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LONDONAS. Tarp Rusijos ir Lenkijos ratifikuota 194.5 motų rugp,. 16 d. 

sutartis sieraj klausimu. Vieną trečiąją visos 19.39 metų Lenkijos gauna 
Rusijai-Lombargas-lieka rusų'žinioje. Sritis-nuo Liet .Brastos iki Lietu
vos sienos grąžinta Lenkijai, paliekant Gardinu rusų pusėje. Už šių plo
tų netekiną Lenkija reikalauja padidinti jos sienas vakaruose.

“ PRAKOŪSIJOS VYRIAUSYBEI GRASIA šAIJA 1RIZ£
PARYŽIUS. be. biudžete numatytos sumos, de Gaulle pareikalavo iš tauti- . 

nio susirinkimo čar 125 milijardiį frankų ginvbus re i’.alams.-.Socialistai 
pasiūlė šičį sumą *□. procentų sumažinti. i’rie socialistų pasiūlymo prisi
dėjo komunistai ir tautinis susir irJtima'š priėmė šį nutarimą. Re Gaulle 
pareiškė,' kad jis su nutarimu nesutinka ir, nepatvirtinus visos jo r.ei- 
kąlp.-uj.amps sumos, • vyriausybė atsistatydins , pagaliau prieita prie koirprb.- 
r.iso: .šis tautinio susirinkimo nutarimas įsigalios tik tada, jei vyriau
sybė iki vasario 15 dienos nepertvarkys kariuomenės.

Į S--KINI J 08 - ..
C’HUli GKIii GaS . Kinijos komunistų pasiūlytas paliaubas Čiangkalšeko vy

riausybė priima su-sąlyga, kad jos sudaryme dalyvaus dar penki bešališ
ki ašmenys. Į šį pasiūlymą atsakymas dar negautas. Tuo tarpu Ciangkaišę- 
ko daliniai veržiasi vis toliau į MandŽiūriją. • .

VIŠINSKIS VYKS: Į LONDONĄ
LOtoOlUS. Į generalinį Suvienytų- Tautųsusirinkimą Molotovas novažiuo- 

siąs.’Jo vietoj vyks jo pavaduotojas Višinskis.
L.PNDQNA.- . Sudarytu pirmoji po Šio karo t aikos: sutartis. Ją pi sirašė' 

R-Britanija ir Indija iš vienos pusės ir Siamas iš kitos.
LONDON aS. Churohill’iui suteiktas aukšorausius Anglijos prdenag, ku

rių iš .viso yra 2-4.
L0NR0KA5. Prancūzija pripažino Ju; o si avi j ?s respubliką ir dabartinę , 

jos "vyriausybę.
•Ki^-YD-iZ-aS• Sausio 15 d. Irumanus kongrese kalbės apio bendrą politi

nę, padėtį. Jo kalba bus pirm kartą perduotu beviele televizija.
DELPHI. Tautiniame Indijos susirinkim' kongreso partija iš 95 vietų 

gavo 56, Muslino lygu 3D ir viso,s k ‘.t partijos 13 vietų., 1
DJtfY-YORKArf * 'Byrnes pareiškė, kad paskutiniai amariki eolų 6 aliniai ap

leido Persiją.
1U3V-XDRKA3.-Truman.? Įgaliotinis, keliavęs po Rumuniją ir Bulgariją, 

pažymėjo, kač nei vienume, šių kraštų nė: a vyriausybių, kokias numatė Jal
tos konferencija. ' *

T’RaI’IJ’URTaS . Gross-Ėesseno socialdemokratų partija išleido atsisauki- 
■.-4,. kuriame skelbia, jog su komunistų partija nesijungs, nežiūrint šio 
nutarimo Berlyne, ir rinkimams išstatys tik-savo kandidatus-.

NSJ-YCRKA3. 2b- d--, gruodžio mirė žymus amerikiečių rašytojas Theodore 
Dreiser /lietuvių kalba buvo išleisti šie jo veikalai: "Amerikoniška tra
gedija", ’’Jennie Gerhardt” ir ’’Sesuo Kerri” Red./.

STOCEiOLMnS. 78 310tų Suomijos prezidentas Mannerheimas atvykę į 9#opk- 
holmą,iš' kur jis skris į Helsinki* Jį lidįs pik. Gronvallis pareiškė: 
"Maršalas yra karys, ir jeigu jo draugai yra teisiami , jis nori būti 
kartu su jais.”

■liRAKKFURTAS. Amerikiečių‘zonoje patikrintas 783.DOO asmenų politinis 
patikimumas. Numatoma patikrinti dar 2b5.DOO., Pas 49 procentus visų as
menų aktyvus bendradarbiavimas su hitlerininkais nebuvo .nustatytas . • 

ANKARA. Turkijos finansų ministeris greitu ląiku vyks į JAV, kur 
tarsis dėl 3D0. milijonų dolerių paskolos Turkijai-
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SUtialjS ŠITO /"HeaSol's Blgost”, D.a«!M6/ Temple H 
/tąsa iš. 52 i!r/4

.J'arp' 1920-1923 metų Tito buvo pasiųstas į "superslaptą" Vale-fų ftidkyltlą 
Maskvoje j Ten užsienio komisarai buvo' mankštinami perversmti ii1 kapita
listiniu valstybių sabotaže. 1928 metais jis §rįįo Kroatijor.7 BtidamaS_ 
metalo darbininkų'sąjungos vadu, jis.pajudino širšių lizdą gnle zinkelitj 
dirbtuvėse ir buvo pasodintas uol-.;radd kalėj i man. Po o metų jis buVo pa- 
leistas, čar atkaklesnis ir dar daugiau įsitikinęs, jog komunizmo prie
šai turi žūti* Jis nuėjo pogrindis ir ten aktyviai dirbo. Dabar jis va
dinosi jau nebe Eroz,- bet Tito. Sekančius 13 metų jo biografija blanki* 
Kai kurie sluoksniai praneša, jog jis buvo kanintei^ho narys, auksolailšiO 
laipsnio Stalino atstovas Balkanuose* Tai buvo p.meigta. IšmintIhglomd 
stebėtojams tas paneigimas yra labai reikšmingas. Sovietų karinė slap
toji tarnyba, atskira Šnipu agentūra, yru taip slaptu, kad net KdmlirtoT- 
has nežino jos. veiksmų* Yra įrodyta, |-og hroz buvo svarbus komunistų 
agentas, yru įrodyta, kad jis nobuvo žinomas ariočoksų sluoksniuosej tai
gi jis šnipinėjo Sovietų Rusijai. Jis neneigia, kad tšrp 1929-1939 me
tų kelius sykius slaptai buvo nukeliavus Rusijon.

1941 motais balandžio 6 c. Hitleris užpuolė Jugoslaviją. įimtai pa
sipriešinimo burių šoko prie ginklo, tačiau Tito ir komunistai nepajudi- 
r.p savo pistoletų. To dviejų mėnesių, kaip tik tų dieną, khi Vokietija 
užpuolė SSSR, partizanai pradėjo kovoti. Tą delsimą Tito aiškina takti
niu būtinumu; jis sakosi, tuo mornntu nebuvęs tinkamai pasiruošęs. Tar
pe to meto jugoslavų partijų buvo Kibailoviolauš čotnikai. liūs solini d 
remiamos teruristii gaujos uštaši ir ger.. Medič kvislinglne vyriausybe* 
Partizanai pradėjo lenktyniauti dėl dominavimo, Persirengę keleiviais , 
kunigais ar valstiečiais, jų agentai rinko karius po visą kraštą. Jie 
raudojo plakatus, karo šūkius ir propagandinius utsišaukime • Jio rašėt 
’’lies resume komunistai, mes kovojantieji pairijotai". Tūkstančiai krau
tuvininku, pažažemiu Ūkininku ir raštininkėliu buvo suvilioti į jų ei
les. 1941 metais spalių :„ėn. 'vadai padarė bandomąjį eksperimentą, įsteig- 
čami tris sovietines respublikas -» Serbijoje, Bosnijoje ir .‘.lontcnegro. 
Tačiau kovojantieji daliniai nenorėjo kolchozų, vietiniai ūkininkai prie
šinosi nusavinimui, Mihailovio ir Tito greit kilo viens kitam į gerkles, 
Tito kaltina, jog Mihailovioius bendradarbiavo su vokiečiais, bet tam 
nėra jokių įrodymų, Rusijos remiamas, Tito žymiai atkuto. Jo sekėjai zi— 
sur viešai pamėgdžiojo sovietus,- Jo kareiviai sviikirosi iškeldami kum— 
štį /tai buvo panaikinta 1943 m., po britų misijos atvykimą/, v'isur bu
vo pilna komisarų "politiniam auklėjimui", plakatuose vyrant Tito ir 
Stalinus, ir vėliavos buvo su raudona žvaigžde, Pasirodė butui 2 ji OZUA? 
slaptos ice poliuljūs organizacija? pagal UKVD ir GPU pavyzdį ąųdaryta.

Britai žinojo, kad jie turi i-jyargti trynimos! su savo-sąjungininku 
Rusija. 1943 m, rugsėjo mėn. jį o savo ^agulbą vietoj Jihąilavįęiaus 
pradėjo teikti Titui, Amerika poęč jo į partizanų pusę 9 mėnesiais vėliau. 
Greit nudriskusios uniformos paši.:oitė į jaunius kovos apėirus sų užra
šu "Philadelphia, Pa".Konservai pakeitė. arklieną, /h,d,/,

VIETOS ŽŽŠIOS
- Sporto Klubus ’fcI-ituar.ica» Naujus Ketus sutiko iškilmingu pabusiu, 

kurio mot*! buvo pašventinta ir klubo vėliava, Pobūvy, be stovyklos HURRA 
vadovybės? dalyvavo ir vyriausio Vokietijoje ŪK3RA oentro pareigūnai. 
Pobūvio metu grojo lietuvių ^žązas_vsdamąs 2,LapirG, o kvartetas padai
navo keletą naujų dainų. Erika Jankauskaitė ir i,Bagd,z$unas šoko gomis- 
ką po^ką, Bytautas su, Mikuįąųakų "Stepo" šokį,

PAŠ^Ka. Ponui Alfonsui Kavaliauskui, -paaukojus i am tJicsbadeno lįotuvįų 
G.itinąz'i'ja'i ėu Rinitus F-K, dėkojamo r Juaz ,nralikauskas.

GautasiM’į^ibųrių’’„1 .......
hT'.'i'V'BMfbAs'" iŠeir,a kasėien, be šventadienių, Redaguoto (Redakcinė 

Kolegija. by TJį Direction % •Vį.S’iia .
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