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Pirmadienis
MASKVOS KOLEERENCIJa
MASKVA. Didžiųjų trijų užsienio reikalų ministerių konferencija ofi

cialiai prasidėjo vakar. 17 vai. Maskvo je, Spiriainovkos rūmuose . Rust a- 
tyta dienotvarkė sekantiems pasitarimams. Prios prasidedant kon-cronoi- 
jai, Molotovas, byrhos’ir Bevinas buvo susitikę privačiam pasikalbėji
mui, .kuriu turinys nėra paskelbtas. Pirmame posėdy Bovinas pareiškė;"Pa
saulis yra baisioj netvarkoj ir šitoj istorijos stadijoj problemos nega
li būti išspręstos paprastomis formulėmis." Tartasi buvo apie atominės 
energijos kontrolę, trumapai užsiminti Irano, Balkanų ir Lenkijos klau
simai .

TRUMPIO ITSI Š^UKIMaS Į KINIJĄ
Wx?’;Ii. JTOKaS. Truir.av.as vakar paskelbė 1200 žodžiu'atsišaukimu į Kini

ją, kuria: ja jisai ragina nedelsiant nutraukti vidaus karo^ veiksmus, nes 
taikos išlaiką.iui Paoifiko reikalinga vieninga, demokratiška ir taikin
ga Kinija. Tam pasiekti reikalinga japonų įtakos panaikinimas, tautinin
kų ir komunistų s ūs i laikymas, ii' tautinės vyriausybės, atstovaujančios 
.visas didžiąsias politines sroves, sudarymas. Trumanas pakartojo Ameri
kos nusistatymą tartis tik su dabartine tautine Kinijos vyriausybe, bot 
pridėjo, kad oar area ČHargkaišoko vyriausybei niekados noissiplės į kari
nį. JAV įsikišimą. Bet kurios kitos svetimos vvr ausybės įsikišimas į 
tuos reikalus 'būtų ne vietoje.-, Truman as pabrėžė, kad savaranki skęs ki
niečių komunistų armijos būvimas padaro negalima politinę, Kinijos vieny
bę.- &ls Truman o atsišaukimas sutampa, su jo specialaus įgaliotinio ir 
naujojo pasiuntinio Kinijai gen. Marshall išskridimu į Cnungkingą, kur 

''Si/Jp.s atšaukimą įteikė Kinijos vyriausybei. Kinijos komunistai palankiai 
x sutiko šį. atsisaukiką. Devyni jų atstovai atvyko į Ciungkingą deryboms.

SUKILĖLIAI UŽĖMĖ TEBRIS : _
MaSKV-a. Sukilėliai Azarbeidzano perėmė Tebris Kontrolę ir paskelbė 

miestą naujosios vyriausybės sostine. Tasso pranešimu, mia s to įgula p a- 
s-'duvė' "Demokratu"bartijos vadas Pyshoysari vadovauja 11 žmonių vyriau
sybei. Persijos pasiuntinys JAV apkaltino, svetimus elementus, kuri© re
mia sukilimą.

SUVIEuSTl VALSTYBIŲ CB5.BŪSTIBS BUS JAV BOruaslanpji
lOiJOCffiiS'■ Suvienytų-Valstybių Organizaoljce< komisija Londone 30 bal

sų -pries 14 /'i susilaikė, jų tarpa ii- JAV/ priėmė J.W paskyrlniĄ Suvla- 
. nytu VoLstyb'ių Organizacijos būstine.

ŠUbloIEKlMO SUVARŽYMAI VOKIETIJOJE
SnjTTGART&S. /Dana/ Nuo šio mėn. 15 d. laikinai sulaikoma visa eilė 

traukinių, i a ant lokomotyvus būtų galima panaudoti maisto ir anglių 
trahsportui. Kad.išvengus susigrūdimų, nuo tos pačios dienos įvedami 
kelionėn leidimai. Tarnybinės kelionės nevaržomos.

LONDONAS. Užklausti "lt »Y.Times" korespondento, Švedijos, Norvegijos, 
Suomijos i'-’ Danijos užsienio reik. ministerial pasisakė pries siaurės 
bloko kūrimą r.

IJ0RE0LK15. 16 estų, ju tarne- 4 moterys ir 4 vaikai tarp 3-10 metų, 
vakar baigė, savo kelionę'iš Stockliolmo į Little Creak /Amerika jo/, 
7.000 anglišku jūros mylių* Pėdų laiveliu. Kapitonas A.Kuhn pareis-, 
kė, jog jų tikslas buvo New-. Y or kas, bot^.jie busią laimingi, jeigu emi
gracijos įstaigos juos ir čia priimsianoios.
J ’ TOKIO* Princas P.Konoye, tris kartus buvęs Jrponijos ministoriu pir
mininku ir greitu laiku turėjęs stori prie-' teismą, kaip karo nusikal
tėlis, Šį rytą nusinuodijo..

JERUZALĖ. Pan-Arebijos lygos nariai išdirbo planą totalinei ekonomi
nei Palestinos Žydų blokadai., blokada prasidėsianti 1 sausio. Jos tiks— 
lao •• sutriuškinti bžydų ekonominį pajėgumą Palestūn-o-je ir padaryti to
limesnį Žydų įkeliavimą neįmanomu.
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VIRTOS žirios.
MISIJŲ TVaRKa. Pirmadienį, antradienį ir trečiadienį 

lai 9 vai., vakarais - 19 vai. Pastaba: antradienio vs-Au v«x. cik 
mergaitėms ir moterims, trečiadienio vakare 19 vai. tik berniukams ir 
vyr.<iw.8, trečiadienį 15 vai. pamokslas vaikams, ketvirtadienį 15 vai. 
mažutėlių laiminitaas, ketvirtadienį 8 vai. Sv.Minios vaikams, penktadie
nį 8 vai. šeimų Komunija, penktadienį 19 vai. piisi jų ..užbaiga, oočtadie- 
nį 8,15 vai. pamaldos -JŽ mirusius. Misijorlierius J.Bružikas 3.,”

ŠACHMATŲ TUREYRAS. Vakąr baigėsi gimnazijos šachmatų turnyras. Pir
ma vietą laimėjo Bronius Saltmiras /VI kl/, antrą - R.Mandeikis /VII kl/: 
trečią - Ė .Heleris /II kl/ ir ketvirtą R.Basvitytė /IV kl/, vienintėlė 
mergaitė,dalyvavusi turnyre.

- 8ACHMaTIBIMKaI, norintieji dalyvauti būsima jame .stovyklos šachma
tų turnyro, registruojasi "E” r. II a. 77 k. pas VI.Saltmirą.

* POPIEŽIUS APIE BUERNBERGO .OglSMĄ•
"Gazette* no Lausane" paskelbė popiežiaus Pijaus XII pareiškimą, kurį 

jis padarė minėto laikraščio korespondentui. Paklaustas apie Nuernbergo 
bylą, popiežius taip išsireiškė: "Mes netik sveikiname šią bylą, bet 
ir pageidaujamo', kad kaltinamieji būtų nubausti greit ir be išimties. 
Jie kalti ne tik dėl materialinės nelaimės, but ir dėl nusikaltimų prieš 
dvasią, nes taip daugeliui aukų jie atsisakė prileisti religinę pagelbą" 
į korespondento paklausimą, kokia popiežiaus. 1. lomonė apie tiesioginiai 
ir netiesioginiai kaltuosius ir apie aktyvu. ir pasyvų Vokietijos daly
vavimą nusikaltimuose, popiežius atsakė: " Kiekvienoje iš mano gaišių 
kalbų yra vietų, kurios neabejotinai atmetu antikrikseioniškus ir žmo
niškumui prieštaraujančius veiksmus, bet jei jūs norite iškilmingo pa
smerkimo, aš paskelbiu jį o"

, MALIKIB.uS APIE KULTŪRĄ
M.J.Kalinin, SSSR prezidentas, Maskvoje vadovauja; čių komunistų su

sirinkime pasakė kalbą, kurioje, tarp kitko, pareiškė: "Mūsų tarpai yra 
žmonių, kurio grįžo iš Vokietijos ir dabar kalba ą. ie kultūrą, matytą 
Vokietijos kaimuose; kuri jiems padariusi didelį įspūdį. Mūsų mo]^ tojai 
privalo nuimti tai"kultūrai" aureolę... Pavyzdžiui, ir mūsų miestuose 
bei kaimuose yra žmonių, kuri® vos skaityti tegali ir yra įcenkai teprasi- 
lavinę, bot jie nori elegantiškai apsirengti, skrybėlę nešioti, net 
smokingą ii’ odekoloną vartoti... Bet jie absoliučiai notur i-jokios kul
tūros. Taip man atrodo ir vokiečio kaimiečio arba kuloko kultūra. Tai 
grynai išorės kultūra, tuštuma, kuri nepasiekia Žmoniškosios sielos 
gelmių? '

VOKIETIJOJE 66 MILIJONAI GYVENTOJŲ
BERLYNAS. Paskutiniais statistikos daviniais, Vokietijoje pr is kai

toma 65.285.919 gyventojų. Berlyno esą 3.021.193, Hcssen-Kassau 
2.825.000, Xurhesson 1.090.00C, Hord-Baden 1.103.000, Hord ū’uertenbe-rg 
1.866.000, Bayern 8.838.000. Bremer Enklave 562.000 gyventojų. Viso, 
amerikiečių zonoje yra 17.156.000 gyv. /įskaitant Berlyno JAV sektorių 
su 872.000 gyv./. Britų zonoje 22.013.801 gyv. Prancūzų. zonoje /su Ber
lyno sektorium/ 6.392.497 gyv. Rusų zonoje 19 . 693.617 gyv. '

BRAZILIJOJE rasti didžiausi deimantų laukai. Iki Šiol jau iškišta 
1/2 mil. dolerių vertės deimantų.'

SOFIJA. Su kylančiu antisemitizmu Rumunijoje griežtai kovojama.
HAMME/Vestfalijoje/, pravedąs kontrolę, nustatyta, kad 75 procen

tai visų miesto motorų serga lytinėmis ligomis.
IĖOI1 BLUM savo kalboje smarkiai puolė Prancūzijos politiką Vokieti

jos atžvilgiu, kuri, anot jo, remiasi ne dabartimi,bet praeitimi.
..... TjARP V-aĮpS TYBINrSE futbolo. rungty nėse Be įgį ja nųgąlė j o Pr anų fl z i įą 2:1.

"’V.L.BaLSĄS" išeina kasdien, be šventadienių. Redaguoja Redakcinė 
Kolegija, .beldžia "Giedra". Permitted by DP. Camp Direction /UURRa/.
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