
—U j ;eina kasdien, bu šventad. 
Redaguoja Rudake.Kolegija.

\ i, ins i a "Giedra”.Pa j mitu d
J DPL^Cap DĮkup t i op JJ^L22 A 

fl|ltll................... »•••»....
NnTzy/gi/lF’motai....1946.11.13 Trečiadienis Kainavę pf-Ki:ur "O pf.

»■»■■»«>■(/».... ................................................ ............... .... ......... . ........... ............ «><■..... ..... .......... ......

UNO PILNATIES POSĖDIS PRIĖMĖ SUTARIMĄ PaBĖGELIŲ IB TREMTINIŲ REIKaI-U 
Londonas .Šiąnakt ant. ą v-landą buvo baigtas UNO 'ilnatie.-, pcisėcis,kurie
ms Ii varstytas politiniiį pabėgėlių ir tremtinių klausimas .priimtas nuta
rimas, kuriamo sakoma, kad tie pabėgėliai ir tremtiniai, kili i-j turi pag į.,- 
jų priežasči negrįžti į savo tėvynes .nebus verčiami grįžti, bet ii nega
li būti .Java, tetos jokios priemonės .kurios pridengtų šiųjų tarpe išdavi
kus ii- karo nusikaltėlius. Ta is pabėgėliais ir tremtiniais ir jų ateitimi 
rūpinsi, tarptautinis organai.

- -Po nutarimo priėmimo . .ovietų atstovas Višinskis car padarė tris pa
siūlymus, kurie jau buvo atmesti humanitarinėj- ir socialinėje komisijoje.

Višinskis oiūlė: uždrausti stovyklose varyti propagandą prieš UNO narius 
ii prieš grįžimą į tėvynę, įve.-ti į stovyklų . ersonalę. atstovus tų vals
tybių, iš kurių yra kilę pabėgėliai bei tremtiniai ir išduoti visus išda
vikus ir karo nusikaltėliu..

Tuos pasiūlymus palaikė Lenkija ir Jugoslav!ja, o prieš pasilakė JAV 
ir Anglijos atstovai.Ypač nuoširdžiai ir su ovacijomis buvo ;utikta po
nios Roooeveltienės kalba, už st o junti, politinius pabėgėlius, kux ie,pasak 

■jos,norimi grąžinti ten,kur j - laukia politinis persėki o j imas. Ahgli jos 
atstovas paabejojo ir dėl propagandos, neis esą sunku nustatyti,kur toji 
propaganda prasidedanti-Jis taip pat pti-isakė, kad būtų nu .Įkaitimas UNO 
ohartos prinaipa'ms, jei biitų išduodami politiniai pabėgėliailAnglija ir 
dasar didžiūojantioi.kad pa. save turėjo tokį policinį . abėgėlį kaip Ka
rolį Marksą.

INDONEZIJOS BYLA - DAR BE SPRENDIMO
LONDONaS .Indonezijos klaUsinias Saugumo Taryboje ir vakar dar nebaig

tas 1Vakar Tarybos pirmininkas Makin buvo bestatąa balsavimui Ukrainos 
■pasiūlymą dėl komi ijo.s sudarymo, bet,Egipto atstovui įteikus naują pa- 

, Aūlymą.pasėdis vėl buvo nukeltas į šiandien.Egipto .asiulymas:britų ka
riniai daliniai negali bn.t-1 naudojami prieš ind ond ,us ,po pirminės paskir
ties atlikimo jie atitraukiami,ir apie vedamus Olandijos ir inconed'; pa
sitarimus Saugumo Taryba informuojama. Si o p©iiūlymo svarstyti ir susiren
ka šį vakarą posėdžio Saugumo Taryba.

UNO pilnatis.šio vakarė posėdyje tarp kitų klausinį^ svarstys didžiųjų 
valstybių rezoliuciją dėl padidinimo maisto produktų gamybos visame pa
saulyje. v

VIETOJ MONTGOMfRY-S .DOUGLAS
■ LONDONAS.Į 'feldmaršalo Montgomery vietą okupacinės anglu armijos Vokie

tijoje viršininku paskirtas aviacijos maršalas S.Douslas.
TAUTŲ SĄJUNGOS PILNATIES SUSIRINKIMAS
GENE AS .Generalinis Tautų Sąjungos sekretorius s.ąan Lester kovo 8 dieną 

■Šaukia Tautų Sąjunga^ .pilnaties sju-i trinkimą ..Sus trinki me bus svarstoma esa
ma padėti,s ir galutinai nuspręstas Jautu Sąjungos likimas.

MUNCHENO, ATENTATO PASLAPTIS IŠAIŠKĖJO
NIURN^ERGaS/Dana/ .United Presu atstovas, ū emd amas is pasikalbėjimu su 

vienu Muncheno įvykių dalyviu,praneša, jog pati Hitleris įsakęs įsoenizuo- 
ti atentatą 1939 metais Mflnoheno LeS'.venbrau rūsyje .Bomba buvus i. .taip įtait- 
spta.kad ji sprogo pusvalandį po Hitlerio kalbos .tuo būdu Anglija tūrėjo 
būti apkaltinta žmogžudyste is .pasalų,kai tuo tarpu Hitleris paaugo vokia- 
čii.j akyse kaip "Dievo .pašauktasis", kurį pats Dievas nuo nelaimių saugo...
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ĮVAIRIOS IR POLITINĖS ŽINIOS
TEHERANAS. Šios svaitės pabaigoje persų delogaoija,vadovaujama uz-’i. rei

kalų miniaterio,išvyksta į Maskvą deryboms “su sovietų vy.riauovbe Azarbeid Ža
no klausimu.. Iš Mat ievos yra prisiųsta lėktuvai . kuriuo Persijos delegatai 
skris į sovietų Sąjungą.

Maskva. "Krasnaja Zvezda" ir "Izvestija"-pirmuose puslapiuose pa-jlulbė 
pranešimus iš Teherano,pagal kurinis persų sostinėn sutraukta daug britų ka
riuomenės. Tai .esąs rusams siurpryza , nes neseniai buvę pranešta, jog britų 
daliniai is-Persijos atitraukti.

NURNBERGAS . Sovietų kaltintojai Ntirnberge .paskelbė Hitlerio planus,kuriuo
se jis numatė po Rusijos nugalėjimo per Kaukazą įsiveržti Į'Persiją ir su ar 
he Turkijos pagalbos per'Siriją, Palest Iną įsiveržti į Egiptą ir susijungti 
su Rommelio armija. Sekanti- jo planas buvo su lepan1jos pagelba užimti Gib
raltarą.

LONDONAS. Sį rytą Kalkutoje kilo neramumai. Demonstrantai bandė statyti 
gatvėse barikadas. Susirėmimuose su policija 17 asmenų užmušta ir 200 sužeis
ta. Kongreso partija išleido atsišaukimą į demonstrantus, ragindama! nutrauk
ti čemonstraoljos.

LONDONAS. Didžiauoi laike trisdešimt metų potvyniai apsėmė dideles Angli
jos sritis. Daugely vie tų sutrukdytas susisiekimas.

Reino,’Tąserio vanduo-šiąnakt atslūgo. Kblno ir Dūsselčorfo tiltai vėl ati
daryti susisiekimui. ■

ATĖNAI Graikijos ministeris pirmininkas atmetė tri jų pirm? jų pa.-ičijų rei
kalavimus atidėti vi suotinus trinkimus. Rinkimai įvyks kovo 31 d.'

LONDONAS /Dana/. Dominikoniį respublikos atstovai UNO posėdyje nare: 'kė, 
Kad ši valstybė ir toliau tęu savo ’’atdarų durų.” politiką Žydų atžvilgiu. 
A-Patoriza,Dominikonų respublikos pasiuntiny- Londone,pareiškė UNO delegatams 
jog įsakančiais metais tikimasi priimti 100.000 žydų.

VA^NGTONAS-.'Pirmoji žaislų siunta DP vaikams jau atvežta iš Amecikoš 'į 
Europą.

ROMa /UP/. "Osservatore Romano” parankia,jog 1940 m -Popiežius veikė.kaip 
taikos tarpininkas,,nors £ats nepasiūlė jokio asmeniško (taikos plano. Čekoslo
vakijos komunistiį laikraštis tvirtina,$og‘Popiežius dirbęs kantu įsu įtakin
gais britų politikais ir stęngęsisįti inti Vokietiją permesti visa? jėga-, į 
rytų frontą ir sustoti puolus vakaruose. Apsakydama.. į tai, "Ojservat'or; Ro
mano" paaiškina, jog Rusi ja •taikos derv'.ose niekado.; nebuvo paminėta.

i BUDfiPE .TAIKINS/. Vengrų karininkai su sąvietių okupacinių valdininkų, .pa
galba išdiirto'-planus suorganizuoti milijono vynų .•rmijai. Ji bus apginkluo
ta paimtais vokiečių ginklais. Taip pat bus naudojami ir kai kurie sovietų 
ginklai.

LONDONAS. JAV pasiūlė, jog Idalijos armijų '.'ūtų 250-000 vyrų didžio.
NEY-YORKAS .MES/. Gcn.mrj. Wait, ame.-, ikiecių i :pcoialis. cas cheminiam karui, 

pareiškė,kad JAV gamina tokius cheminius ginklu-,-kurie iki šiol žinoma-, du
jas prašoka taip,kaip atominė bomba prašoko ligi jos buvusias bombas,.

PONIA R003EVELTIENĖ LANKYS DP STOVYKLAS
"r. Kur i ar" rašo,kad Eleanor Roos e v eit ienė, lydima &.■ autoriaus TOm Connally, 

ketvirtadienį atvj*ks;ta Prankfurtan. Ji yra numačiusi aplankyti kaikuria-š DP 
stovykla^ .',^o to vvks į'Berlyną, o iš ten į Paryžių.

SPORTAS. Šiandien įvyko draugiškos futcolo rungtynės itarū ’’Lit'uanioos” ir 
kombihu6t’6a’~lenkų-vengrų komandų. "Lituanįca" laimėjo sant.-kii. 4:1 /g.'l/.
Įva-.-blus .įmušė Bytautas 3 Ir Sabaliauskas 1. (Saukiamas

-Ketvirtadienį, 14 d.,18 vali gimnazijoje IV kl. techniško personalo su
sirinkimas. Kviečiami dalyvauti visi inžinieriai.technikai,bei studijuoją ar 
studijavę technikos mokslūs asmenys.

-Gauta 4M.Kelio” Nr.5. Užsiprenumeravusiems išnešioja vaidai.
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