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KARO LIU KJAUS-mAS-
TmtfflAUTIUKijIE. K SLUMS •

Karo pabėgėliu, (benamiu, žmo
nių,) klausimas Jau atsidūrė Są
junginiu Tautu Organizacijoje . 
Triežasti šiam'klausimui- svars
tyti davė ukrainiečiu, gyvenan
čią Vokietijoj ir Austrijoj,vy
riausios atstovybes UNO sekreto
riatui' Įteiktas vieno.milljono 
ukrainic-cių vardu prašymas, ku
riuo prašoma ju prievarta nesius
ti i Sovietu .Sąjunga,

. ' 'UNO komisijos socialiniams ’• 
ir humanitariniams re ikalams^po
sėdyje, kaip buvo iškeltas šis 
ukrainie čiu, prašymas svarstymui • 
tuoj, žinoma,, pasisakė Sovietu 
Ukrainos atstovas. Jis tvirtino 
kad nacionalistai ukrainiečiai, 
kurie dabar gyvena Vakaru Euro^ 

. pos kraštuose konspiruoja prieš
-. Sovietą Ukrainos valdžią ir ieš-,' 

; ko su .kitomis' panašiomis ^grupė- 
ų mis kontakto 'kovoti 'prieš_Sovic-
tą Sąj>TpkįįAįkrąiniG šiai .-j. • • ■ 

3 pare iškė Sovietų ^atstovas , ne tu-1 
• rė t ųs būti' t r a kt'ūo j ąmį kaipo ką-- 

ro pabėgėliui, bot kaip "germa
nizuojantieji ukiaihi'ėcio.i‘riBct 
prieš Sovietų Ukrainos.atstovo
■nuompną pas i sakė .■ v i si ve Ii afi? | £

' ;Jis si t arą ■ dc lę gataįįj^g u"r“ 
Vienio, iš rimčiausių.pasau-m

lymą, kaip greičiausiu laiku

issprąsti karo pabėgėliu kinu - 
siraą, iškėlė JAV delegate ponia?
Roosvclt, Šio klausimo -issprcn ' -i 
dimui jik pasiūlė priimti tris ■ 
punktus: 1) niekos, kas nenori 
i savo tė vyną'-grįžti, negali bū
ti prievarta gražinamas . .2) Turė
tu būti dedamus visos pastangos 
sudaryti karo’ pabėgę Haris tinka
mos sąlygas grįžti į namus,., ir 
g) apie ateiti, tokių DF žmonių, 
kurio dėl rimtų . pr iežąsčių yra 
nusistatė prieš" 'grįžimą, tėvynėn. 
turėtu, svarstyti speciali t ar jį- 
tautinė komisija, ’ ■ .

Angli jos dc legatas ..palaiko 
.JAV delegatės pasiūlymą. Jdo - 
mus yra ir Sovietų Busijos ats
tovo prof, nrutunianc pasiūly - 
mos. Jis. pasakė, -kad Sąjunginiu. 
Tautą orgonizacįjos...Komisija so- 
■c i aliniams .iir-humenitąrinanš .. . 
roikąiamš-'.turGtų::pųlmlaūsiąi :■ - 
-svarstyti/ kaip ‘padėti tiems LF 
Jmonęms-ujkurį^nprąt^gr^įį 1 
■ -savo tevyne.š, Iii ticna -koąo^pa1- 
be gc liąns /ųku fic <ne. norį - -grązt i .••• 
-į namus/..turetą;būtL,-iŠrū.pintbs 

ė sąlygos įsikurti-kituosė’U
- ocj. GGnc.r/'liniamc’''ŪliO^usi- 

ir, 3-nlęiKĮC. ,ĘP • Žnoniū; prob 1c ha •. da r 
1-^ionebaigta “svarstytai ir -galutinis 

,-ibiioteka Nutarimas dar nenrfimtas 
---------- ‘ Ant. K.
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.■• Nau-Jaa lietuviu, kome ndan-
■"■m. b" taš’į? ~

‘ "'//"me-^ Vc.sprio J dieną Glasėnbątvh 
ęh.0'lageryje Įvyko lietuvių.’gyv.

: įcntpjri susirinkimas naujam la- 
■gerio? lietuviu komendantui r i n*- •

. kti. Rinkimai 'įvyko, 'pareita -
‘ lavūš. Salzbnrgo Lietuviu Komt

' teini, ~ '
,. . . . Po trumpo senojo kom/ndan-
Aį’tp Ant*; /Kuolo, kuris >) mene - 
į"riius’ atstovavo lagerio li'tu- 
■į- ’Vili, bendruomeną ir buvo -. per 

' ■' . ta /le-lkoterpį fl kartus perrin 
//į/įkįas į. kdlboš’įvyko slaptį fin- 
• ' /kiniai . Balsu, gėvo: Ant. Skėrys 

’. ./ (Salzburgo Lietuviu K-to pirm*
7.3, Ant. Kucys - 65,ir K.- Sa-

.. poškinąs —, 2. Tuo/opių nauju
’komendantu tapo išrinktos Ant.
Skėriys

'..?” - Naujasis komendantas pa-
: ‘ re į ges pr a dc j o eiti vas ar i o

' /" ?4‘ d.. Sąyg p’ąyaductoju- pasky- 
rė. jinž.' Siąudikį, Po keliu, 

į dienu, iyyko- 8-barako gyvento-
.’ ':ju<-susirinkimas, kuriame- nau- 
' '. ju. barako seniūnu išrinktas 

. ' _ Ad^.Mą r kelisTo pavaduotoju
' -/pa skirtą s. A, Vanagas. 2-r o 

bar/ąkb gyventoju susirinkimo
' ■ ..dar nebuyo.

Konitetas'pers ikc1i a i

-Salzburgo lietuviu komi- 
■'■■■ tetas,, kuris savo bustiną vi

są laiką turė jo Salzburgo. 
Šiomis dienomis persikelia i, 
Glasenbahrio lagerį. Komitetą- 

/ re ikalams - lage rio lie tuviu
• kome nd antas perleido ;2-rame"

/ baroke, vienu, kambarį, kurio
u ' senio j į. gyvento jai buvo per <• 

-.•.•? :■ kelti į ki ta, kambarį/ - t - ■

į_=—======
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-Vasario 16 d.programy -■ 
.Nepriklausomybes šventė ■- 

Glascnbaoho lageryje ruošiama 
osi. paminėti, plačiai ir kilmin
gai; Šventei nustatyta ši pro 

•grama: -' ■ 
Vasario 15 d- 20-vai; lagerio 
salė jc-rengiamas lietuviu liau
dies dainų, šokiu-įr papročių- 
montažas 'KPabaigvuvės,Vasa
rio 16 d, i 10 vale Giašcnįa— 
-oho bažnyčioje .pamai'dos,lWal 
lagerio testro dalėje prei* -. 
Krėves^ Mickevičiaus paskaita.

' 16 vair. ne-priklaus omybe s sveri 
tės’minė jimo aktas, po -akto •—r 
koncertas ir dailės darbe litą ? 
parodos• ople.nkyma-s ..'19 .vai. 
numatytos b-:.ndros Vaišes.. 21 
vcl£ šokiu vakaras*-..

. OdOOO - OCOOO

/Bern .Brazdžionis

TŪKSTANTIS PA V

Tūkstanty pa fkslą t.u man rodais 
Viršum sniegu žydinčiu kalnu, 
0 trvync- tremtinio .paguoda,.
Su tavim, visais. kiliais „airiu»

Tūkstanty paveikslu, tu man rodais, 
iš pažįstu juos visus visus 
Ar žydėsi tu sidabro, soduos. 
Kai nušviečia pilnatis- šviesus, 
Ar klegės! tu aukštajam u-, sy 
Su ramaus vidurdienio gandrais, 
Ar kaip gulbe mirdama dainuosi- 
Kveoinbiais birželio vakarais -

. -.. *. - - ;• . -e-; '• ? .■ - ---t-’ -/. -

Tūkstanty paveiksluotu, man rodais, 

•Q' jū. vienu, vi'/no. man g'ąna, ••.'
' Su -t av i m' ka d švi t s t u ; nakt y š ;■ j ū od o s

- ■ ■ ; . ■- - - J- ■— -

. Kad širdj man.butum vis jauna... |

<45;l*io;?
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Praėjusį penktadienį gin
čai Graikijos klausimu pasiekė 
savo viršūne , SSSR užslc aid.rei 
kalu komisaro; pavaduotojas Vi
šinskis išreiškė gan aštria i-.r_ 
na Didžiajai Britanijai kalti
nimą., jog Ji Graikijoje remian
ti teroristines raonarchistų ų.ix- 
pes, kišantis į Graikijos vi - 
d aus reikalus ir kelianti nera- 
msiEFUs o Jis para ikalavo Saugumo 
.Ta-ęyba imti šĮ reikalą svarsty
ti, Sovietų Sąjunga reikalaujan
ti greito anglių trupių atitrau
kimo iš-Graikijos, neš. kitokių, 
atveju atsiranda betarpis-pavo
jus taikai. Be t o graikai grasi
na "savo kaimynams ginkluotų? 
konfliktui

Tuoj po Jo pradėjo savo 
kalbų britų užsienių reikalų 
ministras Bevin, Ramiu tonu 
jis stengėsi nušviesti tikrų 
Graikijos, padėti ir britų poli
tiką jos-atžvilgiu; Jis paute- 

■ be Jo, jog ė s as' ne lemtas .re i škl 
nys, jog visad y. kai tik Anglį-- 
Ja išreiškiantį* savo nuomone 
lenki Jos, Rumunijos 3.x Bulg-*-- 
rijos pėde t imi, s evict ai tuo — 
tuojau griebiasi pulti anglų 
politiką Graikijoje, Iks'nesis
tengiame suteikti valužių to — 
kioms nereikšmingoms part 3. j et *3 , 
kurios būtų mums pa lanki, oj -.... Gi 
tokios rusų politikos pavyzdys 
yra Bulgarija, “^wmokrati.Jpri
valo būti statoma ne iš viršaus 
bet iŠ apačios iw Vėliau BeVin 
puolė komunistų partijos erecl 
ją. prieš Didi Br .ironijų, Y w 
pasaulyje viena orgąnksaciją -? 
„žinoma visucųi kraštuose, feiųl-. ■ 
laiko šarvo užd avi jalu. .kic kvi c via. • 
proga, kai tik tėra ■gallma.7ų-31' . 
tl Did, Britsni jos. 'ųolitifefe ” -
' _ - V i'-:'. ... '. .. .' ' "• 

- Jis galis tvirtinti, jog SovJSą- 
junga tokiu būdu vedanti antian- 
glišką politika ir grąsinanti pa
sauli u taikai; Savo laibos pagal 
goję Bevin pare ika^o^g^guną 
'Tarybą duoti griežtą atšažymą dėl 
Graikijos koniiikto; Ar britų ka
ri uorenos buvimas Graikijoje kliu
do pasaulio taikai ar ne i

.Į tai atsakydamas pirmadic-- 
nio vakare„Višinskis laike aštrią 
kajS>ą prieš Beviną; Višinskis pa
reiškė, kad nebūtų buvę gaUna nfc-. 
ko blogesnio pasakyti, kaip, kad 
penktadieni Bov.tho paskelbtasis

■ kaltininmsį Jog I&sk7os propagan
da grasina Taikant* Britų ministro -. 
rcikuIavimnJ. nepakiši! Did, Brita
nijai kojos Višinskis pastatė ly
giai ne dųiprąsĮmini, re ika laviną 
kad Anglija b?sąlyginiai sauo.da- . 
lirtius iš GK-aiktjos atitrauktų i 
w®asBo?os propagandos, daina i yra 
pasenusw, - pareiškė Višinskis i

Vzs/v- rcikj ministraš.Bevinaš 
oirmt-. k:i-.kvieną dė Haidne draugiš-. 
ko laikymosi '.Rusijos atžvilgiu

■ prlckclf'tių- .Bovinas pareiškė, kad? 
tomis dienomis, kada Sov2 Sąjunga 
103?; jo /taglljoj'-. mažai draugusis 
Sare viską- kas tik galima, rusam 
pad^tt, ?iš prašė Višinskį atsimin
ti.' kad Anglijoje nėra priimtą į 
duiygu'.i žiūrėti tik iš. vienos,pu
sė s; Bevinas baigė.pakartodamas 
se.vo ankS3j.au išreikštų prašymą^ , 
jeg Šouguno Taryba privalo rasti 
aiškų spjrendimą, ar britų dalinių
' r.v .Uja- Graikijoje kliudo pašau — 
.11 o ta.i*cal„ Britų kari ei ten esą 
vistTs: graikų 'aautųy „raųybei, 

•’“Esu ‘ėx-i?€rstas."aaBtetųii ^pareis— 
fe Bęvirfes;-f įprašyti Saugumo Tai

’ ų?bas ųu« .is fe islntf '-'ąr pripažinti ?
• ■' -r,j
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kad ‘britų buvimas Graikijoj ke
lia he ramumus, ; ir atsiima reika
lavimą dcliai skubaus britų ka
riuomenė s atitraukimo iš Grai
kijos. Jis pasiūlė: ;. - . ė;
1) Saugumo Tarybą neprivalo grai
ku klausime priimti bet “koki for
malų sprendimą.ė",- ’ ’ ’ ’ ’ ’-’ė
2) Sovietų delegacija galės pas!
tenkinti ir prezidentu paaiškini
mu. _ ' . _ ■
3) Šiene pre zide nt o^ paai škinime 
privalo būti išreikštos SSSR , 
Didi Britanijos, Graikijos ir

kitų Valstybių atstovų nuomones, 
išėjusios aikštėn per debatusl 

Amerikiečiu atstovas Stetti- 
nius pareiškė esąs pasirengęs su
tikti su Višinskio pasiūlymu .Be
tinas pareikalavo tikslaus Višin-, 
skio pasiūlymo vertimoį Po pus- 
valahdmio pasitarimo jis paskel
bė sutinkąs su Višinskio nuomone 
Posėdžio pabaigoje Saugumo Tary
bos pirmininkas pe rskaito Stetti- 
niąus ir Višinskio drauge išdirb- 
tą pareiškimą,. kuriuo Did. Brita
nija, SSSR ir Graikija, bei kitos 

' didžiosios valstybės skaito Grai- 
ki j os kla us imax ba igt ų.

Ketvirtadienį ukrainiečių de
legacijos vadas iškėlė Jungtinėms 
teutons Indonezijos 'gyventojų vil
ti, kad jiems reiktų suteikti tei
sų pagal ztlasto hartos pagrind- 
dus patiems valdytis. Ten esančio 
britų, indų ir Japonų įgulos žiau
riai cIgiasi su vietiniais. Re i— 
kalinga pasiųsti ypatingą komisi
ja., kuri padėtį vietoje ištirtai 
ir atstatytų rąmybę. Bovinas į 
tai atsake, kad britų ir indų da

liniai -Javoje tol nevartojo šauna
mųjų ginklų, kol į juos pačius 
ne buvo ša ud omą.

•UNO. vienbalsiai priėmė Pana
mos pasiūlymą, nepriimti . ispani jps 
į /jungtinių tautų tarpai

UNRRA-os geni direktorius 
Ichmann prašo UNO, kad sutkfcų 
priversti kraštus,kuriuofesc yrą 

t i dali savo gerybių badaujant lems.

(Atkelta is 3 psl.) - ė

Ame riki e šių .dole gardi jos 
vadas Sietiniu ,ssako, jog 
•amerikiečiu vyriausybė yra į- 
sįtikinųs, jog britų dali - 
niųkbųvimas Graikijoje nesu-...:- 
daro jokio pavojaus, taikai 
ir kad Saugumo.Taryba neran
da jokio pagrindo pradėti ši 
klausimą svarstyti. Stetti - 
niūs tiki, jog Saugumo Tary— . 
bai nebūtų gudru, jei ji šį 
reikalą spręstų viešai.

■ f Kiniją, ir Prancūzija 
parėmė amerikiečių pasiūly- 

■, mįjr.' Taip pat ir Saugumo Tary 
. bos pirmininkas sutiko su 
..JAV nuomone ■

- ’Šį’antradienį karinis 
: UNO generalinis stabaš: išrin

ko savo .pirmininku anglų ad
mirolą Henry^R. Moore . Šis 
generalinis štabas svarstys - 
visus klausimus, kurie lies 
-karinius tikslus.

Sirijos delegacijos pre 
zidentas paraše UNO sekreto
riatui .laiškutį kuriame prašo 
įsa Saugumo Taryba svarstyti 
britų ir prancūzų dalinių 
atitraukimo iš Sirijos ir Ii 
kanono reikalą .

UNO nūs prende, kad se
kantis generalinis UNO susir- 
rinkįmas įvyksiąs 3 rugsėjo. 
Sekantis eilinis posėdi s nu 
matomas balandžio mėnesį. Y— 
patingieji posėdžiai galėsią^ 
būti kiekvienu metu, kai tik 
atsirasią svarbių problemų , 
šaukiami.^ 

. Trečiadienio vakare Ta
rybos prezidentas parcikalav- 
vo rezoliucijos, kad britų 
trupių buvimas Graikijoj ne
kliudo taikai Višinskis pa - 
reiškė,, jog Sovietu detgaci- . 
-ja negalintį tokio sprendimą.

; priimti. Ji norinti įrodyti' į 
savo "norus bendradarbiauti _.
SSSR atsisuko nuo kaltinimo maiste produktų perteklius, atidųo
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Vasario 4'dienų'as nūsto — 
jau eiti savo pareigus lagerio 
lietuvių kolonijoje! Vasario g5d 
lage ri o .gy v c nt.p j ų susirinkimas 
pagal balsų daugumų nauju kone n- 
dantuišrinko.p. Antanų Skeri ū 
Atsisveikinimo su pareigomis 
proga, tebūnie* man'Idišta dar 
kartų kreiptis keliomis minti
mis i tuos, kuriuos as -atstova
vau- ir- kurių naudai dirbau ir • 
sielojaus Rašydamas jsi-straips
neli, neturėjau tikslo išrėkiau - 
nuot'iVscve', arba^kų nors apkal
tinti, ė r'apšmeižt i. Jei ir ku
re ūiau bloga .valių, ‘.tai ir tuo 
atveju .taip nepasitikčiau, nes ‘ 
tąi nesutinka nei su majno būdu 
nei su nano pažiūromis .apie*-Vi
suomenini/darbų. -

Metu -žvilgsni i 9 nenešiu 
prčėitį'. ■ Ryškiausiai prisimenu 
gegužes 7. dienų. Ta^ die na i vie
na Salzburgo svetimšalių darbi
ninkų lageri, jau išvaduota^ is 
nacių vergijos, kuriame ir as

nu'i vienas lietuvis gyvenau,at
vyko bur: lis tautiečių prieglob
sčio ieškoti, Jie buvo apiplyšę 
išbadėję ir suvargo, nuo voki-oių 

.■ primestoms jiems tarnyboms nuo
lat statyti pe.vojun savo gyvybę 
ir lieti krauju už savo pavergė- 
j ų ; int; re -s us . Pr is i jungiau prie 

•sip būrelio ir kita dienų,atsi
sveikinęs su fabriko bendradarb- 
biois darbininkais ir lagerio 
•draugais kitataučiais, su ku - 
risis apie, metus vienodą^vargų 
vargau., issikė liau, i -naujai 

. ■ Po-keliu ■dienų mūsų še-inc išau
go iki 120 vyru. Jie' visi bū- 
To ..dąųg 'Vargo ir’skausmo patyrė 
Tas ./mus ’tdiiprlai surišo, Jie na- 

- nė" išrinko "atstovauti ir ginti - .
jų reikalus, . - seniūnu.- . - -m; , 

'■ . . -Sunkios buvo' Gles'ėnbacho - ■ 
lageryje mūšų dienos. Gau dėtom 

-ųjer dienų, po 150 gr, duonos , ir 
l’ -žolių sriubos. 'Ture jom kasdien 

pakęsti-.komunistų rusų prieka
bes,. spygliuotas, vielas" be i gin

rp •

Įduotas sargybas ir nuolatine 
baime del išvežimą į Sovietų Sų- 

■ jungą. Sunkiausiomis .dienomis • 
•nepėmiSiau -tų -vyrų, nors turė-jęu 
daugybą progū-’dąug geriau įsikur
ti Salzburge-?, Urbų, tano lagery
je ų kuriame ..anksčiau.gyvenau., • * 
Dalinausi su'vyrois.paskutiniu 
kąsniu ir raminau-nusiminusius .

Fo penkių .savaičių, nes'vi
si b uv om pc r ke lt i.»i- -t uš 2 i ų.; ir 
anl/ista' Rauchcnbichlcr. lageri. 
Is vale m 'šiukšlių-kulnus, sutai- 
sen langus, uŽ9pęn<stogus,apsi
švarinom ir džiaugėmėsgavę ge
resnes sąlygas , kurias'.žinoma, 
sukūrėm s'avp . darbuį Tėų .musų ’ 
skaičius pasoko. 25 Q.. Sunkias at-' 
stovavino .pareigus ir ten visų 

laike, ė jau. .Savo, postui išlaiky
ti nereikėjo ir ten.burti apie 
save jokių šalininkų, no s.buvo
me visi lygus —.visi vi.cnodų'va- 
ga požinc,» Jokių inJ 
mūsų nebuvo,

' Glascnba.cho lagoriyjc rjųsų 
gyvenimo sąlygos ir lietuviu/su
dėtis žyniai pakitėjo. Iš privaj- ' 
ciųbūtų ir viešbučių atsįkclc 
tie, kurie ten visa laikų gyve- - . 
no. Tarp gyventojų kilo priešin
gi interesai ir’net klasinės ko
vos pažymių, ūš likau ištikimas 
interesams tų, .kurie sudaro'mu
su- lagerio daugumui Prisipažin
siu .kad man visų .laikų buvo bran
go s hi t i c ■ žėiorie š,' kur ic yru d au - 
giau vargo ir kančių patyrų .ir 
kuri:, daugiau dirba, Prisipažin
siu taip pat, kad .eidamas-savo 
pareigas . visados aatmcsdavau ne 
kuklias pretenzijas, tų,.-kurie 
pirmojo c ii: jc .iškeldavo savo 
mokslo laipsnų arba”aukštų sočia- , 

. lines: padėti . Lietuvoje . -j ,
. Gyvenimas iššaukė jį parci- 

gaš . ųau j us žrionc s Aš' j iems- lin 
kių kuo. geriausios kloties ? ■■ Vi- •, 
šiems buvusiems ‘saėyb bendradar- įp: 
tiems ir tiems, kurie ir devin * 
ta karta buvo pareiškė• savo pa ų. 
sĮtikęjima, aš nuoširdžiai de- ų' 
kojų. As ir toliau pasilieku su 

. jumis — tiek geromis, tiek ir 
sunkiomis musu likimo dienomis/

. Dipl. teis. Ant, Kucys .
buv, komendantas
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MUSU -Z I N I O S

TEUMPC&, POLITIKES

Atomines bcAibog bandymai-
■ •-■• ;~ vandenyne .-

Jungtine s Amerikos Valsty— • 
Ramiajame Vandenyne at ii ks 

Sėlius -tęndymus su atomine7’ 
Įba» Šie bandymai prasidės ge
ze s mė ne sy j e-v Karę;'laivyno. o— 
radijų vadas admirolas Blandy 
įnešė, kad atominės ..teartos 
vogimo' ‘Jėga bus ' išmėgintaaąnt 
i vyno iš; 97 karo laivų.- I šio: 
tvyno sudėti leis tokie žymūs 
re laivgrf , kaip;pavyzdžiui ,vn 
eolų karo laivsrk (kreiseris) 
r inž E ugė n,r, J ap onu kre i s e r i a 
agato ir Adava“, ir amerikis — 
ų karo laivai; .

Pirmasis bandymas yra su— 
anuotas su viena, atomini bem- 
, kuri bus išlėktūvo išmista 
sprogs kelete šimtų metru 

rs laivų. Birželio mėnesyje 
paleista antroji bomba far— 

t srityje ' virs Jurosi Kai-p 
čiasls . eksperimentas bus ban-' 

aas dideliame’.Jūros gilyje . 
to spe ciulistiii. tvirtina,kad 
• siu:, be ndymų' Jūros ■ karas tu - '• 
s iš.pagrindų pusikeisti.

Anglai n.potenkinti nacių 
valymo akcija ' ■-

Angių, telegramų agentūrų 
įnešė: kaip.pranešama iš ofi—. 
Alių. šaltinių, ^nęseniai'.Ivy^ko. . 
^tutinęs .anglų ^o.pų yslymo .. • ū ; 
Misijos prie ralijantų Tarybos '.; 
gėdis j •■kteiainę;;bųv'o- 'padaryta 
žvalgą-is austrų ip&tariamo - . 
os komisijos nacių valymo ak-' " 
jai ve Įklos . Buvo pripažinta, ' 
d esamoji padėtis duoda prie
iti. dideliam nepasitenkinimui

-X . • '.. *• . ■ - -■

kritorinig reikalavimas
Turkijai

Te jj.t orini s te ikalavimas Turki Jai 
Sovietų Armėnijos komunistų par

tijos CS sekretorius Grigori Aru 
tinov-pere itų trečiadieni. įvykusia- 

_£ki prieŠrinkiminiamr susirinkime 
Armėnijos nostineje pareiškė :”Visų 
armėnu tauta dabar, iškelia buvu — 
sios sovietų Rusijos Armėnijos sri
ties,, kuri buvo Truki Jos Jėgą oku
puota, .grąžinimo klausima.’’. ų

Pietų ATrlka imigracijos ■ , ' 
kraštas - ...

• ■ Vasario S d„ Pietų Afrikos 
Sąjungos vidaus reikalų ministe— 
ris C.Fe Clarkson pasakė kalba 
apie Pietų Afrikos Sąjungos imi
gracijos politika.. Savo kalboje 
Jis pareiškė,- kad Pietų Afrika 
yra tuojau reikalinga 15^000 sta
tybos darbininkų,' kurie galėtų 
per ;10 metu gauti garantuoto dar
bo, .

Hitlerio jaunuoliai norė jo ., •
' GŪringa išvaduoti-
JJiirnbcrgo saugumo tarybos 

viršininkas birg.. gcn. Edvin L. 
Sibert pranešė, kad per paskuti
nes dvi dienas teismo srityje pas
kelbtas aliarmo stovis Įvyko dėl 
saugumo priemonių, nes ame rikio— 
T7iU saugumo tarnybos valdininkai 
sužinojo apie prieš tris menesius . 
paruoštą planą, pagal kuritris 
buvusieji Hitlerio Jaunimo orga— 
nžzaęijos jaunuoliai, nore Jo mė 
ginti išvaduoti iš kūlė j ino Go - 
ringą;, Hitlerio jaunuoliai'mmoss 
■įsi. buvo. saugumo tarnybos suimti; 1 

. Kųrnbc-rgo teismo sargybos 
postą! yra dabar-nuolatos užminti 
aliarmo^ pratimais,; kad galėtų 
pasiruošė sutikti visas Janatiškų 
nacių pastangas išvaduoti iš ka
lėjimo karo nusikaltėlius. - .'
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Nr .22

Tiesioginio i pasitaria.
• Sovietu, Sąjunga

M U S U Z. -I N-I OS

■ Molotovo kalbai

' Generalisimus Stalinas pavedė -- Vimo darbininkų profesines są 
pranerti1 Perši Jos vyriausybei,kad . Jungos nariai.
■Jis :y"ra pasiruošąš. priimti persų . • Studentų demonštracijos-pa—. 
dcleguaijuy' paškirtųu^iiniStcria. ė;1,', sibaige.^kąi buvo suimta 13 va- 
piroininko.,Ghavan^SuItanch-, pas i— ' doVaujaųoių studentų. ■/ ■

• .tarimams Ašorbeidzaiip klausimu.

" Debetai apie Indonezija,
..a,.., ^Sių savaitcv pirmų kartų bUa . 
išryškintas Sovietų S-ą.Jungos nu— 
sĮstatymas tarptautiniame forume
del pie try cių Azijos tautų re iką-

■' lavino. laukiama aštršus nuoma — ■ ' 
nių pasikcitimo' <Te 1 klausįmų, tu
rinčių didžiausios reikšmes Kini" r.-.;
Jai, Indijai ir pietryčių Rami o- 

’ jo vandenyno , sritims i' .

<••-.* v-iTaponijos okupacija- . ' . ■
' v; z I ■ • iii! tų Ane 5?1Kqs Všls tyfeią

. •..’.uzs.i.ehiU'-rc.ikalu ministerija- pra.-’, 
-'nešė, /kad...nuo’ vasario pradžios-' prie.

. \Iąp oni Jos ’ pkupapi J op prisidė s- ir. ■ ? ' 
britų karines.upaJėgos. Sovietų Sų'

: j<nga fcąkyiętino. dalyvauti' Jšpoųi- .
- Jos okrtpaoi joje ne priėmė, Kini Ja-

p. -prinalpc. sutiko prisidėti prie-. Ja-’'
. ponijos okvq?aoi Jos.-, U t paaiškino., kan't’a' nfieš' Sov.if. tų Sąjungą yra’. 

,z.kaU jr.sa«p metų ners tųm- pasirųo-. ____*. _ k-n_._.7»ų « . * . .
.į/".

-Studentų dc-monstre ei J oš .. ’ 
■’ ' v,; pfic š - kom.unlstųs.- ' ■ .

■ • " .. ./ «.

Praba, L'~utc riU prąųcšc ,kąd r 
vasąrio 6 d,- Brno■ nią ste' Įvyko

• aukš tosios.technikos mokykla š s tų" 
dentų demonstracijos,nukreiptos, 
prieš -komunistų' laikrašti ’rkov-

- ’ nos tff įkur i o į'v i c'-namė ybtum? ry j o b ų-ų
Vd atspausdintas štraipsnis prieš 
docentų' gęn.st ima j .Sort ,kad ; j is ■ 
čsa.šęhųslstatęs/^prj.ą'Š Sovietų SąA 
jungų.iri’eš studentų dcmonštr.a—

j eijas išėjo demonstruoti ginklą—

. Vasario 6 dienų ■'užsienių rc’i- ; 
kalą kori!saras.Molotovas vieno-

• j; Llaskvo,s rinkiminė Jc apylin- . .
. ką je pasakė kalbą,kuri buvo, transu
.ėliuo Jauta per .'visas sovietų radi

jo' stotis i ' '’-'f-?'. '
Savo kalboje,paliete s taikos . 

ir užsienių klausimus, Jis kar-
. olai nusiskundė Vakaru ąlijantų
' laikysena, pasakęs; „ Ar galina

. ne priimt i dane sin t aki U f aktų, i.. • ' 
•: kad-- vieno je-,'mūsų sąjungininkų-'-.-' 

. vaĮd.ondj-5'isrityJe yra vienoje-.^" ■
ar'kitoje' formoje palaikomi - -ė 
šimtai .tūkstančių-ęumuštųjųHi-

•» tlorio- armij'os.:karjų? Iki šiol . 
sajungininlav:lcspmią yra islai-

,-k.cmi, Italijdja dešimtys tųkstan- . i 
;cĮų lc nkų f aš is t o gc no r o 1c An- -. •. •-

dc'ršp karių*?Gąn*A.n^crao nęąpyA..;--

. žiųozia', Jip yra pas'iruoeęs kiek- 1 
vienai avantiūrai • prie s naujus 
demokratinę LenkiJą.Yra nega-.

■i ;lima t,oki.u’s faktus, pate isinti..
ų kaipo .re'ikP.ĮĮ.nguš'' taikai ir sau

gumui Arba'vėl..kitas, atsitiki-
-nas. Austrijos •teritorijoje-, ne 

’ ■ šovietū -zonoje yra išlikęs-pulk. 
= Bdgos-itto’ ^rušųbąĮtgyardic ciųąkor- 

. • puą’ąąyv.kUįlų ųarojmetu ;buvo-Hit-■ 
, leri7©..-tarnyUojųr\Žinoma^ mes rei—...>

kalavorm;:šit.Uhandų'’iikvidavi4/-t k 
_ ’■’k• ’ 1 ■* • t* • ■ • * ' * • ■ . ’ - ’ -•

< >1 •• > . ėj '■ '■ •• - ‘ ■ • - - - ‘ ‘ :/i -•

.u--./-; r-ę ■-

OOQO > oooo

%
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.-. 8 ,-v. . H .• . ■ . . ■■ m U ąų .... z X^:i:ų'.a <

■dalvojafe ap^cz'iaodar chi ja.
■■ 5-^.^ -

;Ką^P SĖ ^rancųa;5^įęunigaiks - 
./tiš Bupprc obtaš reikalavo Sava « 

. rijoje7tautos plebiscito dėl ąo- 
.-.. narčhijos atstatymoi .Kunigaikšt- ■ .. tis yra isitikines, kad tuo at -

Veju bąvar,?ų dauguma ipasisakytų 
- UŽ 'nonarchiJUi rrlęs^kiiri7. laikų 

buvo pranešta, kad; ame riki c olų 
kurinė valdžia davė, sutikima vei
kti Bavarijoje ^Bavarijos Tėvy - 
nes ir karaliaus Tarti Jai,r.

Hz; Nr 22/z 
į r ? ■ r--‘

numes
ią!-

OTOaįOfJį /A. 7 '■ 
Nauja at cmjfewdtaBa ■ '■ ,x...

' • ' - Gc nį/fe;;-Xrt^ur vie name pa
sikalbėjime prąųesc^ .kad primo
ji atominčAbo^’' 
ta antfBirpszE., T... vw.. ,.. 
koma Jau pėsbųušių>-ė Geriausioji 
jpaEaulyJcs^ogštebibjl medžiagą, 
posake ?. Job a Arthur&y ra' muši!’’tnt" 
Ant. Hirosimos Numestoji bombą 
prilygo, ’’tik" 20.000 tonu "TnT% 
bet dabar nes turime' Jau /skaityti 
tytis su bombai kuri prilygstu 

20 milijonu-.tonų;- •. \
Rinkimai Vokieti Jog krostuo fi rmos los at omine s b ambofĄ •>

., aukos

■;\^ąigps/^dki'tf1;i Jo Jef nutąxU': praveš 
ti gėguzčh ,arba birželio menesi ' trljdec .ame rikte olų ofaipnotoscVękiėtijos zonose, būtent,- Hess- _________ _____ ___ ____ _____
ėm^^brtenberge-Badene ir Bara- ', nioš, ’9.000 sunkiai sužc 

rinkimus j ste igianuosins . — - - - > m *. ..
-: pajgiąmcntus;ė -. ’■■■ ■

■rylųr-Rricš dvi’savaites amerikic- 
cių. okupuotoje Vokietijoje Įvyko 
rinkimai 1-miestu savivaldybes. :

‘ ■ /Demonstracijos Rumunijoje
Re.utcris' praneša, kad dali- 

\tUkstanaial jąunuolin_traukę pro 
britų pasiuntinybes rūmusšauk- 
darniz^alio Didžioji Britanija 
ir Amerika",H^alio Bevin". Kiti 

. demonstrantai susirinko prie š . 
fcawllaus; :3ninas>iržšaukė't 5?Kara~ . 
liūs ir Tėvynė ”, ir / "Karalius ir ’ 
Hinlu**. y‘;Efcniu yra .rumunų tautinės 
ūkininkų parti jos vadas ir,, buvęs , 
minister is .pirmininkas; 3’ih yrą 
tvirtai. Įsitikinės ir kompromisų 

<^dąrąntX»ėdcat>}ęęą'tas; Jis .buvo 
Karo A 

■ųiktaiąrląnff luitoncšon > ■įrie&as^ 5? Ais.' ■. • z ; ■

-.■Z U.-Z- ZS. SC v;;į<;. '. ;.

.27 ’ •>’■; ,■ ■ Epe Arthuro ųtabasjprąBGųėk' 
./,X ' f ‘kad pirmoji atominė bambapnumpsy .

ti gc guze s., arba birželio menesi ta ant Hirosimos,,. padare aukų A 
žmonėmis JOOoOOO.-iš jų:-78«000'A 

■'. užmuštų, 14c000 dingusiu dc’ ži~ > 
, r ‘ ? ...7 istų , .i

27.000 lengvai sužeistų, kit£ \ 
176;ooo nukentėjo nuo- Įgytų zalš= \ 
du; ir sugriautu sodybųj • \

Vokiečiai kraustomi iš 
~ Čekoslovakijos

■ Spauda praneša, kad vpkiooių 
kraustymas, is Čeko Slovakijoj -Jau 
prasidėjo. Kasdien iš OekoslovaA 
kijos išsiunčiamos vienas..traųki- 
-nys; ištremtųjų; vokic aių; Kickvlc^ 
nas ištremtasis gali-su savim pa - 
siimti daiktų iki 100 kg. svorio.

. ir .-pinigais iki 1.000 jRM/ Čeko ■ 
Slovakijos Įstaigos aprūpina iš 
tremtuosius'maistu kelionėje, i- 

. rengia^ kiekvienam vagone po kros- 
•ni ir skiria kelionei po 50 kg i 

kUToį^ • , . • '
Čekoslovakijos vyriausybėj 

yra nusistačiusi iki vasaros iš
tremti. visus yakicojus ir ven A , 
grUs, ;kurie^g^ęj^;\CckcisIoyaki-.'': 
jos teritorijoje r-

Zilnlaą;"; .idiifiizi&--..i^. rųdaguoįarcdakcihc'kolčgl ja .Rankraščius 
’ šiųsti;**; 2 barakas y ’k-

..k.- _ . /{,l. z': </.\,.•/ > ' - ' -J C' .Ke^ųa ^:50;.Pf / '• ■ i-
-< ■ ■ - h .-..'-z.:..- z:.- .■■■■■ ■■ <'- ...Ao.y, ■. .. :

Z ... /• ' ■- l ‘ . ■ X J . . ' " '
! , z ;;s.z.- 7: a. ' • ... . • - 1 •
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