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NORVEGAS TRtGVE LIE - UNO GENERALINIS.SEKRETORIUS .
LONDONAS /AP A UNO Saugumo Taryba vienu balsu ..vakap išrink* No.rvė.gi-■ 

Jos užsienių reikalų minister} Trigve Lie UNO-generaliniu sekretorium, 
Tas 50 metų amžiaus te-isininkaa - diplomatas-yra Ij/g ir kompromisas , tarp 1 
anglų - amerikiečių noro paskirti kanadietį. Pearson ir' rusų pageidavimo 
paskirti rytų Europos atstovą jugoslavą Slmlo a;r . lenką Rzym^irski. .8} iš-, 
rinkimą., dar turės. patvirtinti UNO plenumas. •? '-/

Pagal .chartos 97-lCl paragrafus generalinis sekretorius turi teisę .
atiduoti'Saugumo Tarybai spręsti klausimus, kurie j* nuožiūra sudarė-pa
vojų pasaulio taikai. r •

ŠIANDIENA SAUGUMO TARYBOJE PENSIJOS .'KLAUSIMAS SVARSTOMAS'TOLIAU
LONDONĄSŠiandieną pą-piet-ų.Saugume ’Taryba-susirenka posėdžiui, .„ku- ' 

r i ame •bus* toliau svarstomas PersijosrSoviėtų Sąjungos ginčas. Naujoji. 
Persijos-vyriausybė sutelkė’direktyvas persų delegaoiJAi UN®., pavesdama " ' 
sueitį-.} kontaktą su Sovietų delegacija ir drauge tęsti ši^ klausim* 
sprendimą"’Saugumo Taryboje, nes gali būti, kad tiesioginėse derybose su 
Sovietų S;a<jU.nga. Azerbaidžano klausimu nebus prieita prie susitarimo,

Vakar.vakare UNO- vyriausioji komisija -svarstė sovietų, pasiūlymą, 1.1 ė- 
čiantį .profęsir.ių sąjungų dalyvavimą UNO darbuose, -Posėdis užtruko-iki 
2 valandos nakties,' Uia- prieita .prie karštų susirėmimų-tarp spviatųi-ir 
amefri kiečių,, Sovietams siūlant' pasaulinei profesinei sąjungai sutelkti 
teisę-dalyvaūti UNO darbuose,, amerikiečiai pasiūlė tokią pat teisę duo- ■ 
ti trejų profesinių sąjungų sąjungai, kuri. uĄre pasaulinė's-.profesinės- 
sąjungos.nerys. ..Amerikiečių pasiūlymas atmestas, -Tuo .«tarpu’ nutarta pa- - 
saūlin-ei. profesinei sąjungai leipti dalyvauti patariamuoju, baisu Ūkio Ko
misijos darbuose, o

•■■.GENAMO NARNEY SIŪLO SUSIRŪGINTI TREMTINIAIS VOKIETIJOJE :
*• B^RLYMs-’./AP'/, Amerikiečių' zonos karinio gubernatoriaus gen,Mc-Narney 

mėnesiniame pranešime rašoma, jog autoritetingi asmenys pabrėžia, kad 
nedelsiant reikalinga tarptautinė akcija perimti iš amerikiečių, rankų '• 
250,000 asmenų, kurie yra be pilietybės ar kurių dėl kitokių priežasčių- 
negalima repatrijuoti. Iš. 900.000 DP prancūzų-anglų-amerikiečių zonose, 
511.000 yra amerikiečių zonoje. Toliau pranešime sakoma, kad ,lš 250',§OC.* ' 
amerikiečių zonoje-esančių be pilietybės asmenų dauguma turbūt negalės " 
būti palikta Vokietijoje. Kitas .sunkumas iškyla su lenkais, kurių vaka
rinėse zonos®'yra dar feOe.QOD,

ŽYDU KONGRESAS REIKALAUJA LAISVO ĮVAŽIAVIMO Į PALESTINA' .
MUENCHENaS, Sausio 27 dieną Muenohene prasidėjo pirmasis žydų kon'g’re*- 

sas. Žydų sąjungos amerikiečių, zonoje pirmininkas Dr.Gruenberg pareiškė: 
"Mes davėme Europai tikėjimą-vienu Dievu, mes davėm® Jai•tyrinėtojų, 
mokslininkų, Nobelio laureatų, taipogi ir paprastų darbininkų, Mes davė
me’ jai didžiausių-.žmonijoj? gėrybių. Tačiau ši Europa ir visi kiti keturi 
'kontinentai žiūrėjo be jokio gyvesnio protesto į naikinamus Europos žy
dus, Ir dabar norima, kad mes padėtume atstatyti Europą, kad ši.Europa 
vėl k&da terš mums įrengtų kremątorijumus, Žydų tautai gali būti tik 
viena išeitis ir ta išeitis, yra. - atidarymas vartų | Pale-stinąr. D-r. 
Grūenbergas pabrėžė, kad UNO tik tada bus tobula, kai "mums, nuskriaus
tiems žmonijos "vąikams , bus leista kartu dirbti suformavimui talkaus - 
šaulio, Išpirkite’pagaliau tą kselį, kurį- jūs jau prieš daugelį mėtų . 
esate žydams pažadėję ir duokite-mums, mūsų tėvynę •Palestiną’’

NEW-YORKAS /AP-/, Vakar, sulaukęs 55 metų amžiaus, mirė buvęr 
lus prezidento Roeąewelto patarėjas Harry Hępkins,
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‘VIETOS ŽINIOS
VISUOTINAS" LIŠ'^UVIŲ R:iNDRT:C’TENĖS SUS Ui N.MIMAS 'v' rytojj t.y* sau

sio 31 <1, , 18,30 Vai. šatro salėje. Komitetas --y. .nėšimą, bus ren
kama kontrolės komisija bei trylika teismo narių. Neatvykus reikiamam 
skaičiui visų gyventojų., po valandos įvyks kitas susirinkimas, kuris bus 
skaitomas teisėtu, nežiūrint atsilankiusiųjų skaičiaus.

- Leidimą važinėti automobiliu galės gauti tik tie, kurie gaus darbo 
Fahrbereltschafte arba amerikiečių'kariuomenėje ir turės savo mašinas.Ki
ti tuo reikalu prašomi nesikreipti,

- Yra uždrausta už stovyklos ribų vaikščioti"kariškais khaki /rudais/ 
spalvos drabužiais. Ypač dėmesys kreipiamas į kelnes.

- Šoferių kursų II laidos I grupė renkasi pamokoms vasario’ 1 dieną, 
8,4’5 vai, "J” r, IVa.

ĮVAIRIOS IR POLITINĖS ŽINIOS
PARYŽIUS. Prancūzijrs Tautinis Suęirinkimas 415 halsais prieš 51 pa

reiškė pasitikėjimą Gouino vyriausybei,
ATĖNAI, Graikijos užs. reik, ministeris Sofianopolas iŠ savo pareigų 

atleistas*. Į jo vietą paskirtas dabartinio kabinete ūkio ministeris,
NAŠINGTONAS. Byrnes spaudos atstovams pareiškė, kad Jaltos konferen-^ 

eijoje buvo nuspręsta Kurilų salas ir pietinę Sachalino dalį perduoti So
vietų Sąjungai, Sis susitarimas tebuvo padarytas žodžiu, Galutinai šiuo 
reikalu pasisakys talkos konferencija, kaip ir dėl tų sričių, kurios pri
eina prie Cursęno linijos.

WASINGTONAS. Vyriausias UNRRA direktorius Lehmnnnas po pasikalbėjime 
su gan .Morgan spaudos atstovams pareiškė, kad gentMorganas ir toliau lie
ka UNRRA vad.ovu Vokietijoje. Leh.iannas pacitavo Morgano laišką, kuriame 
jis rašė, jog jis nesąs antisemitas ir kad ję simpatijos visiems tremti
niams yra vienodos,

LONDONAS /iNS/.'Mrs. E,Roosewelt lankysis Vokietijoje kaip JAV armijos 
svečias,

VAŠINGTONASTrumanns yra pasiūlę? atominės energijos kontrolės komi
sijos atstovus pakviesti į atominės bombo? bandymus Ramiajame vandenyne^ 
pavartojant šią bombą prieš karo laivus, Trumanp pasiūlymui pasipriešinę 
kongreso dauguma. Byrnes Trumanę pasiūlymą palaiko.

MASKVA, Minsko karo nusikaltėliams teisti teismas nuteisė pakarti tris 
vokiečių generolus ir 10 karininkų už žiaurumus, padarytus okupacijos me
tu Gudijoje, Prieš kelias dienas už panašius nusikaltimus Ukrainoje buvę 
pakarti trys vokiečių generolai Kleve.

PARYŽIUS. Jau nuo šeštadienio Paryžiuje, dėl spaustuvių darbininkų 
streike, neišeina nė vienas laikraštis, Darbininkai reikalauja atlyginimo 
padidinimo, Žinios paryžiečiams pranešamos radiju ir garsiakalbiais gatvė
se . ■ :

LONDONAS. Maskvos radijas pranešė,- jog'Rygos karo nusikaltėlių teismo 
kaltinime pažymima, jog vokiečiai nužudę daugiau kaip 600,000 latvių ir 
280.000 išvežę prievartos darbams.

DRT1SDENAS. Raudonosios armijos karininkams sovietų okupacinėje zonoje 
leista parsigabenti žmonas ir šeimas.

ATĖNAI. Graikija ir Albanija yra įsivėlusios į aštrų diplomatinį gin
čą dėl šiaurinio Epyro. Albanijos vyriausybė pranešė, jog ji neatiduos be 
kovos nė pėdos savo teritorijos. Graikai sakosi taip nat esą pasiruošę 
kovoti. Anot jų, Ėpyras yra graikiškas, 60.000 albanų karių sutraukta prie 
Graikijos sienos. Albanijoje įvyko daug suėmimų. Atidengtas sąmokslas 
nrieš vyriausybę,

..”W.L,BALSAS” išeina kasdien, be šventadienių, Redaguoja Redakcinė Ko
legija, Leidžia "Giedra”, Permitted by DP Camp Direction /UNRRA/>
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