
LENKIJOS VIDAUS PADĖTIS KELIA SUSIRŪPINIMU
LONDONAS. Vakar į.vykusiuose debatuose Žemuosiuose Rūmuose į vieno at

stovo paklausimą dėl padėties Lenkijoje, Bevinas atsakė, kad politinė pa
dėtis Lenkijoje kelianti susirūpinimą anglų politiniuose slucksniuese. 
Įš Lenkijos gaunama žinių, kad ten vis dažniau pasikartoja politinių vei
kėjų nužudymai, prie kurių yra pridėjusi save rankas lankų slaptoji po
liai ja, Lai Kinoji Lenkijos vyriausybė turinti į tai atkreipti dėmesį ir 
užkirsti kelią panašiems įvykiams bei įvykdyti demokratinius rinkimus, 
kaip yra numatyta Krymo susi tarimuose. Į kito atstovo paklausimą, ar rin
kimai Lenkijoje bus įvykdyti anksčiau, nei visi opozicijos vadai bus iš
žudyti, Hevinas atsakė, Kad jis nieko daugiau negalįs pridėti prie savo 
ankstyvesnio, atsakymo Lenki jos Klausimu, tik ir jis sveikintų policinių 

’■ valstybių išnykimą, ”D«ily Herald” ryšium su paklausimu Žemuosiuose Rū
muose rašo, kad žudomieji politiniai veikėjai yra daugiausia Mikolalčik* 
šalininkai.

GOUIN - PRANCŪZIJOS VYRIAUSYBĖS ŠEFAS
PARYŽIUS /U?/. Konstitucinis Susirinkimas 497 balsais iš 555 išrinko 

61 metų amžiaus socialistą Felix Gouiną ketvirtosios Prancūzijos respub
likos prezidentu, GouinaS pirmininkavo Susirinkimui nuo pereitu metų spa
lio mėn. Naujasis vyriausybės šefas pareiškė, kad jis imsis griežtų tau
pumo priemonių ūkinei šalies padėčiai pagerinti.

Užsienių reikalų ministoriu be abejojimo vėl būsiąs Bidault. pa
reiškė remsianti Gouiną ir dalyvausianti koalicįnės vyriausybės sudaryme, 

ĮSTEIGTA ATOMINĖS ENERGIJOS KONTROLĖS KOMISIJA 
LONDONAS. Vakar atidėtas UNO pilnaties posėdis įvyko šiandien. Vienu 

balsu nutarta sudaryti Atominės Energijos Kontrolės Komisiją. Šiame po
sėdyje kalbėjo JAV užs. reik, rnin.. Byines ir sovietų užs.reik, vioekomiyi 
sąrąs'Višinskis. Byrnes tarp kitko pažymėjo,- kad svetimos kariuomenės ne- 

. galės pasilikti tuose kraštuose, kurie būsią priimti UNO. nariais. Vakar 
eficialiai įsteigta Ūkio Komisija, vadovaujama indų atstovo Mudal-Jar.

GRAIKAI PRIEŠ ANGLU BALINIŲ, IŠVEDIMI
ATĖNAI. Graikų demokratinės partijos vakar priėmė nutarimą, kuriuo 

anglų dalinių atitraukimas laikomas prasilenkimu su sąjungininkų paža
dais. duotais Graikijai 1939 metais.

IS NUERNBERGO. TEISMO. Nuerntergas. Hesso gynėjui susirgus. Hesses bu
vo pasisiūlęs pats save ginti- Teismas jo nasiūlymą atmetė. Streicheris 
pc vakarykščio širdies priepuolio šiandien į teismo salą neatvyko. Jo 
sveikata gerėjanti. Šiandieną skaitomas kaltinamasis aktas prieš v.Papen, 

• Fritsclie ir Neurath. ' ■
STREIKAI - AMPRIKIEŠIU IŠRADIMAS
HATHIEEBURGAS /AP/, JAV kongreso narys respublikonas W,.M.C-olm'eris, 

neseniai aplankęs Rusiją ir Į3 litų Europos kraštu, parc'škė turėjęs pa
sikalbėjimą su Stalinu apio Amerikos paskolą Rusijai "Aš paklausiau Sta
liną, kokią sumą jis-\ nori gauti-iš mūsų vyriausybės. Stalinas 'tėškė, 
jeg jis norįs 5 milijardų dolerių. Tara aš jo paklausiau; kuriuo būdu 
.jis mano, pinigus sugrąžinti, Stalinas atrodė nustebintas ir pareiškė ne
suprantąs te klausimo prasmės. Anot jo, mes'/t.y.JAV/ neklausę Kinijos, 
kaip ji mananti gražinti paskolintus pinigus. Tada aš grubiai paklausiau 
jį, kokių tikslų Rusija šiokia Kinijoje.\Stalinas atsakė, kad jis neturi 
jokios politikos, Kinijos atžvilgiu. Jis vien tik norįs atstatyti. Rusiją'.’ 
Gelmenis vėliau paklausęs vieno rusų fabriko direktorių,' ar jam kada - ’ 
nors tekę susidurti su streikais. Šis atsakė nepažįstąs streikų. Btrei- ' 
kai, anot jo, esą amerikiečių išradimas.
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ZIgIQg ŽINIOS
PRISIDEKIME PRIE : lETUVHį MENC PARODOS. Stovyklos g .’..tojams kartų 

jau buvo pranešta apie Vasario 16 i. proga ruošiamą li?.uvių meno paro
dą. Parodos organizatoriai prašo pakartotinai priminti, kad prie Jos 
savo turimais meniniais eksponatais prisidėtų visi stovyklos gyventojai. 
Šiomis dienomis jie iš gyventojų bus pradedami rinkti, todėl prašoma eks
ponatus /juostas, drabužius, rankdarbius, skulptūras ir kt./ baigt paruoš
ti ir sutvarkyti.

VAIKIU TEATRAS PRANEŠA, kad prie Valkų Teatro nradeda veikti leninės 
mankštos ir šokio studija. Iki 15 metų amž. mergaitės, norinčios lankyti 
studija, užsirašo šią savaitę Vaikų Teatro patalpose /"G" r. II a. 22 k/, 
nuo I7-I9 vai. Studijos tikslas - išlavinti augančių mergaičių grakštu
mą ir, turinčioms talentą,duoti pagrindą šokio menui. Pamokos vyks 4 
kartus į savaitę po 1 vai. Ta pačia proga pranešama, kad į esama pasta
tymą - vaidinimo priimima dar 10 mergaičių nuo 8-I5 metų, amžiaus.

- VAIKAI, kurie gauna pieną kaip ligonys, išskyrus sergančius TBC, 
privalo šio mėn, 25-26 d.d,, 9-12 ir 14-17 valv atvykti Vaikų Ambulat®- 
rijon sveikatos patikrinimui. Nepasitikrinusiems nu® vasario 1 d. nebus 
duodamas pienas.

- Reikalingas prityręs virėjas naujai BP ligoninei virtuvės šefu. 
Virtuvė turės maitinti apie 150 žmonių.

- Reikalinga gailestingoji sesuo' vizitavimui stovyklos vaikų /visų 
tautybių/. Norinčios skubiai prisistato į 35 k. UNRRAoje. Su savimi pa
siimti gali, sesers diplomą.

LIETUVIAI SPORTININKAI AMERIKOJE IR LIETUVOJE
Mūsų vyriausiai sporto vadovybei Vokietijoje pavyko sudaryti ryšius 

su Amerikos lietuviais sportininkais. Susirašyta su Dr.Savicku, mūsų 
pirmuoju krepšinio ir plaukymo treneriu. Jis duoda žinių ir apie seniau 
Lietuvoje viešėjusius Amerikos lietuvius sportininkus. Beveik visi, iš
skyrus Žuką, dalyvavo karo veiksmuose. Afrikoje žuvo mažasis krepšinin
kas ir boksininkas Pečiukaitis. Daugelis dar nėra grįžę namo. .Tau gautas 
atsakymas į mūsų sporto vadovybės prašymą paremti tremtinius sportinin
kus aprangą..bei įrankiais. Amerikos lietuviai sportininkai žada remti 
tremtinius'/ kiek leis Sąlygos.

Gauta žinių ir apie sportininkų, pasilikusių Lietuvoje, likimą. Dau
gelis jų ir toliau dirba sportinį darbą, nežinodami savo tolimesnio li
kimo. Nemaža jų jau suimta ir nuteista Zaroskis, paskutiniu metu ,Lie-, 
tuvoje ėjęs KKR direktoriaus pareigas, nuteistas 10 metų. Krepšininkas’ 
Leščinskas - 8 metams. Žinomas sporto darbuotojas Šačkus suimtas jau 
trečia kartą. Taip pat suimtos Astrauskaitė ir Eidukevičiūtė,

ĮVAIRIOS IR POLITINĖS,.ŽINIOS
VARŠUVA. Į Lenkijos neseniai suvalstybintas Įmones amerikiečiai yra 

Įdėję 50'milijonų, britų 28 mil. dolerių.
MASKVA. Generalisimus Stalinas Įsigijo naują uniformą /St.a*Str/«
WAŠ INGTONA.S. JAV vyriausybės atsakomingi sluoksniai praneša, kad So - 

vietų Sąjungą smarkiai stiprina savo pajėgas Kurilų salose /Facifįke/.
LONDONAS /AP/ Maskvos radijas tvirtina, Jog pietinėje Persijoje čia

buviai ir banditai apginkluojami svetimos gamybos- šautuvais. Cituoja
mas vienas Persijos laikraštis, kuris rašo, jog ginklai patenka Į tą 
sritį pro Persijos įlankos mažesniuosius uostus."Žymus užsienio agentas" 
sušaukęs pietinės Persijos tautelių vadus konferenoijon į Shirar mies
tą tartis dėl ginklų išdalyjimo.

"STARS ANI STRIPES" rašo, kad nors sovietų politika nepasikeitusi, 
jų delegatai Londone esą daug draugiškesni, linksmesni ir ne taip užsi
darę, Kaip buvusiose konferencijose.

- Gauta "Žiburių" Nr.5. Užsiprenumeravusiame išnešioja vaikai.
’ "W.L.BALSAS" išeina kasdien, be šventadienių. Redaguoja- Redakain5 Ko

legija * Leidžia "Giedra". Permitted by DP Camp Direction /UNRRA,’.
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