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Ke tvar tad ienis

IS UNO GENERALINIO SUSIRINKIMO LONDONE
LONDONAS. Vakarykščioje UNO sesijoje Norvegijos užs.'reik. miristeris 

pareiškė, kad yra daug politinių ir teritorialinių klausimų, kurie tega
lės būti sprendžiami taikos konferencijoje.

Kolumbijos atstovas pasiūlė sudaryti pasaulinę ekonominę organizaciją, 
kurios nurodymų turėtij prisilaikyti visos valstybės. Meksikos atstovas 
pareiškė, kad ateityje pasaulyje neturėtų būti didžiųjų valstybių, o tik 
didžiosios tautos.

. Italijos vyriausybė nusiuntė į UNO susirinkimą .telegramą, kurioje pra
šoma Italiją priimti į UNO,

LENKIJOS PROTESTAS LONDONE
LONDONAS /AP/. Lenkijos užs. reik, ministeris Vincent^Ryzmowski, da

lyvaująs UNO susirinkime kaip Lenkijos atstovas, britų užsienio reikalų 
ministerijai pareiškė protestą, kad lenkų armija dar vis laikoma exilije. 
Jis pareiškė, kad jeigu ši problema nebus išspręsta, Lenkija ras reikalin
ga tą reikalą pavesti UNO Saugumo Tarybai. Tas reikalas trukdąs tarptau
tinius santykius. Vises lenkų pajėgos, kurios yra išlaikomos ir aprūpina
mos D.Britar.i jos, būtų grąžinamos. Varšuvon. Italijoje, gen .Vladislav An
ders žinioje, car laikoma per 100.000 lenkų kareivių. Ta armija turi ‘tap
ti paleista ir grąžinama namo. Nenorintieji grįžti turi būti .demobilizuo
jami ir laikomi civiliais,.

IŠ NUZRNBERGO TEISMO
NU ERNE ERGAS. Uuernbergo byloje Goeringas prisipažino Hitlerio įsakymu . 

paskelbęs, jog 1903 metų Reichstago padegimą įvykdę komunistai, nors pats 
tuo abejojo.

Užvakar skaitytas kaltinamasis aktas prieš buvusį Vokietijos laivyno 
vadą Raeder. 1934 metais jis yra pareiškęs, kad Vokietijos, laivynas turi 
būti paruošt^/'^u Anglija. Raederia politiniai ir kariškai prisidėjo prie 
pasiruošimo karui. Jis kaltinamas ir anglų keleivinio laive "Athenia” nu- 
skandinimu.

BERNAS. Ryšium su neseniai įvykusiomis JAV karių demonstracijomis Ita
lijoje, Prancūzijoje, Anglijoje ir Vokietijoje, gen. Mo Narney panašias 
demonstracijas kariams uždraudė, nes jos kenkiančios JAV prestižui.

BERNAS. Persijos šachas priėmė min. pirmininko atsistatydinimo praŠy-. ■ 
mą. Kam bus pavesta sudaryti naująją vyriausybę, dar nėra žinoma.

VAŠINGTONAS. Garsusis fizikas ir Nobelio laureatas prof. Albert Ein
stein, žydų idėją sukurti tautinę valstybę Palestinoje apibudino kaip* 
anachronizmą.” Aš niekados nesu pasisakęs už žydų valstybės kūrimą. Per
dėtas nacionalizmas yra dabartinė Europos liga”.

LONDONAS. Keturių didžiausių Amerikos mėsos konservų fabrikų darbinin
kai /gaminę 90 prou. vįsų JAV konservų/, paskelbė streiką.

BERNAS. Darbdavių streikas Argentinoje baigėsi.
FRANKFURTAS. Kalor i jų, skaičius amerikiečių zonoje numatoma padidinti 

iki 1.750. Jei gyventojų svoris dar nedidėtų, siūloma pakelti kalorijų 
skai čių iki 2.000.

LONDONAS. Rusiiį atstovas'Teherane pareiškė anglų ir amerikiečių atsto
vai, kad anglų-amerikieoių korespondentai Azarbeidžane yra nepageidąu- ' . 
jami.
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DP APRŪPINIMAS BARBU
Sąjungininkų įstaigos, sprendžiančios tremtinių likimą, yra nutarusios 

visus tremtinius, nelaukiant galutino jų kraštų sprendimo, įjungti į dar
bus. Kiekviena zona tvarko BP likimą savarankiškai. Yra jau patirta, kad 
prancūzai projektuoja BP iškelti į Saaro kraštą. Tai būsią padaryta ligi 
balandžio mėn. darbai būsią stengiamasi duoti pagal speeialybę. Bar omą 
žygių, kad lietuvių tremtinių reikalas būtų tvarkomas kontakte su lietu
vių organizacijomis. Ryšium su tuo vyriausioji vadovybė stengiasi patir
ti, kokie planai ruošiami kitų zonų tremtiniams, ir tada pati darys žygių, 
kad tremtiniai nebūtų išblaškyti, kad ji pati galėtų pasiūlyti planą trem
tinių darbams organizuoti.

SKAUTŲ VJSŲ SUVAŽIAVIMAS
Vasario 1-2 d .d . Wiesbadeno lietuvių stovykloje šaukiamas skautų vadų, 

gyvenančių amerikiečių zonoje, pirmasis suvažiavimas. Kviečiami visi skau
tininkai, tuntininkai, vietininkai ir draugininkai dalyvauti suvažiavime.

PABĖKA.
Stovyklos UNRBAos vadovybės vardu dėkoju prisidėjusiems prie sausio 15 

dieną įvykusio Vaikų Teatro pastatymo: visiems dalyviams vaikams ir jų 
tėvams, pade jusiems Šį vaidinimą - pasaką pastatyti; gimnazijos ir pradž.- 
mokyklcs vadovybei ir mokytojams, 1 ei dusiom s ir sudariusiems sąlygas mo
kiniams lankyti repeticijas;. .Saudargierei už pastatymo parengimą ir jai 
padėjusioms Norvaišaitei N, AuŠaitoi ir Lapinui Z.; dail. Noliubsiui už 
kostiumams pavyzdžius ir dekoracijas, be to, jiems padėjusioms Ačamkevi- 
vičiui, Dkookiui, Mozoliauskui. ir Traukui; Bendorienei, Norkuvienei, Cel- 
toriui ir dalyvių vaikų motinoms už kostiumų pasiuvimą ir papuošimą; sto
vyklos valdytai, skautams ir visiems prisidė jusiems.

J .Bar d z liaus kas, Stovyklos Kultūr.Reik.Vadovas ir
• Teatro Direktorius

’’GIEDRA” pagamino Lietuvos kunigaikščių Mindaugo ir Gedimino bei ke
istos Lietuvos vaizdų klišes. Už savaitės bus jau atspausdinta įvairiuo
se formatuose._____
■ AMERIKIEČIAI EUROPOJE

Amerikiečiai pabuvo Europoje pusę taikos metų ir jau pradėjo piktai bo
dėtis mūsų kontinentu ir jo gyventojais. 0 jų pačių karinė Žvalgyba nusta
tė, kad ir jie Europoje vis mažiau bemėgstami. Amerikiečių žurnalistas 
Seymour Treidin ”N. Y. -Herald Tribune” gruodžio 7 d. skelbia amerikiečių- 
nuotaikų ir pasisakymų sumą iŠ visų Europos kraštų, kur tik jų . esama. 
Amerikiečiams nesuprantamas nacionalinis europiečių tarpusavio antagoni
zmas, o aistringas vidaus kovas jie laiko europiečio politinio silpnumo 
ženklu. Amerikiečiai kariai niekinamai šypsosi matydami, kaip prancūzų 
parlamento susirinkimo dieną Paryžiuje siuvo policijos, brigados - kad • 
prancūzai, demokratiškai išsirinkę valdžią, dėl tos valdžios negriebtų 
vienas kitam už gerklės. Amerikiečiams panieką įkvepia Europos nuskursi
mas! ir žemas kaimo gyveninio lygis. Europiečių laikymąsi jų atžvilgiu .. 
anarikiečiai laiko įžeidžiamu. ’’Moterys čia tevertina mūsų maistą ir šo
koladą, o ne mūsų draugystę”,- yra bond.ros daugelio nusiskundimas.Ame
rikiečiams pikta ir dėl to, kad prancūzų kariai važinėja jų jeepaia, kad 
europiniai ji; gąjunrįr.. jų ur.i formas, valę-o jų konservus.

"’7.1 .K-C. Loeira kasdien, to vertai lekiu. Redaguoja Redakcinė Ko- 
L1...........  ... .. " :c -r -.f ,, , t y BP Oir eętlon /UįJRRA/.
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