
Kainą 25 pr 
Kitur 50 t f 
II-ji metai

. _ WIEGTAPENO LIETUVIU

■ffiWl S M
Nr.lR/727.
1946.1.22 
Antradienis

EVI NAUJOS PYLOS UNO SAUSUMO TARYBOJE
LONDONAS. Ves 48 vai. praėjus po Persijes Pylos atidavimo sprąsti • 

.Saugumo Tarybai, RusTjos delegaoijčs atstovas Gromikovas,vadovaudamasis 
savo vyriausybės instrukcijomis ir pasiremdamas UNO Chartos. 55 paragra
fu, įteikė UNO pirminikul išspręsti Saugumo Taryboje anglų dalinių lai
kymo Graikijoje klausimą.pareiškimą PasOlyme nurodoma,kad anksčiau te
kių dalinių laikymas buvęs būtinas anglų susisi.ekim® kelių apsaugai.La
bar gi,karui pasibaigus,anglų dalinių buvimas Graikijoje na tik nepatei
sinamas, bet ir pačių graikų nepageidaujamas.Anglai panaudoja savo ka
riuomenę kaip spaudimo priemonę,kišdamiesi į Graikijos vidaus reikalus. 
Antrąją bylą Iškelia Ukrainos atstovas Manuilskis.Įteiktajame pareiški
me nurodoma,kad jau kuris laikas reguliari Anglijos kariuomenė kovoja 
prieš či^būvius Javoje.'Tai esą ne tik neteisėta,bet ir sudarą pavojų 
viso pasulio taikai ir saugumui. Po šių dviejų pareiškimų Įteikimo,Ang
lijos užs.reik.mlnisteris Bevinas turėjo pasimatymą su min.pirm.Attlee. 
Rytoj numatomas Anglų ministerių kabineto posėdis.Londone pareiškiama, 
kad britų oficialūs slungsniai nieko neturi prieš Cromikrvo ir Manuil-s- 
kio padarytus pareiškimus. Čia manona,kad tais klausimais kilę debatai' 
prisidėsią prie palengvinimo tos sunkios padėties.kurioje britai esą ne 
savu noru atsidūrę.

Graikijos min.pirm. pranešė, kad britų dalinių buvimas Graikijoje 
randa pilna jo vyriausybės pfitarimą.

PRANCŪZIJOS VYRIAUSYBĖS KRIZĖ DAR NELIKVIEUOTA 
Pažangiųjų katalikų partijai pareiškus, kad Ji nesutiks dalyvauti vy - 
riausybėje, kuri būtų vadovaujama komunistų, komunistų'partija atsiėmė 
partijos pirmininko Thorezo kandidatūrą į vyriausybės šefus. Jie iš Sa
vo pusės siūle dabartinio parlamento pirmininko Gueno kandidatūrą.

Eu dabartinio kabineto nariai, kurie buvo inspekcinėje kelionėje., - 
šiapdie sugrįžta Į Paryžių.

Daugelis prancūzų nenustoja vilties, kad gen.de Gaulė būtų tikrai 
neperkaįbamag. BBC korespondentas Peter Petersonas iš Paryžiaus prane-r 
Šime Londono radijuj pažymi, kad krizė nebuvusi netikėt*. Tačiau svar
biausia gen.de Gaulle atsistatydinime priežastimi nurodo kilusį nuomo
nių skirtumą dėl .prezidento vaidmens apibudinime naujojoje konstituci
joje. De Gaulle atstovavęs amerikoniškajam požiūri/ui į prezidento po
stovį .

TRUMANC METINIS PRANEŠIMAS KONGRESUI .
fflašingtonad. Trumanas metiniame pranešime kongresui užsienio ir vi

daus politikos klausimais pareiškė, kad JAV visados glaudžiai bendradar
biausiančios su taiką mylinčiomis tautomis. Pasaulyje kiekviena tauta 
turi būti išklausyta, nežiūrint jos mažumo. Amerika norinti taikos ne 
20-čial metų, bet visam laikui. Trumanas 'pasisakė už pasaulinės preky
bos išlaisvinimą. Kalbėdamas vidaus politikos klausimais, Trumanas pa
sisakė už atlyginimo kėlimo politiką. Atlyginimas darbininkams turįs bū
ti pakeltas pradžioje 65 et. valandai, vėliau 70 ir ?5 centais.

Naujojo JAV biudžeto išlaidos siekia 51 milijardą dolerių,. Nežiū
rint visų mažinimų, karo reikalams bus panaudota 42 > visų išlaidų.

NERAMUMAI GRAIKIJOJE TĘSIASI
Atėnei. Apie 2.000 graikų rojalistų, pasigriebę 200 įkaitų, įsi

tvirtino į pietus nuo Kalamatos. Vyriausybės gvardija reikalauja iš Jų 
besąlyginės kapituliacijos.•Graikijos komunistai apkaltino anglus, . kad 
jie padėję rojalistams. Komunistų partija išleido manifestą, kuriame ra
gina visus būti pasirengusiems generaliniam streikui ir, reikalui esant, 
pavartoti ginklą. Rojalistų vadovybė praneša, kad su.neramumais Kalama- 
tejo ji(nieko bendra neturinti.
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” Fi-dvUs? Mr ..2’7 pręnėSėj kad repatrijacijos reikalu f arkytl'pavejta 
raudonosios armijos kariams, kuriu. Siam reikalui pas.-c.r-a daugiau kaip 
IS.One. Per motus sovietai iš Vokietijos atsiėmė >.256.139 žmonių. 
’’Pravda” rašo, kad daug tūkstančių iš Baltijos kraštų žmonių /S3SR ru
sų? ”W.LįJl.” red/ iš Vokietijos parsigabenta, Jų 27.Q07 dirba pramonė
je, o 30..0C0 - žemės ūkyje. Kiek iš jų išgabenta ..i Sibirą, ’’Pr-gtrda” 
nerašo. Tie repatrijuojamieji baisiai išalkę, stokoja drabužių, bet 
bolševikai jiems pirmoj eilėn bruka propagandinę literatūrą. Grąžina
miesiems iš Vokietijos kasdien skiriama 215.V00 laikraščių egz., dau
giausia iš centro /iš Maskvos/. Jiems jau išdalinta daugiau kaip 
AOO.CCO egz. politinės literatūros ir virš 6*0.000 propagandinės litera
tūros’.’

IŠ”5.ZETUVri ŽINYNO”
LONDONAS. ’’Daily Mail” 1045.ZII.21 pranešė, kad Maskvoje nutrūko 

prancūzų - rusų ekonominės derybos. Rusai pareikalavo iš prancūzų grą
žinti Baltijos kraštų auksą, kuris kam laiku buvo išvežtas i Prancū
ziją ir padėtas saugioje vietoje. Prancūzai sutiko jį atiduoti, joi ru
sai atiduotų’jiems prancūzų auksą, deponuotą Balkanuose. Rusai atsisakė.

P3TM0LBAS. Pc Tarptautinio Skautų Komitete posėdžio, kuris įvyko 
Londone lapkričio galo, Tarptautinio Skautų biuro direkt. J.3.Wilson 
pranešė. L.S.3. Vadijal Petmclde apie Jcs pripažinimą ir pristatymą Ame
rikos, Anglijos ir Prancūzijos skautų asociacijoms.

DE-TMOLEAS. Jau gauti pirmieji transportai JAV lietuvių suaukotų dra
bužių ir avalinės. Šiuos reikmenis paskirstys L.R.Kryžius.

ĮVAIRIOS IR POLITINĖS ŽINIOS
’’Stars and Stripes” rašo, kad greitu laiku UNO konferencijoje, būsią . 

pradėta tartis.dėl naujų Europos valstybių priėmimo į UNO. D.Britanija 
pareiškė, kad dar būtiĮ galima priimti 12 Europos valstybių. Ją remianti 
Prancūzija. Jei būtų pasiūlytos vakarų Europos valstybės, Rusija esanti 
pasiruošusi pasiūlyti priimti Pabaltijo tarybines respublikas.

LONDONAS. Persijos šachas priėmė min. nirm. Rakini vyriausybės at
sistatydinimą. Persijos parlamentas susirinko slapto posėdžio naujai 
vyriausybei sudaryti.

LONDONAS. Rusų delegacijos UNO konferencijoje pirmininkas Višinskis 
šiandie* ry’ ą išskrido iš Berlyno į Londoną, kur Jo tikimasi jau šian
dien sulauk

FRANKFURTAS. Praėjusio sekmadienio savivaldybių rinkimuose Gross - 
Eessena, paskutiniais duomenimis, balsavo 460.000 asmenų. Tai sudaro 
03 % turinčių teisę balsuoti. Socialdemokratai gavo 567 vietas, krikš
čionių demokratų unija 393, komunistai 121, lib.dem.partija 29 vietas, 

BERLYNAS. Rusų zonoje vykdomi profesinių sąjungų rinkimai. Berlyne 
socialdemokratai gavo tris kartus daugiau balsų už komunistus. Kitur 
santykis yra 3:2. Iki šiol socialdemokratai gavo 52 vietas, komunistai 
16. Galutini rinkimų rezultatai dar nežinomi.

ROMA. Italijos min. pirmininkas de Gasperri, kalbėdamas apie Italijcs 
sionų pretenzijas, pareiškė, kad Italija Istrijos pusiasalyje sutiksian
ti su 1919 metų Vilsono linija, -'uri tą pusiasalį padalija į dvi dalis: 
vakarinė su Triestu numatyta Italijai, o kita, su Flume ir Žara - Ju
goslavijai. Italija pretenduoja ir ne tik į itališkai kalbantį Tirolį, 
bet ir^vokiškai kalbantį, nes ten esą vandens jėgos resursai elektros 
energijai gaminti. Iš kolonijų - Italiją ypač dominanti Eritrėja, buvu
si Italijos ploni ja prie Abisinijos.

- REIKALINGA GAILESTINGOJI SESUO vizitavimui stovyklos vaikų , visų 
tautybių/. Norinčios rytoj prisistato į 33 kamb. UNRRAoje. Pasiimti gali. 
sęs,ęi:ą..d.įj>l.r’“ią»............ ........................... ................•.... -................................ .......... .........

”W.L.BALSAS” išeina kasdien, be šventadienių. Redaguoja Redakcini 
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