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. PERSIJA DERĖSIS TIESIOGIAI SU SOVIETŲ SĄJUNGĄ
JONDONaS. Vakarykščiame Saugumo Tarybos posėdyje po ilgų debatų buvo 

priimta anglų užsienio reikalų minister!o pasiūlyta rezoliucija, pagal 
įurią Persi jos - Sovietų Sąjungos ginčas rekomenduojamas spręsti tiesio
ginėse derybose. Saugumo Taryba pasilaiko teisę informuotis apie derybų 

, eig% ir, nepriėjus pa? ^nkinaar susitarimo, gali vėl ginčą paimti svarsty
ti ..Tarybon, Bevinas buvo pasiūlęs tą ginčą palikti Tarybos darbų tvarko
je, bet Višinskiu! nepritarus, iš darbų tvarkos šis ginčas išimtas.Sovie
tų Sąjungos atstovui.vIvinskiui per debatus pareiškus, kad persai Azarbei- 
dzane turėję pakankamai karinių jėgų rimčiai išlaikyti, anglų užs.reikalų 
ministeris pasisakė esąs susirūpinęs, kad svetima valstybė sprendžianti, 
kiek ir kur antrąja! valstybei pakanką karinių pajėgų. Dėl Višinskio pa
reiškimo, kad Sovietij Sąjungą esanti susirūpinusi Baku žibalo laukų apsau
gojimu, Bev/pas paabejojo, ar Persija galėti} užpulti Sovietų Sąjungą.

Naujai. ifjtįaktaa UNO *jQnw?aĮinia JJekre-turitis Trjgvu •Lie’, kuris jau 
pareiškė savo sutikimą tas pareigas porimti, yra gimęs Oslo mieste 18<J6 
metais, staliaus šeimoje? 1914 metais įstojo į Oslo universitetą, kurį 
baigė 1919 metais. Tais pačiais metais'jis tapo Norvegijos Darbo partijos 
generaliniu sekretoriumi. 192Š metais jis buvo paskirtas Norvėgijos pro
fesinių sąjungų federaoijos patarėju. 1?41 metais jis buvo paskirtas Nor- \ 
vėgijbs užsienių reikalų miniaterių.

SĄJUNGININKAI IS ANKSTO ZINDJD APIE 4TENTAT4 PRIEŠ HITLERĮ
NUERNBERGAS, Iš iki šiol nepaskelbtų dokumentų paaiškėjo, jog Churohil- 

lis, Rooseweltas, popiežius Pijus XII ir keletas kitų žinojo apįa aten
tatą prieš Hitlerį keletas -mėnesių prieš jam įvykstant. Vokiečių sąmoksli
ninkai palaikė ryšį su sąjungininkais per didelės antihitlerinės organi
zacijos narinę, kurios nariais buvo maršalas Kannerheimas ir Badoglio. 
prganizaoijai vadovavęs admirolas Canaris, buvęs vokipčių kentra žval
gybos šefas. /AP/.

UNO TURĖTŲ PASISAKYTI DĖL IŠDAVIKO SĄVOKOS
LONDONAS. Socialinėje, humanitarinėje ir kultūrinėje UND komisijoj? 

Belgijos delegatas M.F Uehousse pareikalavo tarptautinio išdavike sąvo
kos apibrėžimo. Anot Denousse, išdavikai, kolaboratoriai ir tie, kurio 
pakėlė ginklus prieš savo kraštą, neturėtų būti traktuojami kaip pabė
gėliais Jie turėtų būti perduoti ir nubausti, Bet jeigu kiekvienam kraš
tui -būtų leista saviškai apibrėžti išdaviko sąvoką, yra pavojus, jog tai 
būtų panaudota blogam^ Dehousse kalbėjo debatų metū^ kada Jugoslavijos 
atstovas pareiškė, jog niekas nekliudo dabar DP grįžti į savo tėvynes ir 
tie, kurie negrįžta, esą kt.ro nusikaltėliai. Dehousse pasiūlė UNO įsteig
ti specialią, agentūrą, kuri taip pat rehabilituotų pabėgėlius. Tada ta 
problema galėtų būti iš politir.es plotmės perkelta į humanitarinę plot
mę. "Tuo darbu UNO galėtų įkūnytį didelį civilizacijos principą - princi
pą, jog žmogus nėra valstybės vergas. Vyriausybės praeina,’ bet tautos iš
lieka^. - pareiškė Dehousse auditorijai plojant.

WaSINGTONaS. Byrnes paneigė kaltinimus, kad amerikiečių laivai .plauk
dami iš Italijos, neseniai pristatė ginklų Ispanijai. 1939 metų JAV p.ri- 
stačiusios Ispanijai tik 1 šautuvą ir ROD šovinių. Tai buvęs privataus 
asmens užsakymas.
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PABALTIJO'UNIVERSITETAS GAVO VARDĄ
Hamburge įsteigtasis Pabaltijo Universitetas, kaip praneša "L.Žinynas”j 

gavo vardą^ir vadinsis "UHRRA Baltic University”. Profesoriai prašomi sku
biai pranešti savo sutikimą atvykti Hamburgo universitetan, nes dar dide
lė dalis to dar nėra padariusi. Taip pat ir studentai prašomi siųsti sa
vo prašymus, tiksliai nurodant fakultetą, skyrių ir semestrą. Adresas: 
UNRRA Baltio University, Hamburg, Karl Muok Platz 5, Doutsoher Ring, 
Zimmer 136.

JARPSTOVYKLINIS LIETUVIU KREPŠINIO TURNYRAS EEMPTENE
Sį šeštadienį ir sekmadienį Kempteno įvyksta didelio mąsto tarps t ovy ka

linis lietuvių krepšinio turnyras. Dalyvauja Kempten* lietuvių, latvių, 
estų, Muenoheno, Augsburgo, Memmingeno, Dilingeno, Hanau, Wiesbadeno ir 
Tuebingeno lietusių krepšinio komandos. Tai bus neoficialios visos Vokie
tijos lietuvių krepšinio pirmenybės, nes anglų zonos krepšinio vienetai 
yra žymiai silpnesni, Turnyro favoritai - Kemptenas, Hanau, Tuebingenas 
ir Wiesbadenas. Nugalėtojas žais su vietine stipria amerikiečių karitj ko
manda* Mūsų krepšinio komanda išvyksta penktadienio rytą, ’ . ♦

ĮVAIRIOS IR POLITINĖS ŽINIOS - ‘ ’
Vakar Nuernbergo teisme buvo aiškinami anglų avįaoijos karininkų, pa* 

tekusių vokiečių nelaisvėn, sušaudymas, tariamai už-mėginimą^pąbėgti is 
belaisvių stovyklos. Čia buvo paliestas ir tas' sušaudymas,*kupio auka bu
vo ir mūsų aviaoi jos-karininkas kpt,-Romualdas Marcinkus,

LONDONAS /IBS/. Anglijos komunistų dienraštis ’’Daily Worker" tvirti
na, jog krikščionių demokratų laimė j imas amerikiečių zonos rinklmųdsir 
įrodąs, kokia didelė dar raoių įtaka Vokietijoje,

Yra taip pat nuomonių, kad komunistų sąrašai tesurinką mažai balsu o 
tojų todėl, kad naoiai tebesą uždaryti. .

FRANKFURTAS. Komunistų partijos vadas Pieokas, kalbėdamas susirinkime 
Berlyne, pareiškė, kad buvę naoių partijos nariai, kurio ųėpa padarę pr&- 
eikaltįmų/bus priimami į komuni&tų part i ją,jjusir lakusio ji4protestuodami, 
prieš šį partijos nutarimą, sukėlė triukšmą. Berlyno radijas prieš keletą 
dienų paskelbė, kad visi ‘ hitler jugend ai iki 25 ratų, amžiaus yra amnes
tuojami ir gali užimti įvairias įstaigų vietas,

GLEN SLLYN /INS/. R.G.Farnsworth, JAV raketinės draugijos pirmininkas, 
pareiškė, jog dabar mėnulis dar niekam nepriklauso, bet pirmas žmogus', ku
ris pasieks mėnulį, galės reikalauti jo. Jei vyriausybė, mus finansuos, 
už trijų metų mes siusime į ten raketas - tvirtina Farnsworth.

PRANKSURTASc Suomijps prezidentas Pasikivį vienoje savo kalboje psv- 
eiūlė buvusiai Sovietų Sąjungos pasiuntinei Svedijoje, poniai Aleksand
rai Kolonfai, suteikti 194.6 motų Nobeliq premiją,

WASINGTONAS; Iš JAV valstybės departamento pareikalauta paskelbti
8.000 dokumentų, atrastų Berlyne, tekstus. iš jų, esąT paaiškėja, jog
V 1 pradėta leisti iŠ Ispanijos.

SANTIAGAS /UP/. Ryšium su neramumais-Čilė je,areštuota eilė sooialis- 
tų ir kgmunistų senatorių.

PARYŽIUS. Prancūzų vyriausybė davė sutikimą ispanų emigrantų .min.pirm, 
Dr^Jose Girai apsigyventi Prancūzijoje, Ispanijos sosto pretendentui Don 
Juanui anglų vyriausybė davė leidimą nuvykti iš Londono neaprėžtam laikui 
į Portugaliją. .

- Visos kvalifikuotos, gailestingosios sešbirys, kurios norėtų dirbti 
naujojoje DP ligoninėje, turi registruotis vasario 2 d, 10 vai, pas Dr, 
Tizon UNRRAoje 33 kamb.

- Gauta "Mūsų Kelio" Nr,3.Užsiprenumeravusiems išnešioja vaikai,
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