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STALINAS GRĮŽO Į MaSKVĄ
LONDONAS. Maskvos pranešimu, Stalinas.grįžo iš atostogų Kaukaze ir 

vėl perėmė savo pareigas.
IŠ MASKVOS KOKFEREGGIJOS
MASKVa. Bovinas tarėsi Maskvoje su Anglijos pasiuntiniu persijoję, 

dėl naujai susidariusios padėties Azarboidzanu. Pries posėdžių pra
džią Bevinas turėjo pokalbį su Molotovu.

VENGSI JOJE TRŪKSTa KaISTO
LCNDONaS. Vengrijos minister i s pirmininkas dr.T.ildy pareiškė, kad 

krašto mitybos padėtis yra katastrofiška. Vyriausybė kreipėsi į UNRRa 
pagalbos. Vienų metų kūdikių mirtingumas Budapešte padidėjo 40 proo.

34 JAV senatoriai jssiraŠė^atsišaukimą į prezidentą Trumaną, kuria
me prašoma "nedelsiant imtis žygių pries kylantį bado pavojų Vokieti
joje ir Austrijoje”.

DIDELĖ PRIEŠRINKIMINĖ PROPAGANDA RUSIJOJE
MASKVA. Sovietų rinkiminės komisijos nariai, sudarydami rinkimo są

rašus, naudojasi visomis susisiekimo priemonėmis, pradedant lėktuvais 
ir baigiant Šunimis.

LENKAI SUSIRŪPINI) SAV© IŠEIVIŲ DEMORALIZACI Ja
"Polska” savo 2 nr. alarmuoja dėl moralinio savo išeivių Vokietijo

je pakrikimo ir suanarohėjimo. Iš straipsnio turinio matyti, kad len
inį vadovaujanti Šviesuomenė labai sunki ai ^t u suvaldo stovyklų gyvento
jus, nors tam tikslui imasi ir drastiškų žygių.

Rasta nacių dokumentų
FRANKFURTAS. Vienoje stotelėje prie Potsdamo rasti trys vagonai įvai 

rilį nacių dokumentai. Kai kurio iš jų atskleidžia įdomius faktus: Po
vandeninio laivo komendantas Prion ir buvęs populiarus lakūnas gen. 
Moelders, kurių mirtį naoiai aiškino nelaimingu atsitikimu, buvo na- 
oių nužudyti. 1944 metų atentate prieš Hitlerį dalyvavo ir Himmloris, 
bet, bijodamas nepasisekimo, jis išdavęs kitus. Vokiečių pasiuntinys 
Maskvoje, grafas von Soh'Vullenburg daugelį kartų siuntė perspėjimus 
dėl rusų stiprumo. Viename tokių raštų Ribentroppas pridėjo savo pas
tabą: "Šio rasto aš jokiu būdu negaliu patiekti fuereriui".

BERLYNaS. IŠ Londono pranešama, kad Churohillis ketina atsisakyti 
nuo vadovavimo konservatorių partijai, ryšium su kilusių nuomonių skir
tumu partijoje, sprendžiant Amerikos paskolos klausimą Žemuosiuose Rū
muose.

BERLYNAS. Maršalas Manno She imas pranešė. Šuo .ii jos ministerial pirmi
ninkui, kad jis ketvirtadienį išvyksta iŠ Lisabonos į Suomiją.

MASKVA. Is Maskvos pranešama, kad Turkija su Rusija apsikeitė noto
mis, kuriose aiškinamasi dėl Istanbule ir kituose Turkijos miestuose 
įvykusių antikomunistinių demonstracijų* Rusai turkų atsakymus ir pa
siteisinimus laiko neužtenkamais.

LONDONAS. 10 vokiečių kariuomenės narių, kaltinami masinėmis Žmog
žudystėmis Smolensko srity, Smolensko karinio tribunolo pripažinti kal
tais.

LONDONAS. 2.000 JAV karo laivų yra išimta iš akcijos, bet jie pa
liekami tokiame stovyje, kad per 10 dienų juos galima būtų panaudoti.

LONDONaS. Muensterio teismas nuteisė 4 britų karininkus uŽ tai,kad 
jie iŠ vieno vokiečių restorano jėga pareikalavo alkoholinių gėrimų.

LONDONAS. Prancūzija užklausė Angliją ir JAV dėl santykių su Fran
co Ispanija. Prancūzija yra pasiruošusi su ja nutraukti visus santy
kius, jeigu Anglija ir JAV padarysiančios tą patį.

PARYŽIUS. Prancūzija ir Anglija susitarė savo dalinius iš Sirijos 
ir Libanono atitraukti.

MILANAS. Milane suimtas fašistų partijos sekretorius Carlo Soorza.
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BALTIEČIŲ Ul’IVERSIMAS HAMBURGE
Jau liepos mėn. buvo sudarytas Hamburge komitetas x=.u«xj,x-

jo kraštų Universitetų darbuotojų, siekiant atkurti auto tą j į'moto lą nau
jose sąlygose. Anglų valdžia davė savo sutikimą kurti Universitetą "Pa
baltijo akademinės stovyklos"vardu. Lapkričio ! d. komitetas įsteigė 
provizorinį sekretoriatą organizaciniams, darbams atlikti. Sekretoriato 
Vedėju išrinktas latvis prof. Vėlins. Ūkio reikalams vesti išrinktas es
tas prof. Sultsonas. Sutarta steigti 8 fakultetai su 24 skyriais, būtent 
medicinos, chemijos, arohitoktūros ir- inžinerijos mokslų, žemės ūkio 
/miškiniųkystės/ veterinarijos, kultūrteohnikos ir geodezijos skyriai/, 
mechanikos /technologijos, elektrotechnikos ir mechanika/, gamtos-mate
matikos, filologijos /filologija, filosofija, pedagokika, , istorija ir 
teologija/,, teisės ir ekonomijos mokslų fakultetas. Kiekvieno, fakulteto 
tarybos jau sudarytos ir šiuo metu registruojamas mokslinis personalas 
ir studentai. Mokomasis personalas bus apgyvendintas su šeimomis . o stu
dentai co seimų. Į akademinį lagerį bus priimta 1.500 -studentų. Šiuo mo
tu yra įregistruota 164 lietuviško sektoriaus mokomojo personalo nariai 
ir 745 studentai. Norinčius vykti studijuoti arba dėstyti prašoma kreip
tis' 'P.Masiulis, Hamburg, Karl-Muok Platz, Deutsoher Ring 602 a.

■. SIUNTOS TS AMERIKOS .. , ' • „
BALE’as atsiuntė Italijoje esantiems lietuviams 623 kg drabužių. Ma

ža jų dalis pateko ir tremtiniams Vokietijoje. į Paryžių atsiuntė 12 to
nų drabužių. Juos išsidalino tremtiniai Prancūzijoj©. liauja 50 tonų 
siunta yra skirta tremtiniams Vokietijoje. Siuntos su vaistais yra pa
siekusios Salzburgą - viso už 10.000 dolerių. Yra taip pat žinių, kad 
BaLP’as išsiuntė ir maisto už 20.000 doleriu. /M. Z./

BUS LRAUSMINAIŽAS TREMTINIŲ ELGESYS .
Kad sudrausminus tremtinių elgesį, atitinkamos įstaigos yra prĮėmu

sios statutą, kuriuo vadovausis 'tremtinių teismai. Tremtinys, nusikal
tęs 1/ lupikišku spekuliavimu, kai pelnas prašoks jo normalų, dydį arba 
kai gobšiškam pasipelnymui panaudojama sunki ar'.lino padėtis; 2/korta- • 
virau, kai jis yra azartinis ar virsta nuolatiniu užsiėmimu; 3/ degtin- 
daryste /naminės gaminimu, ja spekuliavimu/ ir girtavimu; 4/ Šeimos ži
dinio negerbimu, jjeištikimybe, begėdiškumu ar lytiniu palaidumu, vedan
čiais ne tik į dorovės taisyklių laužymą, ir moralinį pakrikimą, bet ir 
į tautos savižudybę; 5/ padaužiškumu, kai iš palaidumo ar dykinėjimo 
nesilaikoma nustatytos bendros tvarkos, tyčia gadinami ar naikinami įtai 
symai, triukšmaujama, užkabinė'jami žodžiu ar-veiksmu, pažįstami, nepažįs
tami ar net kitataučiai; 6/ gadinimu santykių su kitataučiais, ypač su 
sąjungininkais ir vietiniais gyventojais, priekaištais, įtarimais, nie
kinimais ir Šiaip nekorektišku poelgiu juos įžeidžiant ir sukeliant 
jų pasipiktinimą tremtiniais; 7/ svetimos nuosavybės, privatinės ar vie
šosios pažeidimu, pasisavinimu, vagyste ar net plėšikavimu; 8/ darbo 
ir pareigų vengimu, ypač jei darbas yra reikalingas bendruomenei /bend
ro reikalo sabotažas/, tinkamas profesijai ir pajėgiamas; 9/ nesąžinin
gumu ir apsileidimu viešąsias pareigas einant; 10/ duoto jo.žodžio ne
laikymu ir visokiomis apgavystėmis,; 11/ tautiniu nesolidarumu, _ įskun
dimais, tautiečių niekinimu, šmeižimu, apkalbėjimu, gandų skleieimu, 
ypač jei tuo ne tik pažeidžiama artimo garbė., bet ir kenkiama viesąjam 
reikalui; 12/ sužalojimu ar bet kurio smurto pavartojimu kito asmeniui, 
- baidžiamas' - 1/ įspėjimu, 2/ neviešu ar viešu papaikimu, 3/ skyrimu 
b© eilės viešiems darbams, 4/ laikiniu davinio sumažinimu arba laiki
niu jo nutraukimu, 5/ pašalinimu iš bendruomonės su "vilko bilietu"; v 
6/, laisvės atėmimu, 7/ perdavimu sąjungininkų okupacinei valdžiai.,/M.Z/.

- Sąryšy su besiartinančiais rinkimais, moterų reikalams aptarti 
19ol2„1945 14 vai. Vaiku darželio patalpose šaukiamas stovyklos moterų 
susirinkimas. " - Moterų Komitetas.

"V7.L^BALSaS” išeina tosdien, bs šventadienių. Redaguoja Redakcinė ■ 
Kolegija. Leidžia "Giedra” Permitted by BP Camp Direotipn /UNRRA/
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