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GRAIKIJA' GAUNA IŠ ANGLIJOS 1C MIL.SVARU STERLINGU PASKALOS
LONDONAS. Šiandien Londone paskelbtas graikų - anglų ūkinis ir fi

nansinis susitarimas. Pagal Šį•susitarimą Graikija savo finansams ir 
Ūkiui atstatyti gausianti iš Anglijos 10 mil. svarų sterlingų bepr«oen- 
tinę paskolą, kurį turės būti grąžinta per 10 ratų. 46 mil. svarų ster
lingai paskolos, suteiktos Graikijai 1940-41 metais, Anglija nereikalau
ja grąžinti. Be to, Anglija greitu laiku pristatys prekių už savikainą 
500.GOp svarų sterlingų vertės.- Iš kariuomenės atsargų Anglija duosian
ti Graikijai įvairių medžiagų, ypač tiltų remontui. Iš savo pusės Grai- 
'kija pasiŽad® neleisti į apyvartą naujų banknetų be anglų žinies, nusta
tysi drachmai tvirtą kursą, sunormuoti atlyginimus, įvesti kainų kontro
lę. trūkstamoms prekėms. Prie • Graikijos ministerijų įvedami anglų pa
tarėjai, kurių veikimo laikas numatomas 1,5 metų, bet,reikalui esant, ga
lės būti prailgintas iki 2 metų. Ryšium su šia paskala Graikijos užs. 
reik. rnin. Gudergs Išreiškė padėką Anglijos vyriausybei.

JAV AIWASADORIUS. HARRIMANAS IŠSKRIDO IŠ MASKVOS
MASKVA. Vakar po ilgo pasikalbėjime su generalissiimr Stalinu, JAV 

ambasadorius Sovietų Sąjungai Averall Harriman išskrido į Wašingtoną, 
LONDONAS. Po vakarykščio UNO pilnaties posėdžio į Wašingtoną iš Lon

dono išskrido JAV užs. reik, ministeris Jameą Byrnes. Prieš išskrisda
mas Byrnes pareiškė pageidavimą, kad Persi j oš klausimas būtų sprendžia
mas Saugume Taryboje, o ne komisijoje, sudarytoje iš trijų didžiųjų vals
tybių atstovų,

ITiSKLANDUMAI KORĖJOS KLAUSIMAIS INFORMACIJOJE
MASKVA. Be jau anksčiau paskelbų Tasso pareiškimų, kuriuose metama 

kaltinimai Jungtinių Amerikos Valstybių kar* vadovybei, kad ji kiršinan
ti ksrėji.ečius prieš Maskvos susitarimus vakar Tassas davė iš Maskvos 
platesnį pranešimą, kuriame išdėstomos visos apl inkybės, kuriomis su
sitarimų pagrindan buvęs paimtas sovietų projektas ir kad JAV projektas 
buvęs dar nepalankesnis Korėjai. Teikiamąsias informacijas Korėjos spau
dai Tassas vadina nesąžiningomis.

Ta pat tema pasisako ir "New York Times", kuris pažymi, kad Korėjoje 
padėtis susidariusi nenorimai!. Į rusų žinioj esančią Korėjos dalį neįei- • 
?iąs nė vienas amerikietis žurnalistas, tuo tarpu sovietų žurnalistams 
kelias esąs atviras. Laikraštis pažymi, kad verčiau būtų realiai padėti 
korėjiečiams, o ne kelti nesusipratimus.

DEL UNO. GENERALINIO SEKRETORIAUS DAR NESUSITARTA’
LONDONAS, šiandien po. pietų UNO susirenka posėdžiui, E^ugumo Taryba 

tuo tarpu pačio Persijos klausimo nespręs, bet nustatys laiką, kada ir ' 
kaip šis kląnuimas bus sprendžiamas. Graikijos min, pirmininkas Sofulis 
pranešė graikų atstovams UNO, kad sprendžiant Graikijos klausimą, tuo 
reikalu jis pats kalbėsiąs.

Dėl UNO generalinio sekretoriaus dar nesusitarta, Rusija mananti, kad 
sekretoriumi reikėtų paskirti vieną rytų Europos atstovų, gi JAV ir Ang
lija siūle Pearsoną, Kanados pasiuntinį JAV-se,

LONDONAS. Vafear per debatus Lorų Rūmuose buvo iškeltas Europos vakarų 
valstybių bloko konsolidavime klausimas. Tuo reikalu pranešimą padarė 
lordas Vansitartas. Vakarų valstybių bloke numatytos ir Skandinavijos 
valstybės.

LONDONAS. Anglų vyriausybė nutarusi kreiptis į UNO su nasįūlymu įs
teigti komitetą pabėgėlių reikalams.

VAŠINGTONAS. Numatomą, kad jau Šeštadienį JAV mėsps konservų fabrikai 
pereis valstybės žinion,

NUERNBERGAS. Vakarykščiame Nuernberg© bylos pasėdyje paaiškėję, kad 
vien Prancūzijoje vokiečiai nužudė 29.009 įkaitų.
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vai. teatre salėje. Komitetas padarys pranešimą, bus renkama kontrolės 
komisija bei trylika teismo narių.

- "E" r. I a. pradėjo veikti šiltas dušas. Naudojimosi tvarka: 
antradieniais 1J-18 vaL. - moterims; ketvirtadieniais 1J-18 vai. - vy
rams; šeštadieniais_lj-15,JO vai. -moterims ir 15,j0-18 vai. vyrams.

- Šoferių kursų I laidos II grupės /vokiečių kalba/ klausytojai, ku
rie nepradėjo važiavimų praktikos, renkasi šeštadienį 10 vai. "J” r. IV 
a., kadangi įvyko pasikeitimų važiavimų programoj**.

ĮVAIRIOS IR.,POLITINĖ Ž1NI03 .
WASINGTCNAS. Vakarykščioje snaudės konferenoijoje JAV prezidentas 

Trumanas, kalbėdamas plieno nramonės streiko klausimu, pareiškė, jog jis 
esąs nuomonės, kad plieno pramonininkai geriausiai padarytų,jei priimtų 
vyriausybės komisijos pasiūlymą, kuriuo numatytas darbininkų atlyginimas 
esąs kiek mažesnis, negu jie reikalauja, bet ir dilesnis, negu pramoninin
kai yra linkę" mokėti. Apie veto teisę, kurią turi nuolatiniai Saugumo 
Tarybos nariai, t.y. penkios didžiosios valstybės, prezidentai Trumanas 
pasakė, kad nesą galima teigti, kad toji teisė nebūtų naudinga ir Ame- , 
rikos saugumui.stiprinti^

FELIX GOUIN
'■Stars and Stfiūes" duoda keletą biografinių žinių iš naujojo Pran

cūzijos prezidento Felix Gouin gyvenimo. Felix Gouin gimė 1884’ metais 
Peypine, mokytojų šeimoje. Studijavo teisę, vėliau įsijungė į politinį 
•gyvenimą. Antrojo pasaulinio karo pradžioje jis buvo pramonės inspekto
rius. Vichy jis balsavo prieš Petainą. Vadovavo pogrindžio socialistų 
grupei. Vėliau jis pabėgo į Ispaniją, o iš ten 194J metų rugpiūčio mėn. 
į Angliją. Te Gaulle'paskyrė jį vadovauti komitetui, kuris turėjo iš
dirbti konstltuciją-pątarimąj«m Susirinkimui. 1944 metų rugsėjobiėn.

. Gouin grįžo Prancūzij on ir vadovavo susirinkimui iki. išrinkimo preziden
tu. Tik nedaugelis stebėtojai pranašauja naujajai vyriausybei ilgą gyve
nimą^ Didžiausia problema jai dabar yra maisto' klausimo išsprendimas. 

(Be to, gegužės .mėn. turi -būti baigta konstitucija Ketvirtąja! Respub-r 
likai.

VAŠINGTONAS’ /A?/. Trumanas paskyrė generolą ’C .A.Spaatz .JAV armijos 
oro pajėgų vadu. _v • * ~

RuNA/UP/. Italijai pasirašius,' taikos sutartį su sąjungininkais, 
amerikieč.ių kariniai daliniai bus iš tenai atitraukti. Numatoma, kad, tai 
įvyksią liepos mėnesį.

MADRIDAS /AP/. Generalissimo Franco viename iš savo retų pasikalbė
jimų su spaudos atstovais paneigė, kad jis bet kada buvęs Hitlerio ir 
Mussolinio politikos ar Jų’pažiūrų šalininkas. Anot jo, .Ispanija vai- ’ 
mojanti į demokratiją ir ’norinti draugiškų santykių su 'JAV..

PINIGU KURSAS LIETUVOJE
Amerikos lietuvių laikraštis ” 'neri k a’’ gruodžio 2.1 d, numeryje rašo: 

"New-Yorkas. Kai kurios firmos, kaip American Ėxpr,es Company, jau pri
ima pinigus persiųsti į Lietuvą.'Perlaidos'eina per Maskvą; kabeliu duo-x 
damas pranešimas į Maskva, o iš- ten •per sovietų įstaigas persiunčiami . 
pinigai į Lietuvą. Šią vasarą viena Čikagos lietuvė pasiuntė savo gimi
nėms į Lietuvą 20 dolerių. Po trejeto mėnesių gavi iš jų laišką, kuria
me, rašoma: "Brangiausia sesute, mes labai dėkojame tau už tavo rūpestį 
apie mus. Mes suprantam tavo pastangas padėti, bet mums niekas neišėjo: 
tavo pagalba tik tiek verta .du svarus sviesto, todėl reikalauk pinigus 
atgal sau". Toliau jie prašo geriau atsiųsti drabužių."

LONDONAS. Anglų vyriausybė paskelbė plačiausio masto soc.draudimo 
Įstatymo projektą. Šiuo projektu numatyta apdrausti visus Anglijos gy
ventojus. nuo nelaimingų atsitikimų, ligų , invalidumo, ir kT*.

H............................. •.....  " ............................. ’
1.L.BALSAS" išeina kasdien, be šventadienių. Rėdaguojn ’Redakcinė 

Kolegija,. Leidžia "Giedra^, Permitted by IP Camp Direction ,/UNRRA/.
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