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GRAIKIJOS KLAUSIMU PAR NEPASĮSTŪMĖTA I PRIEKĮ
LONDON Ai. Ir vak=r vakare įvykusiame Saugumo Tarybos posėdyje byla dėl 

Graikijos arba, kaip ji dabar jau daugiau laikoma, D."ritani jos reabili
tavimo bylą'nė trupučiu nepasistūmėjo į priekį. Kad D..Britani ja, laikyda- 
ma savo karinius dalinius Graikijojoxnegrąso .pasaulio taikai ir saugumui, 
tokios nuomonės yra priėję visi, :.a Višinskio, Saugumo Tarybos nariai, 
bet nutarimo jie negali padaryti, nes tam kliudo tas pats Višinskis, kuris 
naudojasi ta nelemta veto toise, kuri gali būti ir toliau didžiausia kliū~ 
tis sėkmingam Saugumo Tarybos darbui. Paskutiniu radijo pranešimu,, k ev Inas 
ir Višinskis tos bylos., reikalu yra kreipęsi Į savo vyriausybes’. Saugumo 
Taryba, šį vakarą dar kartą susirinks pcsėJžic dėl šios bylos užbaigimo, 
da-t ar tai bus, paskutinis posėdis - dar neaišku.

Dėl Šios bylos .Londono "Times" rašo, lead usanti gana keista situaolja, 
kai viena kuri d idžl'o ji'- valstybė agemo iž ia'nt i kitą tokią ir, šiai pasta
rąja! norint apsiginti nuo te šmeižto. Šmeižikė imasi veto teisės.

Saugumo Tarybą yra gavusi naują bylą: Sirija ii* Libanonas kreipėsi su 
prašymų apsva.rštyti britų ir prancūzų karinių dalinių laikymą jų teritori-- 
joj«. Šios abi šalys reikalauja greito minėtų dalinių atitraukimo. Prieš 
įteikdamas savo pareiškimą, jos kreipėsi į L.Britaniją ir Prancūziją su 
paklausimu, ar Šios didžiosios valstybės n*ra priešingos jų žygiui.aD. 
Britanija ir Prancūzija davė teigiamą atsakymą.

Šiandien UNO pilnatis kartu su Saugumo Taryba rinko Tarptautinio Tols- ' 
mo narius. Jiį turėjo išrinkti 15. Užvakar įvykusiame milltai-lnėe komisi
jos posėdy jo jos’‘pirmininku išrinktas anglas admirolas H.Moore. •

Uragva’jus pa.>roš“ė UNO pilnaties susirinkimą apeliuoti į Nu^rriborgo ka
rt nusikaltėlių tribunolą, kad šis pakeistu mirties bausmę nacių karo nu
sikaltėliams į kalėjimą iki.’ gyvos- galvos ■, Viešos ogzokuaijos esąs demora
lizuojąs spektaklis . .. ? '

BADO ŠMĖH-4 SLANKI OJŲ ĮROPOJĘ • r. j. .
LONDONAS. Siomi.. dienomis,J1ondone iškilo nauja problema,'kurios- šešė

lyje gali nublankti Sovietų Sąjungos skundas prieš L.Britaniją. Vašingto
nas ir Lpridonas kartu paskelbė-' kokioje baisioje oadėtvje yra atsidūręs 
pasaulis maitinimosi atžvilgiui čagal paskelbtus duomenis, vien kviečių . 
šiais metąis normaliam maitinimui i trūksta 5 milo: tonų. Vien tų priemo
nių, kurių-žada imtis Amerika ir Britanija, įvescamos kai kurių maisto 
produktų'.normavimą, nepakaksią. Vakar š is i problemai spręsti Londoną bu
vo susirinką penkių didžiųjų valstybių atstovai. D-uritar.i ja gavo -orita-. 
rimą šiuo reikalu kreiptis į ’UNO-kuri turės rasti priemonių pasauliui, 
ypao Europai, nuo,-katastrofos išgelbėti.

Kaip vakar bri^šu mai,£ininfcr minister is pareiškė, jei nebus imtasi prie
monių, tai tūkBt8?^Jįai v^rų.ir‘moterų’išmirs, o vaikai,kurie nėra niekuo , 
mums nusikaltę,išaugs paliegėliai.

Žemuosiuose Rūmuose anglų vyriausybę kritikavo opozicijos vadas Edenas 
už tai,, kad ši taip ilgai slėpė•tikrąją padėtį apie maitinimosi sunkumus.

BERLYNAS /UP/.Berlyne pasklido gandai, jog juodojoj rinkoj pardavi-’ 
nėjama žmonių mėsa - Dešrelių ir kepsnių pasiūlymas esąs labai pakilęs.

FAiNKFURTūS . 4 .landžio mėn. 1 dieną septintoji. JAV armija bus atleis
ta nuo visų okupacinių pareigų, kurias perims trečioji armija.
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NAUJAS"GINTARŲ" NUMERIS
Haffkruge išėjo penktosios "Gintarų” knygos, literatūrinio žurnalo gruo

džio mėnesio numeris. Žurnalu redaguoja JT.Aruminas. Turiny - J.Babicko, J. 
Krumino, M.Gobuvaitės, V.Gervydo eilėraščiai, Belės Mazalaitės, B.Gražulio, 
F .B ever avižiaus novelės. Dr .V.Manelio straipsnis "Pastabos apie žemės ūkių 
didį.”, P.Stuopio straipsnis "Lietuvos ir Lenkijos valstybės žlugimas 1795 m’.’ 
ir kt. Duodama vertimų iš F. Busoni, Paul Verlaine, An tun Branka S imi o ir H. 
VZ. Longfellow.

Tas pats Spaudos Darbuotojų Sąmburis Haffkruge išleido /spausdintą rota
torium/ Bernardo Brazdžionio eilėraščių rinkinį vaikams "Tėvų nameliai”.

Abu leidiniai gausiai Iliustruoti dali. a.M.Šimkūno.
AUGSBURGE įvyko Lietuvos ūkio ir techninio atstatymo suvažiavimas. Buvo 

tariamasi ir diskutuojama žemės, ūkio, pramonės, miškų ūkio ir kitais klau
simais .

ZEMPTENE gyvenąs A.ZLimas neseniai rotatoriumi išleido Lietuvos geografi
jos vadovėlio sutrumpintą leidimą.

MUENQHENE gautas pirmasis transportas Amerikos lietuvių /BALF/ surinktų 
įvjil»lų aprangos daiktų. Yra drabužių, batų ir kt. Daiktai daugiau ar mažiau 
panešioti.
• Ivairioa^r politinės žinios

LONDONAS, kai tik bus gautas iš Rumunijos vyriausybės pažadinta atsakymas 
į Anglijos ir Amerikos notas, kuriomis šios dvi valstybės pripažįsta dabarti
nę, Grozos vadovaujamą, vyriausybę, šių notų turinys bus paskelbtas. Rumuni
ja savo atsakyme turi pasižadėti, kad jii vykdys visas tuos įpareigojimus, 
kurie yra jai uždedami trijų didžiųjų valstybių susitarimu Maskvoje. Kuo grei
čiau padaryti rinkimus, grąžinti spaudos, žodžio ir religinės praktikos lais
ves*

LONDONAS. Argentinos vyriausybė išleido atsišaukimą į tautą, ragindama su
vartoti mažiau mėsos, kad būtų galima padidinti eksportą į Europą.

NE7-YQRKAS. Vakar JAV ministerių kabinetas buvo susirinkęs nepaprasto po
sėdžio aptarti maitinimo ir pagalbos Europai klausimus.

NE^-YORKAS. Prezidento Truman o įsakymu iš 3.500 vilkikų Nevr-Yorko uoste 
91 pereina valstybės -kontrolėn. Jau Šiąnakt šie vilkikai buvo perimti valsty
bės administracijos.

FRANKFURTAS. Netoli nuo Oppelno /Silezijoje/ rasti masiniai kapai, ku
riuose yra, apytikriais duomenimis .palaidota 190.000 rusų, lenkų ir kitų karo 
belaisvių. Tai naujas argumentas nacių vadiį byloje, įrodąs jų nežmonišką 
žiaurumą.

CAMBRIDGE /AP/. JAV Valstybės Departamento patarėjas G.L.-’arren apskai
čiuoja, jog DP repatrijaoija iš Vokietijos baigsis pavasarį. Tik po repą- 
trijaoijos bus galima ntstatyti pabėgėlių skaičių, kurie negali ar nenori 
grįžti į savo tėvynę.

PARYZTUS/UP/. Radijo vaidinimo "Atominis amžius” metu, Prancūzijos radi
jo klausytojų tarpe kilo panika. Siaubo pagauti žmonės išsiveržė į Paryžiaus 
gatves. Policija turėjo apsaugoti radijafono patalpas. Vaidinime buvo vaiz
duojami atominio karo baisumai.

WORLANDAS /UP/. Du amerikiečiai veteranai įteikė JAV vidaus departamentui 
prašymą leisti įsikurti Marso planetoje.

VZAŠINGTONAS /IRS/. Ispanijos erilinės vyriausybėš min. pirm. Jose Girai 
pareiškė, kad bet koks,mėginimas sugrąžinti Ispanijoje monarchiją, iškeliant 
Doų juaną, būsiąs pilietinio karo fakelu, Monarchija turinti per mažai pa
sekėjų, kad ji galėtų išsilaikyti be Franco ir jo armijos pagalbos.

BAD KISSINGENAS. Miesto gyventojai tufi visi be išimties žiūrėti filmą 
"Die Todesjmiehlen". Tikresnei kontrolei, visų žiūrovų maisto kortelės štam
puojamos * Šioje filmoje va i z d uo jam?. nacių žiaurumai.
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