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Ireciadienis

LONDONAS. Naujai išii.iVa UNO Saugumo Taryba susirenka ketvirtadienį 
pirmajai sesijai. Manoma, kad JAV & L: t o vans Byrnes, Rusiją - Višinskis - 
ir Angliją - Ievines . Višlnrk.ia atvykslies šiandieną. Jis atvepiąs naujų 
instr .ik'; '..jų iu tiaskv-oc ?ov?.jtų -] e> egaoi jai, ypač generalinio sekretoriaus 
rinkimų k tau šimtu JJriocz sovietų atstovams vadovauja AcGromike. Svarbiau
sios sesijos pirLlouios ketvtataiter.į bus organizacinio pobūdžio. Reikės 
parinku! Tarybos pirmąjį p urmini, tką. Jie keisis kas mėnesį alfabeto tvar
ka, VaKarj’kščio je UNO sesijoje Versi jos atstovus pažymėjo, kad na pavykus 
kilusius krašte neramumus išrišti diplomatiniu keliu, Persija šio klau
simo. išsprendimą pateiksianti uiTD. Rusija priešinosi D „Britanijos pasiū
lymui atmesti Pasaulinės Profesinių Sąjungų I«'od oracijos prašymą priimti 
į UND. Rusiją remia Pranoūzija, o D .Britaniją - N.Zelandija. Olandų at
stovas pareiškė, kad U11D atstovauja ne partijas, Int tautas.

Naujieji kandidatai UNp generalinio sekretoriaus vietai yra A.Eden ir 
W.Churchall. V/.Churchill,paklaustas apie pranešimus, jog jis būsiąs pa
skirtas UHfi generaliniu se.lcretori.umi, atsakė, jog Jis tai girdįs pirmą 
kartą ir todėl neturėjęs laiko į tai reaguoti. Be to, jis pareiškė, ne
manąs atsisakyti nuo konservatorių partijos vadovavimo, jei partija lai
kysis jo nustatytų gairių/yakar Chu-ohillis su žmona "atvyko į New-Yorką/.

63S.MC CLAY APIE VDURJIU SAVIVALDĄ
STUTTGART /Dana/. Vietoje spaudos konferencijoje gon. Mo Clay pažymė

jo, kad vokiečių savivaldoje jis rado du trūkumus: vokiečių savivaldai 
trūksta prityrimo ir jaunimo: šiaip savivalda di^ba sąžiningai, tiksliai 
ir stropiai. Kadrngi daugelis ■’■al-ilninkų, dirbę po 12 motų prie nacių 
režimo, šiom darbui nebetinka, ger, Me Clay siūlo savivaldos darbams 
skirti energingus ir j.-rir.uc vyrus, grįžtančius iŠ karo nelaisvės.

NERAMUMAI ITALIJOJE
UfMa.. ItaĮijoj tęsiasi neramumai ir kai kur net susišaudymai. Grįž

tą iš Rusijos karo belaisviai išvaikė juos pasitikusias komunistų de
monstracijas, suirnskė* raudonas vėliavas ir Lenino-Staliną paveikslus. 
Komuniatų laikraščiai skundžia si, jog tai esanti bloga propaganda di
džia Jai, draugiška jai va.Lutybei . Italijos parlameni; as triukšmingai rei
kalauja Triesto ir Venecijos Galius Italijai,

THANC2 OPTIMISTIŠKAI 3TŪR.I ± LIPAMUOS PADĖTĮ
MADRIDAS. Gen.r’ranor vienoje kalboje karininkams atmetė diskusijas 

apie Ispanijos padėtį, pažymėdamas, kad jokių politinių problemų Ispa
nijoje nėra ir kai kurių klausimų, išsprendimas yra tik pačių ispanų rei
kalas. Užsienių reik® ministeris Artajo optimistiškai apibudino Ispani
jos tarptautinę padėtį. Kviečių įvežimas iš Argentinos nutrauktas dėl 
uosto darbininkų streiko. Kad į išvykusio‘Amerikos pasiuntinio vietą 
dar nepaskirtas kitas, yra tik diplomatinė procedūra. Britij pasiuntinio 
išvykimas iŠ Madrido į.Angliją, Londone aiškinamas asmenišku apsilanky
mu. Rojalistų sluoksniai paneigia žinias apie sosto pretendento Don Ju- 
ano ir IPrar.-w susitarimą dėl monarchijos atstatymo Ispanijoje.

LONDONAS --Rumunijos min. pirmininkas ir užs, reik. min. pareiškė, 
kad Maskvos susitarimo sąlygas vyriausybė išpildys lojaliai. Opozicijai 
nebus draudžiama leisti laikraščius, bet įprasta Rumunijoje spaudos oen- 
.zūra; pasiliksianti ir toliau.

LONDONAS. UNO konferencijai.pR.sih9-igua.Mra.Hoosove.lt aplankys Rusiją.
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VIETOS ŽINIOS ;
V ALKŲ TEATRO'PREMJERA
Vakar teatro salėje įvyko Viesbačeno sto^klos Vaikų Teatro premjera. 

Statyta ’’Snaigių karalaitė”, scenai pritai.&$žinom* Anderseno pasaką. 
Vaidino pradčics mokyklos ir Žemesnių gimnazijos klasių mokiniai. Tarno* 
šė Saudargienė. Kostiumams eskizus ir dekoracijas darė Sail. Neliubsys.. 
Trejetą valandų publika galėjo atitrūkti nuo kasdienybės ir pasidžfe ugti 
mažųjų laimėjimais. Žinoma, ieškant- būtų galima padaryti ir mažesnių ar 
didesnių priekaištų /pav. šokių ra ruošime, rolių parinkime ar kt./, tačiau 
žinant, "kad tai yra pirmas viešas Vaikų Teatro pasirodymas. tenka viską 
priimti' šiltai. Jeigu ’■ ir buvo kur silpnesnė vaidybinė pusė, tai pil
nai atpirko puikios dekoracijos. Kalbant apie jaunuosius aktorius, be abe
jo, labiausiai išsiskiria Aušra Bendoriūtė, Visus sužavėjo ir kiškučiai, 
ypač mažesnysis.savo nuoširdžia ir gyva vaidyba. Taip pat ir jaunųjų Šokė
jų būrys į savo dąrbą įdėjo daug užsidegimo ir-noro. Tenka konstatuoti, 
kad Vaikų Teatras savo ilgų repeticijos valandų darbą pateisino. Kiekvie
nas žingsnis mano ir kultūros žingsnyje yra sveikintinas ir larkianas. 
Šiuo mecu tiktai mūs gali, iškelti kitų tautų akyse. J.Šv.

- ŠGFEEIŲ KURSAI. Visi pirmosios grupės klausytojai penktadienį 9 vai. 
renkasi pamokoms klasėje. Visi antrosios grupės /vokiečių kalba/ klausy
tojai renkasi ryt šoferių mokykloje Bresig susitarti dėl važiavimo tvar
kos. Sudarymui antros Šoferių kursų laidos, užsirašiusieji kandidatai Š. 
mėn. 21 d. 10 vai. renkasi šoferių klasėje "J" r. IV a. Antra laida bus 
sudaroma iŠ dviejų grupių: lietuvių ir vokiečių kalbomis.

HANAUS įvyko Apygardos atstotų suvažiavimas. Išrinkta nauja valdyba ir 
revizijos komisija. '

TUIBINuENE š. mėn. 12 d. įvyko Vokietijoje ir Austrijoje gyvenančių lie
tuvių studentiį atstovų suvažiavimas. Išsirinkta nauja atstovybė-ir nusi - 

statytos ateities veikimo gairės.
ĮVAIRIOS IR BablTĮNES-ZIĮLIOS.
MASKVA . Aukščiausios Sovietų Tarybos prezidiumas priėmė vidaus reika

lų komisaro Berija atsistatydinimo prašymą. Jo vietoje vidaus reikalų 
komisaru paskirtas Kruglov.

HAIUVJVERIS, Vokiečių teismai perpildyti skirybų prašymais. Didelė jų 
dalis kilo iš tų vedybų, kurias pergalės' įkaršty skatino Goebelsas Reicho 
gyventojų padidinimui. ■

WASINGTONAS. JAV finansų žinovai praneša, jog todėl, kad Rusija nepa
sirašė Brotton-Woods sutarties ir neparodė jokio noro tapti tarptautinės 
prekybos organizacijos nariu, ji negavū paskolos iš JAV ir jai nesą jo
kių vilčių paskolą gauti ateityje.

MASKVA. Ragai susitarimą Belgija turi grąžinti į Sovietų Rusiją jos 
piliečius, bet Belgija šio susitarimo nesilaiko. Sovietų pasiuntinys Bel
gijoje šiuo reikalu įteikė protestą.

LONDONAS. Rusų pasiuntinybės Londone atstovas paneigė Dr. Armattoe 
tvirtinimą, jog Rust ja netrukus padarysianti oficialų pranešimą apie sa
vo atominę bombą.

VATIKANAS. Vatikano organas "Osservatoro Romano" Maskvos kaltinimus 
jog Vatikanas rėmęs fašizmą ir reakoiją,. pavadino "melais ir mistifika

cijomis".
LONDONAS. Olandijos atstovas pareiškė, kad vokiečių repatri jao i ja su

daro pavojų jos kaimynams, nes iš perpildytos Vokietijos gyventojai ims 
veržtis į kaimynęnes valstybes,........ .................................................................................
..n\’i'cL.BALSAS" išeina kasdien, be Šventadienių. Redaguoja Redakcinė Ko- 

'legija. Leidžia "Giedra". Permitted by DP Camp “Direction /UNRRA/.
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