
"IE lb zxBLiJO LlLTb'Vtt
15 pf. ■ -•'• •;., :•l; 'Nr*39»
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RUSIJa.IO«J.IBKa RaMZoJJE ŠVEDIJOS BALTŲ
STOCKHCUuiS. Rusija pasiūlė savo laivą - ligoninę paimti iš StookholrAo ■ 
ligoninių 600 vokiečių ir 167 balti;, buy,* '"efmaohto torių, kurie ąfba 
buvo save sunkiai sužaloję norėdami nusižudyti arba yra visai nusilpę 
i'iuo bado streiko*

■ ffia; .P.1E20N KRITIŠKOJ BŪKLĖJ .
tilS IDELBERG AS * Pranešama, kad gon. Patton yr.f visai kritiškoj būklėj* 

Jata sulaužytas tokio trečiasis narys kaulas. Visas kūnas. žemiau kaklo 
paralyžuotas. Jo žmona.išskrido lėktuvu iŠ JAV jo aplankyti* Iš LohdohO 
,atvyko du garsūs speciali štai gydytojai*

21PĮE MASKVOS KOL ERZii OI JĄ v .
■'aSINGTOEas . Vašingtono diplomatiniai sluoksniai pareiškiu, kad . svėf- . 

biausias Maskvos konferencijos uždavinys yra e1cminuoti tri jų didžiųjų 
valstybių tarpusavio trynimas!, toris labai kenkiąs Suvienytų Tautų Or
gan izao i jai* '■ ■

HAUJaS AUSTRIJOS MIJtflSTERIŲ KABINETO SĄSTATAS
VIZI1A, Austrijos ministeriiį naujajame kabinot,© 8 vietas iš 16 užima 

Liaudies partija su užsienio reik, švietimo ir žemės ūkio ministerijo
mis. Vidaus reik* portfelis atiduotas socialistui, o komunistams pasiū
lyta tik viena ministerija.

u.TStolS PaSADI-IEIS KA-aS kainavo apie 1.15-1.000. OOČ. 000 dolerių vien 
tik ginklais ir karo medžiagomis. .Turtiubuvo sunaikinta už 230*900,000*0® 
neskaitant Kinijoj 10 motų trukusio-karo. Išdalinus šiuos pinigus Euro
pos gyventojams, kiekvienam nuo naujagimio ligi senelio tektų po 3.100 
dolerių. J^V-išleido 31b.000.000.000 dolerių/ -tosija 192.OOOlOOC .000 , 
toiglija 120.000,000.000, 3 ašies valstybės 46b.900.000.000 dolerių,

GIliziLO VYRIAUSYBĖ PtodiCUZIJOJ
MEXICO-CITY. Exilinė ispanų vyriausybė iŠ Meksikos persikelia Į £ran« 

oūziją, į Toulousos miestą. Vidaus reik, ministeris -Campana ir karo mik, 
Sarabia yra pakeliui į Lznčoną. Respublikoniškuose sluoksniuose manoma, 
kad dar prieš ii ..-.ictus Prancūzija pripažins Giralo vyriausybę.

BEPRIKLAUSOMOJI lnaNDŽIŪRI JOS ARMIJA,' vadovaujama- ger., Change, prig i* 
jungė prie Čiar.gkaiŠeko dalinių. Con * Chang' yra brolis mayšalo Changsū- 
liango, kuris savo laiku pagarsėjo pasaulyje pagrobdamas Ciangkaišeką. 
Iš nelaisvės Kinijos vyriausybės galvą išvadavo jo žmona.

LONDONAS. JAV reparacijų komisijos pirmininkas, grįždamas iš Tokio 
į. .Ameriką, atvyko į,Manilą Filipinuose ir spaudos konferencijoj pareiš
kė, ,kad Rusija nedavė jam leidimo apsilaužyti rusų valdomoj šiaurės Ko
rėjoj ir Mandžiūri jo j. Kiti komisijos nariai o'r pasilieka. Leidimas bu
vo pažadėtas, bet nepasakyta, kada jis bus duotas.

VIERA. Grįžus Austrijai- prie savo šilingo, mili jonai ^markių bus iš
siųsti į Vokietiją, kur gali'prasidėti • infliac i ja«praneša Vienos fin&n- 
sistai. Ligi' šiol milijonai markių plaukė į Vieną l.š Vengrijos, Vokie
tijos ir Čekijos, kur juos siuntėjai tikėjosi išlaikyti, ligi gąlėg iš
keisti tinkamu kursu į šilingus.

LOltDOlLiS. Sudaryta mišri komisija Palestinos klausimui svarstyti. 
Ji susideda iŠ 6 analų ir amerikiečiu,

AliKARA. Turkijos užs, reikalų ministeris hassansaka priėmė Rusijos 
ambasadorių Vino*grad,ovą aptarti buvusias studentij 'demonstracijas ir iš- 
sišokįmus prieš rusų įstaigas Istanbule,

YASIKGTOKAS, Respublikonų senatorius Capper siūlo 1948 metaną JąV 
prezidentu rinkti Elsehovrarį, kuris, anot jo, savo priyaTumais labiau
siai panašus į Jurgį Vašingtoną. • -

BERLYwaS, V įsuose Berlyno sektoriuose diftof itas, Amerikos sektoriuj 
mirtįngumąs mažas ir tesudaro tik nežymią dalį 1 procento, o rusų zpnctj 
mirtingumas siekia 10 procentų*

LĖ’V-YOREAS, JĄV žydams rėpti fondo pirm. Svaro .aplankęs zyčjų stovyk
las Vokietijoje pareiškė, kad čia esama apie 100,000 benamių žydų* be
žiūrint amerikiečiu zonoje esančių sunkių gyvenimo sąlygų, kas menesį į 
ten atvyksta tūkstančiai zydiį įe rusų zonos,.
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Rytol, go vai., sporto klubo ŠLltuąalou xras«-U>OS6 
kviečiamas vfeų stuffontu Ir abiturientą susirinkimas, fclyvarinas vi
siems' br'tir.M. aeatvvkušlo;! į susirlnzirsį nebus įtraukti j rorinoių 
otaiijuoti SĄraSą. kuris turi būti pristatytas tDBssI.

LIL'TUVIU KOCPlR-C-VJI reikalingas vedėjas. Dėl sąlygų prašome kreip
tis pas~Miokvviolų ”E" r. 25 k. ■

- Inokptola J.Matulaitienė p‘auo .pasolbti, kad .ji nei Vaikų Teatro 
vadovybėje nei būvimųjų y įstatymų paruosime nedalyvauja.

IVaTRIos IRTOLITĮKEp llųįpS _ •
H’Ai£>URG'Lj. Britų karinė polioija' drauge su vokiečių policininkais 

darė plačiA kratą viename latvių-lietuvių lageryje HoeĮtigbaūme, prie 
Hamburgo. Buvo rasta daUgybė brangenybių, su kuriomis latviu. ir lietu
viai vare didelę spekuliaciją.* . ,

’' JSlLGTO'viJ'. JxiV ir D.Britanija nusprendė s-' kančią vasarą sušaukti 
Pasaulinės Prekybos' ir Darbo Konferenciją, kurioje bus įkurta Pasauli
nės Prekybos Organizacija, veikianti Suvienvtų xautu Org. rėmuose.

V-’a'SIEGTON«S. Pereitą trečiadienį iš Floridos pusiasalio link Atlan
to išskrido 5 bombonešiai su 14 lakūnų skraidymo pratimams. Jie dingo 
tie jokios žinios, nors visi turėjo radijo siųstuvus* Sestas bombonešis 
su 13 vyru įgula, išskridęs jų ieškoti, taip pat dingo be pėdsakų.

- Kanados Raudonasis Kryžius atsiuntė lėktuvu kaip dovaną lenkijos 
Š.Kryžiui 1*250 kg penicilino /*auįai išrastas vaistas nuo .kraujo už- 
ruodijimo, Širdies odos uždegimo ir kitų ligų/. Toks pat siuntinys bu
vo siurbiamas anksčiau, bet lėktuvas žuvo prie ūuernbergo.

LOMDOIUŠ. Lenkai dėl transporto priemonių trūkumo nepajėgia laiku iš
vežti iš Bresįay-j srities ištrėmimui, skirtųs vokiečius .,

~ 3':, kėčiau Rusus ūuimajįt BULGARIJĄ .................................. Charles Danius
. . / tąsa iš 3b nr./ x

Kovo mėn. vienus amerikietis'vert ė jas Boris Kufšinov. dviejų sovietų 
karininkų buvo smarkiai sumuštas. Jis . papasakojo, kaip is namų pate
ko ligoninėn. Kaktį, vienoje iŠ didžiausių Sofijos gatvių, rusai sulai- 

-kė jį ir arogantiškai pareikalavo asmens dokumentų. ” Paneciau, kad ru- 
•sai'ieško ariekabir, pasakojo Kufšinova-s. Jie šaukė man rusiškai, esą 

'amerikiečiai yra fašistai - sukins irai ir dviveidžiai sąjungininkai.
Supratau patekęs blogon vieton ir todėl pasiūliau čratfge nuvykti rusų 
korr.or.dantū.ron, kur savo dokumentus parodysiu. Tuomet vienas karininkų 
išsitraukė savo ginklą ir įrėmė vį man į smakrą. Dabar pradėjo jie ' 
su manimi darbuotis. Parvertė žemor., apspardė ir praskėlė galvą į te- - 
mantinius laiptus”. Ckm. Crane įteikė raštišką protestą. Po trijų sa
vaičių komendantas pik. Smirdoff pasikvietė -vieną amerikiečių karinių-

-ką su ve.rtėju savo rąštinėn. " -*O3 pravedamo plačią kvotą”, tvirtino 
Hs visai maloniai , ”ir priėjome išvados, kad tie vyrai nebuvo raudo
nosios armijos, karininkai. Jie buvo baltieji rusai, kurie pasivogę so
vietų uniformas užpuolė puskarininkį’, . norėdami diskredituoti narsiąją . 
raudonąją armiją. " Amerikietis vertėjas tarė,- ” Pulkininke, jūs gali
te galvoti amerikiečius visiškais durniais esant, bet šį reikalą mes 
tylomis nenurysime”. Smirdoffas vien tik nusišypso jo ir. pareiškė inci
dentą laikąs baigtu.

Sekliai ir policijos šnipai knibžda Sofijoj. Trys vyrui su blokno
tais sėdi ’’Bulgarijos” viešbučio portjė pridergtoj kabinoj ir regis
truoja kiekvieno, išskyrus rusų, atėjimą .ir išėjimą. Draugai ir pazįs- 

į.taml staiga nustojo ma» telefonuoti. Kai sutikdavau juos gatvėje, jie 
• nan pasakodavo, kad jie jau buvę milicijos tardyti ir^osą per daug pa*. 
' vėjinga būti pastebėtam drauge su amerikiečiu. Kiti iš viso atsisakė 

kalbėti, išskyrus vietą, kur niekas kitas negalėtų klausytis. 2mo- 
nčs, ’.... ......................

1 " " "’’'r'lL.BllB-xS” išeina kasdien, be švent.adie.nių. Redaguoja Redako .Ko
legija. Leidžia "Gio dra”. Permitted by DPCamp»s Direction /UNRRA/.
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