29 d. ’’Jews Agency“ 

pranešimu nuo sekančio menesio įvažiuoti 
i Palestina, leidimu skaičius yra sumaži
namas dar 10.000 del to, kad labai daug 
asmenų atvyko i Palestina nelegaliai.

JAV nota Graikijai
Londonas, III. 29 d. Vakar Graikijos 

min. pirm. Sofulis pareiškė, kad yra gauta 
JAV nota, kuria reikalaujama rinkimu 
neatideti ir įsakmiai pabrėžiama, kad rin
kimai turi įvykti kovo 31 d. Ta proga 
Sofulis pareiškė savo nuomone, kad esąs 
reikalas rinkimus atidėti bent iki ateinan
čio rudens, tačiau sis klausimas dabar yra 
ne vien tik Graikijos vidaus reikalas, bei 
ir tarptautinis. Todėl bus vykdomas JAV 
pageidavimas.

Latviu dainų švente
Latviai organizuoja dainų švente, kurioje 

dalyvautu apie 600 dainininku. Švente numa
toma ruošti Fiirthe, Bayreuthe, Augsburge ir 
kitur. Programa bus sudėta is bažnytines ir 
pasaulines muzikos koncertu. I pirma švente 
gegilzes men. Fiirthe laukiama užsienio žur
nalistu Is Nūnbergo bylos.

“Dienos Žinios“ - Augsburgas, Nr. 32.

Paremkime krepšininkus!
Gegužes 7—8 d. Šveicarijoje bus IV — 

sios Europos krepšinio pirmenybes. Lie
tuvos krepšininkai, jati du kartus laimėje 
Europos krepšinio meisterio varda, ryžosi 
ir siose pirmenybėse ginti savo turima 
krepšinio meisterio varda ir įrodyti Euro
pai, kad Lietuva dar gyva, kad jos sporto 
didvyriai, nors ir būdami tremtiniai, bet 
be kovos niekam nieko neužleidžia. Sios 
kovos Lietuvos varda vėl turi pagarsinti 
Europoje. Sudarytas komitetas, kurio 
uždavinys įgalinti musu krepšininkus tin
kamai pasiruęsti. Tam reikalinga musu 
tautiečiu parama. Lietuvos Krepšinio Or
ganizacinis Komitetas kreipiasi i musu 
stovyklos tautiečius padėti šiame sunkia“ 
medarbe. Mes tegalime padėti tik auko
mis. Musu, kad ir negausi auka, bus ne 
tik materialinis, bet ir moralinis ramstis 
krepšininkams.

Šiomis dienomis Jus aplankys auku rin
kėjai, tad nelikim abejingi šiam didžiam 
musu Tautos reikalui. ‘

Memmingeno lietuviu stovyklos 
Tautine Taryba.

\

Berlyno socialdemokratu partijos 
nariai balsuoja 31 kovo

Berlynas. Ateinanti sekmadieni 64.000 
Berlyno socialdemokratu partijos nariu 
turi atsakyti i siuos du klausimus: “ar 
nori, kad abi partijos tuojau susijungtu?“ 
ir “ ar nori, kad abi partijos sudarytu są
jungą, kuri garantuotu gera bendradarbia
vimą ir padėtu išvengti brolžudiškos 
kovos?“

Pries' kiek laiko 13-je Berlyno apygardų 
(is viso ju yra 20), buvo įvykdyti provizo
riniai balsavimai, kad butu galima nusta
tyti, koks yra maždaug spcialdemokratu 
partijos nariu nusistatymas. Is visu 13 
apygardų tik 3-se pasisakyta uz susijun
gimą, būtent: Friedrichshaine — (133:11), 
Weissensee — (vienu balsu) ir Lichtenber- 
ge. Pries susijungimą balsavo likusios 10 
apygardų, būtent: Neukollnas — (146:89), 
Tempelhofas — (86:2), Kreuzbergas — 
(186:8), Charlottenburgas — (89:15), 
Weddingas — 307:20, Ręinickendorfas — 
(131:24), Sparjdavas — (96°/o), Wilmers- 
dorfas —’ (86°/o), Pankowas ■— (93%) ir 
Schonebergas — (visi pries), ilga laika 
rodėsi, kad socialdemokratu partijos na
riu pareikalautu balsavimu centro komite
tas norejes išvengti. Tačiau kada ameri
kiečiu karines valdžios generolas' Lucius 
D. Clay pareiškė, kad karine valdžia pasi
lieka sau teise patikrinti, ar partijose pa
sikeitimai vyksta su nariu pritarimu, o 
taip pat kada jis paneigė gandus, kad 
Berlyno socialdemokratu partijos centro 
komitetas esąs karines valdžios „pripažin
tas“, atrodo, norams nenorams teko su 
balsavimo vykdymu sutikti. Vis dėlto dar 
ir darbar abieju partijų vadovybe teigia, 
kad balsavimo rezultatai ju neipareigojo. 
Socialdemokratu partijos vadovybes nuo
mone jai tebus privalomo tik balandžio 
men. 13 d. įvykstančios konferencijos nu
tarimai. Tos konferencijos dalyviai yra 
centro komiteto skirti partijos daliniu pa
reigūnai.

Socialdemokratu partijos centro komi
teto asmeninėje sudėtyje ivyko dideliu pa
keitimu.
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