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LONDONAS /AP/ . Čekoslovakijos užsienių reik, ministris Jar. Masaryk pa

siūlė Ui'ID kontroliuoti viso pasaulio ginklavimosi pramonę ir atominių 
bombų fabrikus. Bevinas savo kalboje pareiškė, kad D.Britanija rengiasi 
tris savo senosios Tautų Sąjungos mandatus perduoti UNO patikėtirystės 
tarybai. Pc-fduota bus Togo, Tanganika ir Kamerūnas. Trans jordanijai bus 
duota nepriklausomybė. Toliau savo kalboje Bovinas reikalavo, kad UNO 
remtų UNRRAos organizaciją. kol kiti kraštai bus reikalingi jos pagalba.. 
Belgijos, at st ovas pareiškė, kad Belgija patikitinystėa tarybai perduos 
Ruandą ir Brandi sritis rytų Afrikoje.

Persijos delegatas .pareiškė, kad jis rytoj porskaitysiąs savo kraš
to pareiškimą Saugumo Tarybai dėl politinių sąlygų šiaurinėje Persijoje.

Turkijos užs. reik, ministeris paneigė žinią, kad Kurkija kreipsis į 
UNO dėl sovietų t oritorialinių reikalavimų. Soviet ai, pažymėjo jis, ofi
cialiai nėra pastatę Turkijai jokių reikalavimų.

Čekoslovakij®, užs. reik, ministcris kalbėdamas pažymėjo: " Iki pa - 
šaulyje nėra panaikintas antisemitizmas, mes neturime jokios teisės va
dinti save civilizuotais".

PRANCŪZAI REIKALAUJA MIRTIES EAU3MŠS KALT IMAMIESIEMS NUEREBERGŽ ’
NUERNBERGAS. Francois de Monthon, prancūzų delegacijos Nuernto rgo 

teisme pirmininkas, Prancūzijos vardu pareikalavo mirties bausmės visiems 
Nuernbergo kaltinamiesiems. Kalbėdamas už "nukankintas vakarų Europos 
tautas", jis pareiškė, jog "jų teisingumo reikalavimas" yra Prancūzijos 
pareiškimo aukštajam teismui pagrindas.

CHURCHILLIS AMERIKOJE
MIAMI BEACH. Spaudos konferencijoje Churohillis apeliavo į JAV, kad 

jis suteiktų paskolą D.Britani jai. "Finansiniu atžvilgiu mos esame blo
gesnėj padėty už visas kitas valstybes". Paklaustas apie^jo rašomus 
II Pasaulinio Karo’ memuarus, Churohillis atsakė: " Visiškai galima, jog 
aš nieko nepaskelbsiu, kol aš esu gyvas. Tuo būdu aš' turėsiu laisvas ran
kas ."

PARYŽIUS. Tautiniame susirinkime kalbėdamas Bidautt pažymėjo, kad. Pran
cūzija nesutinka perduoti Togo ir Kamerūno /kurias Prancūzija valdo drau
go su Anglija/ UNO globai, r.es tai būtiį priešinga Atlanto Chart® nuos
tatams . ' . •

Paryžius. Prancūzija priėmė planą, pagal kurį taikos konferencija ge
gužės 1 dieną bu’s sušaukta Paryžiuje.

LONDONAS. Eigipto karalius Paruohas ir Saudo - Arabijos karalius Ibu • 
Sandas bendrai pareiškė, kad Palestina turi būti arabų valstybė.

CHINHSTN-oS. Kiniečių, naci onai is tų daliniai oficialiai įžengė į Muk
deną. amerikiečių korespondentams uždrausta įeiti į miestą,kol ten yra 
sovietų daliniai. Associated Press praneša, jog kiniečių generolas Tu 
Li-ming pareiškė korespondentams, kad jiems negalima įeiti į miestą dėl 
to, kad rusai juos traktuoja kaip priešus. Korespondentai žada protes
tuoti Trumanui ir gen. Marshall.

NE'.-YORKxS. Užtrukus konservų fabrikų darbininku streikui daugiau 
kaip dvi savaites. Amerika būsianti priversta sumažinti konservų ekspor
tą į Europą ir Azį.ją, ■ > ’ ‘
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ĮVAIRIOS JR POLITINES- ŽINIOS
PMKJURt'^s'7’Vasario mė'n. pradžioje prasidės antrasis Daohau nusikal

tėlių teismas.
LWDONaS/INo/. "Daily Expres" praneša iš Berlyno, kad JAV ekonominiai 

planuotojai, priklausantieji kontrolinei ^omi si jai Vokietijoje, patiekė- 
planų atitraukti visas okupacines pajėgas Vokietijos 5-10 metų laiko
tarpyje ir pasirašyti taikos sutartį su naująja Vokietijos, vyriausybe. 
Plano, kuris dabar vežamas į V.’ašingtonąų autoriai neigia, jog Vokietija 
per sekančius 10 metų galėtų sudaryti pavojų taikai.

ERaNOURT^S . UBfiRA paskyrė Vengrijai 4 mil. dolerių. Vengrija gaiš pir
moje eilėje medicinos ir higienos reikmenų.

BĖRIUS. "Bund" rašo: ’’ Lenkai, kurie grįžta į savo seną tėvynę, savo^ 
iuįįsoiui turi konstatuoti, kad tautinė armija, kuri yra išstatyta prieš 
Sovietų Sąjungą ir yra pasilikusi ištikima savo ankstyvesniajai exilinei 
Londono vyriausybei, varo stiprią antisemitinę propagandą."

KKYGA APIE PABALTIJĮ
Londone išleistojo knygoje "The Baltic Nations Estonia, Latvia and 

Lithuania" Dr.E.U .Picks peržvelgia Baltijos pajūrio padėtį, sąryšy su pa
skutiniaisiais pelitiniais įvykiais Europoje ir rašo: "at sioms valstybėms 
yra teisybė? Ar D.Britanija gali jas užmiršti? Ne. Anglijos tikslas yra 
įgyvendinti taiką ir priešintis pokarinio pasaulio užpuolimams. Ar būtų 
pateisinama tai, jei Anglija sau prisijungtų horvėgiją? Taip pat nėra tai 
pateisinama, jei Rusija prisijungė sau Baltijos valstybes. Tas negali bū
ti. Yra atėjęs laikas tai pasakyti. Taika be laisvės Estijai, Latvijai 
ir Lietuvai yra paradoksas".

prisimintinos Datos
Lietuvos Nepriklausomybės šventė - vasario 1A diena. Užgavėnės - kovo 

mėn. 5 d.; Velykos - 21-22 d .d . balandžio; Motinos diena - gegužės 5 d.; 
Sekminės - birželio 9 d.; Pirmųjų trėmimų metinė - birželio 14 d.; Pir
moji Lietuvos Respublikos okupavimo diena - birželio 15 d.; antroji oku
pavimo diena - birželio 21 d.;

1945 m. balandžio 12 d. mirė prezidentas Rooseveltas; 1945 m. gegužės
8 d. Trumanas paskelbė, kad Europoje karas baigtas; 1945 m. rugpiūoio 5 
d. numesta pirmoji atominė bomba ant Nagasaki; 1945 m. rugpiūoio 15 d .
- antrojo totalizmo nugalėjimo šventė.

SUĖMIMAI LIETUVOJE
Yra gauta Žinių, kad masinių išvežimų Lietuvoje dabar nesą. Thšia u pa

vieniai suėmimai nesibaigia. Neseniai Dz.Toliušis nuteistas 8 matacs, tė
vas Bieliūnas, 10 metų, Juozas Keliuotis 3 metams, suimtas, bet po 5 mėn. 
paleistas Z.Toliušis, taip pat Dr..*.Juška. Propagandos reikalui parvežti 
esą Dr.L.Bistras, doo.Cesevičius, Dr .K. Ambr ožaitis, Žygelis, Indrišiūnas. 
Gyvus osąs- ir kuru Mironas.

" Vykstančius šiomis dienomis /iki 28 sausio/ į bet kuriao amerikie
čių zonoj esančias lietuvių stovyklas maloniai prašome užsukti į skautų 
Štabą /skautų būkle, "B" r. rūsys/. Wiesbaden© skautų tūr.tas.

L.BALDAS" išeina kasdien,be šventadienių. Redaguoja Redakcinė Ko
legija- Leidžia "Giedra". Permitted by DP Camp Direction /UNRRA/.
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