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ŪEBAIiU TVISTAI STOVI UŽ KOMISIJOS SŪMiYKį IHDOHBŽIJCS REIKALUI.
I0BD01U.5. VskaTy.kgtls Saugumo Tarybos jObMSc v«l neprivočė ari. ga- 

lutinio‘ s; oitbj imo_ šiandien Saugumo Taryba ‘.2 rak ve.-. susirinko posė
džio, kuriamo, kaip patirta., Ukrainos atstovas Man u i Įsi; a s pareiškė-kad 
jo delegacija tvirtai stovi uŽ tyrimo komisijos Atidarymą ir jos pasiunti
mą Indonezijon. Ukraina reikalaujanti nutarimo šiuo klausimu, vis vien, 
ar jis bus teigiamas ar neigiamas.

JAV atstovas Stettinius vakar irgi pasisakė prieš komisijos sudarymu 
ir pasiuntimą. britu daliniai negręsią taikai. Val©r buvo iškilęs neaiš
kumas: S.T. pirmininkes Makin iškėlė klausimą, ar Ukraina, nebūdama Sau
gumo-Tarybos narys, gali daryti pasiūlymus. Taryba davė šią teisę Ukrai
nai, bet pažymėdama, kad tai nesudaro precedent o.

Vakar UNO svarstė vėl profesiniij sąjungų priėmimo klausimą, ^merikos 
atstovas pasisakė sutinkąs su pasaulinės profesinės sąjungos dalyvavimu 
UNO Ūkio Komisijoje patariamuoju balsu, bet tik tada, kai bus leista Ame
rikos profesinėms, ir dar gi nevaldinėms, tokiomis pat sąlygomis. Sovie
tų delegatas pareiškė, kad Čia reikią skirti tarptautinę profesinę sąjun
gą nuo bot kurios siauros profesinės sąjungos.

UNO pilnaties posėdžiai r.umat omi baigti Šį penktadienį. Prie D.britsf- 
nijos pareiškimo UNO-ui dėl bendros akoijos kovai su maitinimosi krizo 
prisidėjo ir Sovietu Rusija*

BYRNES UŽ PASKOLOS SUTEIKIMĄ ANGLIJAI
FASINGTOHaS . Vakar Jungtiniu Amerikos Valstybių užsienių reikalų ml-* 

nisteris Byrnes pasisakė Anglijai duodamos paskolos reikalu. Jis pažymė
jo, kad tik tokios paskolos dėka galima bus pasalinti tas tarptautinio 
ūkio ir prekybos ydas, kurios iki šiol pasireiškė toje srityje.

nsataSuos parawe bubrbebhgo teisme
NUERNBERGĄ3. Vakar ir Šiandien Nuernberg® didelį susidomėjimą kelia 

ta aplinkybė, kad byloje parodymų duoti atvyko feldmaršalas Paulus, po 
Stalingrado katastrofos laikomas sovietų nelaisvė jo. Jo parodymai teismui 
buvo duoti raštu,, tad vakar vokiečių gynyba pareiškė teismui, kad tokius 
parodymus turėtų’duoti pats liudininkas asmeniškai. Po šito pareiškimo 
porai valandų praėjus,, eovietiį kaltinimo atstovas pranešė, kad feldmar
šalas Paulus tokius parodymus "gali tuoj duoti, ir visų nustebimui feldmar
šalas pasirodė teismo salė je, civiliai apsirengęs. Jis buvo prisaikdintas.

Vokiečių gl’nyba vakar buvo tiesiog sumišusi ir paprašė teismą leisti 
■•statyti klausimus feldmaršalui tik sakančią dieną.,

Pauluso parodymai yra nepalankūs kaltinamiesiems. Jis, be to, pareiškė, 
kad iš 0KW niekas netikėjęs Sovietų Sąjungos pasiruošimu pulti Vokietiją. 
Į vieno gynėjo kiaus imą, ką jis gėlįs pasakyti tuo atveju, kada jis-pats 
esąs kalt ininiaas, nes dalyvavo tose organizacijose, kurios dabar yra kalti
namos, Paulus atsakęs, kad jis atlikęs savo pareigą tėvynei.

DIDŽIULIAI POTVYNIAI VAKARU VOKIETIJOJE
FRANKFURTAS. Visos Vokietijos upės nepaprastai patvinusios. Vėzerio 

upėje toks vandens pakilimas buvo tik prieš šimtą motų. Susisiekimas pėr 
Rheiną'galimas tik per J.Iainzo tiltą. Kelioliką tiltų pakilęs Rheino van
duo nunešė. Ryšium su Koelno - Berlyno autostrados apgadinimu, akmens ang
lies ir maisto tiekimas amerikiečių zonai Berlyne yra sutrukdytas. Eroso 
upės vanduo Koryto ir Remerio miesteliuose pakilo iki antro namų aukšto. 
3.000 gyventojų liko be-pastogėsv
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"LITUANIKOS" MENINĖ GRUPĖ OBEREASS EDYJE
Sekmadienį 1O vasario, "Lituanioos" meninė grupė/ vietos lietuvių pa-v 

kviesta, lankėsi Obergs sėly j e ir dalyvavo Tautinės Šventės proga suruoš
tame minėjime. Po įžanginės komiteto pirmininko Dr < Tupčinsto kalbos.ir tau
tinių himnų, vietos lietuvių choras padainavo keletą daigelių. įvairi rI.-i- 
tuaniooa" menininkų programa tąsėsi daugiau dviejų valandų. Ypatingo pasi
sekimo susilaukė tautiniai šokiai.- kvartetas ir solistus Morkūnas. Progra
mai pasibaigus įvyko vaišės/' kurių metu lietuvius Tautinės šventės proga_ 
sveikino anglų, esti} ir latvįų atstovai. '.Tissbaūenieolams labai gilų’ įspūdį 
paliko Oborkassėlio lietuvių nuoširdus vaišingumas. 7a s/•

SLAPTOJO JALTOS SUTJI TARIMO TEKSTAS PASKELBTAS
;7ASINGE0NAS/UP/. Paskelbtas Didžiųjų Trijų Jaltoje pasirašytas slaptas su- 

sitarimaaą, kuriame sakoma, jog praslinkus "dviem ar trims mėnesiams" po Vo
kietijos kapituliacijos, Rusija paskelbs karą Japonijai šiomis sąlygomis:

1/. išorinės Mongolijos etatus oįuo liks nepaliestas. 2/. Buvusios Rusi jo., 
teisės, pažeistos 1904 metais Japonijos užpuolimo, bus atstatytos. 3/,. Saoha- 
lino pietinė dalis i.- aplinkinės salos bus grąžintos Sovietų Sąjungai. 4/.Da
rien uostas bus sutarptautintas. Port Arthuro uostas vėl bus išnuomojamas 
sovietams. 5/. Geležinkeliai, tiesioginiai reikšmingi Darieno uosifui, bus ad
ministruojami bendros sovietų-kinieciiĮ kontrolės, patenkinant sovietųJ5ajun
gos pagrindinius interesus ir 'grąžinant Kinijai pilną suverenumą Mandžiūri- 
joje.’ 6/. Kurilų salos'bus perduotos Sovietų. Sąjungai.

Pa .ak Byrnes, tos sutarties tekstas nebuvo tada viešai pa kelbtas, nes Ja
ponija tada būtų puolusi Rusiją-> kuri būtų turėjusi atitraukti savo pajėga□ 
iš vokiečių fronto.

ĮVAIRI OŠ IR, POLITINĖS. ŽINIOS
L'š®0NA3. Amerikiečių zonoje prie Muenoheno ir wuernbergo dviejuose DP len

kų ir jugoslavų lageriuose vakar padarytos .kratos ir nustatyta., kad jugosla
vai ir lenkai organizuoja armijas, kurios yra, priešingos dabartinėms Jugosla- 
vijos^ir Lenkijos vyriausybėms. Daug asmenų suimta.

YZAŠŽNGTONAS /AP/. JAV pokarinės ekonomijos ir planavimo komitetas paskelbė^ 
jog Rusija savo veiksmais stengiasi neleisti kitiems kraštams išplėsti savo 
prekybą rytinėje Europoje. Ji sudariusi savo ekonominį bloką ir kontroliuo
janti rytų Europą...

MADRIDAS. Gen. Franco kviečia visus ispanus tremtiniu^ ir pabėgėlius grįž
ti namo ir prisidėti prie Ispanijos atstatymo.

NEY-YDREASZaP . Buvęs JAV valstybės sekretorius Sunner "’eiles pareiškė sa - 
vo radijo kalboje, jog esą ©idioji Trys nit-netę šalin doktriną apie nesikišimą 
į mažųjų valstybiiį vidaus reikalus. Pavyzdžiu jis paminėjo Sovietų Sąjungos 
politiką rytų Europoj ir Balkanuose. ■

VIHJA-Gen .Mikha ilovič, atsakydamas į Tito^vyr ia tsybėa ir rusij kaltinimus, 
jog jis bendradarbiavęs su vokiečiais, pabrėžė, jog nuo pat partizaninės veik
los pradžios jo štabe buvę britų ir amerikiečiii tarpininkai karininkai. "Kaip 
aš galėjau derėtis su vokiečiais ir kartu turėti tų vyrų pasitikę j imą!'1 - pa
reiškė jis.

MADRIDAS /AP/. Karinio teismo prokuroras pareikalavo mirties bausmės 8 i’• 
49 socialistų vadų,, kaltinamų bandymais atkurti Ispanijos socialistų partiją.

LONDONAS. "Evening Standard" korespondentas rašo, jog japonų motery's turi 
daugiausia moralės. Jis tvirtina tai pasiremdamas savo patyrimais su/’kupaoi- 
ne amerikiečių kariuomene įvairiuose kraštuose.

FRANKFURTAS. Kontrolinės Sąjungininkų Tarybos nutarimu, pajamų, turto, apy
vartos ir auto transporto mokesčiai Vokietijoje pakeliami iki 50 procentų. To
kiu budi tikimasi išvengti infliacijos pavojaus.

WASINGTONAS /AP/. JAV žemė ūkio departamentas paskelbė, jog tik dvi Euro
pos valstybes 1946 metais turėti pakankamai maisto.
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