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Ketvirtadienis
EZILIKĖ ISPANIJOS VYRIAUSYBĖ'VEIKIA
LCIJDOEAS. Ispanijos exilinės vyriausybės prezidentas Martin Parijo pa

reiškė, kad Ispanijos išlaisvinimas įvyks netolimoje ateityje. Ezilinė 
■vyriausybė norinti nusiųsti vieną atstovą ir į Suvienytų Tautų genera
linį susirinkimą. Minister! s pirmininkas Hiral pareiškė, kad be sąjungi
ninkų pagalbos staigus dabartinės Ispanijos. Vyriausybės pakeitimas neįma
nomas, bet reikalui esant Franco bus pašalintas, nors ir revoliuoijos ke
liu. 40.000 respublikonų Šalininkų yra įsimaišę į Franco armiją. Nese
niai iŠ Londono pranešė, kad JaV ir Anglija priėmė Prancūzijos pasiūlymą 
sušaukti trijų konferenciją Ispanijos klausimo išsprendimui. Maskv® ra
dijo komentatorius vakar pažymėjo, kad tikroji taika pasaulyje neįmanoma, 
kol Ispanijoje ir Argentinoje bus dabartinės sartvarkos.

•■‘MAO ARTHUR NORI-SAVARANKIŠKAI TVARKYTI JAPONIJOS REIKALUS
ASSOCIATED PRESS .JAV karo ministeris Patterson pareiškė, jog karo de- 

■•partamantas nemano, jog būtų reikalinga Mae .Arthur ui iš ante to pranešti 
apie (Didžiųjų Trijų politiką Japorijcs. atžvilgiu. Byrnes pabrėžė, jog jis 
vfšados sutikdavęs su tuo, jog Mac Arthuruš turi likti autoritetu admi
nistraciniuose Japonijos reikaluose ir jis tvirtai tikįs, jog Maskvos 
susitarimas sutinka su šiuo punktu. Imperatoriaus Hirohito Bau jų jų Metų 
"pareiškimas, kuriame jis savo pavaldiniams liepia nežiūrėti į jį, kaip ■ 
į dievišką būtybę, skirtą pasauliui valdyti, susilaukė plataus atgarsio 
,ir Vhuvo Mae Arthuro pritariančiai komentuotas.

KORĖ Ja. REIKALAUJA NEPRIKLAUSOMYBĖ*. Londonas. Šanchajuje demonstravo 
tūkstančiai korėjiečių, reikalaudami Korėjai demokratinės santvarkos.

LONDONAS. Sausio 2 d. Libanone prasidėjo visuotinas streikas, kaip 
protestas prieš Anglijos ir Prancūzijos susitarimą, pagal kurį anglų ir 
prancūzų kariuomenės iŠ Levantes bus atitrauktos tik palaipsniui. Siri
joje taip pat vyksta streikai ir demonstracijos dėl naujų prancūzų dali
nių atgabenimo.-

STARS AND STRIPES sausio ,3 d. numeryje įsidėjo tendencingą straipsnį, 
, kuris ar dėl blogos, valios ar dėl dalyko nežinojimo teršia tremtinių gar- 
,bę; "Dauguma baltų - žmonės, iš Latvi jos, Lietuvos, ir Estijos - prisi- •- 
glaudusių JAV zbnoje, mažiausiai dvejose DP stovyklose, yra palankūs 
.naciams, - sakoma karinės valdžios pranešimo. Toliau iš pranešimo paaiš
kėja, jog vienas lenkas, buvęs SS narys, vadovavo, kitai stovyklai. Po JAV 
armijos G 2 tyrimo paaiškėjo, jog ■daugelis baltų dieną dykaduoniauja, o 
naktį valkiojasi ir žudo Žmones. G 2 'tyrimas pažymėjo, kad jie didele da
limi atsakingi už nusikaltimus, kurie buvo svarbiausias netvarkos Šalti
nis JAV zonoje. Oficialus JAV pajėgų kalbėtojas, dirbęs prie to karinės 

’valdžios pranešimo, pareiškė, jog Suvienytos Tautos dar yra įpareigotos 
maitinti baltus ir lankus, nenorinčius važiuoti namo, nors jie būtiį ir 

‘nacių draugai. Rusija parodė tuo susidomėjimą, reikalaudama, kad; latviai, 
lietuviai ir estai, kurie pabėgo į Vokietiją, turėtų būti sugrąžinti.
Vis dėlto JAV pagal Jaltos susitarimą dar pasilaikė teisę pripažinti jiems 
jų tautybę, o ne laikyti juos sovietų piliečiais. D&l to nė vienas iš jų 
nebuvo verčiamas grįžti namo. .Amerikięčiij. žvalgybos daliniai rūpestingai 
išieško visas DP stovyklas ir jų tyririių rezultatai, kaip manoma, pagel
bės nustatyti busimąją JAV politiką. Dvejose Stovyklose Main-Frankene 
dauguma apklausinėtų baltų buvo atrasti esą savanoriškais., pronaciškaiš 
pabėgėliais - sakoma toliau pranešime. Regensburge po^asmeniško 240 DP 
apklausinėjimo paaiškėjo, kač 40 proo. iš jų, pagal išvalymo nuo nacių 
direktyvas, priklausė šalintinoms kategorijoms.”
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Išmintingesnieji senosios kartos jugdslavai į Titą Žiūrėjo atgaliai* 
I'ik jaunieji ir moterys būrėsi prie jo vėliavos. Apie 25 proo . .jo afilil- 
j ės sudaro moterys* Jos kaunasi, valgo Ii? miega kartu su vyrais. Tadai! 
Šito remia tą nuomonę j jog moteris, sugalita s vetimvyr.au j ant turi būti Htt- 
gauta. Gal būt 3/4 jo pasekėjų yra jaunesni, kaip 25 metų* Sykį as SUti* 
kau 19 metų brigasos vadą. Dauguma generolų, leitenantų yra 30 metų. Jai* 
niaukiems Tito sudarė organizaciją panašią į, komjaunimą ir title? jūgenfl • 
Paniekę 15 metų, jie jakeiiami į reguliarinėa armijos dalinius. Jaunttomfl* 
ko Tito judėjimą daro spiegiančiai isterišku. Jie mažai tesvarsto, bet 
tiki kovota už demokratiją, nes maršalas jiems taip sako. Tito tautinis 
išlaisvinimo frontas nedviprasmiškai įsipareigojo takiai keturių piinktų 
programai*. 1. Tautiniai, lygios federalinės Jugoslavijos, kurioje visOa 
tautybės turės savo tautines teises, įkūrimas. Tačiau Jugoslavijos ką- 
-binete Tito yra ministeria pirmininkas., karo ministeris ir kariuomehėS 
vadas, 21 ministeria yra Tito žmonės; likusieji 4 yra švelnūs bopuirtiniai 
komunistai. 2. "Tikrosiom demokratinės teisės ir laisvės”. Visur pilna 
komisaru ir slaptosios policijos. Žmonės? pastebimi neaiškioj draugijoj, 
tuoj areštuojami. Tito ir SSSR kritikavimas baudžiamas mirtimi. Teismai 
yra perorganizuoti pagal sovietų pavyzdį. Vien Belgrade!juos nutempta 
daugiau kaip 5.D00 Žmonių. Tik "politini.ai draugiškiems" amerikiečių kfl- 
ri^klėms leidžiama įžengti Jugoslavijon. Ištyrimas dažnai .užtrunka Visą 
mėnesį. Peržengus sieną, amerikiečiams uždraudžiama bendrauti su olvl •• 
liUis. Bausmė - išsiuntimas atgal. Ane riki eolams draudžiama nueiti tOllftU 
kaip 3 mylias nuo savo bazės be specialaus paso ir partizanų palydove 
"apsaugai”. Amerikiečiai neturi matyti "tikrosios demokratijos", kuri 
yra tiek pat "tikrai demokratiška", kaip ir Sovietų Rusija* /B.d,/* 

įvairios ir politinės žinios
LOIČDOĖtaS. Iš Helsinkio pranešama, kad maršalas Mannerhelmas sunkiai 

susirgo.
TEHERANAS. Atsistatydino 4 Persijos ministerial. Laukiama viso mini es

terių kabineto atsistatydinimo.
TRANKFJRTAS. Dimitrovas paskelbė-monarch!jos panaikinimą Bulgarijoje. 

' TTUNKKURTAS. Anatolijos provincijoje, Turkijoje, įvyko žemės drebėji
mas* Apie 2.000 žmonių liko be pastogės.

PARYŽIUS. Prancūzijos atstatymo ministeris Dautry pareiškė, jog Pran
cūzija buvo pralenkusi JAV ir Britaniją atominiuose tyrinėjimuose 194Q 
metais. Dabar ji atsiliko 5 motais, bet tas dar nereiškia, kad ji nega
linti jų pasivyti ir vėl pralenkti.

SAARBRUECKEN AS. Pirmasens. DP stovykloje /prancūzų zonoje/ buvo pra
dėjusi siausti šiltinė. Dėl greito gydomojo personalo įslkislmo, prista
čius serumą ji buvo sustabdyta,

BRaOTURTaS, Prancūzų zonoje sudaryta Rhain-Hessen-Nassaų provincija. 
' '^I-TCS ŽINIOS --

- UNRRA pranešė, kad pavieniai asmenys aprangos reikalu nesikreiptų, 
nes jos sandėliuose tikrinami iš Raudonojo Kryžiaus gauti drabužii.Bo ‘ 
1Q->15 dienų, kada bus baigtas tikrinimas, rūbai bus išdalinami prop or - 
ctngųi visoms tautybėms, Numatoma, kad kai kuriais drabužiais bus Aprū
pintą ągie 5p procentų gyventojų*.

n Važiuojantieji. į 'Vųeyzburgo lietuvių stovyklą labai prašomi u^dti 
į p. U a, 5o kamb,

■ ■ Šauta "Mūsų kelio’’ Hr,9-, Užsiprenumeravusiems išnešioja vąikal,
"V,L.BALSYS" išeiną'kągdiėn, be šventadienių. Redaguoja •Redakcinė Ko

legija, Leidžia "Giedrą1’* Permitted by DP Camp Directię>n /UNRRA/,
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