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BRITŲ AT.A YMiS Į JUBOSLAVIJOS NOTĄ
LONDONAS/U?/. Britu užs.raik. ministcris Lavinas vakar oficialiai pri

pažino, kad lenku dalinti! stovi šiaurės Italijoje, bet jis pasisakė 
prieš jugoslavų protestą, kurį Šie įteikė UNO Saugumo Tarybai. Savo 500 
žodžių laiške ŪKO ;er. sekretoriui T.Lie jis pareiškė; "jei Jugosl“vijos 
vyriausybė mano, kač kaltinimai jos. nEmorandume yra tikrai pagrįsti, jie 
pirmiau turėjo man pranešti apie juos diplomatiniu keliu. Vietoj to So
vietų vyriausybė nukreipė tą klausimą Saugumo Tarybai, netikėtai tvirtin
dama, jog jis sudaro pavojų taikai'.’ Jugoslavijos tvirtinimai, jog lenkų 
pajėgos turi &lai:čų ryšį su jugoslavų at ski lėliai saitai i jo je ir kad jie 
teikia tiems jugoslavams materialinę pagalbą, esančiu pagrįstos gandais. 
”as neturiu jokių informacijų apie tuos gandus ir aš negaliu . jais ti-~ 
keti, kol man nebus pranešta apie jų šaltinius ir nebus suteikta patiki
mų įrodymų”.

NK/.-YORKaS. Viename pasikalbėjime su amerikiečių žurnalistais gen.An
derses pareiškė; ”AŠ esu kaltinamas parašiutininkų ’siuntimu į Lenkiją, 
o tuo tarpu neturiu savo žinioje nei vieno lėktuvo.”

LONDONAS. Belgijos Katalikų partija iš rinkimų išėjo stipriausia, bet 
nesurinko reikiamos mos, “Katalikų partijos vadas veda pasitari, mus 
su kitomis parti jr-'iu*.; č • naujos vyriausybės sudarymo .Manoma, kad jis 
susidursiąs su. su iR ..>a nas uik ji viena yra pasisakius u¥ karaliaus 
Leopoldo grįžimą., Dabi/ ■ .in •-•s Belgijos min. pirmininkas van Aokeris lie-, 
ka savo pareigose iki bus sudaryta naujorji vyriausybė.

I ŠNIPŲ BYLĄ ĮVELTA LR CJV.iBTŲ ATSTOVYBĖ
WASINGTONAS/UP/. Waging’.-ome pareiškiama, jog Kanadoje atidengtoji šni

pų organizacija yra tik dalis pasaulinės-organizacijos, kurion įeina šim
tai mokslininkų, matematikų ir-pamašiu asmenų kurie ieško elektronais 
kontroliuojamų atominių rakietų paslapčių.'Šnipų tinklo Kanados skyriaus 
svarbiausias tikslas buvęs ištirti tų ginklų tinkamumą puolimui ir gyni
mui s i Arktikos srityje, kur nuotolis tarp Rusijos ir JAV yra mažiausias 
ir kuri yra mažiausiai ginama. Jokia kita, valstybė pasaulyje taip gerai 
nepažįstanti Arktikos klimato ir neturinti tiek daug bazitų Arktikoje, 
ka ip Rus i ja.

OTAVA /AP/. Kanados vyriausybės tyrinėjimai šnipų byloje persimetė ir 
į Angliją. Vienas Kanados valdininkas .buvo Londone suimtus, kad
ir JAV-se greitų laiku prasidėsią apieškojirai.Karališkoji Kanados kalnų 
poliui j-', suėmė penktadierį keliolika asmenų, kurie mėgino perduoti ato
minei paslaptis Sovietų Sąjungai o Oficialus tardymas prasidės už dviejų- 
trijų savaičių. I bylą "įvelta ir Sovietų atstovybė.

LONDONAS. Dar “pries susirenkant Saugumo Tarybai naujos sesijos, bus 
sudaryta teisinė komisija, kurioj® go vieną atstovą turės visi Saugumo 
Tarybos narnai Komisijos tikslas išaiškinti daugelį klausimų, ypač su
sijusių su Balsavimo procedūra e SJūlyti bet kokį pakeitimą pačioje UNO 
chart oje komisija nebus įpareigota^ Prieš baigdama šios sesijos darbą, 
human i tarinių ir socialinių reikalų komisija sudarė pabėgėliams ir trem-. 
tiniams tvarkyki komitetą.

CHUN C-KIN GrAS. Kinijos komunistai praneša apie naujus susidurimus vidi
nėje Mongolijoje. Amerikiečių apginkluota tautinė armija užėmusi svarbų 
geležinkelių mazgą.
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PjiSAlIliTAS I§ STOVYKLOS
Lietuvių Stovyklos komiteto nutarimu, užssvaigalų platinimą iš suovyKa-uo 

pašalintas Lauras Verseckas. v a
- Lietuvių meno paroda bus uždaryta rytoj, 20 vai.
- Rytoj, trečiadienį, 14,30 vai. įvyks futbolo rungtynės ,"Lituanioa"- 

vengrai.
"N .Y.HERALD TRIBUNE” APIE PONIOS ROOSEVELT APSILANKYMĄ WJESBADENE
"N .Y .Herald Tribune" vasario 16 d. Nr. rašo: "Po pasikalbėjimo su vo

kiečių žurnalistais, ponia Roosevelt aplankė Zeilsheimo žydų DP stovyklą 
ir Wiesbadeno lenkų ir beitų BP stovyklą. Jai ypač didelį įspūdį padarė 
didžiulis kontrastas-tarp nuotaiki; abejose stovyklose. Žydai buvo labai 
prislėgtos nuotaikos, lenkai ir baltai - labai judrūs." Zeilsheimo žydų 
stovykloje gonia Roosevelt išklausė žydų atstovo kalbos, kurioje jis pa
brėžė, jog žydams turi būti leista kuo greičiau ^mi^ruotį į palestiną."Wies
baden o stovykloje nusiskundimų nebuvo, nes 6.OOCPar baltų, gal būt, gyve
ną geriau, negu dauguma jų tautiečiu namie. BP maisto norma yra žymiai 
didesnė negu vokiečių. Nežiūrint pasiūlymų sulyginti BP gyvenimo lygmenį su 
vokiečiais, ponia Roosevelt išreiškė savo nuomonę, jog nieko nereikia dary
ti, kol UNO ekonominė ir socialinė komisija neužbaigs savo tyrimo. Tyrimų 
metu BP bus rūpestingai išsijoti. Tyrimai baigsis ne anksčiau rugsėjo mėn'.' 
Kelionei baigiantis ponia Roosevelt pareiškė, jog abejose stovyklose yra 
pakenčiama gyventi, bet "tokia padėtis niekuomet negali būti gera. Jūs ne
galite jų skatinti realiam darbui, jeigu nėra ateities, nėra pastovumo.Tai 
yra tikrai baisi situacija, kiekvienas, su kuriuo aš kalbėjausi, nori va
žiuoti namo, bet jie neturi jokiu simpatijų dabartinėms yyriausybėms".

"STARS ARD STRIPES" DED.% BALTŲ LaiSKUS
"Stars and Stripes" 312 nr. įsidėjo dviejų pabaltijiečių - _Ho Teose, iš 

Haunnstotten BP stovyklos ir M.L.Sėja iš Hoohfelao BP stovyklos -^laišką, 
kuriame jie atsako į tame laikraštyje pasirodžiusius nepagrįstus šmeižtus: 
"Neseniai "Stars and Stripes" buvo paskelbus kelis straipsnius apie BP,ku
rie gvveną "prabangoje" UNRRAoa stovyklose. Jie charakterizuojami kaip na
cių simpatikai. Tie tvirtinimai, kilę iš-vokiečių šaltinių, sukėlė mūši; pyk
tį ir nusivylimą. Mums yra netikėtumas, kad amerikiečiai, kurio kovojo'prieš 
vokiečius, dabar taip tiki vokiečių propagandai. Ik s esame čia ne dėl mūsų 
kaltės ir mes neturime nė mažiausio noro amžinai pasilikti tose "prabangio
se" stovyklose. Kai aplinkybės leis, mes būsime laimingi, galėdami .išvykti 
iŠ to krašto, kario {gyventojai visados kėsinosi užkariauti ir persekioti 
kiti; tautų Žmon'es. Visai neįtikima, jog Pabaltijo piliečiai būtų naciai. 
YOO'metų pabaltijiečiai buvo vokiecii; vergais ir mes to niekados nepamiršo- 
me . UNRRAos stovyklose yra keletas vokiečių, kurie tvirtina turį Pabaltijo- 
pilietybę. Tie supuvę obuoliai turi būti išmesti iŠ krepšio. Nepeikite mūsų 
dėl jų nusikaltimų’.'

ĮVAIRIOS IR POĮISĮSįS ŽIBIOS...
NUERNBERGAS. huernbergo teismas atmetė vokicčiii gynybos prašymą pertraukti 

bylą trims savaitėms ir gynybai duoti daugiau laiko pasiruošti.
TIENTSINAS /AP/. Iš Mandžiūrijos pranešama, jog vidinėje Mongolijoje su

daryta autonominė' vyriausybė rusų globoje.
LONDONAS. Vakar Persijos min. 'pirmininkas Sultani, drauge su savo politi

niais ir ekonominiais patarėjais, sovietų lėktuvų išskrido į Maskvą pasita
rimui. "Baily Telegraph" korespondentas iš Teherano praneša, kad prieš iš- 
skrendant sovietų vyriausybės atstojai pasisakė prieš trijų delegatų išskri
dimą į Maskvą, nes jie esą soviet;; vyriausybei nepageidaujami asmenys. Ry
šium su šiuo išskridimu pa reiškiam, kad Persija padarysianti nuolaidų So
vietų Sąjungai

Gautas "Naujojo Gyvenimo" Nr.‘ 2.Užsiprenumeravusiems išnešioja "Giedros"
vaikai.
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