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LONDON AS/-a?/. Byrnes va ka ryksc 

no kuo greičiau prii .ti Iri;.. Did:
- kurti specialią komisiją atominei 

skatino nedelsiant pradėti žemės, 
valstybių, kurios tas pa jėgas p už; 
būdu 11 -valstybių Taryba galės re. 
galima atkurti ’taiką ir išvengti .
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Loję savo r.aloojo'ui'.o suodinkime ragi-

1 F . . ... . ' ’ -'1 a
energijai tirti ir kontroliuoti^ Jis 
jūros ir pro pa jėgų. orgunižavimą is tų 

įdėjo- suteikti UBO-Saugumo Tarybai.. Tuo , 
Lkalui esant panaudoti jėgą., Taip bus 
Agresijos-. Atominės komisijos įkūrimas.

yra neat jungiamai surįctąs su saugumo problema. Byrnes užtikrino pilną 
JAV bendradarbiavimą naujoje pasaulio organizacijoje.- ’’Pries 25 metus”, 
pareiškė jis, "mes .r..crikoje pilnai nesupratom musų atsakomingumo. Bot 
kartu su kitais mes Įgijome patyrimo. Dabar ir JAV vyriausybė ir tauta 
yra giliai įsisąmoniną savo atsakomingumo.. Organizacija gimė is nepap
rasto vargo ir ii daugybės žmonių karki?. daugybėje kraštų. Didžiosios 
valstybės, kaip ir mažosios, turi prieisi tos pažiūros, kad’ jų galia yra 
svertas laidus, kuris neturi būti naudojamas savanaudiškiems tikslams,-, 
bet visų žmonių gerovei’’. Jis perspėjo., kad organizacija nebūtų per -' 
krauta ir kad iš jos nebūtų laukiaus "magiškų ijrcnčimų". "Saugokimės už
kietėjusių entuziastų , taip pat kaip ir u imi c t e jusiu netikėlių’-.

Jugoslavija vakar užėmė vietą-UNO ekonominėje ir socialinėje tary
boje, pasitraukus N .Šalaudi jai. . . _ r

Iškilo naujas ka-dįdatas U1<U generaiirio sekretoriaus vietai - JaZ 
prekybos ministeris Kerry '.faline. . Jį pi siūlė lenkų delegatas--Jan Stan-

1% NUERBBERGO TEISMO
BUERNBERGAS/-iP -/ • • dainas vokiečių jurų leitenantus P. J.L&islng teisme 

patvirtino, jog 194.2 metais Doenįtzas įsakė pradėti terorą'prieš jureir 
vius, išsigelbėjusius'iš pa skara ir tų są jungininkų '1 u ivų. ’Jie- turėjo būti 
sušaudyti, kad są jungininkams ’ ' butų.. neįmanoma surinkti
įgulas prekybiniam laivynui. , '

. VZ.’von brauchitsoh, buvęs vokiečių karinių pu jėgų'Vyriausius, vadas, 
vaka>- nusiuntė Buernbsr'go karo, naši kalsimų teismo tribunolo pirmininkui' 
Lawrence laišką, kuriame prašo, kad jis ir kiti sen išloš linija* genorb- 
lai būtų paskelbti neturį nieno oončro su nacių' kur: sąmokslu ir karo nu-

.sikąltimaisg iaii3tų . - , . ■
LO’WOEKS. ’ J partijos generalinis sekretorius ir a r augę min.pir

mininko pavaduotojas' Italijoj išvyko į Londoną.
LONDONAS. Jakobi, vienintelis radikaliosios ‘partijos ministoris Pran

cūzijos vįriausybėje, partijai reikalaujant, atsistatydino.
LONDONAS. Eir.ijoš vyriausybė ir komunistai kaltina vi®ni kitus ' paliau

tų sąlvgų nesilaikymu. Paliautų pasiral--^ turėjo būti praneštas visoms 
karinėms, d ai ims iki sekmadienio. Ir vi eui ir ziti ir_i nustatyto t.ermino 
bandė okupuoti kuo didesnę uori^criją.

^EGEMSBUPGAii /AP/. Hsieb.s lassau įguios nariams įsakyta ne-:-ietis gink' 
lūs. Prie Dunojaus rasti 3-vav karln-iZi.ų K v..nui.

LONDONAS. IŠ ’Vašingtono į Londoną išvyka- llparijos eksilinės vyriau
sybės už.s, reik, miristeris. _

ANKARA. Rumunijoje įsteigta viGutiiiujo luomo .partiją..
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- Seniai visų lauktas ' stovyklp s lietuvių kooperatyvus. .___ *-__  „-

■ savo darbą. lentynos tr matoma įvairiu ėrmĮkmenų,' ra ikalirgų kasdieniniame 
“stovyklos gy-voni.w. Keikia tikėtis, kad koppcrat yvas palengva išaugs į 
, tvirtą prekybinę'instituciją ir išstums iš stovyklos įvairią, spekuliaci-

. ♦. .
- Stovyklos paštus per pirmas >0 .>'. .vo ųr ikimo dienų. išsiuntė 23x r ogia - 

. t'ruotas siuntas -ir'LD34 paprastus siuntas,. '/autu paprastų siuntų 1275.
Užprenumeruota 350 egz. įvairių .laikrui: cių.

p/JRĮOS IR.PpLITIinS : ŽILIO)
"l’RAZJOŪRTAS. &6 procentui K? JAV zonoj a yra <rapa.tr i juota. latvių grį- 

’šo 3,2 proo., estų 2,4 proo., ir lietuvių 0,7 p, ov. Lenkų grįžo 52,5 proo.
- JOJENGHHmaS . Muer.oheno'apskrity jc vokiečių darbdaviams įsakyta atsta

tyti iš darbo sovietiį piliečius, kurie pagal Jaltos nutarimą reikia re
patrijuoti. Ropatri juotini sovietų piliečiai'yru..tie, kurie 1939 motais 
rugsėjo 1 cianą priklausė Sovietų Sąjungai. /Stars ano Stripes/.

ixJjDOK^l. Visi irgnm.tinos darbdaviai uždarė 3 d ienoms-įmones, pro
te stuocaad prieš vyriausybės reikalavimą padidinti č ar biriukams uždarbį. 
Jei vyriausybė • mėgintų šį streiką nutraukti jėga, darbdaviai numato strei
kų pratęsti dar ilgesniam laikui.

LOilBOilaS-.’ telefono- ir telegrafo įstaigos Kev-.Yorko streikuoja. Mies
tas atskirtas nuo-pasaulio.

■.’’•IESB 42)311^8/Dana/. .'ic s bad on e. įsteigto ’’Buerger uafi Bauern” jnrtija. . 
J'QS nariai anksčiau priklausė vokiečių liaudies 1'3? vOkieciit nacionali
nei partijoms. Prie šios partijos-vra ir keturi Gross-Hesseno -vyriausy
bės ministerial.

ROKĄ. Antro ler'kų korpuso vadas Andora pareiškė, kad ”nei aš nei mano • 
kariai nepripažins Varšuvoj vyriausybės, nes ji nebuvo laisvai 3e nkų, tau
rosišrinkta.' Mes norime-, kas^.rusų -■ ariu o n ui.''--ir policija išvyktų is 
Lenkijos. Les norime laisvų rinkamų. Mes’užmokė-jomo pfckjpkamai kraujo ir 
vargo už laisvų rinkimų teisę”.

■VAT.IKAN.AS . Vatikane išleistas biuletenis?, kuriama .tvirtinama, kad 
Jugoslavijoje užmušta 616 kunigų.

IŠ HITLERIO TESTAI?!-.Tik
"Po 6 metų kovos; kuri, nužiūrint ■.Įsų. yrąlaimė jimų, įeis į istori

ją, kaip garbingiausias ir narsiausius tautos noro gyventą pa sir Pirkimas, 
aš negaliu skirtis nuo to riesto,' kuris yri tos imperijos sostinė. Ka
dangi musų j i gos pęrmu'žos, kad dar ilgiau sulaikius šioje vietoje prie
šų puolimą, mūsų pas ipr lęši* ima s dėl apakintų ir .'b ovalių.-sub jektų vis 
menkė ja, aš’norėčiau, pasilikdamas tame mieste, išgyventi tą likimą, ku- 
yį1 pergyveno milijonai. Be to,uŠ -nenoriu patekti į rankas priešui, ku
ris savo sukiršintoms masėms r e i.•-.alingas naujo, zyčų surežisuoto vaidini
mo.”. ” Pries mirtį išmetu buvusį Reiohšmaruhalą HcrmAiną^Goeringą is 
partijos ir atimu jam visas teises, kurios .'i; išplaukia is liikl metų bir
želio 29 d. potvarkio ir. mano pareiškimo Reichstage 1939 metų rugsėjo 
1 d,. Jo vietoje Reicho prezidentu ir vyriausiuoju kariuomenės Tadu ski
riu Grossacmiral Ddonitsą." '*
....' išeina kasdien’ be sver^^^^ Redaguoja. Redakcinė Ko
legija. Leidžia ’’Giedra”, Permitted by DP Camp Direction /-JJ1RRA/.
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