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ŠIANDIEN ’JUO BaNDO 3-VC STIPRYBĘ
LONDONAS. Pag.il nustatytą programą, Saugumo Taryboje šiandien svarsto

mi Persijos, Graikijos ir Olandų Indijos klausimai, nuo kuriiį išsprendi
mo, kaip pareiškė diplomatiniai stebėtojai, gali priklausyti vioas UITO 
pasisukimas. Kaip 'žinoma, Persija kaltina Sovietų Sąjungą kišimusi į 
Persijos vidaus reikalus. Per paruošiamąjį Saugumo Tarybos posėdį Višins
kis įtaikė raštą, kuriamo kategoriškai pasisakė prieš si# klausimo spren- 
■imą Saugumo Taryboje, ; įžymėdamas, kad šis klausimas esąs Persijos ir So- 
viutų Sąjungos savitarpi" reikalus. Prieš patį Šio klausimo pastatymą. Sau- 
gum? Tarybos dienotvarkėje jis nesąs priešingas. Už šio klausimo svarsty
mą Snugųno Taryboje pasisakė Anglija ir JAV. Ir po Višinskio pareiškimo 
Persija Savo skundo palaikė, bet įvykus vyriausybės pasikeitimui Persijo
je, persų delegacijos nusistatymo gali įvykti nuomonių pasikeitimų. Nau
jasis įairi. pirmininkas yra pareiškęs, kad ir tiesioginių derybij kelias su 
Sovietų Sąjunga nėra negalimas. Paskutiniu momentu min, pirmininkas tele- 
gr, Tavo rusiškai mokančiam persų delegnoi.jos nariui Londone, pavesdamas 
jam sueiti į kontaktą su Višinskiu. Paskutinių persų vyriausybės instruk
cijų Persijos delegacijai, kurios buvo gautos Londone, iki laikraščio 
spausdinimo nėra tekę patirti.

Graikijos ir Olandų Indijos klausimai, anglų diplomatų nusistatymu, ■ 
pažiūrint kaip bus pasielgta su Persijos skundu Saugumo Taryboje, turį 
būti snrendžiami visoje platumoje.

PRANO-' ZiJOJE JAU SUBADYTA NAUJA VYRIAUSYBĖ
LONBONAS. Šeštadienį sudaryta nauja Prancūzijos vyriausybė, kuriai va

dovauja Felix Gouin. Į kabinetą įeina septyni socialistai, šeši pažangia- • 
ji katalikai, šeši komunistai ir vienas nepartinis. Gouino, kaip min.pir
mininko , pavaduotojais yra Maurice ^Thorezas /komunistas/ ir F.Gay /pa
žangusis kaįglikas/. Komunistai ir šiuo kartu negavo jau prie de Gaulle 
reikalautos‘vienos iš triji| - karo, užsienio reikalų ir vidaus reikalų - 
ministerijų. Karo ministeriją'pasiima pats Gouinas, užs.reik. ministe- 
riu liko Pidault ir vidaus reik, ministerija atiteko sooialistams. Savo 
vakarykščioje kalboje Gouinas pareiškė, kad Prancūzijos užsienio politika 
iš esmės nepasikeisianti< Sąjungos, sudarymą su Anglija ir Sovietų Sąjun
ga jis laikąs naudingu Prancūzijai lėl santykių nutraukimo su Franco 
Ispanija Prancūzija veiksianti išvien su savo sąjungininkais.

SAVITALDYBIV RINKIWS AKBSiXrsSlV SWXfTB ĮAUSTO SCC.BSK.IB KATALIKAI ..
FRANKFURTAS. Pc vietos savivaldybių rinkimų antrosios ratos amerikie

čių zonoje - Gross-Hessene, Bavarijoje, TTuertemberge - B«'ene., - paaiškė
jo, kad rinkimus, dar ne visai galutinais duomenimis, laimėjo socialde
mokratai , Gross-Hessene/' ir katalikai /Bavarijoje ir Wue rt emb erge -Badene 
Komunistai ir kraštutinieji dešinioji rinkimuose tesurinko nedaug balsų.

GINČAS PEL SACHALINO IR KUIilLU SALŲ
LONBCNAS. Tassas praneša, jog JAV valstybės sekretorius Acheson pada

ręs klaidingų tvirtinimų dėl Kurilų ^alų priklausomybės. Jis pareiškęs, 
jog Kurilų salos esančios sovietų okupuotos tik laikinai. Tassas pabrė
žė, jog Jaltoje susitarta, kad po pergalės prieš Japoniją Kurilų salos, 
Sachalino pietinė dalis ir salns aplink Sachaliną bus atiduota Sovietų 
Sąjungai.

NETV-YC..KAS. Pranešama, kad gen. Morganas jau turėjęs pasimatymą su 
vyriausiuoju UITRRAos direktoriumi Lehmanu. Ar gen. Morganas pasiliks sa-*- 
vo pareigose, UNRRAos vadevu Vokietijoje, dar nepaaiškėjo.
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VIETOS ŽINICS
- Mūsų gimnazijos futbolo vienuolikė vakar sužaidė i lenkų skautais 

lygiomis 1:1. Prieš fiziniai stipresnį priešą gimnazija kovojo atkak
liai, bet puolėjams trūko baigiamojo smūgio. "Lituanioos" II futbole 
komanda vos neiškrėtė staigmenos prieš ”Lituar.icos" reprezentacinę ko
mandą. Pirmas kėlinys, Žvirgždinui įmušus įvartį, o pirmos komandos iš
skydusiam puolimui neradus būdo praeiti antras komandos gynimą, baigėsi 
1:0 antros komandos naudai. Antrą kėlinį vaizdas panašus, bet Sabaliaus
kui' išlyginus rezultatą, pirmoji komanda vis dažniau užgula priešo var
tus. Antroji komanda, dalinai dėl nuovargio, pasimeta ir Heleris dviem 
įvarčiais užbaigia rungtynes 3:1 /0:l/ pirmosios komandos naudai.

- Vakar teatro salėje buvo kartojamas Vaikų Teatro pastatymas ’’Snie
go karalaitė”,

- LIETUVIU POLITINIU KALINIU Sąjunga registruoja buvusius politinius 
kalinius. Visi,buvę vokiečių okupacijos metu suimti, kalinami, laikyti 
KZ arba nutremti, turi užsiregistruoti lietuvių raštinėje ligi vasari* 
1 d. 17 vai, Kas žinote apie nužudytuosius, arba šiaip mirusius poli
tinius kalinius, prašomi ir apie Juo's sutelkti žinių.

- Įsirašiusios į siuvimo - mezgimo kursus renkasi ryt, t.y. 29 d., 19 
vai. gimnazijoje, VIII klasėje.

NAUJI LAIMĖJIMAI STRAT3SFERINTUOSE TYRINĖJIMUOSE
VAŠINJTONAS. Prieš porą dienų buvo pranešta, jog JAV armijos signali

nio korpuso nariai aukštos 5rekvenoijos radar bangomis pasiekė mėnulį. 
Aidas iš mėnulio grįžo po pustrečios sekundės. Šis mokslinis bandymas 
sukėlė visą eilę spėliojimų ir nušvietė daug įdomių galimybių. Mjt. Me 
□elland pareiškė, jog tam tikra Morzės abėcėlės forma būtų galima pa
siųsti žinias į dangaus kūnus, kuriuose, kaip spėjama, egzistuojanti gt- 
vybė, Jeigu ten irgi gyventų išsilavinusios žmogiškos būtybės, jos galė
tų atsakyti į signalus. Tašiau, kaip pareiškė garsusis stratosferos ty
rinėtojas Fiocard, tiksliausia mėnuliui pažinti priemonė tebesanti te
leskopas, Laivyno tyrinėjimų laboratorijos pareigūnai mano, jog radai* 
būsią galima panaudoti ir glnybai prieš atominę bombą. Er. Oleminshaw, 
Griffith observatorijos direktorius, pareiškė, jog radar pagalba būsią 
galima ištirti Karpą. ” Kokį didelį pakilimą šio pasaulio gyventojams su
teiktų tas atradimas, jog mes nesame vieni universume, bet yra ir kitų 
pasaulių, kurie turi gyventoju.” /Stars and Stripes, 2B Jan./.

ĮVAIRIOS IR POLITINĖS ŽINIOS
LONDONAS. Jugoslavija pasiūlė Albaniją priimti į UNO. Iš Tiranos pra

nešama, jog Albanijos min. pirm, Kodža paskelbęs, kad Albanijoje įvyk
dyti gausūs areštai. Areštuota daug pirklių, buv. karaliaus Zogos kari
ninkų ir pseųdodemokratų.

BERNAS. Žemės drebėjimas Šveicarijoje, Valais kantone, padarė sunkių 
nuostolių, Yra ir žmonių aukų.

MUENCHĖN.Bavarijoje leista Bavarijos Monarchist" partija,kuriai vado
vauja baronas von Retwitzas.Partijos tikslas-nonarchįjos atstatymas Ba
varijoje ir atsiskyrimas nuo Vokieti jos. Daugumas Amerikos dienrašči" 
pasisakė prieš šios partijos legalizavimą,nes Potsdamo konferencijoje 
buvo numatyta neskaidyti Vokietijos,kaip ūkinio ir politinio vieneto.

BERLYNASTAtrasti vokiečių slapti dokumentai,iš kurių paaiškėjo,jog 
vokiečiai karo metu nlanavo įsteigti šnipų centralę Vatikane,

PARYŽIUS,Prezidentes F.Gouin pareiškė,jog tik JAV paskfla galinti 
išgelbėti Prancūzija iš chaoso,.

I ŠOFERIU LAIDOS II grupės/vok.k./klausytojai renkąs! rytoj 10 vai. 
Jrūm.IV n, pasitarimui dėl važiavimu lengva mašina tvarkos, 
"Ū.L.BALSAS” išeina kasdien,be šventadienių.Redaguoja Redakcinė Kolegi
ja.Leidžia ’’Giedra" .permitted by BP Gamp Direction /UNRRAJ.
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