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, Ar pasiseks Paryžiaus konferencija
Londonas, IV. 15. Anglų konservatorių laik

raščio ’’Sunday Times” korespondentas Scu- 
tator vakar dienos numeryje rašo apie įvyk
siančią Paryžiuje balandžio 25 d. užsienių 
reikalų ministerių konferenciją -ir pažymi, 
kad pagrindinė šios konferencijos tema bus 
taikos sutarčių sudarymas su 5-mis vasali
nėmis vokiečių bloko valstybėmis — Rumu
nija, Bulgarija^ Vengrija, Italija ir Suomija. 
Scutator pabrėžia, kad nuotaikos šios konfe
rencijos belaukiant nėra optimistiškos. Si 
konferencija turėsianti išlaikyti sunkiausi ban
dymą po to? kai nepavyko Londono konfe
rencija. Jeigu ši konferencija nepasisektų, tai 
po to sektu 4 Didžiųjų, arba 3 Didžiųjų kon
ferencijų galimybės. Jeigu ir tada nepasi
sektų prieiti prie susitarimo, tai būtų galas 
visoms pastangoms, kurių buvo imtasi sie
kiant susitarimo. Toks nepasisekimas turėtų 
labai sunkių pasėkų. Scutator skatina vyriau
sybes, kad jos neleistų Paryžiaus konferen
cijai patekti į mirties tašką.

Šiandien esą dar neaišku, ar Paryžiaus 
konferencijoje bus svarstomas Vokietijos 
klausimas.

Toliau Scutator ’rašo apie britų-prancūzų 
sąjungą ir pažymi, kad jeigu šioms dviems 
valstybėms pasisektų susitarti dėl Vokietijos 
vakarų sienos, ypač dėl Ruhro srities, tai tas 
Įvykis būtų didelė diena tiek Didž. Britani
jai, tiek Prancūzijai. Tai būtų pagrindas bri
tų-prancūzų sąjungai.

, • y ■
Kas bus su Franco?

Londonas. Didž. Britanijos stebėtojas Be- 
1 verage grįžo iš kelionės į Ispaniją ir padarė 

pranešimą apie padėtį Ispanijoje. Jis daro 
išvadą, kad radikalus perversmas Ispanijoje 
reikštų pilietinį karą. Todėl reikia siekti 
nuosekliai, kad Franco pasitrauktų nuo poli
tinės scenos.

: Pabėgėlių klausimas — tarptautinė
j z problema
; Londonas. Dr. Martin pareiškė, kad
: ^JTO sudarytoji pakomisė dar tebes- 
; varsto pabėgėlių klausimą. Posėdžiuo- 
■ se dalyvauja ir UNRRA-os atstovai. 
Į Posėdžiai vyksta rūmuose, kur vyko pir- 
: moji JTO konferencija. Pabėgėlių 
Į klausimas esanti tarptautinė problema 
i ir todėl bus svarstoma tarptartinėje 
į plotmėje. Bendrai paėmus, šis klau- 
Į simas esąs labai komplikuotas, dar tu- 
; rėš įvykti daug pasitarimų, kol išryš- 
! kės šios problemos sprendimas.
: Visi šios komisijos atstovai esą nu-
į siteikę labai uoliai imtis ne tiek ben- 
: drojo, kiek praktiško šios problemos 
:. sprendimo darbo.

Ispanai paneiga žinias apie atominės bombos 
gamybą

Ispanija paprašė JTO atsiųsti komisiją iš
tirti Lenkijos užmetimą dėl atominio ginklo 
produkavimo. Komisijai būsianti suteikta 
pilna laisvė lankyti visus fabrikus su sąlyga, 
kad ji paskelbs oficialų pranešimą apie in
spekcijos pasekmes. Taip pat Ispanijos val
džia paėmė savo priežiūron 330 vokiečių ka
pitalais veikiančių įmonių.

Britų Imperija — pavyzdys pasaulinei 
valstybei

Londonas. Indijos kongreso partija — 
Moslemo lyga bendradarbiaus sudarant In
dijos vyriausybę. Ta proga britų užs. reik, 
min. Bevinas atstovų rūmuose pareiškė, kad 
šis reiškinys gali būti pavydžiu pasaulinei 
valstybei, nes tai parodo britų būdą, kaip 
daugelis skirtingų tautų gali rasti sugyve- 
nimaą neatsisakydamos savo, individualumo 
Bevinas pareiškė, kad tuo ir yra paaiškina
mas britų imperijos patvarumas ir jos mi
sija.

Franką nori apskelbti bepročiu
Londonas. Pragoję ir toliau vyksta-buv. 

protektoriaus Franko byla. Jo gynėjas pap
rašė teismą ištirti Franko protą ir pripa
žint nepakaltinamu. Šis prašymas buvo at
mestas.

Persijos ir Franco klausimas svarstomas 
Trem(Ieg & §WSaugumo Taryboje
Lond&hJ^’GJiESKSSaugumo Taryba susi

renka posėdžio, kuriame bus svarstomas to
liau Persijos klausimas ir diskutuojamas Len
kijos atsovo Dr. Lange iškeltas Franco Ispa
nijos režimo pavojingumas taikai.

Diplomatiniuose sluoksniuose manoma, kad 
Rusijos reikalavimas galutinai išimti Persi
jos klausimą iš dienotvarkės bus atmestas. 
Persijos atstovas reikalauja šį klausimą. die
notvarkėje palikti. Jis taip pat yra gavęs 
naujų direktyvų ir žinių iš savo vyriausy
bės. Rusai veda pasitarimus su Azarbeidža- 

; no gyventojais dėl valdžios sudarymo.
Į Lenkijos atstovo iškeltą klausimą dėl 

: Franco režimo pavojingumo taikai ir dėl rei- 
Į kąlo imtis priemonių prieš Franco Ispaniją 
: diplomatinai sluoksniai žiū/i skeptiškai.
Į Paskutiniausiomis žiniomis rusų-persų 
Į santykiuose įtempimas beveik visai atslūgo. 
Į Žiniomis iš Maskvos ten oficialiai paskelbta, 
: jog SSSR atitraukianti savo kariuomenę, nes 
: yra įsitikinusi, kad Persijos teritorijo agre- 
Ė sija prieš SSSR nebūsianti panaudota. O 
į Teheranas taip pat jau įsitikinęs, kad rusai 
Į sutarties laikysis ir, atrodo, nebereikalaus, 
Į kad Persijos skundas Saugumo Tarybos die- 
; notvarkėje pasiliktų.
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Iš Niurnbergo bylos /
Londonas. Vakar prasidėjo Rozenbergo 

gynimas. Gynėjas pareiškė, kad Rozenber
gas nebuvęs autorius jo vardu paskelbtų dok
trinų, jis jas tik apipavidalinęs. Kalbant apie 
masines likvidacijas ir žydų šaudymus Ry
tuose buvo iš naujo klausiamas Kaltenbrun- 
neris. Jis pareiškė, kad likvidacijos vyko 
be jo žinios ir parašo. Apie jas jis sužino
jęs tik po 6 savaičių.

Berlyno SPD ir KPD centro vadovybės, 
susijungia

Londonas. Berlyno SPD ir KPD centro 
vadovybės nutarė susijungti. SPD skyriai 
pravedą balsavimus paskelbė, kad jų centro 
vadovybė esanti nustojusi pasitikėjimo ir jai 
mandatas esąs atšaukiamas. SPD veiksianti 
savystoviai, tikėdamasi, kad ir rusų sekto
riuje jai bus leista egzistuoti.

Susijungusių SPD ir KPD centro vadovy
bių buvo pareikšta, kad jos atsisako save 
pavadinimo, tačiau ir toliau lieka ištikimos 
Markso-Lenino idėjoms.
Numatomos sunkios bausmės spekuliantams -

Britų okupacinės zonos vokiečių savival
dos maitinimo Įstaigos viršininkas dr. Schlan- 
ge-Schomigen išleido atsišaukimą į gyven
tojus dėti visas pastangas, kad pavyktų iš
laikyti esamas maitinimo normas iki sekan
čio derliaus. Atsišaukime grąsoma sunkio
mis bausėmis spekuliantams. Pažadama ūki
ninkams padėti darbo jėga ir prižadama atei
nantį perijodą padidinti žuvies normas.

Graikijos ministerių kabineto krizė
Londonas. Naujai sudarytas Graikijos mi

nisterių kabinetas vėl stovi prieš krizę. Va
kar atsistatydino du ministerial be portfelių 
— Venizelos ir Kanilopolos — del to, kad 
2.000 populistų/pasiuntė karaliui prašymą 
grįžti j sostą, o jų atstovaujamos grupės rei
kalavo šio klausimo atidėjimo.

• Jugoslavai grąžinami
Amerikos okupacinė valdžia praneša, jog 

visi jugoslavai privalo grįžti į savo kraštą. 
Anglų okupacinėj zonoj paskelbtas karaliaus 
Petro pareiškimas savo tautiečiams. Jame 
sakoma, jog britų valdžiai pripažinus Tito 
valdžią, jis nebegalįs jokios pagalbos teikti 
savo tautiečiams. •

Žydų bado streikas Palestinoje
Palestinoje paskelbtas generalinis žydų 

streikas dėl neįsileidimo vieno laivo su pa
bėgėliais. ^ydų vadai nutarė badauti iki 
pabėgėliai bus įleisti, o neįleidimo atveju, 
badauti iki mirties. Neveikia jokios įstaigos. 
Jeruzalėje sprogo 4 bombos. Tuo tarpu ko
misija Palestinos reikalams rengia praneši
mą, kuris greit bus paskelbtas.
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Belgų priemonės prieš infliacijų
Belgijos vyriausybės galva van Ackeris 

paskelbė drąstiškas priemones kovai su in
fliacija. Atlyginimai stabilizuoti. Laisvė 
streikuoti suspenduota. Įvesta aštri kainų 

' kontrolė.

Bado'pavojus Vokietijoje
Naujorkas. Gen. Mc Narney pareiškė kon

trolės komisijos posėdyje, kad pristačius pir
muosius maisto transportus j Vokietiją, bus 
galima išlaikyti 915 kalorijų norma vienam 
žmogui į dieną.

La Guardia atsišaukimas Į D. Britaniją
Londonas. Vyr. UNRRA-'os Direktorius. 

La Guardia kreipėsi į britų maitinimo mini- 
aterį Noel Bakerj, prašydamas skirti iš bri
tų javų rezervo pirmąją javų siuntą gelbėti 
kritišką, maitinimo padėtį Europoje. Ta pa
čia proga min. - Noel Bakeris pareiškė, kad 
D. Britanija tuoj įves duonbs normavimą, jei
gu tai padarys ir JAV.

Hooveris Vienoj
Hooveris šiuo metu vieši Vienoje, kur tu

rės pasikalbėjimą su Austrijos vyriausybe 
maitinimo reikalais. Austrijos parlamentas 
patvirtino vyriausybės sudarytą sutartį su 
UNRRA dėl 75 mil. dolerių vertės maisto 
įvežimo.

Britų parama Austrijai
Vienos išlaisvinimo metinių proga D. Bri

tanijos vyriausybė pareiškė, jog ji Austrijai 
iki šiol yra suteikusi paramą maistu, medika
mentais ir t. t. už 8 mil. svarų sterlingų.

Sovietų Sąjungos prekybos sutartis su - 
Lenkija ir Čekoslovakija

Londonas. Sovietų Sąjungos vyriausybė 
pasirašė sutartį su Lenkija, pagal kurią nu
matomas metinis prekybos balansas tarp šių 
kraštų 96.000.000 dolerių sumai.

Taip pat buvo pratęsta Sovietų Sąjungos 
prekybos sutartis su Čekoslovakija, pagal 
kurią Sovietų Sąjunga tieks geležį ir anglį 
Čekoslovakijai, o Čekoslovakija mašinas ir 
geležies pramonės išdirbinius Rusijai.

Sovietų atstovas japonų karo nusikaltėlių 
teisme

Londonas. Į Tokio atvyko sovietų atstovas 
dalyvauti karo tribunolo posėdžiuose, kur 
bus teisiami didieji japonų karo nusikaltėliai.

• Rinkimai britų zonoje
Britų okupacinėje. zonoje pradėta sudari

nėti rinkėjų sąrašai. Į juos bus įtraukti visi 
vyrai ir moterys, kuriems iki š. m. gegužės 
12 d. sueis lygiai 20 metų. Į sąrašus nepak
lius tik teismo baustieji už žmogaus garbę 
žeminančius nusikaltinus. Sąrašai turi būti 
užbaigti iki liepos 19 d.

Prancūzijos ir Egipto atstovai prie JTO
Naujorkas. Prancūzijos vyriausybė pas

kyrė atstovu prie JTO Aleksandrą Parodį ir 
Egipto vyriausybė — Achec Pašą.

Brangenybės po vandeniu
Tokio. Remiantis vienos japonų geišos 

nurodymu, Tokio įlankos dumble buvo su
rasta paslėptų brangenybių apie 2.000.000.000 
dolerių vertės.

Minėta geiša nurodė vienam karinės val
džios vertėjui, kad ji žinanti apie paslėptas 
brangenybes. Pravedus tardymą paaiškėjo, 
khd žinios buvo gautos iš vieno nedidelio 
socialinio klubo, kuriam priklausė buvę pre
kybininkai.

Vienas iš to klubo narių pareiškė, kad jie 
pasitiki amerikiečiais ir nenori, kad šios 
brangenybės tektų tiems žmonėms, kurie Ja
poniją sugriovė. Jis ir nurodė darbininką, 
kuris padėjo tas brangenybes paslėpti.

Darbininkas nuvedė amerikiečių leitenantą 
Nilseną į doką, kuris buvo naudojamas mažų 
laivų prieplaukai. Amerikietis karininkas, 
naudodamasis nurodymais, pats ištraukė pir
mąjį krovinį, svėrusį apie 30 kg ir kurio tu
rinį sudarė platino^ plokštelės. Ten pat, 
maždaug 1,5 metro gilumoje jis užtiko dar 
kelis tokius krovinius . apneštus neplonesniu 
kaip 1 metro dumblo sluoksniu.

Japonų armijos karininkai pareiškė, kad, 
jų nuomone, šios brangenybės turėjo būti, 
panaudotos Japonijos atstatymui po karo.

Iš lietuvių gyvenimo Vokietijoje
Rottveilis. Rotveilio lietuviai nors skaičiu

mi negausūs ir gyvena privačiai, tačiau, kiek 
sąlygos leidžia, stengiasi palaikyti kutūrinį 
veikimą. ■ . t

Veikia pradžios mokykla jr dalinai gimna
zija. Buvo suruošta dvi dailės parodos. Poe
tas V. Karosas rengiasi išleisti eilėraščių 
rinkinį. Balandžio 3 d. lankėsi L. Jarošeko 
studentų kvartetas su pianistu A. Mrozinsku 
ir soliste Krištolaityte. Gautas iš UNRRA- 
os padėkos raštas.

Naujai apsigyventi dar būtų galimybių. 
Pageidaujami menininkai, bei mėgstantieji 
kultūrinį darbą.

Rottveiliškis.

Olandai tariasi su indoneziečiais
Pasitarimai su Indonezijos nacionalinės 

vyriausybės delegacija tebevyksta Haagoje. 
Indonezijos generalgubernatoriaus van Mook 
pareiškimu delegatai-stovi už bendradarbia
vimą su Olandija, bet tik kaip lygus su 
lygiu.

v '

Australijos min. pirmininkas išvyko J 
Londoną ‘

Australijos ministeris pirm, ir užs. reik, 
min. lėktuvu apleido Sidnėjų ir vyksta daly
vauti britų imperijos konferencijoj, įvykstan
čioj Londone š. m. balandžio 23 d. Konfe
rencijoj bus svarstomi imperijos gynimo ir 
maitinimo klausimai.

Turim progos pasimokyti
Vokietija yra .pramonės kraštas. Nors 

daug stambiųjų pramonės įmonių karo metu 
buvo sunaikinta, bet daug jų išliko sveikų, 
ir dabar viena po kitos pradeda veikti. Bū
dami Vokietijoje mes turime gražios progos 
stebėti vietos ūkinį gyvenimą. Vieni iš mū
siškių labiau domisi žemės ūkio šaka, kiti 
stebi amatus, o kai kam rūpi pramonė. Vie
nur ir kitur yra daug ko pasimokyti.

Mūsų tėvynėje klestėjo žemės ūkis. Pra
monės srityje mes buvome gerokai atsilikę , 
Nėra abejonės, kad naujų pramonės įmonių' 
neįkurs ir dabartiniai mūsų krašto' šeimini- 
kai, nes patys pramonės srityje yra silpni. 
Kai susirinksim buvę ištremtieji į namus, tu
rėsim praktiškai įrodyti, ką gero matėme-ir 
ko patyrėme pramoningoje Vokietijoje.

Dažname Vokietijos mieste yra nemažai to
kių įmonių, kurias verta ir įdomu būtų pa
žiūrėti. Kad ir pačios paprasčiausios pra
monės įmonės: malūnai, lentpjūvės, pieninės, 
alaus bravorai ir t. t., kurių netrūksta ir pas 
mus, — čia visai kitaip yra organizuotos. 
Visos jos yra varomos elektros jėga, dirba 
paskutiniosios gamybos mašinomis ir, turi 
savo ištobulintus gamybos metodus.

Visą tą būtų labai įdomu pažiūrėti mūsų 
busimajam pramonininkui. Savo tarpe tu
rime nemažai aukštųjų ūkio mokyklų buvu-. 
šiųjų profesorių, kurie, komitetų vadovybių 
padedami, galėtų suorganizuoti ekskursijas 
j įdomesnes apylinkes pramonės įmones. At
rodo, kad norinčių tokiose ekskursijose da
lyvauti atsirastų nemažai.

Laikraštis nubaustas 20.000 dolerių
INS iš Berlyno praneša, kad Rusų znonoje 

išeinąs laikraštis Nacht-Express už paskelbtą 
žinią, jog marš. G Žukovas galįs būti pakei
stas gen. Sokolovskiu, Žukovo štabo šefu, nu
baustas 20.000 dolerių ir 24 vai. uždarytis.

AP iš Istambulo praneša, kad Turkijos vy
riausybė suspendavusi nauja soc. demokratų 
partiją ,kuri palaikanti ryšius su užsienio 
politikos grupėmis.

AP iš Chunkingo pusiau oficialiomis ži
niomis praneša, kad komunistų daliniai yra 
apsupę Harbiną ir laukią išvykstant Sovietų 
dalinių, kad vėliau galėtų jį užimti.
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