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ir Atroji kliūtis jiaip Tąip apeita
Šiąnakt Saugumo Taryboje buvo baigta antroji byla: Sovietu Sąjungos 

skuųdas prieš D.Britaniją dėl Graikijos. Kitaip sakant, Bevinao ir Vi
šinskis, padavę viens antram rankas, aplenkė ir antrąjį kalną, Graiki
jos.kalną, kuris buvo pasidaręs neįveikiama kliūtimi, britu užs. reik, 
ministerial užsispyrus priversti Saugumo Tarybą padaryti aiškų sprendi
mą, pasasrkiant-į sovietų skundą. Nore šios nakties ’posėdyje dar ne vis
kas ėjo sklandžiui, bet susikirtusių šalių atstovai* Bevinas ir Višins
kis, po vakarykščio susižinojimo su savo vyriausybėmis, buvo nuolaides- 
ni. Paskelbus pereinamą ją formulę, kuria Taryba nutarė imtis sekančio 
darbotvarkės punkto, Ukrainos skundo prieš D.Britaniją dėl Indonezijos, 
Bevinas ir: Višinskis padavė viens antram ranką, -pareikšdaini savitarpio 
sutarimą, otettinius paplojo Višinskiu! per petį, o visi kiti posėdžio 
dalyviai lengviau atsiduso.

Nors ai’Škaua sprendimo šioje byloje ir nebuvo padaryta, bet po deba
tų buvo prieita nuomonė, kad visi 'Saugumo Tarybos nariai yra įsitikinę,’ 
jog D.Britanija?,laikydama savo karinius dalinius Graikijoje, negrąso 
taikai.

Sį vakarą Saugumo Taryba susirenka trečio iš eilės klaus imo svarsty-. 
ti”f- Ukrainos skundo prieš D.Britaniją dėl jos karinių dalinių veikimo 
Indonezijoje. •,

' United Press, rašydama apie Saugumo Tarybos sutiktus sunkumus Grai
kijos byloje, pabrėžia, jog UNO Saugumo Taryba ateinančiais, mėnesiais 
ir metais turės dar daug audringų sesijų. Tai, atrodo, yra’neišvengiama, 

■ nes daugelis problemų Viduržemio jūros srityje, viduriniuose ir toli
muosiuose Rytuose yra tiesiogiai susikirtimai tarp dviejų ar daugiau 
Didžiųjų Penkių narių. Nemaža rūpesčių sukelia ir taikos “sutarčių prob
lemos, ypač ryšium su Italija. D.Britaniją ir JAV nori Italijai suteik
ti kuo lengvesnes sąlygas, o Jugoslavija ir Sovietxx Sajtujga reikalauja 
reparacijų. Be to, sovietai pareiškė savo pretenzijas į Tripolitan!ją, - 
Eritrėją, Dardanelus ir, gal būt, Dodekaneso^salas.

’UNO pilnatis ir Saugumo Taryba savo posėdžiuose išrinko trylika iš 
penkiolikos numatomų teisėjų Tarptautiniuose Teisme Rūmuose. Sekančio 
balsavimo metu bus išrinkti kiti du teisėjai, išrinkti: Kinijos, Ru
sijos, Egipto, Prancūzijos, D.Britanijos, Brazilijos, Belgijos, Meksi
kos, N. Ze land i jos, Kanados, Jugoslavijos., Čilės ir EI Salvadoro teisi
ninkai .

TRAUKAS PASKELBĖ TAUPYMO PROGRAMĄ
VASIN GTON A3. Vakar vakare JAV prezidentas Trumanas paskelbė d ear jalų, 

punktų maisto reikmenų taupymo programa. Toji programa priimt-.; ryšium 
sų numatyta'Europai, teikti pagalba* Programa numato uždrausti v kviečių, 
ir kitokių javų naudojimą alkoholinių gėralų ganytai. Kad Euro-ai-būtų 
galima daugiau “mėsos pristatyti, iŠ karo ministerijos, bus perimti at
liekami laivai šaldytuvai. ■ .

LONDONAS. Prie britų minister^ kabineto sudarytas, specialus komite
tas • 'maitinimo reikalams svarstyti. Apie 140 milijonų Europos gyven
tojų greitu laiku nebeturėsią iŠ ko pakankamai maitintis.

LISABONA. Madrido monarchists! surengė triukšmingas demono t rabi jas 
‘ryšium su Don Juano atvykimu į Portugal! ją.
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KINIJ^ EINa DEMOKRaTIJ'6 KELIU
Patariamoji komisija, kurioje yru atstovaujamos visos Kinijos partijos, 

sausio 31 d. nutarė Kinijoje įvesti daugelio partijų sistemą ir kartu su 
komunistais sudaryti koalicinę vyriausybę. Tuo baigiasi Kuomintango parti^ 
jos, kuri buvo didžiausia ir skaitėsi vienintele vyriausybės partija, vieš
patavimas. Ji valdė Kiniją lb metų. Patariamoji komisija, kurios paskuti
niam posėdžiui pirmininkavo pats Ciangkaišekas, nutarė, kad visos partijos 
turi drauge dirbti ” taikingos, tvirtoj ir demokratinės Kinijos atstatymui".

Komunistų delegacijos atstovas gen.Cu-Eh-Lai pareiškė, kad Kinija dabar 
yra pakeliui į demokratiją ir armijos sutautinimą. Ciangkaišekas, kurio 
paraginimu vyriausybės partija priėmė šios konferencijos nutarimus, pa
brėžė, kad visoms kinų part i joms yra leista esamų įstatymu rėmuose visame 
krašte bet kokia veikla' ir propaganda. Slaptų būrelių ir jėgos naudojimo 
laikai yra pasibaigę ir jis tikisi, kad ateity nebebus sudarinėjamos jokios 
slaptos organizacijos ir privačios armijos. Naujoji kinų konstitucija ga
rantuos visiems kirams asmens, minties, tikėjimo, kalbos, spaudos, susirin
kimų laisves ir motorų lįgybę prieš įstatymus.

Naujai sudaroma koalicinė vyriausybė turės, kaip laikina, tol pasilikti 
darbe, kol įsigalios naujoji konstitucija. Tai tikimasi padaryti šešių mėn. 
laikotarpyje. Turi būti sudaryta tautinė armija, susidedanti iš 50-60 divi
zijų. Visi daliniai krašto ginybai turi būti kontrolėje vieno ministerio, 
kuris neturi būti kariškis, kirmija priklauso nuo civilinė! valdžios it bet 
koks maišimasis į politiką jai bus griežtai uždraustas. Gen.George Marshall, 
prezidento Truman o pasiuntinys Kinijai, bus patarėju komisijos., kuri Kini
joje craves karinę reorganizaciją.

Gegužės 5 dieną bus atidarytas naujasis Tautos Susirinkimas. Jame daly
vaus 2.050 atstovų, iš kurių 900 iŠ senojo Kinijos parlament!, daugiausia 
Kuomintang oartijos, 300 atstovų bus renkami naujai. Be tų, bus dar 150 
atstovų iš pasienio sričių - Mandž iūri jos, Formozos, Jeholo ir Jenano. Pa
vienės partijos siųs dar 630 atstovų: Kuomintang partija 220, komunistai 
150, demokratų lyga 120 ir Kuomintangui arti stovinti jaunimo partija 10C. 
ant partinės organizacijos gaus 70 vietų. Bus įvesta dviejų rūmų sistema, 
susidedanti iš Kontrolinės Komisijos Rūmų, renkamų tautos, ir Įstatymų Lei
dimo Rūmų.

Šis Kinijos susitarimas pasukti Į demokratinį kelia,, skaitomas pirmu Ki
nijos istorijoje, išspręstas ne ginklu, bet derybose prie stalo. Prie to, 
beabejo, daugiausia prisidėjo JAV pasiuntinys Kinijai Marshall.

ĮV-JRI03 IR POLITINĖS ŽINIOS
PŠRŽZIUŠ .'-Trane ūži ja' atiduosianti UNO Žinion .Afrikos kolonij-.Kamerūną 

ir Togo.
BUKJiEŠTAS. Ministeriij kabinetas svarsto atsakymą į D.Britanijos ir JAV 

notas dėl Rumunijos vyriausybės pripažinimo. Nuo šito atsakymo priklausys, 
ar šios dvi valstybės pripažins dabartinę vyriausybę ar ne.

LONDONAS. Pereitą naktį tarp 4-6 vai. buvo nutrūkęs bet koks radijo su
sisiekimas tarp JAV ir Anglijos. Tai pasekmė saulėje pasirodžiusioj dėmių, 
.apie tokią galimybę buvo iŠ anksto pranešta.

LONDONAS. GrAenwioho observatorija stebi pasirodžiusią .kometą, kuri esan
ti du kartus didesnė už saulę. Ji esanti pastebėta Didžiojo Lokio žvaigždy
ne .

LĮETOVĮaI SPORTINĮNM... LAIMĮ
Bavarijos vokiečių krepšinio pirmenyoėse dalyvavo ir dvi lietuvių koman

dos. Jos supylė jau kelias vokiečių komandas 100 taškų, skirtumu ir sukėlė 
nustebimą ir susižavėjimą vokiečių publikoje ir spaudoje. "Schwabische Zei- 
tung" lietuvius vadina ’’Litauisoho Basketball Kuenstler” ir prie šimtinių 
pasekmių prideda net po tris šauktukus.

- Ryt 19 vai. ekonomistti patalpoje "F” r, rūsyje A.Valtkųs skai tvo pa»- 
skaitą "Darbininkų ir tarnautojų gyv.namų statybos kreditavimas" .Įė jimas 
laisvas.
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