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Persijos klausimas atidėtas
Londonas', IV. 5. JTO Saugumo Taryba po 

dviejų valandų debatų, sovietų atstovui ne
dalyvaujant, priėmė Amerikos užs. reik. min. 
Byrnes pasiūlijimą Persijos skundo svar
stymą atidėti iki ‘gegužės mėn. 6 d., t. y. 
duoti Sovietų Rusijai 6 savaites laiko, per 
kurį ji buvo pasižadėjusi atitrauktį savo ka
riuomenę iš Persijos. Atidėjimas motyvuo
jamas tuo, kad sovietų kariuomenės atitrau
kimas esąs atskiras klausimas, neturįs nieko 
bendro su dabar tebevedamomis Rusijos- 
Persijos derybomis, į kurias, kaip tikimasi, 
ovietų kariuomenės buvimo Persijoje fak

tas spaudimo nepadarysiąs.
Šiuo nutarimu abi šalys yra įpareigojamos 

gegužės mėn. 6 d. patvirtinti, jog sovietų 
kariuomenė yra jau atitraukta.

Už Byrnes pasiūlijimą pasisakė 9 atstovai, 
jų tarpe Lenkijos, Meksikos, Prancūzijos, 
Brazilijos ir Egipto. Prieš pasiūlijimą pasi
sakė Australijos atstovas, nurodydamas, kad 
šitoks klausimo išsprendimas kompromituo
jąs pačią Saugumo Tarybą, žeminąs jos 
autoritetą. Persijos skundas esąs visiškai 
neištirtas ir Persijai tokiu sprendimu nesu
teikiama jokios apsaugos. Rusijos atstovas 
nedalyvavo. Persijos atstovas dėkojo už tokį 
klausimo sprendimą.

Saugumo Tarybos posėdis atidėtas iki kito 
antradienio, balandžio 9 d.

Šio rytmečio “Daily Telegraph“ rašo, kad 
savo pasitraukimu iš Saugumo Tarybos po
sėdžio rusai parodę norą sugriauti pačią 
UNO.

Sudaryta Graikijos vyriausybe
Londonas, IV. 5. Graikijos regentas Da

maskinas vyriausybę pavedė sudaryti Pau- 
licai, žymiam graikų teisininkui, nepriklau
siusiam jokiai partija. Užsienių reikalų mi- 
nisterio portfelis teko populistų vadui Sal- 
darl. Netrukus bus sprendžiamas klausimas,
ar daryti tautos atsiklausimą dėl monarchijos 
atstatymo.

Dabartinė Graikijos valdžia yra išrinkta 
70% visų gyventojų balsų.

Ir prancūzu zonoje pogrindžio 
veikimas

Londonas, IV. 4. Lotaringijoje esą 
susekta slaptoji nacių organizacija. 
Prie šios organizacijos priklausė daug 
asmenų, kurie anksčiau prancūzų 
karo valdžios organų buvo suimti už 
nacionalsocialistišką, veikimą, bet 
paskui paleisti, kaip atlikę bausmę, 
arba buvę neaktyvūs.

Nauja vyriausybė savo deklaracijoj sako, 
kad jos svarbiausi uždaviniai yra- įstatyti 
karo sugriautą ūkį ir užtikrinti gyventojų 
demokratiškas teises.

Susirinkęs steigiamasis seimas — konsti- 
tuanta išspręs konstitucijos bei valdymo 
konstrukcijos klausimus.

Kas vykdė žudynes Rytu krašte
Nurnbergas, IV. 5. Vakar Keitelis pareiškė, 

kad už žudynes Rytų kraštuose yra atsakingi 
Himmleris ir Heydrikas, kurių įsakymu tai 
buvę daroma.

Žydai Protestuoja
Vakar septyniolikoje stovyklų žydai buvo 

sušaukę protesto mitingus prieš vokiečių po
liciją dėl nužudymo vieno žydo įvykių metų 
Stuttgarte.

Vokietijos okupacija tesis 10 m.
Montgomery pareiškė, jog britų kariuo

menė Vokietijoje bus palikta, mažiausia 10 
metų, per tą laiką bus stengiamasi vokiečius 
perauklėti demokratiškoj dvasioj. Kalbė
damas dėl maitinimo užtikrinimo, pareiškė, 
jog stengsis vokiečių vaikams padėti.

Nepasitenkinimas sovietu valdžia 
Čekoslovakijoje

Londonas, IV. 5. “Daily Telegraph“ deda 
straipsnį apie įspūdžius iš vieno lordų rū
mų atstovo kelionės po šiandieninę Čekoslo
vakiją. Bendras įspūdis esąs slegiantis: visur 
trūkumas būtiniausių gyvenimo reikmenų, 
juodoji rinka nepaprastai išbujojusi, gyven
tojų tarpe jaučiamas įtempimas, krašte 
vyksta plėšimai ir prievartavimai. Straipsnio 
autorius rašo, kad prieš sovietų okupaciją 
70% Čekoslovakijos gyventojų simpatizavo 
rusams, o iš jaunimo tarpo sovietai turėję 
net 80% savo simpatikų. Tačiau po 1 metų

Susirūpinimas maitinimu
Atlee, Popiežius ir UNRRA’os direktorius 

La Guardia vakar kalbėjo pasaulio maiti
nimo klausimais. Atlee kalbėjo atidarydamas 
Žemesniųjų Rūmų debatus. Jo teigimu pa
dėtis šiandien būtų geresnė, jei pereitų metų 
spalio mėn. britų naujosios vyriausybės krei
pimąsi į pasaulį, prašant taupyti maistą, 
visos valstybės būtų priėmusios dėmesin. 
Tik kainų kontrolė ir maisto produktų racio- 
navimas, kuris vykdomas Didž- Britanijoj, 
gali sutaupyti maistą badaujantiems kra
štams. Didžioji Britanija, kiek nuo jos pareis, 
stengsis padėti ne tik savo sąjungininkams, 
bet ir priešo kraštams. Tačiau Anglijoje 
maisto normos vargiai begali būti dar su

sovietų valdymo nusistatymas prieš rusus 
labai padidėjo. Autorius mano, kad per vi
suotinus rinkimus, kurie numatoma gegužės 
mėn., komunistai negalės gauti daugiau kaip 
20% balsu.

Gen. Michailoviciu vis dėlto teis
Londonas, IV. 5. Jugoslavijos vyriausybė 

ryšium su Jungtinių Amerikos Valstybių 
nota pareiškė, kad gen. Michailovičiaus da
liniai yra tiek daug didelių žiaurių darbų 
atlikę, kad jo nuteisimas esąs būtinas. 
Pareiškime JAV yra užtikrinama, kad teis
mas būsiąs bešališkas.

Sovietai nori atidėti Taikos 
Konferencija

Londonas, IV. 5. Diplomatiniai sluoksniai 
mano, kad sovietai stengiasi atidėti Taikos 
Konferenciją, kuri turi įvykti š. m. gegužės 
1 d. Paryžiuje. Savo nusistatymą sovietai 
remia tuo, kad prieš konferenciją turinčios 
būti paruoštos taikos sutartys su Italija, Ru
munija, Bulgarija, Vengrija ir Suomija. • 
Šias sutartis ruošia Didžiųjų valstybių 
užsienių reikalų ministerių pavaduotojai ir 
nenumatoma, kad iki gegužės 1 d. jų tekstas 
bus baigtas.

Nepripazista SPD centro vadovybes
Dvi Berlyno SPD apylinkės atsisakė pri

pažinti, visomis priemonėmis siekiančią su
sijungimo su KPD, SPD centro vadovybę. 
Tikimasi, jog ir daug kitų apylinkių pa
našiai pasielgs*

SPD centro vadovybė išstūmė iš partijos 
žymų centro narį Karl Hermann, kalbėjusį 
prieš susijungimą.

Skurdas Lenkijoje
Londonas. Lenkijos atstovas Londono kon

ferencijoje pareiškė, kad savaičių bėgyje 
Lenkijoje prasidėsią dideli nedatekliai. 
Maisto atsargos jau besibaigiančios, dau
gelyje ūkių nesą nei karvių, nei arklių. Esą 
visiškai uždrausta vartoti javus alui ir 
alkoholiui gaminti.

mažintos, nes jos tesiekia tik taikos metu 
numatytą maitinimo minimumą. Tad kvietė 
ir kitas valstybes imtis tų pačių priemonių, 
kokių ėmėsi Didžioji Britanija.

Popiežius savo kalboje pažymėjo, jog % 
žmonijos gresia badas. Pagyrė Anglijos ir 
Amerikos pastangas padėti badaujantiems 
kraštams ir kvietė Amerikos pietų valstybes 
pradėti pas save racionoti maistą, kad 
jo liktų daugiau kitiems, gi visus kraštus 
ragino kiek galima daugiau gaminti ir 
įtraukti visus j darbą.

La Guardia kvietė visas valstybes kovoti 
su juodąja rinka ir rūpintis kiek galima 
daugiau žmonių įtraukti į žemes ūkį.
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Jura nusiavė miestą nuo žemes paviršiaus
Honululu. Iš Ramiojo Vandenyno atūžu- 

sios viena po kitos trys bangos, kiekviena 
apie 15—30 metrų aukščio, dvidešimties 
minučių laikotarpy nušlavė nuo žemės pa
viršiaus Havajų salyno miestą Hilo. Sakoma, 
kad bangos užgriuvusios pajūrį ne mažesniu 
kaip 200 metrų greičiu per sekundę. Tuo 
tarpu rasti 93 lavonai ir apie 10.000 gyven
tojų liko be pastogės. Tačiau narioma, kad 
žuvusių bus ne mažiau kaip 300. Nuostoliai 
skaičiuojami milijonais dolerių.

Panaši banga užklupo ir Aleutų salyną, 
kuriame vienoj vietoj buvo nugriautas švy
turys ir užmušta 10 asmenų. Arčiau jūros 
stovėję namai buvo lyg degtukų dėžutės 
nušluoti į jūrą. '

Kitose vietose gyventojai buvo per radio 
perspėti apleisti pajūrį ir išsikelti į aukštes
nes vietoves.

Karinės įstaigos teikia pagalbą nukentė
jusioms.

Taip pat buvo pranešta ir iš Člli, Pietų 
Amerikoje, kad ir ten panaši banga užgriu
vo pajūrį, tačiau didesnių nuostolių nepa
darė.

, Manoma, kad šios bangos susidarė nuo 
žemės drebėjimo, kuris buvo užregistruotas 
prie Sumagin salų Aliaskoje.

JAV skiria ambasadorių Argentinai
Vašingtonas. Žinia apie tai, kad Preziden

tas Trumanas numato paskirti naują atstovą 
į Buenos Aires, sudarė Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse įspūdį, kad vyriausybės politika 
Argentinos atžvilgiu sušvelnėsianti.

Ambasadorius turi būti paskirtas dar šią 
savaitę, tačiau kandidatai tuo tarpu dar 
neminimi.

Kaip žinoma, paskutinysis Jungtinių Ame
rikos Valstybių atstovas Argentinai buvo 
atšauktas prieš 6 mėnesius.

. Pirmasis kontingentas . . .
Kaip “Stars and Stripes“ rašo, į Prancū

ziją iš Anglijos atvyko pirmasis lenkų dar
bininkų transportas. Šį transportą sudaro 
buvusios lenkų generolo Anderso armijos 
kariai. Minėti darbininkai dirbsią anglių 
kasyklose.

Trumano laiškas Stalinui
Londonos, III. 31 (Dana). Pagal Maskvos 

radijo pranešimą, naujai paskirtas ameri
kiečių pasiuntinys Bedellis Smithas spaudos 
konferencijoje pareiškė, kad jis perdavė 
Stalinui prez. Trumano laišką. , „

Pasaulinė policija?
Naujorkas, III. 30 (INS). UNO Generalinio 

Štabo Taryba vienu balsu priėmė nutarimą 
įvesti pakomisiją, kuri privalės paruošti 
pagrindą pasaulio policijos veiklai. Genera
linio Štabo Tarybos sovietų delegatas gen. 
Vasiljevas besąlyginiai parėmė amerikiečių 
gen. George Kenney galutinio nutarimo 
pasiulijimą.

Svarbus pranešimas
UNRRA’os Paieškojimo Biuras (II blokas, 

39 kamb.) praneša visuomenės žiniai, kad 
nuo š- m. kovo mėn. 1 d. Stuttgarte ir Mūn- 
chene ir nuo š- m. balandžio mėn. 1 d. Frank
furte ir Berlyne pradėjo veikti JAV konsu
latai. Paieškojimo Biuras yrą įgaliotas teikti

įvairias informacijas DP asmenims imigra
cijos bei giminių aplankymo JAV reikalais. 
Visi DP, norintieji imigruoti ar aplankyti 
savo JAV gyvenančius gimines, privalo kreip
tis dėl informacijų į minėtą Biurą, kuris 
tarpininkaus formalumams atlikti. Informa
cija teikiama kasdien nuo 15-17 vai. II bloke, 
39 kamb. I ■

Pranešama, kad betarpiškas DP asmenų 
lankymasis JAV konsulatuose yra betikslis.

Bendros sąlygos dėl įvažiavimo į JAV yra 
iškabintos “Paieškojimo Biuro“ lentojė, ka- 
bančioje'II bloko koridoriuje.

JAV pageidauja vokiečiu civilines 
valdžios

Naujorkas, III. 31 (AP). “New York Ti
mes“ šeštadienį iš Vašingtono praneša, kad 
amerikiečių užsienių reikalų ministerija 
įteikė prez. Trumanui memorandumą apie 
įsteigimą vokiečių centralinės valdžios. Pa
gal “New York Times“ pranešimą memo
randume nurodoma, kad JAV pastoviai sten
giasi paveikti Prancūziją, jog pastaroji pa
keistų šiuo klausimu savo nuomonę. Kaip 
žinoma, Prancūzija reikalauja, kad pirma 
būtų sureguliuota Reino ir Ruhro srities 
problema, o tik vėliau būtų išspręstas cen
tralinės valdžios klausimas. Memorandume 
nurodoma, kad karinė valdžia Vokietijoje 
daugiau nuveikė, negu kad buvo laukta. 
Visiškas Vokietijos politinis ir ūkinis žlu
gimas pastatė ją prieš problemą ir nega
lima tikėtis, kad tos komplikacijos ir sun
kenybės greitu laiku galėtų būti išspręstos.

Japonijos kronprinca aukles 
amerikiete

Tokio. Jungtinių . Amerikos Valstybių 
auklėjimo komisijos Japonijai šefas dr. 
George Stoddard pareiškė, kad Japonijos 
imperatorius Hirohito paprašė parūpinti jo 
sūnui amerikietę auklėtoją-anglų kalbos mo
kytoją. Tuo reikalų dr. Stoddard tarėsi su 
imperatoriaus atstovu.

Atomines bombos veikimas
Vašingtonas. Vakar buvo pranešta, kad 

valstybės patentų komisijos patarėjas ato
minės bombos reikalu Paul Stoutenburgh ir 
jo žmona rasti savo bute negyvi. Jo duktė 
rasta ten pat sunkiai sužeista.

Policija nurodė, kad Stuotenburgh nužudė 
savo žmoną, norėjo ■ nužudyti dukterį ir 
paskiau nusišovė pats. Pistoletas rastas prie 
jo lavono.

Giminių nuomone, prie savižudybės Stou- 
tenburghą privedė žinios apie tai, kad ato
minės bombos paslaptis esanti išduota. Taip 
pat jie paaiškino, kad Stoutenburgho nuro
dymai, kokiu būdu turi būti atominės bom
bos paslaptis išlaikyta, karo ir laivyno mi
nisterijų buvo ignoruojami.

Kiek Japonija turi mokėti 
reparacijų’?

Tokio. Kaip japonų laikraštis “Yomiuri 
Hochi“ rašo, manoma, kad Japonijai esą 
nustatyta sumokėti nugalėtojams 17.176.000.009 

i dolerių.

Tarybine sensacija?
Prancūzų žurnalas rašo, kad buvęs Suo

mijos prezidentas maršalas Mannerheimas 
yra pakviestas lektoriumi į Maskvos Frun
zes vardo karo akademiją dėstyti karo isto
rijos katedroje kursą apie suomių-rusų karą.

Laikraštis pastebi, kad pats maršalas 
Mannerheimas yra Maskvos karo akademijos 
auklėtinis.

Susirenka Tarptautinis Tribunolas
Haagoje susirenka JTO išrinktas 15 teisėjų 

Tarptautinis Tribunolas.

Hooveris išvyko i Londoną
Hooveris Kopenhagoje nutraukė savo vi

zitą ir išvyko į Londoną dalyvauti javų 
tiekėjų konferencijoje. Šiandien jis pasakys 
kalbą Londono javų konferencijoje. Spaudos 
atstovams vakar pareiškė, kad maisto racio- 
navimas Amerikoje turėjo būti padarytas 
žymiai anksčiau. Dabar jau esą pervėlu, 
nes. eksportinio maisto atsargos išsibaigę ir 
JAV nedaug tegalėsiančios padėti maitinimo 
reikale. '

V-2 Amerikoje
Vašingtonas. Jungtinių Amerikos Valsty

bių karo ministerija pranešė, kad gegužės 
mėn. 8 d. numatoma paleisti pirmąją V-2 
bombą Amerikoje. Bus bandomas jos valdy
mas ir priemonės kovai su ja.

Išleista pirmoji šoferiu kursu laida
Vakar Memmingeno stoykloje lietuvių 

šoferių kursų pirmąją laidą baigė 14 kur
santų (iš 20-ties). Antroji laida, kuri teore
tinį apmokymą baigė drauge su pirmąją 
laida, artimiausiomis dienomis taip pat pra
dės važinėti. Egzaminai numatomi šio mėne
sio gale.

Ruošiama dirva prancuzu-britu 
sąjungai

Londonas, IV. 5. Šiandien Prancūzijos mi- 
nisterių kabinetas susirenka’ posėdžio ap
svarstyti sąjungos su Didž. Britanija reikalą.

Ūkiniai ekspertai alijantų kariniame štabe 
pareiškė, jog Japonijos vyriausybei yra 
praneštas reparacijos dydis.

Tas pat laikraštis rašo, kad iš bendros re
paracijų sumos 16.600.000.000 dolerių vertę 
sudaro Japonijos nuosavybės užjūriuose, ku
rios bus alijantų perimtos. Tokiu būdu Ja
ponijos vyriausybei tenka surasti dar 
576.000.000 dolerių, kuriuos, greičiausia, teks 
išspausti iš Japonijos pramonės, skirtos 
krašto reikalams.

JAV kariuomene Kinijoje
Šanchajus. Generolas Wedemeyer pa

reiškė, kad Jungtinių Amerikos Valstybių 
kariuomenės daliniai Kinijoje pasiliks tik 
iki gegužės mėn. 1 dienos.

’’Missouri” Gibraltare
Gibraltaras. Amerikiečių, karo laivas 

“Missouri“, kuris vežė Turkijos ambasa
doriaus Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
palaikus į Turkiją, grįždamas atgal sustojo 
Gibraltare.
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