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Saugumo Tarybos posėdis
Londonas, IV. 9. Šiandien 21 vai. Saugumo 

Taryba susirenka posėdžio. Darbų tvarkoje 
svarbiausias punktas yra procesualiniai klau
simai.

Lenkijos pasiuntinys Vašingtone Oskar 
Lange kreipėsi laišku į Saugumo Tarybos 
gener. sekret. Trygve Lie, prašydamas 
įtraukti į dienotvarkę diplomatinių santykių 
su Franko Ispanija nutraukimo klausimą. 
Toliau laiške sakoma, kad jis yra Lenkijos 
vyriausybės įgaliotas šį klausimą iškelti Sau
gumo Taryboje.

ovietų Sąjungos atstovas Gromyko pa
liškė, kad jis į Saugumo Tarybos posėdį 
atvykstąs.

Taikos konferencija atidedama
Britų užs. reik, ministerijos kalbėtojas pa

reiškė, kad 1946 m. gegužės i d. Paryžiuje 
sušauktąją Taikos Konferenciją, galimas da
lykas; teksią atidėti. Dėl konferencijos datos 
keturios didžiosios valstybės dar negalėjo 
susitarti. Sovietų Sąjunga reikalauja numa-i 
lytąją Taikos Konferenciją atidėti dėl to, lead 
prieš ją trys didžiosios valstybės turinčios 
susitarti dėl taikos sutarčių su Rumunija, 
Bulgarija, Vengrija, Italija ir Suomija.

Britų parlamento delegacija Persijoje
Naujorkas. Britų parlamento delegacija, 

kuri buvo nuvykusi j pietų Persiją ištirti ten 
esamą politinę padėtį šiandien grįžo į Te
heraną. Sovietų kariniai organai Persijoje 
atsisakė įleisti minėtą komisiją į Azarbaid-’ 
-aną.

Slavų blokas
Praga. -Čekoslovakijos prezidentas Benešąs- 

vienoje kalboje pareiškė, kad reikia būtinai1 
sudaryti slavų tautų bloką, kuris galėtų at
sispirti vokiškajam imperializmui. Sis Uo
kas, savaime aišku, neturėtų jokių agresyvių 
tikslų. Jo nuomone, vokiečiai gali vėl už 
keletos ar keliolikos metų .pasidaryti pavo
jingi Europai.

Pasikėsinimai prie žydų turtą
Frankfurtos (Dana). Nežinomi piktadariai 

sudaužė Frankfurte žydų bendruomenės 'būs
tinės iškabą, Tašytą vokiečių ’ir anglų kalbo-

Sovietai reikalauja didesnės veto teisės
Naujorkas. Jungtinių Tautų Orga- Į 

nizacįjos ekspertų komisijos pirminiu- Į 
kas <dr. Yuen-Li-iLang pareiškė, kad į 
komisija .numato -artimiausiu laiku : 
svarstyti Sovietų iSajuųgos reikalavimą 1 

■ praplėsti penkių didžiųjų valstybių ve- : 
to teisę Saugumo Taryboje. į

_________________ __________________ | 

mirti, o taip pat sumokėti astuonioms savo 
aukų šeimoms 1.970.000 frankų nuostolių. 
Petiot gynėjas Floriot, kaip numatoma, duos 
apeliaciją.

Vaikai be tėvų
Kelnas. J Kelną iš rusų zonos sugrįžo 100 

mažų vaikų, kurie praeitų metų pavasarį bu
vo nusiųsti į mažiau bombarduojamą Pome
raniją. Sugrįžę vaikai yra labai nusilpę ir, 
kas svarbiausia, apie jų tėvus ir juos pačius 
nieko nežinoma, nes vaikai su savim neturi 
jokių dokumentų. Kol bus surasti tėvai, vai
kais rūpintis pasiėmė Šveicarijos Raudonasis 
Kryžius.

JTO radijo stotis
Naujorkas. JTO generalinis sekreforius 

Trygve Lie pranešė, kad artimiausiu laiku, 
numatoma įsirengti nuosavą radijo stotį var
du ’’JTO balsas”, kuri bus skirta JTO na
riams.

Rusai apleido Bornholmą
Kopenhaga. Danijos kariuomenės vadas 

gen. Goertz pareiškė, kad šiomis dienomis 
paskutinieji rusų kariuomenės daliniai aplei
do danų salą Bornholmą,

Bevinas gen. Michailovičiaus reikalu
Londonas. Didž. Britanijos užsienių reika

lų ministeris Bevinas buvo Žemuose Rūmuo
se užklaustas, kokios pozicijos laikosi Didž. 
Britanijos vyriausybė gen. Michailovčiaus 
atžvilgiu. Kaip žinoma, buv. Jugoslavijos 
krašto apsaugos ministeris Michailovičius 
yra Tito vyriausybės sulaikytas ir bus teisia
mas kaip karo kaltininkas. Bevinas atsakė, 
kad britų vyriausybė pripažįsta tą paramą, 
kurią gen. Michailovičius teikė ajijantams 
karo metu. Tačiau gen. Michailovičius kal
tinamas vėliau bendradarbiavęs su vokiečiais 
ir kovojęs prieš jugoslavų ’’išlaisvinimo ar
miją”. Sis kaltinimas britų vyriausybės ne
dominąs.

Specialus maisto priedas
Londonas. Didžiosios Britanijos maitini

mo ministeris paskelbė, kad Pergalės Šven
tės proga, kuri bus birželio 8 dieną, anglų 
piliečiai gaus šį specialų maisto priedą: 4 gra
mus cukraus, (mažiau, negu jpilną arbatinį 
šaukštelį) 7 gramus margarino if 4 gramus 
marmelado.

Ministeris įspėjo, kad tie svečiai, kurie at
vyks iį Londoną dalyvauti šventės minėjime, 
privalo atsivežti savo maistą.

mis. Tai yra jau trečias užregistruotas pasi
kėsinimas prieš žydų pastatus Frankfurte ir 
apylinkėse paskutinių keleto dienų laikotar
pyje. Prieš keletą dienų buvo sunaikinta 
naujai prikalta paminklinė lenta 1938 metais 
Frankfurte, Bornerplatz, žydų sinagogos su
naikinimo įvykiui pažymėti.

Prie Offenbacho esančios žydų bendruo
menės kapinės buvo apnaikintos ir išnie
kintos.

Rusai ieško žibalo Austrijoje
Londonas, IV. 9. Rusų geologų komisija 

atvyko į Vieną, iš kur vyks ieškoti Austrijoje 
žemės turtų ir ypač naftos šaltinių.

Vengrijos nafta bolševikams
Londonas, IV. 9. Britų diplomatiniuose 

sluoksniuose manoma, kad rusų-vengrų su
tartyje didžiausią rolę turi vengrų žemės 
alyva

Kalti ne vien tik nacių vadai
' Londonas, IV. 9. Pastorius Niemoller 
Frankfurte pareiškė, kad jis negalvoja, jog 
kalti yra tik Hitleris ir Gebelsas. Šiandien 
visi nori nusikratyti nacių vardo. Tačiau, 
kas matė vokiečių tautą kelių praėjusių metų 
bėgyje, pasakys, kad kaltininkų yra daug 
daugiau. Vokiečių tauta turinti rimtai susi
mąstyti, žiūrėdama j savo praeitį ir galvo
dama apie savo ateitį. Kalti yra ir visi tie, 
kurie pasyviai laikėsi, matydami nacių už
mačias.

Prancūzų ministerių kabinetas už prančuzų- 
britų sąjungą

Londonas, IV, 9.'Prancūzų ministerių ka
binetas vienbalsiai priėmė užsienių reikalų 
■ministęrio Bidault pasiūymą pradėti pasi
tarimus dėl praneuzų-britų sąjungos suda
rymo.

JTO nariai moka mokesčius
Naujorkas. JTO generalinis sekretorius 

pranešė, kad JTO nario mokestį yra sumo
kėjusios šios valstybės: Prancūzija — 
1.400.000 dol. 'Kinija — 2.400.000 dol., Sovie
tų Sąjunga — 1.723:000 dol., Jungtinės Ame
rikos Valstybės — 500.000 dol., Didžioji 'Bri
tanija — 300.000 dol., Turkija — 374.000 dol., 
Kanada — il.090.500 dol., Jugoslavija — 
184:000 dol., Belgija — 332.250 dol., Olan
dija — 375.000 .dol., Beto, .Didžioji Britanija 
yra savo lėšomis padengusi JTO posėdžių 
Londone išlaidas.

Petiot nuteistas mirti
IDr. Marcei Petiot’.praėjusio ketvirtadienio 

vakarą .buvo pripažintas -kaltu dėl jam pri
metamo .didžiausio nusikaltimo ir nuteistas

PRANEŠIMAS
Š. m. balandžio men. 11 d. (ketvirtadienį) 

19 vai. Teatro salėj šaukiame Memmingen- 
Airport lietuvių stovyklos gyventojų

SUSIRINKIMĄ
Susirinkime dalyvauja visi asmenys, turį 

21 metus amžiaus.
Lietuvių Tautinė Taryba.
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Rinkimai Japonijoje
Naujorkas. Japonijos imperatorius ir ja

ponų tauta šiuo metu stovi įdomiausio jų 
istorijoje bandymo išvakarėse. Pirmą sykį 
Japonijos istorijoje balsą turi tauta, o ne 
imperatorius.

Šiandieną milijonai japonų, pirmą sykį ir 
moterys jų tarpe, susirinks prie balsavimo 
urnų. Jie turės išrinkti naują japonų parla
mentą, kurio pirmasis darbas bus pasisakyti 
dėl vyriausybės paruošto ir gen. Mac Arthu- 
ro patvirtinto demokratinio konstitucijos pro
jekto.

Rinkimų išvakarėse kalbėjo pats imperato
rius. Jis ragino savo tautiečius pasisakyti 
už naująją konstituciją kurioje jo paties rolė 
pasilieka visiškai bereikšmė.

Konstitucijos projekte pirmojo skyriaus 
pirmasis paragrafas skamba taip: ’’Impera
torius yra valstybės ir tautos vienybės sim
bolis, tautos, kaip suvereno, pripažintas”.

Tekstas yra aiškus ir nekelia jokių abejo
nių. Kyla tik klausimas, ar imperatorius 
bandys likti ir toliau dieviškąją - imperijos 
viršūne? Ar supras 10 milijonų Japonijos 
rinkikų, kurie įprato nuo pat mažens žiūrėti 
į imperatorių kaip į dievybę, kad tai yra jų 
išlaisvinimas?

Hirohito pasakė, kad jis nėra dievybė. Jis 
išsklaidė visas iki toPekzistavusias legendas 
apie save. Bet ar patikės jam dabar tauta? 
Svarbiausia, ar japonų tauta patikės, kad 
imperatorius sakė savo nuomonę ir būdamas 
tikrai įsitikinęs, ar tik kartojo okupacinių or
ganų nuomonę.

Naujas užsieniu reikalu ministeriu 
susitikimas

Vašingtonas, IV. 9. JAV užs. reik. min. 
Byrnes pasiūlė sušaukti balandžio 25 d. .Pa
ryžiuje keturių didžiųjų valstybių užsienių 
reikalų ministeriu konferenciją. Sį pasiūlymą 
jis perdavė per JAV pasiuntinius Londone, 
Maskvoje ir Paryžiuje, Bevinui, Molotovui 
ir Bidault.

Šios užsienių reikalų ministeriu konferen
cijos tikslas yra pagreitinti taikos sutarčių 
su Italija, Rumunija, Bulgarija, Vengrija ir 
Suomija projektų paruošimą.

Byrnes savo pasiūlyme reiškia apgailesta
vimą dėl to, kad šiuo metu Londone T03®" 
džiaujantieji užsienių reikalų ministeriu pa
vaduotojai daro permažą pažangą, ruošdami 
sutarčių projektus. Byrnes prašo Molotovą, 
Bidault ir Beviną paveikti savo vyriausybes, 
kad jos kiek galima daugiau paskubintų pro
jektų ruošimo darbą ir kad klausimus, dėl 
kuriu, nevyksta susitarti, atidėtų svarstyti ba
landžio 25 d. įvyksiančioje 4 Didžiųjų val
stybių užs. reik. min. konferencijoje Pary
žiuje.

Šios konferencijos tikslas esąs išjudinti iš 
mirties taško sutarčių ruošimo darbą. Su
tartys turėtų būti patiektos gegužės 1 d. nu
matytai Taikos konferencijai.

Kaip Reuteris papiedomai pranešė, užsie
nių reikalų ministerio pavaduotojas greitu 
laiku vyks į Paryžių paruošti medžiagą užs. 
reik, ministeriu konferencijai.

■ Amerikiečių karinė valdžia stengiasi su
daryti įspūdį, kad naujai išrinktasis parla
mentas turės visišką laisvę leisti demokra
tine dvasia paremtus įstatymus.

Žinios iš Lietuvos
Pirmosios lietuviškos knygos jubiliėjus
Kitais metais Lietuviai minės pirmosios 

lietuviškos knygos 400 metų sukaktį, o Mask
va — 800 metų jubiliejų. Bus išleista 6 tomų 
TSRS sostinės istorija. (’’Laisvės Varpas” 
Nr. 6.)

Ir Lietuvoj ’’ministerial”

Kovo 25 d. Justinas Paleckis pasirašė įsa
ką, kuriuo Liaudies Komisarų Taryba pava
dinama Ministrų Taryba, o liaudies komisa
rai — ministrais. Įsake nurodoma, kad ati
tinkamos pataisos turi būti padarytos ir kon
stitucijoje. Ministeris pirminkas — Gedvilą. 
(’’Naujienos”, Bamberg Nr. 178.)

Lietuvių intelektualai ujami

Raštojai tebeujami, kad per mažai rodo 
intensyvumo ir nesukuria vertingų socialisti
nių kūrinių. Nemažas skaičius rašytojų yra 
suimtų, dingusių ar nustojusių Stalino malo
nės. Šiuo tarpu Stalįno malone dar kol kas 
naudojasi: P. Cvirka, Venclova, Butkų Juzė, 
Churginas, Liudas Gira, Gricius, Grušas, In- 
čiūra, Janušytė, Jankauskas, Korsakas-Radž- 
vilas, Kapsnys, Lastas, Marcinkevičius, Til
vytis, Šimkus ir kt.

Didž. Britanija, Sov. Sąjungą ir Prancū
zija pranešė, kad Byrnes pasiūlymas yra 
priimtas.

Lietuvos ūkininkų ir darbininkų kančios

ūkininkai pergyvena pačias sunkiąsias va
landas. Jiems kraunamos įvairios prievolės, 
o pagalbos neduodama. Jie negauna geležies

Mokslininkai 
apie atomine bomba

Naujorkas. Amerikos mokslininkų nuomo
ne pakanka 200 naujo tipo atominių bombų, 
kad Didž. Britanija būtų visiškai sunaikinta. 
1.000 šių bombų gali sunaikinti ir Jungtines 
Amerikos Valstybes.

Dr. Harrison Brown, kuris dirbo prie ato
minės bombos projektų paruošimo Tennessee 
pareiškė, kad Jungtinės Amerikos Valstybės 
yra jau beveik pilnai prisikrovusios savo 
sandėlius viską naikinančių atominių bombų. 
Nurodęs į tai, kad bent kuriai valstybei su
naikinti, žiūrint jos dydžio ir pramoninių 
įmonių gausumo, pakanka nuo 100—1.000 
atominių bombų, dr. Brown pastebėjo, kad 
praėjus 2—4 metams, kiekviena valstybė ga
lės turėti pas save didžiausius atominių bom

ir kitų reikalingų prekių. Reikia atiduoti di
delius kiekius javų, be to, bolševikai pasiima 
pieną, kiaušinius ir užaugintas kiaules. Ūki
ninkai, kiek įmanoma, pasyviai priešinasi. 
Dėl to jų dabar daug suimana ir išvežama į 
Rusiją. Negalėdami susimalti miltų malū
nuose, ūkininkai malasi namuose girnomis. 
Ne geriau jaučiasi ir darbininkai. Jie taip 
pat visais būdais terorizuojami. Nuolat ruo
šiamos įvairios soc. lenktynės. Pirmiau jos 
buvo vykdomos rinkimų proga, o dabar or
ganizuojamos ginklavimosi paskelbimo pro
ga, "Tiesa” dažnai rašo, kad tokia, ar tokia 
artelė, dėl Stalino kalbos, .padidino visu 
lOO°/o savo gamybą. Kita batsiuvių artelė iš 
to džiaugsmo pasiuntė tiesiai pačiam Stali
nui sveikinimo telegramą. Dabar sujudo 
fabrikai, kolchoziniai ūkiai, traktorių stotys 
ir tt. v

l Lietuvių Statybos grupės veikimas 
praplečiamas •

Memmingeno Statybos Bendrovė Franz 
Ungelehrt kreipėsi į mūsų stovyklos vado
vybę, prašydama organizuotos statybos dar
bo jėgos. UNNRA pasiūlė lietuvių statyk . 
grupė.

Teko patirti, kad minėta firma apsiėmė 
kai kurių esančių stovyklos rajone pastatų 
pritaikymą farmacijos fabrikui. Darbas bus 
vykdomas pagal firmos patiektus planus ir 
nurodymus, jos įrankiais, medžiaga, trans
porto priemonėmis. Dirbantiesiems atlygi
nimą mokės firma pagal esančius tarifus, o 
UNRRA žada duoti dirbančiųjų cigarečių 
davinį. Darbus vykdys dipl. inž. St. Kryže
vičius.

Reikalinga: statybos stalių, dailydžių: mų- 
rininkų bei tinkuotojų, šaltkalvių, kanalizaci
jos bei vandentiekio specialistų, elektromon
terių ir ypatingai daug pagelbinės darbo jė
gos.

Norintieji dirbti skubiai registruojasi BĮ. 
I kamb. 18.

Balandiniai leidiniai
Nepriklausomoje Lietuvoje kasmet balan

džio 1 d. proga buvo leidžiama humoristinių 
vienkartinių leidinių. Ši tradicija ir ištrėmi
me išsilaikė Flensburge (anglų zonoje) iš > 
leista "Valio”, Kemptene — "Neatplėštas 3> ; 
untinėlis”, mūsų Memmingeno stovykloje — 
"Vapsva”, Tūbingene — ’’Dievo Paukštelis”.

bų sandėlius, kurių pilnai užteksią visam 
pasauliui sunaikinti.

Mokslininkai taip pat įspėjo pasaulio po
litikus, kad vienintelis galimumas išvengti 
naujam, viską naikinančiam, karui yra tarp- 
tutinė atomo energijos kontrolė.

Kitas žinomas mokslininkas dr. Theodore 
Jorgensenas pareiškė, kad milžiniškos gink
lavimosi lenktynės prasidėjo prieš šešis mė
nesius, ir kad apgaulinga yra ta prielaida, 
jog pasaulinei taikai išlaikyti pakanka nedi
delės tarptautinės aviacijos, kuri būtų apgin
kluota 25 atominėm bombom. "Pasaulis turi 
dėti pastangas pašalinti atomines bombas. 
Mums reikalinga atominės energijos kontro
lė, bet ne bombos.”
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