
r-i
5dien,be sventad.
Redakc .Kolegija.

. Leidžia "Giedra” permitted

- Kr. 43/97/. II meta. 1946 .17.21 Ket virtai ienis _ Kaina ?5: pf’.Kitur 30 pf.

JAV VYMAUSYBt BSIEBTINa IŠDUOTI MJAITIJUČIŲ : ■ ■
VziŠIKGTCCkiS /U?/ t-iV valstybės departamentas tiria pranešimus, esą 

a/mija įsakiusi iss: ųsti pi d nacinius Pabaltijo piliečius iš DP stovyk- 
'lų amerikiečių zona, e. Pupa r t amen t o susidomėjimas paaiškinamas tuo fak
tų, kad JAV vyriaus; bė niekad nepripažino Rusijos. įvykdyto, tr i jų Pabal
tijo valstybių - Estijos, Latvijos ir 'Lietuvos/ - pasisavinimo ir. su. jo
mis palaiko diplomą-- :.nius santykius, Dėl to tarp -pabaltijiečiu p’asitai- 
kant ieji nacių simputikai negali būti prievartą • s iunčiami namo. Daugiau
sia, -kas galima padaryti, tai izoliuoti tuos, kur ieškovo jo už nao.ius ar
ba savo noru dirbo jiems kaip karo-belaisviai!. Prieš kurį laiką valsty
bės departamentas , r ur odė armijai, jog pabalti j o piliečiai negali būti 
perkeliami į rusų t z imta s tėritcirijaą, kol. jie nesĮsako esą'sovietų pi
liečiais. Depart arenta s nori sužinoti,, ar tų nurodymų yrą laikomasi.

• UP žinia baigiama vis delbto tpkiais išvedžiojimais, kuriais stengiama- 
.. si Pabalti jo'pabėgėlius kompromituoti: ■ /Pūkštančiai, pabalti jiečių, da- 
f ,/..bar gyvenančių JAV zonoje, kovojo pries Rusiją Dabar visi tie pabalti- 

. j.iečiai, tarpe jų .ir pro naciniai kareiviai ir neutralūs civiliai, mai- 
-. tinami kaip "neutralūs” ie JAV armijos sandėlių" .v. '
r FRANKFURTAS. Ų : vakar tarp JAV armijos ir UBRRAos pasirašyta sutarti?, 

. / pagal kurią armija ir toliau teiks pagrindinį aprūpinimą DP amerikiečių 
r.v zonoje . v

MA§KVa aTSILlHPĖ DĖL SKIPIBĖJIMO AFEROS KAKADOJE . . /
VAŠINGTONAS / • Kanados m'inisterių kabinetas šiomis/dienomis išleis

. pareiškime;, apie .’Lanados šnipii bylos tyrinėjimą, Kanados spauda praneša, 
./jog imtasi nepaprast-ų priemonių-apsaugoti .buvusį pasiu.ritinį Igof.-. GroŠen- 

ko, kuris yra* pa grindinis liudininkas, -autoritetingi šaltiniai sako, jog 
Grošenko su žmona būtų buvę rusų agentų sulįkviduoti, jeigu jis nebūtų 
iš anksto perspėtas. Praėjusiomis savaitėmis’ buvo mėginta įsilaužti į 
Montrealio laboratoriją ir pagrobti sįaptus- dokumentas apie atominį ty
rinėjimą. Dokumentai, tarp kurių buvo ir atominių tyrimų .stoties planai, 
nugabenti apsaugai į .angliją. Vienas Kana do s parlamento n.aryg apkaltino 
Kanados m-in. pirmininką Mackenzie Kingą, jog.sis prieš .du. mėnesius, dis- 

-iv- kutuodamas atomines problemas, e’’' ’ J-“ ■*-- - —
gina išvogti at/omines. paslaptis

LONDONAS'. Vakar, ryšium su sue v _
d i ja s paskelbė Sovietų vyriausybės pranešimą... 

; nados chargš d/afaires Maskvoje SV ~ * j , .
karo attachč Kanadai rankas bu ■:> ■? patekę kai kurios informacinio pobūdžio, 
techninės žinios, kurios bet g' 
mės, nes ji pati šioje srityje 

; f žiūrint to, sovietų vyriausybė 
taohč iš Kanados, atšaukus ■. Gi

. vos radijas.; į šią ty 3-ą. vasąs v ..
žymi toliau'Maskvc?-r-adijas, kad Kanados min. pirm, Mackenzie Kingo pa
reiškimas apie špionažo tinklo .susekimą paskėlė jas po UNO-sesijos užbai- 
gimo, kurios to cu Sovietų. Sa j urrga pas įrodžius i -kaip 'kovotoja dėl demok
ratijos ir mažų .tautų gynė ją . Maskva).klausia, ar .tik Mackenzie Kingas 

... nenorįs Sovietų Sąjungai atsilyginti už tai, kad ji UDO'šes i jo je nuvei- 
' kusi kai kuriuos -jo artimus bičiulius.

. . _____t, _ . ... dis-
slėpė tą faktą, jog svetima valstybė mė-

ikta šnipų gauja Kanadoje, Maskvos ra- 
įkuria buvo įteiktas ir Ka-

i šitame pranešime sakoma, kad į sovietų

./sovietų Sąjungai neturinčios jokios reikš- 
eesnt'l padariusi daug didesnę pažangą.Be
dė! nekorektiško, jo elgesio savo karo at- 
eovi-atų ambasadorius, kaip tvirtina Mask- 
įsĮvėlęs - Besąs atsitiktinis dalykas,pa-
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VIETOS ŽINIOS
- Rytoj nuo 9 vai. ryto, latvių sporto salėje bus stovykloje gyvenan- 

čių asmenų patikrinimas. Kiekvienas turi ateiti pats. Tėvai turi atsives
ti vaikus. Negalintieji atvykti /ligonys. ir pan./, bus UNRRAos pareigūnų 
aplankyti, tačiau apie jų negalėjimą atvykti reikia pranešti patikrinimo 
vietoje. Kiekvienas asmuo su savin turi turėti savo index card ir maisto 
kortelę^. Po patikrinimo, maistaą be maisto kortelėje patikrinimo Štampo 
nebus išduodamas.

- Paskomimas Bronius nubaustas 5 paroms arešto už pakartotiną nėjimą 
į darbą.

ko siekia sovietų sąjungą - aiškinamasi Londone
LONDONAS /AP/. Buvęs’Angli jos konservatorių kabineto ministeris H. Mao 

Millan vakar parlamente, atidarydamas dviejų dienų užsienio reikalų poli
tikos debatus, pabrėžė, jog D.Britanija turi ištirti, ar Rusija yta pasi
ryžusi " valdyti pasaulį”. Jis skatino atgaivinti ”ką nors panašaus į 
Churohillio - Stalino - Roosevalto sąjupgą didžiosioms valstybėms sutai
kinti. Pavaizduodamas paskutinių savaičių Rusijos diplomatinius veiksmus, 
Mao Millan pareiškė, jog viduriniuose Rykuose ir Viduržemio jūros srityje 
Rusija vykdo spaudimą į ’’pripažintus ir ęeniai egzistuojančius britų inte
resus. Kas stovi už tų rusų veiksmų? Ar tai yra tos politikos manifestaoi- 
ja^ su kuria oaro Rusija smarkiai aliarmavo kitas Eurppoš valstybes ZH 
amžiuje?” - klaftsia Mao Millan. ”Ar Rusija pasiduoda toms šimtametėms jė
goms, kurios sukrėtė tokias valstybes, kaip Pranoūzija ir Vokietija. Ar 
tai yra naujo imperializmo manifestacija, ar tuo siekiama paremti tarptau
tinį komunizmą? Gali būti, kad tai nėra tikrieji rusų politikos motyvai, 
bet mums patiems ir pasaulio ateičiai turi gyvybinės reikšmės teisybės 
sužinojimas. Vilkinimas, - perspėjo Mao Mįllan,- privestų prie galutinė's 
katastrofos." Mao Millan baigdamas pridėjo, jog Rusija gal būt taip el
giasi ieškodama saugumo ir jos"šovinizmas" gal būt yra tam tikra netikru
mo rūšis, bet "ar mums tai patinka ar ne, pasaulis tikrenybėje yra padalin
tas į skirtingas įtakos sferas."

LONDONAS. Vyriausybės vardu kalbėdamas per debatus vioeministeris Noel 
$aker atmetė Iilao Millano pasiūlymą grįžti į "trijų didžiųjų” politiką. 
Žemųjų Rūmų sluoksniuose su nepaprastu nekantrumu šiandien laukiama užs. 
reik. min. Bevino kalbos, ypač dėl to, kad per dabar vykstančius debatus 
jau yra ne kartą suabejota, ar iš viso boegzistuoja draugingumas tarp So
vietų Sąjungoj ir D.Brįtanij cs .

BRITŲ GEN,STABO VIRŠININKO VIZITAI PRAHOJE IR VIENOJE
LONDONAS. Britų gen.štabo viršininkas maršalas Alan Brooke po vizito - 

Prahoje vyksta į Vieną, kur turės pasitarimus su britu okupaciniu pajėgų 
viršininku.

CHUNGKINGAS /AP/. Komunistij užimtame Jingkovo uoste Mandžiūrijoje vėl 
įsi3ėpsnojo mūšiai. Tautinė armija kaltina komunistus, jog šie naudoja 
rusų tankus ir artileriją. Mandžiur_joje vietinės kovos išsiplečia į vis 
didesnius plotus.

MASKVA. Per radiją paskelbtame sovietų pareiškime pažymima, kad' blo- 
giausiasvdalykas visoje šnipinėjimo aferoje esanti Kanados radijo ir spau
dos nepažabota propaganda prieš Sovietų Sąjungą., Šiandien visa sovietų 
spauda remia vyriausybę šioje byloje. "Pravda" savo vedamajame mini Bevi
no fiasko Saugumo^ Taryboje, kas ir galėję, paskatinti Kanados žygį .Sovie
tų Sąjungos pareiškimo aptarti Šiandien renkasi Kanados vyriausybė,

LONDONAS. Ispanijos sosto pretendento Don Juano įgaliotinis Lisabonoje 
pareiškė, kad nebesitikima susitarti su Franco dėl Don Juano grįžimo į 
Ispanijos sostą. Franco įsakymu, kaip pranešama iš Lisabonos, kariuomenės 
sustiprininiii į Ispaniją atgabenami kariniai daliniai iš Maroko. Garnizo
nai prie Prancūzijos sienos irgi sustiprinami.

Gauta ”Žiburių"Nr.7,"Naujojo Gyvenimo" Nr.l ir Nr.3 .užsiprenumeravu
siems išnešioja "Giedros"vaikai.
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