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BRITŲ VlRInUSYBiS IR TaUTa REIX..iLaUJA AI £QUS SPRnNDIMO ,+-.y. ,
Ir pp vakarykščių debatų. Saugumo Taryboje neprieita prie galutinio 

-sprendimo Graikijos reikaluose, nors debatai ir užtruko daugiau kaip 7 
valandas. Saugumo Tarybai dar tenka kartą susirinkti sį vakarą ir mėgin
ti toki swandima padaryti, jei iš viso jis bus įmanomas. Aiškaus spren
dimo D.Britanijos užsienių reikalų minister!?; *evixas vakar pareikalavo 
ne tik vyriausybės vardu, bet ir visos britų tautos vardu, nes visa bri
tų tauta esanti įžeista sovietų mesto kaltinime.

Po sovietų delegato Višinskio, britų - Beviv.o ir graikų - .ignices 
ou, JaV nuolatinis atstovas Saugumo Taryboje "t ottlniua mėgino rusti 
išeitį iš keblios pad ėtiesz siūlydamas padėkoti kalbėt o jams uz padeTies 
nušvietimą ir nesiimti tolimcnaių žygių, Su tokia rsottmiaus pasiulymu 
britų užs." reikalų minis toris nesutiki). Buvo pateiktas lenkų delegato pa
siūlymas, kuriam pritarė tik vienas Višinskis. Pagaliau buvo pateiktas 

.Egipto pasiūlymas, kuriame buvo pasiūlyta pasi saly ti, kad 1>. jri tani ja tai
kai negrąso. Su tuo sutiko visi Saugumo Tarybos nariai, išskyrus Višinskį, 
Čia Višinskis paabejojo, ar toks sprendimas galima padaryti, r, o s jis 
balsuosiąs prieš, arba .tikriau, jis pasiremsiąs veto teise, kuria gali pa
sinaudoti nuolatiniai baugumo Tarybos nariai. Posėdis tada buvo pertrauk- 
tas iki šio vakaro 9,30 vai. Iki tol turės būti išsiaiškinta, ar šiuo at
veju Sovietų Sąjungą gali pasinaudoti veto teise, ar ne, nes ji yra skun 
dėja,

LONDONAS. Londone paskelbti Anglijos tiekimų duomenys Sovietų sąjun
gai. Kuo 1941 iki 1944 metų Sovietų Sąjungai buvo pristatyta ginklų,, me
dikamentu, maisto ir kit. 77 mil, svarų sterlingų sumai. Pažymėtina, kad 
šiii reikmenų siuntimas į Sovietų Sąjungą pradėtas dar prieš pauirasa'nt 
t it kimų šit artį. *

LONDONAS. Aukščiausios Sovietų. Tarybos pirmininkas Kalininas laikrao- 
tyje "Bolsevik" puola viso nasaulic socialistus, pavadindamas juos reak
cionieriais.

LONDONAS. Ispanijos exilinės vyriausybės min. pirmininkas Dr. Jose 
Girai pareiškė, kad jeigu tarptautinė diplomatija neįstengtų išrišti^ 
Ispanijos klausimo, tai oxilin* vyriausybė su savo 40.000 ginkluotų sa
lininkų Ispanijoje pašalins dabartinu krašto santvarką,

LONDONAS . Iš Teherano pranešama, kad greitu laiku į Maskvą išvyka-per
sų delegacija.,. vadovaujama naujojo mlriisterio pirmininko,

LONDONAS. Sį vakarą per anglų, rudi ją kalbės maitinimo-mini st s ris aplo 
maitinimo padėtį Anglijoje.

MaSKVA. Tassas praneša, kad EAM partija Graikijoje išleido ąts išauki - 
mą, perspėdama sava narius r.uo galimos antrosios Baltramiejaus nakties, 
kurią rengianti monaroliistų partija. Viename mi ;te, kaip pažymima at- 
Bi Šaukime j monarchist ai daly ją, ginklus savo šalininkams, vyriausybės 
policijos priežiūroje.

ROMA, Italijos ministerio pirmininko pavaduotojas pareiškė, kad kovo 
men, Italijoje būsią 2,5 milijono bedarbių. Nedarbo priežastimi yra 
akmens anglies trūkumas krašte,

BERLYNAS. Sovietų karinės vyriausybės įsakvmu, rusų zonoje bus stel-' 
giami liaudies universitetai.
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MQSU STOVYKLOJE LAUKĖSI %U1> .DR.KONCttfS , '' ... —-
Vakar, II.4 d. į mūsų stovyklą buvo atvykęs seaįai -4a&fW3 uve^jg- 

.Amerikos Lietuvių Šalpos organizacijos BALF-o atstovas ,kųn•I’r'4^1n.airLav 
lankymosi tikslas - susipažinti su tremtinių padėtimi, painioimuoti 
tremtinius apie šalpos darbą, kurį jau yra atlikęs BALFas. Gerthamasig 
svečias apžiūrėjo lietuvių gimnaziją pamokų metu ir trumpai kalb^o 
ruomenės susirinkime .

WIESBAXENO "LTT1 JANIO A" KEMPTENE LAIMĖJO TRECIĄ VIETĄ
Vasai-1 mėn. 2d- Kemptene prasidėjo stipriausių Vokietijos lietuvių ko

mandų keeps’nio turnyras. Erdvioje ir puikiai įrengtoje krepšinio salėje 
išsirikiavusias astuonias komandas■ pasveikino ir turnyrą atidarė Kempt ci
no lietuviu -stovyklos pirmininkas Pabedinskas. Vėliau kalbėjo UNRRAos t iš
rėkto r ius La Graną. Po oficialiosios dalies prasidėjo žaidynės. Pirmosl.be 
susitiko .Yieych’d.no ir Memmingeno komandos . Muenoheniočiai laimėjo visai 
lengvai 7<.:?.G.. P"1 Šių rungtynių žaidė Wiesbadeno ’’Lituanioa” su Dillinge- 
no lie tuvi'-xs u Mūsiškiai laimėjo užtižFintai 43:26 /ll:9y . Kęmpteno koman
da, kurioje žaldš'.a rinktiniai mūsų krepšininkai, nugalėjo latvius 64:1q. 
748:67. Po to .uanlo?" stojo kovon prieš judrius Muenoheno krepšinin
kus, is kurių -jTi-j.'- pasižymėjo Grybauskas, vienas pelnęs 21 tašką. Rungty
nių rezultatas 43:28 /23‘lky, Muenoheno naudai. Komptonas po gražios kd^ 
vos įveikė Tuebin<a.ną 53’2 Sekmadienį tūkstantinė žiūrovų minia stebė
jo stalo teniso turnyro finalą, kuriame And’i ui is m nugalėjo Gerulaitį. 
Dėl trečios krepšinio vietos susitiko Tuobiiige.no ir WLej’badano ’•Lituani- 
o’ob" penkiukės. Mūsiškiai, ypač pirmam kėliny įe, parodė pu ii^i f?us i Žaidi
mą, nenutrūkstamą spartą ir atkaklų dengimą. Stipri luecingeno komanda 
pralaimėjo net .51:22 /21:4/. Taškų mūsiakians pelnė Vartai.: 17, Labanaua— 
kas 12, Landsbergis 10, Puzinauskas II 6, Blankus 6. Finale Kempteno ko- ■ 
manda, po itin aukštos klasės žaidimo, nugalėjo Muenoneną 63:26, Po rung
tynių laimėtojams išdalytps dovanos. Po to įvykusiame.kuuouvtn programą 
atliko Augsburgo ir Diįlingeno menininkai.

"VHESBADENES LATVIESU ZINAS” Nr.26 rašo: "Mūsų redaktoriui Stuvęklcę 
ligoninės atidarymo proga teko kalbėtis su aukštu JAV .aro minister 1 jos 

’ viršininku, kuris iŠ V/ašingtono yra atvykęs Vokietijon inspektavimo tiks
lais. Sekančią dieną jam buvo įteikta stovykloje paruošta Latvijos pažan
gos nepuikia usomyb ės ^me Jais statistika ir Goldman o atsakymas vokuotų spau
dai dėl puolimų prieš baltus. Tai karo ministerijas atstovą sudomino *•*' ’ 
jis pareiškė savo nusistebėjimą Latvių padaryta didele pavl-uaga ūkio ir 
kultūros reikaluosePlKlausy<2amas pateiktus paaiškinimus dėl lo.tv?4i per
gyvenimu tiek pirmame pasauliniame kare, tiok neseniai rusu - vokiečių 
okupacijų metu, karo ministerijos atstovas pareiškė, kad visa tai sutin
ka su jo turėtomis iki šiol informaoijomis ir patikino, kad jo vyriausy
bė Europos aplinkybes ir Baltijos valstybes pažįstanti labai gerai. Jis 
išreiškė geriausias viltis mūsų ateičiai. Po trumpo apsilankymo jis grį- 
šįąsVVašingtonan ir savo bendradarbius ctų>aši»diuaią<» «u t irrJ. garniu Žinio
mis".

ĮVAIRIOS IR POLITIKĖS ŽINIOS
NUERNBERGAS. Nuernbergo karo nusikaltėlių teismo sargybos žymiai sustip

rintos. Pristatyta daug kulkosvaidžių ir. tankų. amėrįkieČių žvalgyba yra 
gavusi žinių apie planą užpulti teisiną ir pagrobti auxstuoeius naoius. 
Nepatvirtintais gandais, SS ir kiti daliniai, uždaryti stovykloje 20 
angliškų mylių nuo Nuernbergo, planavo pabėgimą ir įsilaužimą į huernber- 
go teisiną.

LONDONAS. Vakar Olandija pripažino provizorinę Austrijos vyrihusybę.
LONDONAS. Prancūzija pasirašė su Suomija prekybos sutartį.
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