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' iATJOS RUSIJOS K<?:tZ:LIJCS
.LONDON. Maskvos laikraščiai įsidėjo dviejų gruzinų profesorių 

s';raipenius, kuriuosė įrodinėjama, jog Gruzijai turi būti grąžintos 
tos žemės, kurios jai priklausė 1910 ir kurias 1921 m. aneksavo TU*' 
ki-ja-. Taip pat Gruzijai reikią grąžinti tos sritys, kurios, jai pi4!** 
klauso istoriškai. Kaip pranešama iŠ Maskvos, Byrnes ir Bevinas švara*
to šias Gruzijos pretenzijas*

DEBATAI ŽEMUOSIUOSE RŪMUOSE DĖL PADĖTIES LENKIJOJE
LONDONAS. Žemuosiuose Rūmuose konservai; ariu ir darbo partijos Ka

riai kritikavo Rusijos veiksmus Lenkijoje ir skundėsi del ’’gelezihėd 
uždangos”, kuri esanti užskleista virš visų' sricLų, esančių rust. įtd« 
:koje. Debatuose buvo iškelti kaltinimai, jog Rusija ir toliau laiko 
koncentracijos stovyklas; kontroliuoja Lenkijos armiją ir oro pajėgas. 
Rusijos, apgynimui E.Mo leill pareiškė,, jog Rusija pranešė atitraukusi 
beveik visus savo dalinius iš Lenkijos. Vioeadmirolas E.a.Tailor pa
reiškė, kad Lenkijoj nėra nei asmenį, nei spaudos, r.ai kalbos, nei ra-* 
dio laisvės ir pridūrė: ’’Yra būtina, kad Rusijos kontrolė Lenkijoje 
būtų užbaigta”.

"PRAVĮĮa" KRITIKUOJa JAV DiL SAVO DALIISię LAIKYMO kibi joj
LONDONAS. ’’Pravdos” straipsny, kuris buvo paskelbtas per Maskvos 

radiją, sakoma, kad gausių JAV ginkluotų pajėgų buvimas Kinijoje su
kelia baimę visam pasauliui. Straipsny klausiama? ”Ar JAV dalinių bu
vimai Kinijoje yra' suderinamas su tos valstybes suverenumo gerbimu?” 

DR.RENNER - AUSTRIJOS PREZIDENTAS 
M?A?ilKTTIRTAS. Dr .Renner' vienbalsiai išrinktas Austrijos prezidentu. 

Jla yra 75 metų amžiaus. Renneris prisaikdino kanclerio cr.diegelio 
vyriausybę'.

. DSENfelK PDLSEjI iš Londono 293 nr. rašo, kad radijo žiniomis iš Kul- 
rfy.į Persiją iš Kaukazo plaukia skaitlingi turistai į sukilusį Azar- 
beidzaną. Tas pats laikraštis praneša, kad,prancūzų radijo žiniomis, 
Sovietų Sąjungoje jau 194-3 metais kilo- planas sukurti Viduržemio^ jūras 
srityje dar vieną sovietinę respubliką, kuri turėtų susidaryti iš Ar
mėnijos, dalies turkų Kurą is tano, dalies Trano, S yri,jos, Irako ir 
Aleksandretės S-gndžijako žemiu. Tai įgalintų, SSSR prieiti prie Vi
duržemio.' juros. Šiandien Rusija pradedanti vykdyti tuos planus, nors 
iškilmingai pasižadėjo gerbti Irano teritorinę neliečiamybę ir suve
renumą. Iš sukilusio nzarbeidzano, neramumai gali persimesti į toli
mesnes sritis. JAV yra pareiškę, kad iki sausio 1 dienos atitrauks sa
vo kariuomenę, ir ragina tą pat padaryti rus’-., ir anglus, bet, nelauk
dama į savo pasiūlymą iŠ jų atsakymo, siuntė ir vis dar siunčia nau
jus kariuomenės dalinius į Iraną.

LONDONAS. ’’Times” pasmerkia antikomunistiškas demonstracijas 
bulo.f • .

WASINGTOIiA». Išrinkti JAV atstovai’į Suvienytų Valstybių generali
nį suęįrinkimą; senatorius Connally, senatorius A,Vandenborg, buvęs 
uzs, reikalu min. E.Stettinius, ir prezidento Roosevelto našlė E.Rpęaę 
veĮtj^ '

WASTE GTONAS. JAV uzs, reikalų miųisterija praneša, kad; JAV nuoma* 
pę. p ei Anglija nei JAV neturinčios kištis į Javos vidaus reikalus« 
{Jąjungininkų daliniai teturi tik nuginkluoti japonus. Indonesų klau* 
Sįmaę turėtų būti sprendžiamas taikiu keliu,

JEūĖSALE, Arabų laikraštis ’’Almokattam” .rašo, jog atidarius Rulęg* 
tinąs vąrtus žydams,visas ąrabū pasaulis priešinsiu tam ”antlden)PkS,a»» 
tįąkąm veiksmui”,

ROMA, IŠ Hosinos pranešama, kad Mussolinio duktė #tą Čiupo nubaus* 
tą dviems metams kalėjimo už bendradarbiavimą su bųyUP i sis Vokietijos 
aukštais asmenimis.
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RŪTESCIAI DĖL IRANO /Is ’’The lie’.” Lead or”, Nov./ And 1945, Nr.48/tąsa/ '
Taktiškai, žinoma, iraniečių nepriklausomybė yra suspGuunw-- - - 

kios siaurinės Rusijos administruojamos provincijos yra Irano aruodas. 
Rusija jas izoliavo, uždarė sienas visiems keliautojams, net Irano mo- 

■ kesčių rinkėjams, ir uždraudė bet kokio maisto eksportą į .britų kontro
liuojamus pietų provinoijas. Tai sudaro fiktyvi! gerbūvį šiaurėje. Ūkiš
kas palyginimas yra labai nepalankus britų kontroliuojami sns pietums. 
Be to, kai britai niekad negali nugalėti savo įprastos pažiūros į ira
niečius, kaip. į ’’žemesniuosius čiabuvius”, rusai traktuoja juos kaip 
sau lygius. Šio reikalo užako cntarimui, sovietai duoeniui švaiLsto pro
pagandinę literatūrą, duoda gausių radijo programų, ir keliaujančių. te
atrų spektaklių. Jų didelės propagandos smaigalys yra jų remiama Tudeh 
partija, nauja ir pro-soviotinė, sukombinuota i.' komunfe.tų ir kairiojo 
sparno elementų koalicijos. Tudeh reikalauja didžiųjų dvarponių Žemes 
išdalinti valstiečiams ir remia rusų raikai dvimus naftos koncesijoms 
gauti. Sį'rūdemį buvo pravestos pro-sovi etinės demonstracija, kuries 
kooršinavosi su. sovietų spaudos bei radijo puolimais prie? Irano vyriau
sybę. Rezultato vyriausybė buvo priversta pasitraukti. Jausdami smaugian
čią sovietų kilpą^ nusivylę britais, iraniečiai žiūri į amerikiečius 
kaip į paskutinę viltį. Amerikiečių-iraniečių draugiški santykiai for
maliai buvo užmegsti lb56 motais prezidento Franklino Fierce ir ‘-■hr- 
šijos imperatoriaus Easr-ed-Din viena komercine sutartimi. Pirmieji 
amerikiečiai, pasirodę Irane net prieš Šią sutartį, buvo misijoniėrisi 
presbiteri j onai, kurie savo humanišku veikimu laimėjo didelę iraniečių 

„pagarbą. Faktas, kad jie nebuvo lydimi amerikiečių kareivių, pfekėlė 
iraniečių pasitikėjimą Jungtinėmis Valstybėmis. Kai 19 07 metais Irano 
padalinimus į britų ir rusų sferas buvo skaudžiai Amerikos viešosios 
nuomonės kritikuojamas, iraniečiai tapo nuoširdžiai dėkingi naujam ga
lingam draugui. Į Šį naują draugą jie kreipėsi prašydami pagalbos su- 

■ tvarkymui krašto finansinės padėties. Iraniečių prašymu JAV vyriausy
bė 1911 motais buvo pasiuntusi į ton finansinę misiją Morganui Shuster 
vadovaujant. Bet Rusija ir Britanija pareiškė, kad Shusterio misijai 
pavykus, jų projektai Irane būtų labai apsunkinti. Britų palaikytas ru
sų ultimatumas buvo pasiųstas Irano vyriausybei, tikslu išvyti ameri
kiečių misiją. Rusų armijos peržengė sierą.ir Shusterio misija buvo iš
siųsta namo. Amerikos vyriausybė, vėl prašoma, pasiuntė kitą-misiją 
1922 motais,Dr. Millspaugh vadovaujant. Ji ton išbuvo-penkerius motus 
■ir padėjo reorganizuoti Irano finansus. Kai 19'’1 m sovietų-britų oku

pacija sukrėtė Iraną, iraniečiai iŠ kurto paprašė '•lilirgtono atsiųs .ti 
koletą amerikiečių misijų. Dr.Llillspaugh grįžo su finansų bei ūkio 

..diktatoriaus teisėmis. Kjr.gen.Ridiėy buvo pakviestas vadovauti ameri
kiečių ekspertams, reorganizuojantiems Irano armiją. Pik. S»h«r.arz- 
kopf, buvęs Ro’v Jersey policijos galva, atvyko organizuoti Irano po
liciją. Kiti amerikiečiai patarėjai perėmė naftos, Žemės ūkio, drėki
nimo ir viešojo sveikatingumo administracijas. /B.d./.

VIETCS ŽINIOS ■ J '
STUDENTŲ ZINIaI. Rytoj 17 vai. skautų būkle kviečiamas studentų.ir 

abiturientų susirinkimas. Pranešimą darys L.S.Apyg.K-to pirmininkas.
AT GAIVINKI HE SENĄ TRADICIJĄ. Yra gražus paprotys sveikinti gimines 

ir pažįstamus Kalėdų švenčių proga. Turime savo paštą, kuris neatsisa
kys patarnavimą atlikti. "Giedra" taip pat prisideda prie to save at
virukais.

. _ Persikėlę į "G” r. ,turi"7.LJšaLSO" administracijai pranešti naujus 
savo adresus. ' /...........................................

LJBaLSaS" išeina kasdion, be šventadienių -Redaguoja Redakcinė 
.Kolegija. Leidžia "Giedra” Permitted by D? Gamp’s Direction /Ul’R.RA,/.
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