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. ’BULGARI -IOS JSTZKI.aI M-^kvoj :
LOlDOJ-iS. Sofijoj vyriausybės krizė dar tęsiasi. Liinioteriš pitmininiš^ 

Vidaus ir užsienio reikalų ministerial išslėrid'o į Maskvą. «erodrome juos 
outi.ro Molotovas. Šiandieną- jiu turėjo p^itari.rą.su Stalina.

Rumunų opozicijos jurtijoo įteimė mari .‘onutinei vyriuos... b oi naujus . 
kšndįdatų sąrašus. Minis;tęris pirm. Groza pareiškė', kad -nebus priimtas 
nė vienas kandidatas, kuris yra įveltas į fašistini o oHuligąniznįo’^ Iš
sišokimus. >ios dienos pranešimu, partijų kandidatai yra priimti ir jie 
jau prisiekė ’karaliui.

AUSTRIJOS 1JEERIKLaUSQ;.UBŽ3 PRIPaŽIBILiAS
»7išr'i’0_. A3 . Rusija, D.-b-r itani ja, Prancūzija ir J--' pripažino, lipBtriją 

kaip nepriklausomą valstybę, su 1937 metų sienomis, rozorvuoėamoš sau
• teisę tas šienas pakeisti. Taip >at pripažinta Austrijos .vyr i-iusybė., va- 

b; o v aujnmu •kanu le r i o Leopold Ficgl ir prezidento Karl-Renner • *ią,juiiginĮn— 
. kų. kontrolės taryba nepanaikinama..

' TU^P-IJOS /.T;:i3TERT0-?:'.x<Ąi;.Jl.kn Pa-AI£I iin-k.-ui
LONDONAS. Turkijos mir. pirmininkas, atsakydamas į sovietų spaudoje- 

. Įskeltus teritorinius reikalavimusj pareiškė, kad Rusija 18 77 metalo 
šias teritorijas buvo iŠplėŠusri i. Turkijos. Didžiausia- +ų sričių gyvo r- 

’.tojų dalis buvo turkų tautybės musulmonai. Po didžiojo karo, pravedąs 
plebiscitą, dauguma pasisakė už Turkiją. Dabar tose srityse gyvena vos. 
50.000 gruzinų pabėgėlių,kai turk:, bar yra net 1.750.QOQ .

Ankaroje įvyko naujos, studentų demonstaruijos prieš rusų teritorinius 
reikalavimus. „ . .

LENKIJOS - • iS.AP.TE 3YDŲ šĖJI;^ I • Lž3 7TJ0S
¥aR^UVAk Lenkijos r.vin.' pirmininnūs pareiškė, ’ kad žydų, bėgimas -iš Len

kijos įgavo masinį pobūdį. Šio sąjūdžio veikėjai bus griežtai baudžiami* 
Jis pabrėžė, kad visokie antisemitiniai .pasireiškimai, bus kuo griežčiau
siai baudžiami. Apie 9C prou. Lenkijos i ydų nori važiuoti į Palestiną.

MANILA. 10.000 amerikiečių karių Maniloje sukėlė protesto demonstra
ciją prieš JAV karo min i st erį k .Patterson,- kurį. jie kaltina dėl lėto grą-’ 

■ žirimo namo. 1
CHUNGK1LGA.S. Įsakymaą nutraukti karo veiksmus „Kini joje bus^paskeiktus 

dar prieš.paliaubų kdnferenoijos pąbaigą. Ker. Marshall-pranešė,. jog . 
jis susitarė su abiejų pusių delegatais a oi karo.veiksnų nutraukimo-. 
Maskvos radijas praneša, jog Čiangkaiš.eka stir.us ChiangTChing-Kuo išskri
do iŠ Maskvos, kur jis tarėsi ir buvo priimtus. Stalino. Apįq pi s Įtarimų 
turinį nepranešama. . ’ '

TiuIER.-^^. Sukilėlių užimtoje Persijos AzarbeidŽano provincijoje ki
lo ko^tra-revoliucija, ,-ką prar.cąu grįžę iš ten vyriausybės, žvalgai. Ko
vos tarp nacionalistų ir sukilėlių vyksta daugelyje miestų.- ntioion-a.į.ia«< 

' tai Įsiveržė į Mianeh priemiesčius.
V . iŠ GŽil. MG BAZTEY ERaIvE'-IšD. ’’Daugiau kaip 2-.7th .000 DP buvo JAV ka
rinių pajėgų sugrąžinti į jų tėvynes. Mūsų globoje pasilieka truputį - 
daugiau, kaip u-OO.OOO DP. Tas skaičius iki šių “e’H Ht»Pos mėnesio..1 d, 
numatons sumažinti iki 300.000 ”..

EUERB oKR.GaS . Nuernbergo bylos eigoje paaiškėjo, jog Himmlerlo plonas 
buvo išnaikinti 30.000.000 slavių. Vienam liudininkui suteikiant p\ rody
mu/; Goeringo nervai neišlaikė '’ir jis pašokęs suriko jam: ’’Sch’Vein! Hund I 
Verraoter!”.
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karsto yus.Jcė atsisveikinimo kalbas, kuriose pabrėžta cideli v; ii orios 
nuopelnai Lietuvai ir pa:;ižaėAta 

’išpildyti paskutinį jo prašymą 
- parvežti jį šiuo Reino krantų 
Lietuvon ir ya guldyti šalia G. 
Petkevičiūtės ir Lindės - do
bilo.

UBO SAUGOM) TAHXBxx
Suvienytų Tautų /EUO/ generalinio susirinkimo uotu Londono susitiks 

penkių didžiųjų valstybių generalinių* štabų viršininkai’, tarptautinės ka
rinės pajėgos klausimo išsprendimui. Pasitarime dalyvaus gp r.. lt n .B. .Rid
geway Į 2^1 kariniiį pajėgų vadas prie Vidur'-' erių juros/, gor.Maa bar
ney, ger. LiserhO'ver, gen. Eu-Ying-Tscb.in ir kt. Iniciatyva šiam susiti
kimui išeina iš anglų valdžios pusės.

Tarptautinės kurinės pajėgos sudarymas yra numatyta.. Suvienytų Tautų 
Chartos 43 str. Ton pabrėžiama, kad visi UITO nariui, taikos ir tarptauti
nio saugumo išlaikymui, Saugumo -Tarybai reikalaujant ir sudarant atatin
kamas sutartis, įsipareigoja duoti panaudojimui zurinęs pajėgas ir šiaip 
.pagalbą be i paramą. Prie pagalbinių tiekimu priklauso ir laisvo praėjimo 
teisė. Paeit arimai dėl tokių sutarčių bus. pradėti baugumo. Tarybos pa siū
lymu ir sutartys turės būti ratifikuotos pasirašiusiosios Valstybės kons
titucija įgaliotų valstybės organų. Pagal Chart ą, tik Saugumo Taryba ga
lutinai nusprendžia karinės jėgos pavartojimų, Karinės pajėgos turi vi
sados būti pisiruoŠusios Saugumo Tarybos -panaudojimui. Vienas britų užs.. 
minister i;‘.o s at.stovas pareiškė, kad karinis štabo komitetas’bus su’ar y ta s 
tuo jaus, kaip tik bus galutinai sukurta Saugumo Taryba. Londono diploma- 

• tintuose sluoksniuose. manoma, kad Saugumo • Taryba' tuo jaus sueis į kontak- 
tą'su gėneralinilį Štabų, šefais, kad sužinojus jų nuomonę apie tarpt auti
nės karinės jėgos didumą.’Po. to kiekvienam "JIi.0 nariui .bus pranešta, ko
kio didumo turi būti pajėga sūkurius ta valstybė turės skirti iangumo Ta
rybos kompetencijai. Londone*'manoma, kad' p.onkios didžiosios valstybės.su
darys pagrindinę riaū josios- tarptautinės karinės pajėgos dalį. Lai'ku

kris yra nuomonės, kad ir atominės bombos bei orinė apsauga turėtų būti
Saugumo Tarybos žinioje. Šie visi klausimai bus sprendžiami ketvirtadie
nį praaid ečanoioae ŪKO generaliniame susirinkime. Londone ’.manoma, kač 
tarptautinė UBO policinė jėga galės būti s’ldarytą. jau. vasary. /E.Zi’/

EEMORKAS.. Iš Europos grįžo 29^J.xV diviziją, pirmoji išlipusi _ E Olan
dijoje. Kareiviai su savim parsivežė divizijos talismaną - lietuvį ber-

RaBĖEBŠ .....
Poniai Marijai Eelerienei, paaukojusiai icsb . List.Gimnazijai dūO,- 

. Ita., nuoširdžiai dėkojame.- Juosi .kr ai i uskas, G-imn. Direktorius. .
- ’’Šešiems Šešėliams” už. paaukotą sporto klubui stovy lėlę ir nuoširdų 

t alki r ir.ka vimą klubo vėliavos jb ruošime. r sieki am e sportiška ačiū*
”Lituanioa”

- Ponui Riaubai ui paaukotas klubui £D, -Rei nuoširdžiai fiėko.jame . ' 
"Lituar ioa”

”’’r.L. BALSAS” išeina kasdien, be- šventadic*.iių.R«<jaguoj aRedakainė ko
legija. Leidžia ”Giedra” Permitted by BP Camp Direction,/UERRA/.
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