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ŠVEDIJOS KaRaLIUS ATSISaKŽ RUSIJAI IŠDUOTI PaBALTIJŪ^PILTEČIUS.
LOBDORAS. Švedijos užsienių reikalu mil-is toris pranašo rusų pasiunta. 

tiniui, kad 15" laitai negali būti Šiuo motu transportuojami dėl blo
go jv Sveikatos stovio. Pusė jų dabar guli ligoninėse nusilpę dėl bado 
streiko. Švedijos karalius parašė Stalinui laišką, kuril ma ra^o, jog 
•jv grąžinimas turi būti atidėtai vienerioms metams. Šteinas atsakė; 
j op- i is nematąs jokio reikalo ]• aisti tarptautinius nuostatus kuriuos o 
sakoma, jog visi internuotieji turi būti grąžinti į savg. kraštus pasi» 
baigus karui. Tuo labiau, kad Šie baltai yra perbėgę į Švediją vokie& 
ciy kariuomenės uniformose.

3ISSEK0VERIS APIS BALTUS VOKIETIJOJE.
LCLDCIi^S., Generolas Eisenhoweris, perduodamas savo pareigas geni 

Mo. Narney pasakė kalbą, kurioje pabrėžė, jog amerikiečių zonoje tafti 
DP yra virš 80..000 lietuviu, latvių ir estų. Rusai skaitą juos savo pi* 
lieoiais ir reikalauja juos grąžinti. Bet tie asmenys; taip put kaip 
ir daugelis ukrainiečių, savęs nelaiko sovietų piliečiais^ Pagal turi» 
ma repatrijacijos sutartį tarp Amerikos ir Sov.Sąjungos, šių piliečių 
grąžinimas fttkpin t a.. Toliau- ge-n.Eisenhoweris pabrėžė, kad pastangos sū» 
daryti centrinę Vokietijos valdžią nedavė jokiiį rezultatų; Daugelyje 
vietų vok. ežių gyventojai yra n”silpę dėl nepakankamo maisto; tai .ypač 
galima pastebėti prancūzų zonoje. Vokiečiams turi būti duodama maistj; 
nežiūrint ar jie kada nors galės tai apmokėti ar ne. Amerikiečių—anglų 
zonose maitinimosi padėtis nėra katastrofiška ir ji nepablogės, joigu 

"bus išlaikytos dabartinės normos,
TRUMAkO PRANEŠIMAS SPAUDOS- KONKERKNCĮJOJĘ.
EEV-YORKaS, Vakar spaudos konferencijoje Trumanas padarė pranešimą;, 

kuriame pabrėžė, jog jis.nematąs jokio tikslo toliau Šaukti trijų d.įa 
džiųjų konferencijas, kadangi visi iškylantieji sunkumai ir visos -pfdw 
blemos. kurias iki Šiol aptardavo trys didieji, po trijų mėnesių bus 
galima svarstyti Suvienytų Tautų konferencijoje. Kalbėdamas apie kontftJ 
liną Tarybą Vokietijoje, jis pažymėjo, kad Amerika darysianti žygių 
je panaikinti vetto teisę, kuri buvo įvesta pagal Potsdammo, susitarimą* 
Šio pakeitimo reikalingumas iškilo ryšium su prancūzų atsisakymų pri
pažinti Vokietiją nedalomu ekonominiu vienetu.

TRUMAN O ĮGALIOTINIS PRICE _itl£ PADĖTĮ VOKIETIJOJE. - .
•JJEf-YCRKAS, Vokietijos stovį ištirti Truman p Įgaliotas Price grįžo 

į įmariką. kur padarė platų pranešimą apie dvasinio ir ekonominio gvvė 
nimo sąlygas Vokietijoje? Jis vyriausybei pasiūlė padidinti amerikie
čių zonoje, kolorijų skaičių iki 2.0C0, įvežant maisto iŠ Aisrikos, ii? 
tuo būdu apsaugoti Vokietiją nuo budo ir epidemijų. Sis pasiūlymas bu« 
vo' atmestas, nes Potsdammc konferencijoje buvo numatyta Vokietijai duo
ti nedaugiau maišto, kaip jos nutrintiems kraštams. Gi dabartinėje 
Lenkijoje kalorijų skaičius nepraŠoku 1J55O. Toliau Price reikalauja, 
kad būtų sudaryta central in ė Vokietijos vyriausybė, kuri tvarkytų eko
nominius reikalus. Jeigu Vokietija būtų_ valdoma kaip ūkinis vienetas, 
ji gaįėtų puti išsilaikyti. Kadangi Prancūzija labiausiai priosinasi 
Vokietijos suvienijimui, esą būtinai'reikaL inga pakeisti kontrolinės 
tarybos tvarką..

JUGOSLaVIJA-FEDERaTYVIEE liaudies RESPUBLIKa.
LOKDOEaS. Abie ji Jugoslavijos pąrlarrento rūmai paskelbė Jugoslaviją 

federatyvine liaudies respublika. Karalius Petras pusto ja įsakymų lei
dime galios.. Ryšium su tuo karalius Petras pasakė Londone kalbą, kurio 
je apkait-ino. Titą totalitarinio rėžimo įvedimu ir tautos atstūmimu n up 
valstybės reikalų sprendimo, ' ’ . .

SOVIETŲ aTSAKYMaS^PERSIJaIakfurtas . Rusijos vyriausybė atsakė 
į Persijos notą neaiškiu laišku, iš kurio galima suprasti,, jog sovie
tai atmetė Persijos reikalavimus-, netrukdyti vyr,iaus'ybis kariuomenės jų 
dėjimų kovoje su sukilėliais,
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IS TEISMO NUERNBERGEi
ilŪERiJBERG^ij. Vakr.r buvo perskaitytas slaptas čokumer

Soaring ir Jodl, pagal kurį turėjo būti užpulta Lenkija, Lietuva ir Ce.ja 
koslovakija, kaip priešingos naoionalsocializmui valstybės . "Times" rajw 

kač kaltinamieji, skaitant apie jų padarytus Žiaurumus, šypsosi,lyg 
.jiems tai būtų malonu prisiminti .Tačiau kai jiems buvo rodomos filmas i 
apie naoių koncentracijos stovyklų Žiaurumus, Keitei apsiverkė. Hessas: 
ir Goeringas žiūrėjo labai atyfižiai, Rosenborgas nervingai Žaidė savo Į 
rankomis. Ribbentroppas Žiauriausių scenų metu nusisukdavo. Paaibaigus 
filmai salėje viešpatavo mirtina tyla. <-

Ypatingai daug įdomios medžiagos randama Jocį dienoraštyje• Bar pž'ios 
s Jungininkų invaziją Prancūzijoje jis rasei ” Jeigu sąjungininkams pa" 
Vyktų pralaukti mūsų Atlanto sustiprinimus, mes būtume "neišvengiamai žu« 
Ve i” "bot šiam faktui įvykus Vokietija kovojo ir toliau, nors tolimesnių 
lli.imas vadovybei buvo aiškus . AmorikioČių Žinių agentūra BBC praneša, 
kad’.Eųornbergo teismas gruodžio 15 d. išsiskirstys Kalėdų pertraukai if 
aus ir inks tik poluMetų* Rusai pasisakė pries proceso pertraukimą*

JąV RIMTAI VERTU? a įVYKEUS m ĮJOJĘ.
rxįSIN STONAS. Son. Marshall paskyrimas pasiuntiniu Kinijai buvo didelių 

hotikėtumas Chungkingui. Tokio aukšto laipsnio asmens paskyrimas rodąsj 
kad ’ašingtonas dabartinius įvykius Kinijoje vertina labai rimtai if 
laiko juos labai svarbiais busimąja! pasaulio taikai. Senatorius Connai- 
ly pranešė, jog ryšium au gon. Hurley, JAV pasiuntinio Kini jai, audrin« 
gu atsistatydinimu, valstybės departamento personalas ir politika bus 
senato tyrinėjama* Naujasis pasiuntinys, prieš išvykdamas Kinijon, ta«, 
rėš i su. Truaanu ir Byrnos. Byrnes pareiškė spaudos konferencijoje, kač ■ 
JAV politika Kinijoje nepasikeis. Gon. Vedcmeyor patvirtino žinias,kųt|; 
700 JaV lėktuvų atvyko į Kiniją. Be to, jis pareiškė, kad jis dar ne- ; 
atsakęs į komunistų protestą dėl amerikiečių įsikišimą prieš kiniečių : 
'komunistus, kurį jam atsiuntė komunistų generolas Ohu Teh. ’’Pagal mano 
Yyi-,i..tuaybės nurodymus, aš tariuosi tik su sėntrine Kinijos vyriausybę”, 
pabrėžė ’.‘odome.yor. - " Mano vyriausybė nepripažįsta jokios kitos vyriau- 
ąybės Kinijoje", Vyriausybės daliniai, kurie prasiveržė iki 90 angliškų 
PV/įių nuo Mukdeno, žygiuoja toliau. Su rusais jau susitart- dėl jų įžen
gimų i miestą. / Stars and Stripes, 30 Nov./.

tokio; 1
E.Pauley, JaV reparacijų Japonijai įgaliotinis, pranešė, kad rusai 

dar nesuteikė jo komisijai 'lĮvažIuot'T'SĮęičimoj į siaurės Korėją ir Man 
džiūriją. Jis girdėjęs, jog rusai išgabeną japonų fabrikų įrengimus,ku
rie gali būti priškaityti prie reparacijų. /Stars’ and Stripes,30 Nov,/, 

7AŠINOTONAS. ’’Laisvosios Palestinos "ž.vgu lyga Amerikoje įteikė pra
tęstus Trumanui ir Hūlifaksui dėl britų blo'go elgimosi su žydais Vokie
tijoje *

LONDONAS. John Amery, buvusio Britanijos ministorio sūnūs, kuris ka
ro metu tapnavc vokiečiams, už valstybės išdavimą nuteistas mirti,

VIETOS žinos.
UNRRA dėl aprangos. UrJRROS p<-iškinimu, surašoma apranga nebus pąnau- 

dota kitiems, o tik geresniam orientavimaisi, kam kokia apranga labiąų 
reikalinga, Kas žinių apio savo aprangą nesuteiks, to UNRRa dabar ir 
ateityje apranga nerūpina.

SPORTAS'. Hanau lietuviai sportininkai, po nesėkmingų gastrolių "'iofl- 
įadehe, pakvietė mūsų futbolistus, krepšininkus, tinki in inkus .-o s ir 
stalo tonisistus rovansinėms rungtynėms. "Litunnicos" pportįnįnkai mal
šina išvyksta sekmadienį.

MOKS LO N aU JI Elj OS..
JaV-išrasta sterilizaoinč lompa, kuri užmušą Yįsąs bakljąpijas, Zing-j 

gaps organizmui ši lempa nėra kenksiųįnga. Išradėjų nuomone, po dviejų Į 
motu ši lempa bus galimą, panašią! 'kaip elektros lemputė, vartoti įvąį- 

i^si.į.. .   ;........... i.
’vjcąbąiąąa nietųvįų BALSYS” įsftįna kasdien, be šventadienių, į’er- : 

Plįttpiį įy P? Oamp Direction in V'įeąįaden. |
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