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LCiOOIiL POLITINĖ IT*MPa ATSLUGUSI
Vakar Saugomo Tarybai susirin’cus eilinio posėdžio, is karto buvo jun

tamas politinės įtampos atslūgimas. Nutarus įtraukti dcrbotvarkėn Siri
jos ir Ii basono pareiškimu svarstymą, buvo pereita prie Ukrainos skundo 
prieš D.Brit.ni j:, dėl Indonezijos svarstymo. Pirmasis kalbėjo Ukrainos 
delegacijos p ir..-.Įninka s I-ianuilskia . Jis visų nustebimui ne tereikalavo bri
tu dalinių atitraukimo i.: Indonezijos, o pasitenkino'pasiūlymu pasiųsti 
UliG komisiją reikalui ištirti. Po kanuilskio kalbėjo britu; uzs. reiK. mi- 
nląteris Bovinas, kadangi skundėjas ne tereikalaująs britų dalinių At Įtrau
kimo, tai es._ galina konstatuoti, kač britų karinės operacijos Indonezi
joje negręsiančios taikai ir saugumui. Dėl "siūlomos i cs komisijos Bevinas 
pareiškė, kad tai jau esąs Olandijos, kaip suverenumo turėtojos Indonezi
joje, reikalas. Trecias i' eilės kalbėjo Olandijos atstovas. Jis ypač 
didžiai įvertino britu dalinių korektiškumą. Dėl komisijos - tai tokią • 
galėtų UNO pasiųsti, jei to įsakmiai panorėtų abi ginčo šalys, po dviejų 
valandų debatų posėdis buvo pertrauktas ir jo tęsinys bus ryt Vakare.

MAITINIMO REIKALAI - TARPT1UTINĖ PROBLEMA
LONDONAS. UITO pilnačiai atsiuntė pranešimą apie sunkią pasaulio'maiti

nimo padėtį UB32A0S vyriausias direktorius H.Lohmanas. Jis paprašė, kač 
UBO paskatintų tas šalis, kurios yta produktų tiekėjos, tiekti dar dau
giau. Lehman o "pareiškimu, vien kviečiu' šį pirmą pusmetį UNRRA tegalian
ti 5D procentų reikalingo kiekio.

Vakar britu; ministeris pirmininkas attlce painformavo apie specialiąją 
komisiją, kuri yra sudaryta D.Bri tani jos maitinimosi klausimams svarstyti. 
Jaritų vyriausybė teikia daug svarbos į Bevinui pavestų įteikti UUO-ai pa
reiškimą, knriuo siūloma susidariusią sunkią, maitinimosi padėtį spręsti 
tarptautiniu mastu ir glaudžiai bendradarbiaujant vis ore tautoms.

Dėl aliarmuojančios maitinimosi padėties jau yra atsiliepusios JAV, 
kurios tai padėčiai švelninti numatančios patiekti 6 milijonus tonu kvie
čių, ir Australija su Zanada, kurios mano eksportuoti javų tiek, kiek tik 
pajėgs savo geležinkeliais pristatyti į uostus.

kaip atrodo i': pranešimų, ypač didelė katastrofa yra ištikus incijos 
derliu*. Vien Had rašo provincijai, kuri šiąip pati išsimaitindavusi, trūk
stą vieno milijono tom; javu maitinimuisi.

RUDEEKO REIKALAUJA KUO GRIE3CIAU3laI NUBAUSTI JUCIUS
NUZRNBZRG^S. šiandien Nuernbcrgo byloje kaltinamąjį aktą pradėjo skai

tyti sovietų kaltintojas gen. Ručonko. Jis reikalauja pasmerkti na tik 
tuos, kurie sėdi kaltinamųjų suole, bet ir jų įsteigtas organizacijas 
bei jų išgalvotas pragaištingas idėjas. Gen.Rudenko pavaizduoti sunaiki
nimai Sovietų Sąjungoje yra labai dideli. Pasak Rudenko, ypač nubaus tini 
tie, kurie žudė nekaltus žmones. Vien sunaikinti; bažnyčių esą keli tūks
tančiai.

ATĖNAI. EAM nutarė boikotuoti Graikijos rinkimus. Jie dalyvautų tik 
tuo atveju,- jei į vyriausybę būtų priimta EAIvI Šalininkai ir. jie .dominuo
tų, būtų sustabdytas teroras, įvykdyta politinių kalinių amnestija, per
žiūrėti "rinkikų sąrašai ir išvalyta kariuomenė ir policija. Graikijos min. 
pirmininkas Spphianopuulos pareiškė, kad rinkimai, jei juos ir boikotuo
tų kai kurios partijos, jų tarpe ir 3AM, visvien įvyksią kovo 31 dieną.

LONDONAS /AP/. Dėl Uragvajaus pasiūlymo nebausti Nuernbergo karo nusi
kaltėlių mirtimi, rusai pakėlė triukšmingą protestą.
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AMERIKA RUOŠIANTI SI IMIGRACIJAI
WAŠIN$T0NA3. Dėl karo paskelbti imigracijos į JAV suvaržymai, kaip rašo 

ketvirtadienio "Stars and Stripes", greit būsią panaikinti. Greitu. laiku 
nacių išvarytų iš namų karo pabėgėlių ir I© srovė pradės plūsti iš Europos 
stovyklų į Ameriką, pirmoje eilėje našlaičiai vaikai, pabėgėliai įvažiuos 
pagal dabartinius imigracijos įstatymus. Natūralizacijos ir imigracijos ko
miai j onie r iaus Teisingumo Departamente Ugo Carusi vadovaujamos komitetas 
įsteigs amerikiečių zonoje penkias ar šešias įstaigas. Tos įstaigos peržiū
rės pabėgėlių ir DP, norinčių įvažiuoti į JAV, kvalifikacijas._

Lietinis imigracijos kontingentas vidurinės rytinės Europos ir Balkanų 
kraštams yra maždaug 39.000. Į mėnesį galės įvažiuoti ne daugiau kaip 10 
procentų metinio kontingento.

IŠ 39 . 000 asmenų 25.9 00 galės įvažiuoti iš Vokietijos, 6.524 iš Lenkijos, 
1.413 iš Austrijos, 845 iŠ Jugoslavijos, 2.874 iš Čekoslovakijos, 100 iš 
Bulgarijos, 869 iš Vengrijos, 377 iš Rumunijos, kiekvienas pabėgėlis turi 
būti remiamas giminių ar globėjų.

VOKIETI JOB UKNŽS “GaIIMYBĖS ATEITYJE
BERLYIU3. Gen .W.H.Drapper, karinės valdžios žemės ūkio skyriaus direkto

rius, praneša apie Vokietijos ūkines galimybės ateityje. Vokietijai bus 
leista kasmet 5,7 milijonų tom; plieno produkcija. Be to, Vokietija galės 
pagaminti kasmet 5.000 lengvųjų traktorių, 500.000 tom; azoto /90 prooenti; 
jo turės būti panaudota trąšoms/, ribotą skaičių lokomotyvų, prekinių vagonų 
ir automobilių. Uždrausta gaminti grynąjį aliumini jų, grynąjį magnolijų, 
sintetinį žibalą, sintetinę gumą, sunkiuosius žemės ūkio traktorius ir ka
rinius chemikalus, kurie r® priklauso raketos, nuodingos dujos, sprogstamo
sios medžiagos ir aygroglioerinas . Be to, yra uždrausta bet kokios rūšies 
guolių gamyba.

Kadangi Vokietija ateity turės importuoti tas medžiagas, kurias ji anks
čiau pati gamindavosi, jai bus leista užmokėti šiais gaminiais: angliais 
ir koksu, kali, odos gaminiais, alumi, vyną, svaigalais, elektros įrankiais, 
žaislais, muzikos instrumentais, tekstile ir drabužiais .

;VAlR108._IR.JPlin?I.X^$„ Ž.IK10S..
LONDONAS. Iš Anglijos nebus artimiausiu laiku paleista vokiečiu belais

vių. Priešingai, nemaža vokiečių belais vii; bus perimta iš JAV, neŠf italų 
belaisvius atleidus, esąs trūkumas darbo jėgų. _

LONDONAS. Komisi ja,.kuriai pavesta parinkti pastovi vieta UNO būstinei, 
nepriėjo susitarimo. Kai kurie komisijos nariai nori tokią vieta parinkti 
San Francisco ,JAV vakaruose.

VaR^UVa /AP/. Autoritetingi sluoksniai praneša apie naują Lenkijos slap
tosios policijos akciją, per kurią jau esą sugrūsta į kalėjimus 75-100,000 
žmonių.

TOKIO/AP/. Gen.Mao Arthur šiandieną patvirtino mirties sprendimą gsn. 
Jamašitai, buv. japonų armijos Filipinuose vadui. Jamašitos įsakymu iki 
mirties nukankinta 30.“000 uąjungininku karo belaisvių.

TEHERANAS /AP/. Laikraščiai ir keliauninkai, grįžtantieji iš Šiaurinės 
Persijos, praneša, kad rusai daugelyje visti; pradėjo gręžimo darbus. Siau
rinėje Persijoje yra turtingiausi naftos šalt in iai .

NUERNBERGAS . Britų vyriausybė_ofioialiai paskelbė, jog R.^essas 1941 
metais atskrido į Škotiją su pasiūlymu nuversti Dhurohillio vyriausybę ir 
pasirašyti taiką su naujai sudait/ta aryriausybe, kuri paliktų naoians lais
vas rankas Europoje.

BOSTONaS. Bostono universitetas suteikė gen. Eįsenho’.veriui garbės dakta
ro teisės moksluose laipsnį.

NUĖRNBERGAS/AP/. Gosringas buvo net iki raudonumo įsiutęs, kai prancū
zų kaltintojas skaitė apie Lueftwaffes įvykdytus žiaurumus.

NEW-YORKAS. Afrikiečių armijos mokslininkai ruošiasi daryti bandymus 
su V 2 vienoje Meksikos dykumoje.
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