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Issprestas Persijos ginčas
Is Teherano pranešama apie SSSR ir Persijos susitarimą, kuris šiandien paskelbtas 

abiejose sostinėse tuo pat laiku. Kaip Teherano valdžios kalbėtojas praneša, susitarimas 
turės nudžiuginti taiką mylinčius kraštus. Sutartimi sovietai įsipareigoja "per šešias sa
vaites nuo raudonosios armijos evakuacijos pradžios evakuaciją baigti. Azerbaidžano 
klausimas paliekamas išspręsti pačiai Persijai, nors sutartimi Persija ir įsipareigoja kai 
kurias reforms padaryti. Naftos reikalu bus sudaryta atskira sutartis, kuri 7-nių mėne
sių laikotarpyje, skaitant nuo kovo 24 d„ turinti būti patiekta parlamentui ratifikuoti. 
Apie ginčo likvidavimą pranešta visiems JTO nariams.

Nauja Churchillio kelione
Portugalijos radijas pranešė, kad buv. Ang

lijos ministeris pirmininkas Churchillis at
vyksiąs i Lisaboną, kaip Portugalijos vyriau
sybės svečias. Jam taip pat vienas Portugali
jos universitetas šutei sė garbės daktaro 
laipsni.

Nelaime kasyklose
Paryžius. Prancūzų akmens anglies kasy

klose prie L’ille buvo užgriauti 70 darbininkų. 
Stengiamasi užgriautuosius išgelbėti.

JAV pagalba Prancūzijai
Paryžius. Prancūzijos valstybės preziden

tas Feliksas Gouin pasirašė sutarti, pagal ku
rią Prancūzija gauna iš Jungtinių Amerikos 
Valstybių 500.000 kariškų paketų, kurių 
kiekviename yra apiė 15 kg maisto produktų.

Naujas rusu zonos komendantas 
Berlyne

Berlynas. Rusų zonos komendantas genero
las Smirnovas pranešė alijantų komendantū
rai Berlyne, kad jis artimiausiu laiku iš pa
reigų pasitrauksiąs. Naujuoju komendantu 
numatomas generolas Kotikovas..

Žukovas taip pat pasitraukia
Berlynas. Iš autotetingų šaltinių pranešama, 

kad maršalas Žukovas artimiausiu laiku pa
sitrauks iš rusų, okupacinės zonos Vokieti
joje vado pareigų. Jo įpėdiniu numatomas 
generolas Sokolovskis.

JAV ambasadorius Argentinai
Vašingtonas. .Autoritetingi diplomatiniai 

sluogsniai vakar pareiškė, kad Jungtinių 
Amerikos Valstybių ambasadorius Meksikai 
George Messersmith numatomas skirti amba
sadorium Argentinai.

UNRRA rems Austrija
Vienoje pasirašyta tarp UNRRA'os 

ir Austrijos sutartis, kuria UNRRA 
įsipareigoja nuo gegužės 1 d. tiekti 
Austrijai tiek pat maisto, kiek karinė 
valdžia iki šiol tiekė. -

Juoda diena“
Londonas. Maskvos radijo komentatorius 

Leonas Valinskis pareiškė, kad sekmadieni 
Įvykę Graikijoje rinkimai jos istorijoje bus 
atžymėti kaip "juodoji diena“.

“Tai diena, kuri buvo nukreipta prieš de
mokratijos ir laisvės atstatymą Graikijoje“ 
— pareiškė komentatoriusT

Rinkimai buvo tvarkingi ir laisvi
Londonas. Liberalų laikraščio “News Chro

nicle" korespondentas, kalbėdamas apie 
Graikijoje įvykusius rinkimus, pareiškė, kad 
rinkimams pasiruošta be priekaištų, kad jie 
buvo laisvi ir kad rinkimų, rezultatai rodo, 
jog Graikijoje daugumą turėsią respubliko
nai. /

Kairiųjų protestas
Londonas. Graikų kairiųjų partijos išsiun

tinėjo telegramas Jungtinių Amerikos Valsty
bių, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ir 
Sovietų Sąjungos vyriausybėms reikalauda
mos rinkimus anuliuoti.

Čekoslovakija reikalauja anglies
Praga. Čekoslovakijos ministeris pirminin

kas Fierlinger vienoje kalboje' pareiškė, kad 
Čekoslovakijai yra reikalinga “Glotzer Kes
sel" anglies kasyklos Silezijoje. Šiuo metu tos 
kasyklos, Įeina i lenkų, teritoriją.

Jis taip pat išreiškė vilti, kad busimoj tai
kos konferencijoj šis anglimis ir geležies rūda 
turtingas kraštas bus perleistas Čekoslova
kijai.

Rinkimai Japonijoje
Tokio. Generolas Mac Arthuras buvo suš

aukęs Tolimųjų Rytų Komisiją specialiam 
posėdžiui, kuriame turėjo būti apsvars
tytas jo reikalavimas pravesti Ja
ponijoje rinkimus šių metų baland
žio 10 dieną. Komisija sudaro 11 tautų 
atstovai. Rusų pasiūlytas ir Japonijos komu
nistų reikalautas rinkimų termino atidėjimas 
buvo komisijos 9 balsų dauguma atmestas. 
Generolas Max Arthuras paaiškino, kad rin
kimų termino atidėjimas gali būti japonų ne
tiksliai įvertintas, o tai pakenksią okupa
cinių organų vedamai politikai Japonijoje.

Balandžio 5 dieną turi susirinkti keturių 
didžiųjų valstybių taryba, kuri svarstys oku
pacinių organų politiką Japonijoje.

Incidentas Florencijoje
Roma. Vakar iš Rusijos i Florenciją atvyko 

ešalonas italų karo belaisvių. Išėję i miestą, 
buvę karo belaisviai puolė socialistų parti
jos būstinę, kuri buvo išpuošta raudonomis 
vėliavomis.

Jie nuplėšė raudonas vėliavas ir partijos 
iškabintus plakatus mieste. Yra ir keletas 
sužeistų.

Laiškai i Danija dar neina
Kopenhaga. Danijos pašto ministerija pra

nešė, kad kol ji nėra gavusi iš Vokietijos 
okupacinės valdžios pranešimo, kokia tvarka 
ir kokiais tarifais pašto susisiekimas su Vo
kietija turi vykti, laiškai i Vokietiją neprii
mami.

JAV bazes Kuboje
Vašingtonas. Kubos ambasadorius Vašing

tone pareiškė, kad Jungtinių Amerikos Val
stybių vyriausybė nutarė savo turėtas kari
nes bazes Kubos saloje nuo šių metų ge
gužės 20 dienos perduoti Kubos vyriausybei.

Japonu policijos unifomos
Tokio. Generolas Mac Arthuras pavedė bu

vusiam Naujorko miesto policijos vadui Le
wis Valentine peroganizuoti japonų policiją.

Savo inspekcinės kelionės metu jis pa
reiškė: "Japonų policija turinti dėvėti uni
formas, kuriomis ji galėtų pasididžiuoti, o ne 
tuos maišus, kuriuos ji ant savęs dabar 
nešioja.“ .

Pasikesintojas nubaustas
Nankingas. Kiniečių, žurnalistas ir tero

ristas Yulichi, kuris du sykiu bandė nužudyti 
generolą Čiangkaišeką, buvo karinio teismo 
nubaustas kalėti 13 metų.

Maitinimo reikalai
Javų konferencijoje Londone nutarta steng

tis visoms priemonėmis pakelti žemės ūkio 
produkciją ir padidinti pagamintų produktų 
atidavimą rinkai. Duoniniai javai neturi būti 
naudojami pašarui. Dalis pašarinių javų, tin
kamų maistui, turi taip pat papildyti duo
ninių javu trūkumą. Visi perteklių kraštai 
įsipareigoja pakelti trąšų ir žemės mašinų 
eksportą.

Hoover savo informacinėje kalboje pabrėžė 
reikalą padėti 20 milijonų Europos vaikų, 
ligotų dėl nepakankamo maitinimo. Taip pat 
konferencijoje buvo pranešta, kau rusai, vyk
dydami UNRRA nutarimą nemaitinti 
kraštų, kur okupacinės kariuomenės ima 
maista. atsisakė nuo rekvizuotos žemės Au
strijoje, pasilikdami tik 21 tūkst,.ha iki šiol 
kariuomenės pratimams tenaudotos žemės.

Nuteistu komunistu byla bus , 
perziureta

Londonas, IV. 5. Vakar Berlyne nuteistų 
dviejų komunistų byla būsianti peržiūrėta - 
pareiškė gen. Klee.
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Kas nauji
Tšunlungas. Kaip jau vakar buvo pranešta, 

amerikiečių kariuomenė iki gegužės 1 dienos 
apleis Kiniją. Po šioš datos Kinijoje tepasi
liks apie 3.500 amerikiečių karių.

Sovietų Sąjungos vyriausybė įteiktoje kinų 
vyriausybei notoje pasižada, kad sovietų ka
riuomenė keturių savaičių bėgyje apleis 
Mandžiūriją. Generolas Ciangkaišekas poli
tinę tarybą supažindino su kinų vyriausybės 
atsakymu Jame reikalaujama, kad Sovietų 
kariuomenė, išvykdama iš kurios nors Mand- 
žiurijos vietos, apie tai pirmiau painformuotų 
kinų vyriausybę. Be to, reikalaujama, kad 
atskirų, vietovių kareivinės būtų perduotos 
kiniečių kariuomenės daliniams dar prieš 
Sovietų kariuomenei pasitraukiant.

Laikraštis “New York Times“ idėjo Jung
tinių Amerikos Valstybių ypatingo atstovo 
generolo Maršalio pareiškimą, kuriame jisai 
reikalauja visokeriopos paramos Kinijai. Nuo 
Kinijos policinio ir ūkinio stiprumo priklau- 
svs ir taikos galimumą^ Ramiojo Vandenyno 
pakraščiuose.

Genrolas Maršalis paaiškino apie darbą 
taip vadinamo “vykdomojo štabo", kuri su
daro 250 amerikiečių karininkų ir kuriam 
vadovauja amerikietis stabo viršininkas. Prie 
šio štabo priskirti tokios pat sudėties kinų 
centro vyriausybės ir komunistų štabai. Mi
nėtas štabas siunčia i paskirų konfliktų vie
tas abiejų kiniečių grupių ir savo atstovą, 
kurie vietoje sprendžia ginčijamą klausimą. 
Tokiu - būdu tos problemos, kurios anksčiau 
neisspręstos kamuodavo dešimtmečiais dau
gybę Kinijos gyventojų, dabar išsprendžiamos 
kelių valandų bėgyje.

Šiuo metu viena tokia komisija yra Mand- 
žiurijoje, kuri seks, kad paliaubų sąlygos 
būtų išpildytos. Kiniečių radijo žinių agentū
ros pranešimu, pietinę Mandžiūriją sovietų 
kariuomenė jau evakuavo. Šiuo metu ji ran
dasi apie 70 km i šiaurės vakarus nuo Muk
deno. ,

Is okupuotosios Lietuvos
“Sunday Times" pranešimų, Pabaltijyje 

paliekamas apsiausties stovis.
Vilniaus radijas pranešė, kad prie Kretin

gos užpulta raudonosios armijos sunkveži
mių vilkstinė." Po stipraus susirėmimo “plė
šikai“ pasitraukė.

Associated Press žiniomis, Balstogės vaiva
dijoje veikia stiprūs lenkų partizanų dali
niai. Kovai su partizanais vadovauja gen. 
Paszkievicz su 6.000 karių divizija. Generolo 
pareiškimu, lenkų partizanų daliniuose 
esama lietusių, latvių, ukrainų ir gudų.

Minsko radijo žiniomis, Vidžių-Tverečiaus 
rajone siaučia “plėšikai“, kurie trukdo rau
donųjų gurguolių darbą.

“Išeivių Draugas“ rašo: “Okupanto 
laikysena bei visi Maskvos patvarkymai 
aiškiai rodo, kad Sovietai iš Lietuvos ge
ruoju kraustytis nemano. Ypatingai j akis 
krinta sovietų administracijos visame krašte 
vykdomi paskubomis kariniai pasirengimai. 
Dėl karinių pasirengimų pobūdžio gyvento^ 
jai buvo iškraustyti net iš pajūrio. Pasta
ruoju metu suintensyvėjo ir krašto rusifika
cija. Iš Maskolijos gabenami netiktai rusų 
valdininkai, kolchozininkai ir darbininkai, 
bet ir miestelėnai.

> Kinijoje
Lyginant su pirmuoju bolševikmečiu, -kom

partijos siautimas pasidarė dar daugiau be 
atodairinis. Baudžiamieji NKVD būriai šian
die jau apgyvendinti ne tik miestuose, bet ir 
valsčiuose, net seniūnijose. Už mažiausią 
[tarimą turint ryšių su partizanais naikina
mos ištisos vietovės, žmonės su pastatais 
imtinai. To nepaisant Lietuvos partizanų 
veikla nei kiek nesumažėjo. Tolydžio [vyksta 
kruvinų susirėmimų,“

Vilniaus radijas praneša, kad . . .
LTSR mokslininkai, pryšaky su prof. 

Matuliu, kom. Žiugžda ir marksizmo dėsty
toju Stachenko, “didžiausiam žmonijos geni
jui" prisiekė “stiprinti karinį ir ekohominį 
didžiosios tėvynės — Tarybų Sąjungos — 
pajėgumą“. LTSR mokslų akademijos nariai 
posėdžiams besibaigiant gavo linksmą žinią, 
kad partija ir vyriausybė leidžia “prabangos 
krautuvėse nusipirkti kasdienybės reik
menų".

— Kažkokia Bulavienė “Tiesos“ atstovui 
džiaugiasi, kad ji pagaliau LTSR mokslo 
akademijoje gali pareikšti visą savajį “aš“, 
nes iki tol temerdėjo: baigusi humanitarinių 
mokslų fakultetą, matė, kad visur Lietuvoje 
išnaudojimas ir melas, nenorėjo todėl eiti 
mokytojauti, o vokiečių okupacijos metu iš 
miesto pasitraukė į kaimą, bet ir ten ne
buvo nei duonoiT”hei akiračio, o dabar — 
“gyvenk kaip lygi visiems ir dėkok viso pa
saulio moterų draugui — Stalinui už duoną, 
džiaugsmą ir įkvėpimą“.

— “Darbo valstietis“ iš Turgelių valsčiaus
pareiškė, kad seniau jis tebuvo kumetis, o 
dabar jau “su kaimynais lygus kolchozinin- 
kas“. .

— Liūne Janušytė paskaitoje “LTSR mo
terys“ pareiškė: “pinigas vertė išeiti į prosti
tutes“, o kažkokia Eidukaitytė pridūrė: “TSRS 
konstituciją mums, moterims, yra tarytum 
durys į viešą gyvenimą.“

Santykiai su Franco
Londonas. Iš Bukarešto pranešama, kad 

Rumunijos vyriausybė nutarė nutraukti di
plomatinius santykius su Franco Ispanija.

Taip pat pranešta, kad Lenkijos vyriausybė 
nutarė užmegsti diplomatinius santykius su 
Ispanijos egziline vyriausybe Prancūzijoje.

Nauji geležinkelio tarifai
Frankfurtas. Alijantų kontrolinės komisijos 

Berlyne parėdymu geležinkelio bilietų kainos 
amerikiečių zonoje nuo tfelandžio 1 dienos 
padvigubinamos.

Šimtadienis Niurnbergo procese
Londonas. Vakar sukako lygiai šimtas 

dienų, kaip Numbergo karo nusikaltėlių teis
mas posėdžiauja. Į ši skaičių ieina tik teismo 
darbo dienos, neskaitant šventadienių ir per
traukų.

Egipto-Didziosios Britanijos derybos
Londonas. Britų užsienių reikalų, ministe- 

ris Bevinas yra paskirtas britų delegacijos 
pirmininku vesti deryboms su Egipto vyriau
sybe. Minėtose derybose turinti būti aps
varstyta 1936 metų Britų-Egipto sutartis.

Egipto delegacija, kuriai pirmininkaus pats 
karalius Parakas, šiuo metu jau posėdžiauja.

Ispanijos - Prancūzijos pasienyje
Laikraštis "Schwabische Zeitung1.' rašo, kad 

4 Šveicarijos cirko drambliams buvo duotas 
specialus leidimas peržengti uždarytą Ispani- 
jos-Prancuzijos sieną. Kadangi šiuo metu tarp 
tu dviejų valstybių nėra jokio susisiekimo 
traukiniais, minėti drambliai turėjo Pirenėjų 
kalnyną pereiti pėsti.

Hooverio kelione
Londonas. Specialus -Jungtinių Amerikos 

Valstybių Įgaliotinis maitinimo reikalams 
Hooveris šiandien iš Londono atvyko i Briu
seli. Iš čia jis vyks i Vokietiją Jugoslaviją ir 
Graikiją o dar vėliau ir i Indiją.

Kramtomoji gama sovietu 
piliečiams

Maskva. Sovietų cukraus pramonės vado
vybė pranešė, kad artimiausiu laiku numa
toma pradėti gaminti kramtomą gumą ir pra
dėt ją pardavinėti krautuvėse.

Mirė Aliochinas ,
Lisabonoje mirė pasaulio šachmatų mei I 

steris Alipchinas. Buvo manoma, kad Alio
chinas mirė nuo širdies smūgio. Tačiau eks
pertams nustatant mirties priežasti paaiškėjo, 
kad bevalgydamas pietus savo kambaryje 
viešbuty, Aliochinas užspringo šnfoteliu mė
sos. ‘ z

Didz. Britanija nutraukė'diploma
tinius santykius su Albanija

Londonas, IV. 5. Londonas atsisakė įsileisti 
Albanijos pasiuntinį už nedraugišką Albani
jos vyriausybės laikyseną. “Times“ kore
spondentas rašo, kad Albanijos spauda taip 
puolė sąjungininkų komisiją, kad ji negalėjo 
nei iš vietos pajudėti. Todėl nutraukti dip
lomatiniai santykiai si/dabartine vyriausybe 
nebus užmegzti. .

Anglijoj kviečiu atsargos pasibaigė
Kalbėdamas atstovų rūmuose Atlee vakar 

pareiškė, kad Anglija savo kviečių atsargas 
yra išbaigusi, bet darysianti viską, kad pa 
dėti badaujantiems kraštams. Tačiau jeigu- 
kritišku atveju reikės daryti pasirinkimą, 
tai pirmenybė bus teikiama Indijai ir drau
giškiems kraštams.

Atlee pažymėjo, kad jokiame krašte nėra 
taip gerai racionalizuotas maistas, kaip Didž- 
Britanijoje. _

Vietos žinios
Š. m. balandžio mėn. 7 d. 19 vai. Sporto 

klube /V bloko rūsyje / šaukiamas Memmin- 
geno-Aerodromo stovyklos ūkininkų, žemus 
ūkio specialistų ir žęmės ųkyje dirbančiųjų 
susirinkimas.

Dienotvarkė:
1. Pranešimas iš Hanau ūkininkų suvažia

vimo.
2. Žemės Ūkio Darbuotojų Sąjungos sky

riaus steigimas.
1 Vadovybės rinkimas.
4.‘Einamieji reikalai.
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