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BEVIIU SIŪLES SOVIETU DRAUGI IKOIviC PAKTĄ PRATĘSTI 5G MKTŲ
LONDONAS. Politinius debatus Žemuosiuose Rūmuose, kaip ir buvo numatyta, 

baigė savo kalba užs.reiki. min. Bevinas Jis pareiškė, kad Maskvoje pasiū
lęs’Sovietų Sąjungai dabar esant J draugiškumo paktą, sudarytą 20 metų, 
pratęsti iki SO.meįų. Rūmams karstais plojimais pritariant Savinas pareiš
kė, kad nesą, jokio pagrindo karui tarp Anglijos ir-Sovietų Sąjungos.O jai 
ir būtų kariaujama, tai nebūtų žinoma dėl ko kovojama. Jis taip pat pa
neigė t virt laimus, kad Anglą! jos^ir S.oų.Šgjungos santykiai po TJJSC sesijos 
esą pablogėję. Ir Bevinas ir Višinskis esą prolotarai, kaip pasisakė Re
vinas, todėl jie smarkiai susikertą,, bet tai nekliudą jiems po susikirtimo 
būti, draugais. Bevinas pasisakė nesąs pesimistas, nes, jo nuomone,' juo dau
giau susidarą sunkumų, juo lengviau esą daryti didesnius sprendimus.

kitos politinės problemos, paliestos Be v i no kalboje, buvo šios: Vokie
tija, Italija, Lenkija, Graikija, Turkija, Persija. Dėl Turkijos jis pa-" 
sisakė, kad dėl jos jau kalbėtasi Maskvoje. Ir dabar Anglija esanti susi- . 
rūpinusi, kad prieš Turkiją yra vedamas nervų karas. Bevinas neturįs nie- 
ko prieš sutarties dėl Dardanelų reviziją, bet Turkijos negalima padaryti 
vasaline valstybe. Į Persi ją. geriausia būtų pasiųsti trijii komisiją. Nė- ' 
'galima leisti mažai ąąjungininke! valstybei,- turinčiai svarbių žaliavų, 
nukentėti nuo didžiųjų sąjungininkų interesų susikirtimo. Bar kartą Be
vinas pabrėžė, kad jei nebus prieitas tinkamas susitarimas, Persija galės 
kreiptis' į saugumo. Tarybą.

Su Lenkijos vyriausybe esančios vedamos dervbos dėl lenkų ‘kariniij da
linių grąžinimo namo. Kai tik būs prieita susitarimas, tie daliniai bus 
per radiją painformuoti. Tiems daliniams turįs būti laiduotas teisingas 
traktavimas.

Vienoje-savo kai. bos vietoje Bevinas pareiškė, kad j is ^nemanąs .panai
kinti Britų imperijos, nes Šiam laisvų tautų junginiui iširus, pasaulyje 
įvyktu didelė katastrofą.

Debatuose dalyvavęs A.Edenas tarp kitko pareiškė, kad 3ov.Sąjunga no
rinti bendradarbiauti ,bef tik savo sąlygomis.

LONDONAS. Indijoje jau kelinta diena maištauja ..indų karo laivynas .'fra 
jau įvykę ir kautynių. Didėlės anglų karo laivyno ir kitos pajėgos vyksta 
malšinti maištaujančių. Šiandien padarytame Z .Rūmuose pareiškime britų 
min.pirmininkas nurodo jtjasrp prie’ įsčių ir tą aplinkybę, kad kurstymuose 
veikia komunistai. Egipte vakar buvo didžiausios^dęmonstraai jos, per ku
rias- prie't-, prie kautynių- ir plėšimų. Kaire puolami ir deginami- europie
čių pastatu ir net kareivinės. Egipto min ipirmirĄnia s. įsakė, m vartoti 
grieže lauš 5 as priemones %p.rięs r t- ui in inkus . Palest in o jc buvo pulti poli- 
oijbs patruliai, trys žydai buvo nušauti.. •

LONDONAS. Prancūzijos iv;?.reik. mžn.^Bidaųlt vakar spaudos atstovams 
pareiškė, kad paikos konferencija, greičiausiai bus nukelta į vėlesnį 
.laiką. Jos praūžia buvo numatyt c- gegužės 1'dieną. Ypač.esąs su’ritrukdęs 
Italijos taikos sąlygų reikalas* Apie Taikos konferencijos atičėjimą-ra
šo ir Londono "Times” “diplomatinls korespondentas.-

HELSINKIS /AP/. buvęs Suomi j ės ' prezidentas Ry-st o Ryt. i specialaus tri
bunolo nuteistai kalėti 19 metų, septyni kiti karo, meto politikai gavo 
nuo 2-5 metų kalėjimo.

HAMILTONAS /Kanada/. Kanados amunicijos ir tiekimo ministerija įsakė 
firmai Vfestingnause Go sustabdyti visus tiekimus Rusijai.
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bUB V.Kviestos HiMŠaKj sulinio ajselt.1 be įOl.uir.iij pa.tXJlį . 4_- . 
Sl-u. sįver«ntie*jl 3eli atsinešti kėlės. Įėjimas įaisvas. . '

■ - i»eėt.-iG lsn| 19 vali gimnazijos patalpose Br.Zilytt-^ltnBTlane štai—, 
tve paskaitą apie valku maitinimąsi. • * ’, , . ,

- Visi gaunantieji pieną per.Suaugusių' tabalaioriją /Br-. Juočkiu/ iii 
vįaario.mėn.ab d . '..mri pasitikrinti sveikatą..JSapaslt-krimę ateinantį tatai, 
pieno negaus. ( • ' . . ■.'■'■/ • - ' ■'

ąjTiŽs TUBisni EėJtiiVTl SU. bosija - ' •. , . . • '_•• '
• •' įfokia. antrašte amerikiečių žurnalas "Look" 1945 m. spalių lo d. į,r.

. oeak eibė įdomų straipsnį; kuris ir-dabar nenustoja savo, aktųalunro. Srcai to 
straipsnio santrauka: •. • . •

šiandieną' JAV-'ir 'Sbvietų Sąjunga stovi .bendradarbiavimo kry.zke-lė jo.ue—
• liai vra tik ču: į-taiką ir į karą. Į/Uįką veda ai-škiai^apibrėzt 2S au

gumo zonos. Jos padės išvengti 'pasieni'© sūsidurimų tarp .oov.Sąjungos ir 
Aaerikos. T karą ve-ča troškimas valdyti višą pasaulį. Rusų or amerikiečių 
i rnr, ar i a Į-izmo s privestų abi valstybes prie karo. Nėra tokios teritorijoj, 
kur konfliktas būtų naišvengiamao. Bet besaikišką ekspansijų sudarys try-, 
nimasi, -iš kurio gali kilti visuotinis karas. Į tęiĮcį veda laisvoji pre
kyba. Uos "urimo dėl to susitarti su Rusija. Kitaip mūsų ekonominių orgą- 
pižAni jiį skirtumai sudrums mūšų santykius, o. tai gali .mus privesti prie ka-

■ ro. I karą: savanaudiška užsienio prekyboj politika yrą visuotirą^karų 
priežastis. J-i., Amerika ai* Rusija stengt’.si išstumti viena kitą .is pasau
lio vi nkir ar nustumti nuo Žaliavų, to i d-ŠI-.to kiltų karas. Į taiką .vos 
leidimas vystytis ir JAV Ir Rusijos sistemų ekonominėms filosofijoms. Kor

.'. monizmo ir kapitalizmo pripŠp^statynes pač-?.rytu aso r ik ą ir Rusiją prio - 
gaiši Į kanų, jei Rusija kėsinsis įsiskverbti į musu bendruomenę ir pada*t 
f^i ją komunistine, ar jei mes kėsinsįmės sukapitalisiinti Rusiją. Į.taifc

’ įį’vočfi tolerancija, kuri turi pakeisti kryžiai s karus. Ji sumsžirtų reli
ginius skirtumus tarp Amerikos ir Rusijos, Jokia tauta nenori šventojo ka
ro su kita tauta, bet aštrus religiniai skirtumai sukelia karus. fekaiĄ* . 
dabar sovietai,- išbrėš spaudžiami, leido atidaryti bažnyčias; bet jie atei
tyje nepakęs pūslinį prieš-ateizmą', glūdintį komunistų, filos.ofijoje. Ame
rikiečiai nepakęs -Jokių sovietų puolimų prieš musų bažnyčias . į taiką veda 
laisvas pasikeitinūs informacijomis. Bendra at vinį durų, politika turistams. 
Žurnalistams ir mokslininkams išvystys kultūrinį abiejų tautų susižinojimą 
T karą: slaptumas yra taikos priešas, kultūrinės 'ir rnokslinė's užtvaros 
ta’ro' tai tų. gimdo" į-t arimus.' Jei, pavyzdžiui, Rųąija įtars mus slaptai dir
bant prie naujo ginklo, .ji jausis priversta pulti.mus pirma, "negu mes tą 
ginklą panaudosimą.1' ,/B.g./. .

SOVIETAI SRaU.'ASI "POLITINĮ KAP^aLĄ''. . ./ -
OTAVu. /AP/.. .-Rusų pareiškimui apie šnipų bylą pasiekus'Kanadą, 'jos min., 

7>irminini.as vc-ta nuolat irius pasitarimus su Anglijos-.vyriausybe. Oficialus 
Kanados vyriausybės kalbėtojas pareiškė, -kad’ rusai iš Kanados šnipu bylos 
stengiasi susikrauti’ "politinį, kapitalą". Pasak jo, "sovietų pareiškimas 
prasideda kaltės prisipažinimu, kad turėtų pakankamą priežastį atšaukti fe- 
ririam' at’taohė, o toliau visas dalykas stengiamas! kaip galima- daugiau su
mažinti. Prikergiant kaltę Kanados vyriausybei, stengiamasi susikrauti po
litinį kapitalą" .Kalbėto jas toliau pareiškė,jog Kanada-kaip, galim grei
čiau Į sovietų kaltinimą įteiks trumpą atsakymą ir lauks karolinės komisi
jos tyrimo rezulta-tu.United Preso priešą, jog Otavoje iš ’lontrealio gauta 
naujų Įrodymų apie, šnipų .gaują.Polio! ja surinkusi daug medžiagos.,

feSTibDITO'ANELŲ K. VADOVĖLIO'paskutiniai lapai jutt-sėniai atspausdinti, 
iloi'naml i. o-r* ttnQ -i n 4 ,':nn "i nft -Ti_H.AT.1AA - . -
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