
raina 25 ;>f.Kitur 30 "f.Nr. 29yb3y.II metai

Iseir.F. kasdien,bo švontač 
Redaguoju Re iak. v .Kolegija 
Lc!dzia”Jiedra'.’ Permitted

■JOVIETU JUNGOS I.’: D.BRIT-JilJOS susiet'itimab bėganti gera naujiena
Dėl Sovietų Sąjungos s&undo prieš D.^ritaniJą susidariusi aukšta poli

tinė įtampa ir po pirmojo, pereitą p enk t .dionį įvykusio Saugumo Tarzuos po 
sėdžio no tik neatslūgo, bet dar laoiau -»adidėjc ■ ar per šiandieninį pose-4 
dį bus pasiekta atslūgimo dar neaišku. Diplomatinių korespondentų nuomo
ne, nei Višinskis, nei dovines nesą linkę nuo savo užimt pozicijų nesi- 
traukti, tie Jų, šiandieniniame Saugumo Tarybos posėdyje dar kalbės Stetti- 
nlus/JAV/, nidault /Prancūzija/ ir Kanados atstovus. Pr-noŠimu is Londono, 
nors pakeliui dėl nepalankių kelionei oro sąlygų, kuriam laikui sustojęs 
Romoje, vis d-.lto į posėdį suspėsiąs atvykti ir naujasis Graikijos uzs. 
reikalų ministeris"Rendis. ,

Kasydamas apie Sovietų Sąjungos ir .ingii jos susikirtimą byloje del Grai
kijos, York Times" sako, kad šis susikirtimas nešąs gera naujiena. f 
~>et to susikirtimo rezultatui galį būti teigiami. "Daily Herald", d: rbo 
partijos organas, laiko teigiamu dalyku tą aplinkybę, kad toks Derino at
virus politinių problemų palietimas esąs ženklas, kad daugiau jau linksta
ma pereiti iš slaptosios diplomatijos į viešąją.

Maskvos spauda, kaip praneša sovietų radijas, Višinskio pozicijas P*" 
laiko ir britų dalinių buvimą Graikijoje apibudina kaip kišimąsi į Graiki
jos vidaus reikalus,, ne to, graikai, britiį dalinių buvimo paskatinti, gra
sina,. ir savo kaimynams. . .

Pasaulinės profesinės sąjungos atstovavimo klausimas UNO organizacijoje 
Šeštadienio pilnaties posėdyje buvo c^r kartą peržiūrėtas ir perduotas 
politinei komis! jai'persvarstyti. Pabėgėlių klausimą ir toliau svarsto so- 
oialinė-humanitarinė-kultūrin 6 komisija,

UNO pilnaties posėdžiai, atrodo, bus baigti šią savaitę. Gausumo Tary
ba posėdžiaus iki kol bus išspręsti Jai pateiktieji klausimai, šiandien 
pirmo posėdžio susirenka UNO generalinis štabas. Komisija, kuriai buvo pa
vesta parinkti nuolatinę buveinę JAV-se, grįžo į Londoną padaryti pranešime 
Tuo tarou laikinai parinktas New-Yorkas, Nuolatinė buveinė bu., apie 50 km 
į vakarus nuo Now-Yorko.

is Maskvos išvyko pr^cukijog Pasiuntiny..,
PARYŽIUS. Pranešama, kad Prancūzijos pasiuntinys Sovietų Sąjungai gen, 

Ca'troux iŠ Maskvos išvykęs. Jis nesąs galutinai atšaukt<os, bot jam Par-v»« 
žiuje esanti paskirta speciali misija.

■ paskirtas oRITų ambasadorius Maskvai
LONDONaS. Nauju britų ambasadorium Sovie tų Sąjungai paskirtas sir Mo-- 

rice Peterson, iki^Šiolinls britu ambasadorius Turkijoje.
amerikiečiai kviečiami imtis taupumo priemonių
UiP-YORKAS. Ryšium su pranešimu, kad Europos pagalbai reikia pasiųsti 

17 milijonų tonų kviečių, amerikiečiai kviooiami taupyti duoną. Y ienas 
vyriausybės pareigūnas, kalb ė d amas per radiją, pažymėjo, kad Amerika turi 
grįžti prie maisto produktų normavimo.

HUKARE JT.13. Rumunijos vyriausybė ti’kisi, kad greitu laiku ji bus Ame
rikos ir Anglijos pripažinta, nes ji esanti įvykdžiusi Maskvos konferenci
jos nutarimus: vyriausybė yra papildyta dviem opozicijos nariais. Po kelių 
javaičių bus išleistas pirmas opozicijos laikraštis. .-plūdos cenzūra dar 
i;r.raa panaikinta,
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Ls^sKaU-TU V.aDU 1946 metų y .. ario mėn. 1-2 d.d. suvažiavime s^ip su
tarta’ dAl skautų vadovybės: 1/Vyriausias organas - Taryba su vykdomuoju 
los organu Pirmija. 2/ Vyriausioji Skautininko su skaučių vadija - skaučių 
vadovavimo organas. 3/ Vyriausias Skautininkas su skautų vadina - skautų 
vadovavimo organas ir ši vadija vykdo skaučių vadijos funkcijas, kol pasta
roji bus suorganizuota, 4/ Pirmi jos pirmininkas. -vyr•. s £tn. Doo. J.Kupno- 
nis. 5/ Vyriausias Skaut Įninka s v_- vyr. sktn. Doo .Dr .VP.Čepas. 6/ Vyriausia; 
Skaut ininkė' - vyr. sktn. Dr.Eš .Zilinski enė. - . .

- Lietuvių suorganizuotas UNER-aos globojamas pastas porsizėle į 
patalpas, "a" r. I a. 19 kamb. .. ... .

• ■ Vaikų virtuvėlei reikalingos prityrusios virėjos, rus mokamas 
n imas ir duodamas UNRRao.s maisto davinys. Užsirašyti iki vasario 7 
bloke 14 kamb. nuo 1.0-12 vai.

naujas

atlygi- 
d. JI

Perklausykime aikštėje nuo ryto iki vėlaus vakarėlio po purvus sviedi- . 
ni besivaiinė j ančių vaiku. Išgirsimo juos taip, besikeikiant, kad pačiam 
nejauku pasidaro ir apsidairai, ar daugiau tos t 0-. npgiral., Ir imi galvoti: 
iš kur jie visus tuos žodžius išmoko? ..to susieidami su lenkų ar kitų.sve
timtaučių vaikais'-' ■ Si: prielaida dažnai esti tikra. Tačiau dar dažniau 
išgirstame tokių ’’pagražinimų^' kuriuos vaikai galėjo išmokti tik is savo, 
tautiečių ir, gal imas dalykas, visiškai savo šeimoje , ką galima pagalvoti 
apie šeimą, kuri, užuot vaikus išmokiusi skaityti ar rašyti, pirmiausia 
juos išmoko keiktis? . t 3 ,

Švarus kambarys, viskas gražiai sutvarkyta ir žmones atrodo nieko sau. 
Bet. staiga kad tėkš kokį keliaaukštį, rusišką, net langai subarta. Pasako
jasi va savo pergyvenimus, įvairiausius įspūdžius - ir štai salia viso to 
ima pasakoti tokį riebų anekdotą, kad jo akys net pasitenkinimu žibu ir 
lūpos Čepsi. 0 ant grindų žaidžia valkai ir pakėlę galvas klausosi, ką taip 
jo gudrus tėtė ar kaimynas pasakoja.

Taip auklėjama ir auklėjamas!... liks.
ĮvJįlOS IR POLITINIS..ŽIBIOS
PARYŽIUS. Prancūzijos ūz’s. reikalų minister is šiomis dienomis Londone 

pradėsiąs pasikalbėjimus su atitinkamų valstybių delegacijų nariais dėl 
Reino ir Rūro kraštų out ar ptau tinimo . "

BUD-jPESTao. Naujasis Vengrijos prezidentas Tlldy .pareiškė, kad jo vyriau 
s.yoės uždavinys yra pirmiausia sukurti tikrą demokratinę santvarką, atsta
tyti užsienio pasitikėjimą Vengrijai ir pašalinti bot kurį judėjimą, kuris 
nebūtų suderintas su UNO dvasia.

ZAIRaŠ . Egiptas reikalausiąs reviduoti 1936 metų susitarimą sva U.Brita
nija , atitraukti britų kariuomenę ir prijungti Sudaną prie Egipto .

LONDONAS. Maskvos radijas, kritikuodamas britų - amerikiečių komisijos 
Palestinos klausimams svarstyti darbus, pareiškė, kad arabų, pa sau 1 is nori
ma suorganizuoti prieš Sovietų Sąjungą.

NI?w-YORKaS .• Šią naktį 8.QJ0 Nevr-Yorko uosto darbininkų, dirbančilų vil
kikuose, paskelbė streiką. Sis streikas sutrukdys kuro ir.dalinai miaisto 
pristatymą į New-Yorką.

LONDONAS. britu specialus pasiuntinys Javoje Clark Kerr tarėsi svu^olan- 
dij gubernatoriumi van Mook Olandų. Indi jos reikalais. Iš neoficialių šalti
nių pranešama, kad j^s turėjęs papima tymą ir su indonesų judėjimo vardu.

"FRANKFURTAS. Iš Cekoiovaki jos ir Vengrijos.į amerikiečių zoną atVF’ksta 
kasdieną po 1 transportinį traukinį vokiečių.

IRANKFURTAS. "Leuna" įmonės Saksonijoje, sovietų karinės vyriausybė® pr-. 
■nešimu, vėl dirba. 'Gaminamos trąšos ir siete tiklo .benzinas.
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