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rau££Z"Lpi j ‘ jav vidaus padėtį 
LCNDONaS. Vakar Trumanaš kalbėjo apie JAV vidaus padėtį. Savo kalboje 

jis pažymėjo, kad šio metai nulems, ar Amerika išlaikys savo autoritetą. 
JAV kongresas yra daug pasitarnavęs krašto 'užsienio politikos įgyvendi
nimui, bet vidaus politikoje jis veikė stabdančiai, kongreso ir atskirų 
darbdavių bei darbininkų vadtį kaltė yra, kad Amerikoje nepavyko pravesti 
Trumano numatytų ekonominių reformų. Savo reformų pr av ėdimui Trumanas 
reikalauja pilnos produkcijos pramonėje ir pilno užsiėmimo darbininkams,
nekeliant gaminių kainos.

TAIKOS KOKFERENOI-JA BŪSIANTI PARYŽIUJE
PARYŽIUS. Prancūzija principiniai sutiko su Maskvos konferencijos pa

siūlymu, kad taikos konferencija būtų Paryžiuje. Galutiną atsakymą Pran- 
-cūzija duoė tada, kai Maskvos konferencijos dalyviai smulkiau painfor
muos apie taikos konferencijos teises.
' , ŽYDAI BĖGA IŠ LENKIJOS

FRAUKFURTaS . Organizuotos mažumų, grupės, daugiausia žydai, plūsta 
iŠ 'Lenkijos į anglų ir amerikiečių. zonas. Jų tarpe pasitaiko asmsnų iš 
Baltijos kraštų ir kitų rytų Europos dalių. Gen. F .Morgan, UNRRAos Vo
kietijoje šefas, pareiškė, kad jie sudaro UBRRAi sunkią problemą. Jis 
spėja, kad Šis judėjimas yra sukeltas kokios nors organizuotos grupės. 
S.Rifking, Mac Harney patarėjas žydų reikaluose, paneigia, jog dėl Žy
dų plūdimo yru kalta konspiracinė organizacija. Lenkijoj esąs jtcČiamas 
prieš inguma s žyd aks .

MDRAVBKI APIE' NERAlvIUMUS LENKIJOJE ■
VARŠUVA. Lenkijos min. pirm. Moravski pareiškė, jog gen.Anders, len

kų dalinių Italijoje vado, agentai kursto neramumus Lenkijoje. Tie agen
tai aprūpina B 3 Z /Tautinės Ginkluotos Pajėgos/ grupes ginklais oro keliu. 
Anot Moravski, keli NSZ štabo karininkai neseniai papuolė į jo rankas ir 
jie visi būsią viešai nuteisti.

JAV KONSULATAI VOKIETIJOJE. Muenohonas. Muenohene atidarytas pirmas 
JAV konsulatas Vokietijoje. Vokiečiai vėl gali prasyti leidimo įvažiuo
ti Amerikon. Žydams ir DP bus suteikiama pirmenybė. Tokie pat konsulatai 
bus'atidaryti Berlyne, Hamburge, Bremene, Frankfurte .ir Štutgarte.

LONDONAS. admirolas Horty paleistas iŠ Huern’^rgo kalėjimo, re.s jis 
toliau nebereikalingas kaipo liudininkas nacių bylojo. Jis yra įrašytas 
į Jugoslavijos karo nusikaltėlių sąrašą.

- STARS AND STRIPES šios dienos numery, OEudnik prikiša DP, kad jie 
^er gerai gyvena, net UNRRAos duodamą maistą prageria ar praspekuliuoja. 
Salia įdėtas kitas straipsnis, kuriamo išvedžiojama, kad JAValstybės 
turėtų oficialiai■ pripažinti Pabaltijį Rusijai, kas palergvintij išspręs
ti visą eilę politinių nesusipratimų. ’’Neseniai įvykusioje Maskvos kon
ferencijoje nutiesus kelią į anglo-amerikiečių Rumunijos ir Bul^irijos 
vyriausybių pripažinimą, Pabaltijo valstybės ir Ispanija užsilieka vie- 
nintėliai Europos kraštai, kur didžiųjų sąjungininkų nuomonės apie pri
pažinimo reikalą yra dar labai skirtingos”. Visame straipsnyje aiškiai 
jaučiama mums gerai pažįstama ’’draugų” ranka.

LONDONAS. Kinijos komunistai sutiko su Čiangkaišeko pasiūlytomis pa
liaubų sąlygomis ir su gen. Marshall dalyvavimu jos sudaryme.

LONDONAS. Olandija reikalauja, sudarant naujas sienas su Vokietija, 
Emso sritį prijungti prie Olandijos.
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Į darbą stokim vyras į vyrą: 
Sujungtos rankos suteiks stiprybę.

3. "Privačios nuosavybės nepažei- 
ažiamuaas". Viena iš Titą vyrų pagy-

•rų yra ta, kad jie nieko nekonfiskuo-į;,7;,,Ip5to...;ni.
ja is liaudies. Jie pabrėžia, kad
"kiekvienas išteklių gabalas yra savanoriška auka". Partizanų šalinin
kams tai yra teisinga, bet kitiems dviems krašto trečdaliams - ne. Aš
mačiau "rekvizuotus" namus, dirbtuvės, krautuves ir asmenines prekes, 
hė skuduro nepaliko tiems, kurte nepriklausė ar nepalaikė Išlaisvinimo 
Pronto. Maistas yra dalijamas tais pačiais pagrindais. Jei tu esi parti
zanas - tu valgai, .jei tu nesi juo - tu miršti badu. Man bebūnait ten, 
’išbadėję jugoslavų civiliai krisdavo gatvėse, .bet Tito atsisakė įsileis
ti amerikiečių pagalbos ’laivas, kurie stovėję Italijos uostuose :su jau 
pradedančiu puti kroviniu.- 4. "Jokių revoliucinių, ekonominių ar socia
linių pakeitimų". 1944 metų lapkričio mėn. aš stebėjau Bubrovniko mies
te vienus iš pirmųjų Jugoslavijos "laisvi;" rinkimų. Jie'vyko teatre, pri
grūstame balsuoto jų. Ten buvo’ tik du dalykai netvarkoje: 1. Publika bu
vo nuodugniai išrinkta, .sargybiniai prie durų neleisdavo nepageidaujamų 
asmenų. 2. Balsuojama buvo ranki; pakėlimu. Slaptoji policija stebėjo Vis
ką įgudusiomis akimis. Visi Tito kandidatai laimėjo vienbalsiai. Tokia 
yra ta išgirtoji "laisvė nuo revoliucinių pakeitimų". Ekpnominė ir so
cialinė struktūra palaipsniui surusinama. Tiesioginiais Tito įsakymais 
Sovietų Rusijos garbinimas yra pumpuojamas tautai rytą, vidudienį ir nak- 

, tį. jšM esu girdėjęs, kaip partizanų komisarai gyrė puikiuosius "rušų" 
joeps Į amerikiečių lauko automobiliai/. Aš mačiau ant laivo Dalmatijos 

pakrantė j-komisarą suburiant grupę pabėgėlių ir rodant į 300 B-17 ame-
. rlkieoių lėktuvų virš jų galvų ir išdidžiai pranešant - "Ruski! Ruski!" 
‘Jugoslavija gali būti ateities taikos ar karo perykla. Vakaruose tęsiasi 
ilga pakrantė su uostais, pakankamai dideliais viso pasaulio laivams su
talpinti. Rytuose stūkso Rusija. Vidury je .sėdi Titoj dinamiškas, ex-ko- 
munistiŠkas agentas. /Pabaiga/-

ĮVAIRIOS .IR POLITIŠKI.. ZIMįOS
LOįDOhAS. Dalis pramonės šiaurės Prancūzijoje, .dėl akmens anglies sto

kos, nustojo veikti. Ten pat kilo triukšmingos demonstracijos dėl duonos 
racionaiizavimo.

VATIKAK. Popiežius Pijus XI" ruošiu encikliką, kurioje pasmerkiamas 
Kuteni jos /‘Judi jos? Red/ katalikų persekiojimas. Manoma, kad enciklika 
bus paskelbta 350 metų nuo Kuteni jos katalikų v si jungimo į Rom® katali
kų. bažnyčią proga. Kuteni ja įeina į teritoriją, kuri dabar priklauso Ru
sijai.

LOBDOli-aS. "Daily Mail" praneša, kad speciali D.Britanijos admiralite
to komisija dirba prie revoliucinių planų sukurti ant i-atominį laivyną.

L011D0BA3. Londone jau susirinko atstovai 51 delegacijos. Konferencija 
prasidės sekantį,ketvirtadienį.

BUDAPEST AS . Maisto atsargų Budapešte-yra tik 10 dienų. Maistui pasi
baigus, 300.000 šio miesto gyventojų turėsią badauti.

Ponui Dr. Leseokui Juozui, paaukojusiam Lietuvių Tautiniam 
^sambiiui 500,- Rm ir pasižadėjusiam kas. mėnesį LT Ansamblį remti po 
100,-Rm, ansamblio vadovybės ir kolektyvo vardu reiškiu^nuoširdžią pa
dėką,. ’ K.Miklaševičius, LTA Administratorius

- "IV .L.B ALSAS’’ išeina kasdien, be šveptadi efriių.• Redaguoja Redakcinė 
Kolegija. Leidžia "Giedra". Permitted by DP Camp Direction /UMBRA/.
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