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Trečiadienis

ŠIANDIEN TURĖJĘS ĮVYKTI ’j N u PILNATIES POSĖDIS 3TAI5A ATITETAS
LONDONAS.. Šie s 'dienos pos/dyje turėjo būti apsvarstytas Politinės 

ir Saugume k-misijos /trumį-.i - • k misija nr.l/ pranešimas, liečiąs 
atominės energijos k.mtrelės komisijos įsteigimą. Tame pat posėdyje bu- 
vc numatyta uY7 vžs. reik. min. Byrnes kalba. Po Šios kalbos, ryt’ ar 
poryt, Byrnes turėję išskristi į Ameriką. Tačiau šios dienos posėdis 
staiga atidėtas, Kaip nranešama iš Londono toliau, Saugum® Tarybos na
riai veda neprivalomus pasitarimus dėl UNO generalinio sekretoriaus kan
didatūros. Kandidatais šiuo metu minimi norvegų ūžs. reik, ministeris 
Trygve Lie, olandų užs. reik. min. Kleffens ir Kanados pasiuntinys Wa- 
šingtone B 0Foarsor.0

Atvykęs į Londoną sovietų užs. reik, vioekomisaras Višinskis šiandien 
turėjo pasimatymą su Bevinu.

PRANCŪZIJOS VYRIAUSYBĖS KRIZĖ ŠIA.NDIEN BŪSIANTI LIKVIDUOTA
PARYŽIUS.- Susitarus komunistų ir socialistų partijoms ir su tam tik

romis sąlygomis pritarus pažangiųjų katalikų partijai / naujasis vyriau
sybės šefas turįs stovėti virš partijų rietenų/, vyriausybės šefu numa
tomas soo.partijos vadas Felix Gouin. Įstatymų leidžiamasis susirinki
mas, numatr-ma, jau šiandien po pietų įvykdys vyriausybės šefo rinkimus. 
Felix Gouin jau turėjęs pasitarimų, su partijų lyderiais dėl naujo mln. 
kabineto portfelių paskirstymo.

ANGLU BALINIAI JAVOJE IND-’NESAMS YRA PAGEIDAUJAMI
LONDONAS. Provizorinis indonesų min. pirmininkas Šarljer oficialiai 

pareiškė, kad anglų dalinių būvimas Javoje yra pageidaujamas, nes kit»- 
kiu atveju galėtų kilti pavojus, kad dar nenuginkluoti japonų daliniai 
atsisakytų padėti ginklus -

IŠSIDALINAMAS VOKIETIJOS LAIVYNAS
BERLYNAS, Paskelbtas anglų, amerikiečių ir rusų komunikatas dėl Vokie

tijos laivyne pasidalinimo. Iš dviejų kreiserių, vieną /Nuernberg/ gau
na Rusija, kitą /Prinz Eugen/ - JAV. Anglija gaunanti 13 naikintuvų,Ru
si j a - 10 ir JAV - 7. Kiekviena trijų valstybių gauna po 10 povandeninių 
laivų. Kiti povandeniniai laivai paskandinti. Talį gautųjų laivų Anglija 
pasiūlė Prancūzijai.

PIETRė NENI SIŪLO SUDARYTI EUROPOJE SOCIALISTU, INTERNACIONALĄ,,
LONICNAS. Italijos socialistų partijos vados Pietro Neni, dabar esąs 

Londone, pasiūlė sudaryti Europoje socialistų internacionalą. Sis inter
nacionalas bendradarbiautų su komunistais, bet komunistų nariais nepriim
tų.

VIŠINSKIS TURĖJĘS ANKAROJE SLAPTUS PASITARIMUS
LONDONAS. Ankaros radijas paskelbė Jeruzalės korespondento pranešimą.

* Jarno sakoma, jog Sovietų Sąjungos užs, reik- vioekomisaras Višinskis ir 
Turkijes užs. reik, ministeris Hassan Saka Ankaroje turėję griežtai pa
slaptyje laikomą trijų dienų pasikalbėjimą.

RUSAI NENORI GRĮŽTI NAMO. Pad Toelzas-. 10 rusų, paimtų amerikiečių ne- 
ląisvėn vokiečių uniformose, nusižudė, kai juos buvo norima grąžinti Ru
sijon. 21 belaisvis sunkiai susižalojo, ir turėjo būti paguldyti ligoni
nėn. 271 rusai atsisakė važiuoti ir prašė amerikiečių juos nušauti. :’3tars 
and Stripes” aprašo vaizdą, kurio liudininku buvo vienas amerikietis sar
gybinis. Anot jo, 2 rusai perplovė vienas kitam gerkles stiklo Šukėmis. 
Trečiasis brūžavo savo kaklą į išdaužto lan&c stiklų liekanasu Ant grin
dų voliojosi keli kraujuos paplūdę rusai.

VAŠINGTONAS. JAV vyriausybė paskelbė ruošianti planus streikų apim - 
tiems mėsos pramonės fabrikams perimti.
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?L BAU3M1U POTVARKIS
D? prasikaltėliams bausti yra įsteigta Munohmuler ' ■•’947 / draus

mės stovykla. Treciosios Artilerijos Divizijos vadas, brigados genero
las Sexton, prisiuntė taisykles "Displaced Persons Memorandum 7”» prasi
kaltėliams stovyklose bausti ir jiems pasiųsti į drausmės stovyklą, čia 
duodame visiems žinotinas ištraukas.

1. Pasiųsti į'drausmės stovyklą gali: a/ UNRRA direktorius neilgiau 
kaip 3 mėnesiams; b/ tautinės grupės vadovas, gavęs stovyklos direkt®- 
riaus sutikimą, ligi 1 mėn^ c/ batalijcno vadas ar jo atstovas, kuri® 
priežiūroje yra stovykla’ ir• d'/ tautinės grupės teismas, gavęs UNRRA di
rektoriaus sutikimą. .

2.. Prasikaltimai, už kuriuos bus siunčiama į drausmės stovyklą: a/ pa- 
sik.-.i- jąs girtuokliavimas ir netinkamas viešas elgimasis; b/ pasikartą
ją ginčai ir muštynės; 0/ nesilaikymas stovyklos tvarkos; d/ tiesioginis 
nepakl! aus'i’M's policijos, kuri eina pareigas UNRRA direktoriaus parėdymu; 
e/ dalyvavimas spekuliacijoj; f/ leidimas ar platinimas gandų, priešta
raujančių stovyklos tvarkai ar žmonių gerovei.

3. Tuo atveju, kai prasikaltėlis traukiamas stovyklos teisman, jam 
leidžiama pasirinkti gynėjas. Teismas turi būti viešas. Jo pirmininką ir 
kaltintoją skiria tautinės grupės vadovas. Teismas gali bausti pasiuntimu 
į drausmės stovyklą ligi 3 mėn. Sprendimas įvykdomas 24 valandų būvyje.

4. Asmenys, atlikę savo bausmę drausmės stovykloje, negali būti grą
žinti į tą stovyklą, kurioje jie anksšiau gyveno.

Pasirašo Floyd Garn Hatch,Captain F.A.Adjutant.
' VIETOS ŽINIOS '' z'

- UNRRA vadovybė įspėja blokų pareigūnus ir gyventojus, kad švaros 
ir tvarkos būtų žiūrima ne tik blokų viduje, bet ir aplink blokus. Sto
vykloje turi būti susitvarkyta jau 9 vai.

- Stovyklos direktorius 0.Bayer pranešė lietuvių stovyklos vadovybei, 
kad nauji prašymai priimti į stovyklą bus atmetami.

- Stovyklos gyventojai, turį giminių ar pažįstamų Pittsburge ir norį 
su jais susižinoti bei parašyti laiškus, gali kreiptis į lietuvių komi
tetą.

-Šoferių kursai. Ryt, ketvirtadienį, kursų patalpoje "J" r.IV a. 9 
vai. renkasi visi II-os laidos II grupės /vok. kalba/ klausytojai. 10 vai. 
- II-os laidos I grupės ir 11 vai,. - I laidos I grupės klausytojai. Pra
šoma nesivėluoti.

- Kooperatyvas gavo didesnį kiekį šluotų ir kojašluosčių.
- Medikų ir odontologų žiniai. Susilaikantieji nuo studijų ar norin

tieji keisti fakultetą, prašomi šiandieną 20-22 vai. būtinai apsilanky
ti pas A.Kudžmą /II r. II a. Ilk./.

- Vakar teatro salėje latvių teatro grupė statė Rudolfo Blaumanio
'2 veiksmų komediją "Iš saldaus butelio'.' Pastatyme dalyvavo visa eilė žy
mių latvių vaidybinių jėgų.

įVAIRIOS.,.ĮR_.LITINĖS ŽINIOS .
WASŽNGTONAS/UP/. E.Adamsonas, Baltųjų Rūmų komiteto patarėjas,pareiš

kė, jog ištyrus amerikiečių karių demonstracijas dėl lėto grąžinimo na
mo, paaiškėjo, kad dėl daugumos jų kaltas "gerai suorganizuotas komunis
tų sąmokslas kareiviams sukiršinti". Adamsonas pabrėžė, kad "mes turi
me įrodymų, jog komunistų agitatoriai įstojo į niiniją vien tik tam, kad 
kelti neramumus". ' •»

NEW-YCRKAS /INS/. D.Poole, buvęs JAV valstybės departamento'specia
lus atstovas Vokietijoje, pasiūlė, kad Vokietija būtų padalinta Elbės 
upe, ten, kur karo metu susitiko britų, amerikiečių ir rusų kariai, Vo
kietijos dalis į vakarus nuo Elbės turėtų būti įtraukta į vakarų Europos 
federaciją, vadovaujamą Prancūzijos. Rytinė dalis turėtų įsijungti į ge
neralinę Europos federaciją.

"U,L.BALSAS" išeina kasdien, be šventadienių. Redaguoja Redakcinė Ko
legija. Leidžia "Giedra". Permitted by DP Camp Dirention /UNRRA/..
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