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TJNC PBE3TIŽAS PAKIlr
LONDONAS. Vakar 3augumoTarybos posėdyje buvo svarstomas Persijos skun 

das. Pirmasis kalbėjo Persijos delegacijos atstovas, nurodydamas, kad So
vietų Sąjungą sutrukdė Persijos vyriausybei veikimo laisvę. Azarbeidžaa®. 
?b jo kalbėjo Višinskis., dar kartą pažymėdamas, kad pagal ^bartos- 35 pa- . 
ragrafą skundai Saugumo Tarybai tegalį būti įteikti, jei tie-sieginėmis • 
derybomis ginčų nepavyksta išspręsti. Išklausius abi šalis, viešu balsa
vimu nutarta šio klausimo svarstymą tęsti trečiadienio posėdyje. Prieš 
balsavimą Saugume Tarybos pirmininkas nurodė, kad pagal chartes 27 paragra
fą 'Sovietų Sąjungos atstovas neturįs balsavimo teisės debatų metu, kadan
gi Dęvietų 3'tju'nga šioje byloje yra ginčo šalis, Diplomatiniai sluoksniai 
Londone ir anglų spauda mano, kad 50 vakarykščio posėdžio UNO prestižas 
pasaulio opinijoje pakilęs; viena iš mažųjų valstybių, kad ir byloje su 
didžiąja valstybe,buvo šiam® forume išklausytą,

Dėl generalinio UNO sekretoriaus kandidatūros, atrodo, didieji jau bai
gią susitarti, Kandidatu numatomas' Norvėgijos užs, reik, ministeris Tryg
ve Lie, kuris šiuo metu yra pakeliui į Osle, pasitarimams su savo vyriau
sybe,

TREMTINIŲ KLAUS IMAS TEBĖRA AKTUALUS
LONDONAS. Vakar UNO So.cįalinių, Humanitarinių ir Kultūros reikalų ko

misija svarstė DP ir kitų tremtinių reikalus, Jugoslavijos atstovas pasi
sakė, kad šioji problema nebeturinti didesnės reikšmės, kad jai dar bū
tų- reikalinga kokia speciali orgažizaoija prie UNO, Negrįžę į savo tėvy
nes asmenys, anot to atstovo, esą ant 1duijiokrfltiniai elementai, dargi ka
re nusikaltėliai, Jugoslavo požiūrį griežtai atmetė Anglijos atstovas 
valstybės ministeris T.Noel Pakor. Jis pasisakė už Šios problemos svarsty
mą UNO plenume ir at idavimą Ūkio Komiai jai, kuri UNO plenumui turės pa
ruošti pranešimus. Jo nuomonę palaikė Olandijos atstovas ir JAV-atstovė 
Mrs .Eleanor Roosewelt, .

. ANGLAI NESIKIŠA Į GRAIKIJOS VIDAUS REIKALUS
.LONDONAS, Graikų delegacijos pirmininkas UNQ sesijoje užs,reik, min, 

Soflahrpolas, kaip pareiškė min, pirm, Sofulis, nebūsiąs delegacijos pir
mininku svarstant Graikijos klausimą Saugume Taryboj?, nes jis,■nepaini.*r- 
mavęs vyriausybės, išvyko iš Londono į Graikiją, Spėjama, kad tarp 3o- 
fianopolo ir. Sofųlio yra kilęs nuomonių skirtumas Graikijos bylo’je. Dėl 
anglų kariuomenės būvime Graikijoje, Scfulis vakar pareiškė užsieni-: spau
dos atstovąms, kad nei vienas anglų politikas ir nei vienas karys nesiki- 
šąs į Graikijos demokratinio valdymosi reikalus. Anglų daliniai yra Grai
kijoje tik tvarkai ir ramybei palaikyti.

LEONAS BLUMAS GAVO SVARBU PASKYRIMĄ
.PARYŽIUS, Prancūzijos socialistų, partijas vadas Leonas Blumas naujosios 

vyriausybės paskirtas nepaprastu pasiuntiniu ūkiniams ir finansiniams rei
kalams su užsieniu. Pirmąjį uždavinį jis turės Vašingtone,

LONDONAS. Vakar paskelbta slapta Cb.urejiilli© kalba, pasakyta 1942 me
tais balandžio mėn. 23 d. Joje Churchillis apibudino nepaprastai sunkią 
to mete'Anglijos padėtį, ašies laimėjimus ir kartu išpranašavę, jog są - 
jungininkai įgysią oro persvarą ir laimėsią galutinę pergalę,

VAŠINGTONAS, JAV valstybės sekretorius Acheson pareiškė nepasitenkini
mą dėl derybų su Rusija lėtumo. Taringa,ji dėl JAV'standard C II- Co nuosa-. 
vybėp Vengrijos žibalo laukuose.. Jie Obar užimti rusų,.

PARYŽIUS, Šiandieną Gnuinas skaity., vyriausybės deklaraciją parlamente.
- Olandų žinių -agent ūr* pmrež.^ kad Olandų Indijoje prasidėjo taikos 

i«ryboę tarp Olandijos vyriausybės ir index.ysų ■ne'eionalistų.
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IŠRINKTA LIETUVIU RAŠYTOJŲ TL EMT1NIŲ DRAUGIJOS VAL -A
Vakar, vakare grįžęs iš Tuet indėno lietuvių rašytoju, tremtinių suvažia

vimo rašytojas St .'Būdavus trumpai mūs painformavo apie to suvažiavimo 
darbus.

Suvažiavimas, kuriam pirmininkavo prof. Vaclovas Biržiška, užtruko 
dvi dienas, sausio 25-26 d.d. Suvažiavime dalyvavo 53 Lietuvių Rašytojų 
Tremtinių Draugijos nariai. IŠ šiaurės, anglų zonos, kur yra gausiai su
sispietę lietuvių, rašytoj-ų, dėl susisiekimo sunkumų tebuvo atvykęs tik 
vienas atstovas. Šalia aktualių rašytojams klausimų svarstymo- ir paskai
tų buvo dar literatūros popietė ir pabaigoje berdros vaišės, parengtos* 
L.S. Wuertembergo Apygardos Valdybos ir L.S.Tuebingeno skyriaus, rašyto
jams ir "Čiurlionio" 'vardo ansambliui pagerbti. Šis ansamblis turėjo sau
sio 26 d. • šimtąjį koncertą.

T Lietuvių Rašytojų Tremtinių Draugijos Valdyba išrinkti prof. Vaclovas 
Biržiška, St.Santvaras, Bernardas Brazdžionis, Pulgis Andriušis ir St. 
Zobarskas. Į revizijos-komisiją išrinkti: J.Mikuckis, St.Būdavas ir Stp. 
Vykintas. Suvažiavimas priėmė atsišaukimą - peticiją į viso pasauli® ra
šyt o j u.s^ ._________

JIE TERŠIA LIETUVIO VANDA
Nemaža mūsų tautiečių dirba pagalbininkais amerikiečių virtuvėse ir 

kitokiose'įstaigose. Jie yra samdomi por UNRRA arba asmeniško susitarimo 
keliu. Jų visli pažymėjimuose įrašyta jų tautybė-Lithuanian, jie bene ar
čiausiai susiduria su eiliniais ir aukštesniais amerikiečių kariais ir 
reprezentuoja jų akyse lietuviu, tautą. Deja, po pusės -motų tokios repre
zentacijos nuomonė apie lietuvius yra,gerokai pablogėjusi. Tiesa, gerą 
įspūdį palieka lietuvių darbštumas, bet pas kai kuriuos jis pasireiškia 
visai netinkamoj form:j.

Dirbantieji virtuvėje susiduria su dideliais maisto kiekiais ir kartu 
su didele pagunda. Tarnaus elementas specialiai vyksta į” amerikiečių"vir
tuves ir sandėlius gr._:,o girtuokliavimui ir spekuliacijai. Tie darbštuo
liai vagia bauginančiu mastu ir, aišku, neretai įkliūną, Todėl nenuosta
bu, jog kąl kur lietuvis jau tapatybinamas su.vagimi. Tas dalykas yra 
per daug opus ir per daug mes liečia, ‘kao mes galėtumėm jį toliau tole
ruoti. Neužmirškime, jog amerikiečių nuomonė apie mus formuoja-ne tik mū
sų menininkai* ir, sportininką/ ne tik mūsų parodos ir tautiniai šokiai. 
Prasigėrusių rec'idivistų, pagautų su maišais gėrybių, pasuose aiškiai įra
šyta - Lithuanian.________

NAUJA LIAUDIES UNIVERSITETO VADOVYBE.
Wiesba'deno lietuvių stovyklos Liaudies Universiteto rektorius dėl nau - 

jų darbų/pasitraukė iš šių pareigų.ir sudarė naują vadovybę. Rektoriaus 
pareigas prisiėmė Dp.St.Barzda, o senato nariais Dr,J.Vaitaltis ir mok. 
Vaičekonis, 4- ■ : ..

IVAjBws.Mioxjwiis-lai.ms. ' ■
PRANCŪZIJOS MINIST3HIU KABINETAS. Paryžius. Goulno ministerial kabinę- 

te socialistai .įeina su 9 ministeriais, o komunistai su MRP - po 7« Felix 
Gouin - min. pirmininkas- ir karo ministeris, Francisque* Gay ./MRP/- min. 
pirm, pav., Maurice Thorez /komunistes/ - mini pirm, pav., Pierre Henri 
Teitgen ,/MRP/ - teisingumo min., George Bidpult /MRP/ - užsienio reik.min.. 
Andre Troquer /socialistas/ - vidaus reik, min., Armand Michelet”/MRP/ - 
armijos, Charles Tillon /kom,/ - ginklavimosi, Andre Philip /soc,/ - fi
nansų ir ūkio j Pierre Tanguy Prigent /soc,/ - žemės Ūkio, 'Marcei Paul 
/kom,/ - pramonės, Marcei Naegel.cn /soc./ - auklėjimo, Jules Hoch /soc,/ 
- viešųjų darbų,„ Ambrasi„ Groįząt., /kom./, -„darbo Houtęt. ./soc,,./ ,-. kolonijų.

"jv. L. BALS AŠ" išeina k-sdiar, be šventadienių. Redaguoja Redakcinė’Ko
legija, Leidžia "Giedra", Permitted by D? Camp Direction /UNRRA/,
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