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Saugumo Tarybos posėdis atidėtas
Londonas, IV. 10. Saugumo Tarybos posė-į banknotus (prieš karą 1 pengas buvo apie 

dyje dalyvavo ir Sovietų Sąjungos atstovas : 2 lit. — Red.) Pinigų vertė, palyginus ją su 
Oromyko, kuris, kaip sakoma, grojo pirmu ; lių metų sausio 1 diena tesudaro vos 0,03
smuiku.

Persijos atstovas Vašingtone pareiškė, | 
kad jis gavo savo vyriausybės pavedimą ‘ 
Persijos skundą Saugumo Taryboje ir toliau 
palaikyti ir reikalauti, kad skundas iš dienot
varkės nebūtų išbrauktas.

Sovietų Sąjungos atstovas reikalavo Per
sijos skundo klausimą iš- dienotvarkės iš
braukti.

Saugumo Tarybos generalinis sekretorius 
Trygve Lie pareiškė, kad Lenkijos atstovas 
dr. Oskar Lange esąs įteikęs jatp laišką, ku
riuo norima į Saugumo Tarybos posėdžių 
dienotvarkę įtraukti pasiūlijimą nutraukti di
plomatinius santykius su Franko Ispanija.

Vakar JTO Saugumo Taryboj išpręsti 24 
procedūros klausimai. Vyko karšti debatai 
dėl rusų prašymo išimti persų skundą iš die
notvarkes, o persų reikalavimo palikti. Posė
džiai pertraukti iki ateinančio šeštadienio ar 
net pirmadienio.

■ Vietoj Žukovo Sokolovskis
Rusų okupacinių pajėgų vadu Vokietijoje 

vietoj maršalo Žukovo paskirtas jo ligšiolinis 
padėjėjas generolas Sokolovski. Jis atstovaus 
sovietus ir vyriausioj kontrolės taryboj.

Prancūzijos — Kanados sutartis
'•■'Londonas, IV. 10. Vakar Prancūzijos mini- 
’s'teris Blumas grįžo iŠ Ottavos. Artimiausiu 
laiku laukiama pasirašant tarp Kanados ir 
Prancūzijos sutarties prekybos ir finansų 
reikalais.

JAV paskola Anglijai
Jungtinių Amerikos Valstybių senato, ban

kų ir pinigų reikalams komisija didele dau
guma paįvirtino vyriasybės nusistatymą su
teikti Anglijai paskolą.

Infliacija Vengrijoje
Budapeštas. ’’Times” korespondentas iš Bu

dapešto pranša, kad dabartinė pinigų inflia
cija Vengrijoje prilygsta po pirmojo pasau
linio karo buvusiai vokiečių infliacijai. Ban
kai pradėjo- leisti -į apyvartą 10.000 pengo

Roosevelto mirties metinės
| Lygiai prieš metus, balandžio męn.
j 12. d., mirė širdies liga Jungtinių ; 
į Amerikos Valstybių prezidentas Roos- i 
Į veltas. Didysis laimėjimų organizato- Į 
i rius mirė jų nesulaukęs. Visi lietuviai Į 
Į žino, kad velionis buvo ypač drauęin- 
i gas mūsų, tautai. Su pagarba visada 
: minėsime Roosveltą. 

vertės. Valdiškas dolerio kursas yra apie 
1.000.000 pengo, tačiau juodoje rinkoje ši 
pasakiška suma pasiekia dar pasakiškesnių 
ribų. Daugumai gyventojų pragyventi yra 
veik neįmanoma. Darbininkams atlyginimai 
išmokami pusiau pinigais, pusiau natūra, t. 
y. mėsa ir miltais.

Pranešimas apie Graikijos rinkimus
Ryt b us paskelbtas Atėnuose, Paryžiuje, 

Vašingtone ir Londone sąjungininkų kontro
lės komisijos pranešimas dėl Graikijos rin
kimų.

Rinkimai Japonijoj
Japonijoj vyksta rinkimai į parlamentą. 

Susidomėjimas rinkimais labai didelis. Pirmą 
dieną balsavo apie 65°/o turinčių teisę bal
suoti. Pirmą karta Japonijos istorijoj bal
suoja ir moterys. Turinčių teisę balsuoti mo
terų skaičius siekia 2.000.000. Yra renkami 
406 atstovai. Apsaugojimui rinkimų laisvėš 
Me Arthur išleido nurodymus darbininkams, 
policijai ir namų savininkams.

Pašto susisiekimas su Austrija
Austrijos kontrolinė taryba nutarė nuo ba

landžio mėn. 15. d. vėl leisti pašto Susisie
kimą tarp Austrijos ir Vokietijos.

Palestinos žydų prašymas
Londonas, IV. 10. Palestinos Žydų Taryba 

pasiuntė prašymą premjerui Atlee ir prez. 
Trumanui paleisti keturius žydus, kurie Ita
lijoje buvo sugauti besiruošią vykti į Pale
stiną. Žydu Taryba taip pat prašo įsileisti į 
Palestiną 150 žydų vaikų, kurie laivu vyksta- 
tenai iš Europos ir kurių tėvai yra nužudyti 
arba dingę be žinios.

Didžiosios Britanijos 
Egipto 1936 m. sutartis

Kairas. Kaip žinoma, Anglijos užsienių 
reikalų ministeris Bevinas vadovaus britų 
delegacijai, kuri drauge su Egipto vyriau
sybe turės peržiūrėti Didžiosios Britanijos 
— Egipto 1936 metų sutartį. Minėta sutartis 
buvo sudaryta dvidešimčiai metų. Jinai pa
veda Sudaną Didžiosios Britanijos — Egipto 
kondominatui ir leidžia Didžiajai Britanijai 
laikyti taikos metu 10.000 karių įgulą prie 
Sueco kanalo Egipto teritorijoje. Sutartyje 
buvo numatyta, kad dešimčiai metų po jos 
pasirašymo praėjus, ji gali būti peržiūrėta. 
Naudodamasi šia teise Egipto vyriausybė 
įteikė praeitų metų gruodžio mėnesį Angli

Naujas laimėjimas TSRS—e
Maskva, IV. 11. Radijo pranešimu, Tarybų 

S-je šiomis dienomis pirmą kartą pradėtos 
gaminti dviračių dinamėlės. Jos beveik pri
lygstančios užsieniniams gaminiams. Duvira- 
čių savininkams ši naujiena suteiksianti dide
lio džiaugsmo.
Darbiečiai remia vokiečių socialdemokratus

Anglijos dąrbiečių (Labor Party) konfe
rencija nutarė remti vokiečių socialdemo
kratų partiją jos pastangose priešintis susi
liejimui su komunistais. Tuo klausimu dar- 
biečiu vadovybė įgaliota imtis reikalingų 
žygių.

Iš Lenkijos išsiųsta 800.000 vokiečių
Žiniomis iš Varšuvos 800.000 vokiečių jau 

repatrijuota iš Lenkijos į Vokietija.

JTO pabėgėlių reikalais
. JTO socialinių ir kultūrinių reikalų taryba 
Londone parengė ūkio tarybai pranešimą del 
pabėgėlių.

La Guardia maitinimo reikalais
Londonas, IV 10. Vyriausias UNRRA-os 

direktorius La Guardia pasaulio maitinimo 
įstaigos posėdy paprašė Amerikos Jungtinių 
Valstybių padidinti kviečiu eksportą, nes 
UNRRA-ai reikalinga dėl pasunkėjusios mai
tinimo padėties pasaulyApapildomai .kas mė
nesį po 350.000 to kviečių. Jei artimiausiu 
laiku keturiems Europos kraštams nebus at
siųsta kviečių, tai jie pateks į tikrą bado 
būklę.

Buv. prez. Hooveris pareiškė, kad jeigu 
Amerika neįsijungs į numatytą Europai šelp
ti planą, tai Europai gręsia badas, kuris gali 
turėti katastrofiškų pasekmių.

Parašiutininkų vadas teisiamas
Generolas Kurt Student, Hitlerio patarėjas 

parašiutininkų reikalams, bus “teisiamas ang
lų karinio teismo Celleje kaip karo nusikal
tėlis už Kretoj padarytus nusikaltimus.

jos vyriausybei notą, siūlydama sutartį per
žiūrėti.

Egipto vyriausybės delegacija šioms dery
boms sudaro 12 politikų, kurių tarpe 4 buvę 
ministerial pirmininkai.

Graikijos regento klausimas
Londonas, IV. 10. Graikų ministerių kabi

netas susirinko posėdžio svarstyti regento 
Damkskino pasitraukimo klausimą. { pakar
totinus pasiūlijimus atsiimti atsistatydinimo 
pareiškimą regentas Damaskinos atsakė nei
giamai.
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Indijos reikalai
Delhi. Indų Kongreso partijos pirmininkas 

dr. Abdul Azad, pareiškė, kad jis yra visiš
kai patenkintas pasiektais pasitarimų su bri
tų delegacija rezultatais ir ta nuotaika, kuria 
šie pasitarimai yra vedami. Tik atvykęs i 
Delhi dr. Azad išdėstė savo pažiūras j nau
jai ruošiama Indijos konstituciją ir pabrėžė, 
kad kongreso partija jokiu būdu nesutiks su 
Indijos padalinimu, kaip tai siūlo musulmo
nų lyga, patiekusi vadinamą Pakistano pla
ną, siūlydama iš musulmonų apgyvendintos 
Indijos dalies sudaryti atskirą valstybę.

Vienas iš Indijos liberalų partijos vadų 
Bahadan Sapru pareiškė britų vyriausybės 
delegacijai, kad nebus galima išvengti dau
gybės vidaus politikos sunkumų, jeigu tuo- 
jaus nebus sudaryta nauja indų centrinė val
džia. Jo nuomone, turėtų būti sudaryta, lai
kina vyriausybė net ir tuo atveju, jeigu mu
sulmonų lyga ir atsisakytų joje bendradar
biauti. Vėliau turėtų būt sušauktas ir kon
stitucinis susirinkimas.

Indų Kongreso pirmininkas Pandit Nehru 
pabrėžė, kad suteikimas nepriklausomybės 
Indijai yra pirmas žingsnis Indijos proble
mai išspręsti. Indams turėtų būti leista pa
tiems nuomonfij skirtumus išlyginti. Išeitis 
iš esamų sunkumų turi būti rasta be įtakų iš 
pašalieš.

Mahatma Oandhi taip pat turėjo pusantros 
valandos užtrukusį pasikalbėjimą su britų 
delegacija. ReuteA, žiniomis Gandhi krei
pėsi į britų ministerį Indijos reikalams lor
dą Pethick-La-Wrence prašydamas neatidė
liojant paleisti iš kalėjimų visus politinius 
kalinius.

Tautų Sąjungos likvidacija baigiama
Ateinančią savaitę, manoma, baigsis Tau? 

tų Sąjungai likviduoti konferencija. Dabar 
deramasi su Šveicarijos valdžia dėl repre
zentacinių Tautų Sąjungos pastatų perleidi
mo JTO.

Paskutinės Tautų Sąjungos dienos
Vakar Ženevoje susirinko paskutiniajam 

savo posėdžiui Tautų Sąjunga. Už keletos 
dienų ji galutinai paskelbs savo likvidacijos 
aktą ir perduos savo archyvinį palikimą 
Jungtinių Tautų Organizacijai.

Tautų Sąjunga, į kurią tuoj po pirmojo 
pasaulinio karo buvo sudėta tiek daug vil
čių, pasirodė esanti persilpna ką nors pozi
tyvaus taikos išlaikymui nuveikti. Visi tie, 
kurie nenorėjo taikiai gyventi, su ja ir nesis
kaitė. Pirmasis smūgis Tautų Sąjungą ištiko 
1931 metais, kai Japonija užpuolė Mand- 
žiūriją ir Tautų Sąjungai pareikalavus susi
laikyti nuo agresijos, iš jos išstojo. 1933 me
tais iš Tautų Sąjungos išstojo Vokietija, o 

1937 metais ir Etijopiją užpuolusi Italija. Pa
galiau 1939 metais iš Tautų Sąjungos išstojo 
ir Sovietų Sąjunga.

Iš žmonijos kančių ir valstybių griuvėsių 
šio karo metu iškilo nauja idėja, kurios reiš
kėją yra JTO. Ar ši organizacija nepavel- 
dėjo senosios silpnybių ir ar ji sugebės rei
kalui esant užkirsti kelią naujo karo baciloms 
išplisti, parodys ateitis. Kaip ten bebūtų

Svečiuose pas
(Eva Curie, garsiosios Madame Curie 

duktė, 1942 metais buvo priimta audijenci- 
joje pas Persijos šachą. Jos įspūdžius čia ir 
duodame. Red.)

”Aš nedrįsau nė pagalvoti apie tai, kaip 
man bus sunku įsibrauti pas naująjį Persijos 
valdovą Pahlevi ir su juo pasikalbėti. Kiek 
man rytų etiketo ir įvairių diplomatinių pro
tokolo taisyklių teks aplenkti? Tačiau su
puolimo dėka pas šachą aš patekau labai 
lengvai: audijenciją man išrūpino vienas ma
no pažįstamas, geras paties šacho draugas.

Eidama į šacho rūmus aš galvojau: nejau
gi iš tiesų ąš pateksiu į pačią pasakų šalies 
širdį ir mane iš tiesų priims Persijos šachas?

Kambarys, kurame buvau priimta, buvo 
paprastas ir niekuo nesiskyrė nuo Naujorke 
dažnai užtinkamų didesnės įstaigos patalpų. 
Karališkieji rūmai pastatyti paprastai, tačiau 
modernškai. Jų statytojas Pahlevi I, būtinai 
norėjęs turėti rūmuose lygias sienas ir 

netiesioginį patalpų apšvietimą. Priėmimo 
kambaryje tik jaunojo monarcho asmenybė 
teikė jam kiek mistiškos aplinkos.

Šachui mane pristatė ceremonjalmeisteris, 
aukštas, petingas vyras, apsivilkęs šviesiai 
žalia uniforma. Pats šachas Mahomedas, dar 
jaunas, gražus 22 metų vyras, pasveikino ma
ne prancūziškai ir mūsų pašnekesys pra
sidėjo.

Persijos šachas yra pergyvenęs daug sun
kių valandų. Įvykiai, kurie šį jaunuolį pada
rė monarchu, užklupo jį netikėtai ir buvo, 
jam sunkus bandymas.’ Pries 25 metus jo 
tėvas Rėza Pahlevi, kuris savo karjeros 
pradžioje tebuvo paprastas persų kavalerijos 
pulkininkas, perversmo dėka pasiėmė valsty
bės valdžią į savo rankas ir tapęs valdovu, 
prisidėjo sau titulą: ”Jo Imperatoriškoji Di
denybė Šachų Šachas, Visagalio šešėlis, Die
vo Vicekaralius ir Pasaulio Centras”. Tačiau 
1941 metais šis ’’Dievo Vicekaralius” turėjo 
apleisti Persiją ir, prieš savo norą, išvykti 
j Mauricijaus salą, kurią jam alijantai pas
kyrė nauja būsine. Tą pat dieną, kuomet 
rusų ir britų kariuomenės daliniai įžengė į 
Teheraną, naujasis šachas davė savo valdo- 
višką priesaiką. Todėl vos tik prasidėjus 
mūsų pasikalbėjimui, jis gana nervingai ma- 

ji dar ir metams nepraėjus nuo jos įsikūrimo, 
atsidūrė jau kryžkilėje.

Avys užplūdo mūsų stovyklą
Jau nekuris laikas į Memmingeno stovy

klos rajoną iš aerodromo ’’persikėlė” keletas 
šimtų avių su piemeniu ir šunimi. Vakar vi
sos avys susirinko Į futbolo aikštę. Sporto 
vadovybei pareikalavus aikštę apleisti, avi
ganis pasipriešino. Kol ’’bandos vadovas” 
tvarkė savo reikalus policijoje, avių priežiū
ra teko rūpintis pasilikusiam šuneliui.

Persijos sadia
nęs paklausė: ”Ką sako pasaulis apie tai, 
kad mes nesigynėme?” Vengdama tiesio
ginio atsakymo, aš pastebėjau, kad Persijos 
padėtis yra geresnė, negu Prancūzijos,-kuri 
dabar yra vokiečių okupuota.

Lyg sunkią naštą nuo savęs numetęs, š:' 
chas gyvai pastebėjo: ”Ir mes norėjome 
išvengti Hitlerio okupuotų kraštu likimo”.

Po to mūsų pašnekesys sukpsi apie poli
tinę padėtį Persijoje, Prancūzijoje, Anglijoje, 
Rusijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
ir savo kalboje šachas vis pabrėždavo glau
daus taprtautinio bendradarbiavimo būtinu
mą. Jis išreiškė viltį, kad alijantai ir užbai
gę karą paliks nuoširdūs draugai ir ves pro
tingą politiką, duodami gerą pavyzdį mažo
sioms tautoms.

Kuomet šachas pakilo, norėdamas baigti 
audijenciją, pasirodė ceremonjalmeisteris ir 
nuvedė mane į kitą rūmų kambarį, kuriame 
buvo parošta arbata ir kuriame sutikau jau
ną moterį. <

Tai buvo Persijos karalienė Fahcija, Egip
to karaliaus Parūko sesuo. Ji tebuvo vos 20 
metų amžiaus. Su savo vyru ji susipažino 
tik po vedybų, feherane, tačiau, šakotį 
kad jaunoji pora labai gražiai sutinka. Pe-~i 
sai galėdavo dažnai matyti abu jaunuosiuf 
valdovus kalnuose, bešliaužiojant pašliū
žomis ir besivartant sniege. Karalienė turi 
vienerių metų amžiaus dukterį, kuri mūsų 
pasikalbėjimo metu buvo įnešta ir man paro
dyta.

' Iš tiesų yra sunku 20 metų gražuolei būti 
karaliene ir valdyti, kuomet pasaulyje siau
čia toks baisus karas. Jaunoji karalienė su 
ilgesiu akyse kalbėjo apie tuos kraštus, ku
rių ji jau du metu nėra mačiusi, būtent apie 
savo ir mano tėviškę. Ji ilgėjosi Egipto, 
savo šeimos ir karališkųjų rūmų Nilo pau
pyje. Taip pat ir Prancūzijos, tačiau ne tiek 
dėl ’’Libertė Egalitė, Fraternitė”, kiek dėl 
drabužių ir skrybėlių. Karalienė žinojo, ką 
reiškia Paryžius gražiai moteriai. O ji pati 
— tikra gražuolė. Todėl ir mūsų prancūzų 
kalba vestas pasikalbėjimas tuoj pasidaryda
vo gyvesnis, kaip tik mes užsimindavom apie 
žymiausias Paryžiaus siuvyklas ir kosmeti
kos krautuves, arba apie naujas veido kremo 
rūšis. (Iš ”Die Neue Zeitung”.)

2


	C1BLNB1F85FC41-1946-Bal.11-DPSPAUD-MINTIS-MEMMINGEN-VASAITIS-page-0001
	C1BLNB1F85FC41-1946-Bal.11-DPSPAUD-MINTIS-MEMMINGEN-VASAITIS-page-0002

