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IR VĖL BaūJ^S SUKLIUVIMiS SAUSOKO TARYBOJ®
Apie prieš kelias dienas atslūgimo nuotaikoje pradėtą sv.rstyti Ukrai

nos skundą prieš D.Britaniją,dėl josios karinių dalinių buvimo Indonezi
joje .nebebūtų galima pasakoti,kad jis iŠ t iesu^nenuo taikingas, svarstymas 
jau pareikalavo 4 posėdžių,o Šiandien renkamasi■penkto,bet ar paskutinio 
-dar neaišku.Korespondentij pranešimu, iš pradžių buvo net gražiai pajuokau
jama,bet štai po ketvirto posėdžio diplomatiniai korespondentai- jau tvir
tina,kad skundas taip sukliuvo.kad jo nė iš vietos nebegalima pajudinti. 
Ir čia jau pasireiškė sovietii užsienių reikalų ministeris Višinskis,ku
ris pareiškė,kad britai Indonezijoje kovoja prieš vietos gyventojus ir 
kad jis palaiko ukrainiečio Manuilskio iškeltą pasiūlymą pasiųsti specia
lią komisiją į Indonėziją.Britų užsienių reikalų m’niste'rįs Bevinas pa
kartotinai atmetė tokios komisijos sudarymo pasiūlymą. Basisak? damas, kad 
Inoonezijos ve ikalas yra Olandų vyriausybės ir Indonezijos gyvent o jų tar
pusavio roikt-ias, Bevina:> už ako c-r. tavo, xad viena iš didžiųjų valstybių metė 
priekaištus, o jtj negalėdama įrodyti, jau siūlo sudar-ti komisiją. Bevinas' 
pasisakė,kad jis visomis turimomis priemonėmis tam priešins is,o savo ka 
rių,kurie yru Indonezijoje ir kurie nogrąso pasaulio taikai--ir saugumui, 
garbę jis apginsiąs, didžioji Britaniją tarną mylinti nemažiau kaip kita 
kurį didžioji valstybė,todėl ji nenueisianti priekaištaujamą.

žiandleniniame posėdyje kalbės JaV atstovas Stettinius. Jo kalbai ski
riama didelės reikšmės.

Ai' prie šios bylos išsprendimo prisidės ar ne,bet šia verta paminėti, 
kad Olandų vyriausybė yra pasiūliusi Indonezijai konstituoijos projektą, 
pagal kurį Indonezija pa d a-omą lygiateisiu pariu Olandų im-pori jo je. Dėl 
šio projekto indbnezai dar nėra pasisukę.

UNO pilnatis savo darcų nei antra'dienį nei trečiadienį dar nebaigs. 
Darbe esą laca i daug, o čia dar prisidėjo keturių didžiųjų valstybių,be 
Sovietu. Sąjungos,pasiūlomas UNO ui spręsti pasaulio maitinimosi krizės 
problemą.

Ryšium su Višinskio pasinaudojimu veto teise Graikijos byloje,anglų 
spaudoje iškyla įvairių atsiliepimų apie tą veto teisę. Veto teisė buvo 
pasiūlyt- Amerikos kaip kompromisas,kuriuo siekta,kad Sovietų Sąjungą 
nelikt’.į šalia UNO. Bet čia turėta galvoje,kad ji bus panaudota didžiosios 
valstybės gyvybiniams interesams.apsaugoti,o ne kokiam jos atstovui išsi
sukti iš diplomatinio pralaimėjimo.

CHURCHILLĮS LANKfSI PAS TRUMAKĄ
Vakar lig tik lėktuvu atskridęs į Vašingtoną, ’’’instonas Churchill’s 

nuvyko pas prezidentą Trumaną.kur pasikalbėjimas užtruko pusantros valan
dos. Buvo kalbėtas i,kaip radijas skelbia,aktualiomis politikos temomis ir 
paliestos tos i-onfereno i jos, kuriose dalyvavo RoSsevelt-as.Churohillis ir 
Stalinas.

IŠ Vašingtono pranešama,kad kovo 15 d. ^.Churohiliis Amerikoje pasakys 
pasaiilio politikai nepaprastos reikšmės turėsiančią kalbą. Dėl šios kal
bos Churohillis ir taręsis su Trumanu.

Nusileidžiančio Churohillio lėktuvo Vašingtono aerodrome’ laukė didelės 
minios. O kai šis sėdo į britų ambasados automobilį,minia nraaiveržė pro 
policijos kordoną,sveikinimo sūkiais ir plojimais lydėjo Churchill!.

PARYŽIUS.. Iš Čia pranešama,kad prancūzų Štabo viršininkas išvyko į 
Londoną,kur jis lankysis pas britų Štabo viršininką.
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NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS J1!!!ĖJIKO programa: vasario 15 d. 18.vai. skau

tų Laužas /Teatro sal*je/; vasario 1< d. b vai. vėliavos pakėlimas; 9, ?O 
vai. : „kilmingos pamaldos lenkv koplyčioje; 11 vai. tautinio meno parodos 
atidartmue ’E” rūmų salėje. Dalyvauja, dėl patalpos ankstumo, tik kviesti 
svečiai; 15 vai. Teatro salėj iškilmingas posėdis; 19,30 vai. Tautinio 
ansambli o- premjera ’’Nemunas Žydi”.

-Šeštadienį. ee*ų menininku grupė surengė muzikos ir šokio vakarą.. Šokius 
išpildė žinomos essų šokę jos 'Ella Kudu-Lukk, Me e ta Antje.»ir ’Vambola Mardeat. 
Žymus estų kompozitorius Paul Piiss pianinu paskambino vieną savo kompozici
ją. Publika buvo sužavėta meni'ku dalykų atlikimu. • ,

GALI ATSITIKTI\ KiD BRITAI PASITRAUKS I VOKIETIJOS
Britiį ministeris Vokietijos ir Austrijos reikalams,kalbėdamas vakar She- 

fieldc ryšium su iškilusia maitinimosi krize.palietė ir Vokietiją. Vokieti
ja turinti atsigauti taip,kad galėtų iš savo pagamintų gėrybių išgyventi. 
O kad to būtų pasiekta,reikia,kad Vokietijos darbininkai būtų reikiamai mai
tinami. Negali būti prileista,kad apie 60 milijonų vokiečių ir šimtai tūks
tančių nekaltų karo aukų,kurios dar tebėra Vokietijoje,badautų.Jei nebus to 
pasiekta,tai gali nelikti nieko kito,kaip pasitraukti britams iš Vokietijos 
ir leisti atsistatyti naoių karinei mašinai, o tuomst pasikartotai liūdnas 
žmonijos istorijos lapas.

PONIA ROOSEVELTIENĖ LANKYSIS VOKIETIJOJE
LOKTONAS. Ponia Rocseveltienė Šį trečiadienį išvyksta is Londono trijų 

dienų kelionei ro vakaru Vokietiją. Iš čia vyks į Paryžių.
VAŠINGTONAS. Kai ošdamas moterų'žurnalisčių susirinkime,kuris buvo sureng

tas pagerbti 1945 metų nusipelniusioms moterims, JAV orezidentas pažymėjo,kad 
dabartinė pasaulio maitinimosi krizė nėra vien karo ar gamtos katastrofų pa
sekmė . ...

LONDONAS. IŠ Kanados pranešama,kad ten esantieji vokiečių belaisviai kon
centruojami į uostus, iš kur jie bus pargabenti į Angliją. Pirmas transportas 
jau šį ketvirtai: c n Į išplauks iš Kanados.' Anglijoje jie turės pakeisti siais 
metais repatrij/. Vaičius italų belaisvius.

LONDONAS- T~i>^;o uostas Hali jo je, kuriuo naudojasi vakarų sąjungininkai 
ir kurį jie pauys'remontuoja, jau taip atstatytas,kad gali per dieną iškrauti 
ir pakrauti po o.OOO'-onu. . .

M&SKVA. Sovietų Sąjungoje vakar balsavę nemažiau kaip 9 procentai rinki 
kų. Kai kuriose vietose,kaip paprastai,balsuota iki-^99,9 proo.

LONDONAS. Šiandieną britų, spauda skelbi? jau tuščią iŠ eilės Churohillio 
kalbą,pasakytą 1941 meteis birželio 25 d. slaptame Žemųjų Rūmų poseo’’je. g-0- 
je ka’boję,tarp kitko,buvo nurodyta,kokius milSini/kus nuostolius buvo paty
ręs britų laivų tonažas.

NE’-■YORKdS-. Iš čia pranešama, kad streikų padėtis atslūgsta.
PARYŽIUS. Vakar Paryžiuje vyko didžiulės demohstraoijos prieš Franco, Is

paniją. Jose dalyvavo ir oficialūs paneuzų .vyriausybės asmenys, tarp jų ko
munistas Tiiorezas, ministex'io jairmininko pavaduot Ojas .

LONDONAS. Sunkiausia .EfcJtinimosi padėtis yra Austrijoje .Vengri jo jo, ...nlga- 
rijoje ir Suomijoje. Geriausiai maitinasi kare nedalyvavę kraštai -išpeni- 
ja, Portugalija ir Švedija. Toliau eina Belgija,Danija įr D.Britanija-

LONDON 13 .Birželio oc. Londone įvyksiąs milžiniškas pergalės ■: ar a-s s, ku
riame, kaip tikimasi,galyvaus ir prezidentas Trumanas su maršalu Stalinu.

PADĖKA.Prisidėjuslėms prie mūsų mylimos du.krelės irėnutės palaidojimo ir 
mus moraliai ■oarėmusiems Šioj skaudžioj liūdesio valandoj,reiškiame gilią 
-oadėką. ' Nuliūdusi ječunekų šeima

-Gauta ’’MūsųVllties” Nr.5, ’’Žiburių” Nr.5 ir ’’Aidų” Nr2.Užsiprenumeravu
siems išnešioja vaikai.
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