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Trečiadienis
13 MaSKVOS KONFERENCIJOS
I1..1K.V... maskvob konfercr.o i jos pirmininku išrinktas Molotovas. Posė

džiai vyksta kasdien. Kada jie baigsis -’dar tikrai nežinoma. anglų ir 
amerikiečių atstovybėse pareiškiama, kad jeigu bus kas nors svarbats 
naujo nutarta, apie tai bus pranešta. Bovinas ir Byrnes palaiko ryšius 
su Kinijos ir Prancūzijos atstovybėmis.

RAUDONIEJI KALTI DĖL IRANO SUKILIMO
V'aŠIEGTOHaS . Oficialūs JAV šaltiniai vakar pranešė: JAV vyriai sybė 

tiki, kad Irano sukilimas yra no gaivališkas, bet įkvėptas raudonųjų 
ir kad 2į.zarbeidžano .autonominė vyriausybė atsirado tik dėka buvimo ru
si; kariuomenės. Irano gen. stabe pareikštu, kad Tebrio įgula buvo pri
versta kapituliuoti tik dėl to, jog ji buvo apsupta rusų dalinių. JAV 
diplomatiniai sluoksniai pabrėžia, savo nuomonių skirtumą nuo rusų nuo
monės. Esą amerikiečiams ligi šio sukilimo nebuvo žinonus AzarbeiSŽa
no noras būti autonominiu kraštu.

NAUJOS SUMOS UNRRaI
WaSIN3T0Ki»S . JAV senatas patvirtino UNRRAI 1.350.000.000 dolerių 

'sumą su įspėjimu, kad ši suma bus paskutinė. Pagalba Europai baigsis 
su 1946 metų pabaiga, o Azijai - 1947 metų kovo nėn. Ta proga senato
rius Byrč reikal<ivo, kad vyriausias UNRRa direktorius Lehman pašalin
tų jo įstaigoj esančią netvarką, skirdamas^į atsakomingas maisto, rū
bų ir kuro skirstymo vietas tinkamiausius žmones.

KINIJOS KOMUNISTAI REIKALAUS RINKIMŲ
CHUBGKINwAS. Kinijos komunistų atstovas deryboms su centrine vyriau 

sybe pareiškė: Mes reikalausime visuotinų rinkimų taikos derybose. 
Centro vyriausybės atstovas išreiškė viltį, kad su komunistais bus su
sitarta. Betrukus pradės posėdžiauti 38 narių tarppartinė politinė pa
tariamoji taryba. Jai pirmininkaus, greičiausia, Ciangkaišeko sūnus 
Čiargčingkuo.

T .Hart, buvęs JAV Azijos laivyno vadas, pareiškė radio kalboje, jog 
kiniečių komunistai daro nešvarų biznį iš kiniečių-amerikiecių pastan
gų išsiųsti japonus iŠ Kini jos.‘Amerikiečių jūrų pėstininkai nesudaro 
jokio pavojaus įsikišimui į pilietinį karą.

SCOP.Za PABĖGO
ROMA. Fašistų partijos sekretoiiui Soorza, kurio suėmimas buvo va

kar praneštas per radiją, pavyko pabėgti. Jis iki šiol gyvenęs vie
name jėzuitų vienuolyne, iš kurio persirengęs vienuoliu ir pabėgo. 
Ryšium su jo pabėgimu suimti vienuolyno rektorius ir keli vienuoliai.

LONDONAS. Sukilėliai paskelbė Tebrio milicijos įkūrimą ir didžiųjų 
įmonių konfiskavimą.

BERLYNAS. John Taylor, auklėjimo skyriaus vadovas, pranešė, jog vo
kiečių Universitetai ir aukštosios, mokyklos amerikiečių zonoje yra 
įpareigotos 10 procentų savo vietų užleisti DP studentams.

NlTr-YūRK^S. Amerikiečių atstovas Suvienytų tautų paruošiamojoje 
komisijoje pasiūlė Suvienytų tautų pilnutinį susirinkimą atidėti iki 
sausio 14 dienos.

NET-YORKAS. 26 vokiečių laivai, 40.000 tonų bendros talpos, perduo
ti Norvegijai.

HEIDELBERGAS. Gen. Patton greit sveiksta ir jau gali sėdėti.^
ZAGREBAS. Zagrebo policija suėmė tris aukštus katalikų dvasiškius, 

kurie, anot kroatų min. pirmininko Bakarioho, neseniai sugrįžo į Jugo
slaviją ’’organizuoti teroristų grupės”;

JS’-YORKAS. Kanados min. pirmininkas King pareiškė parlamente, kad 
bus* daroma žygių išgauti Kanadai didesnio vaidmens taikos organizaci
joje. Ji turės būti traktuojama kaip didelė pajėga. ..
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, ■ ' NUERNB1RGO TEISMO.
ĖUERB^KGAŠ. Iki 1944 motų liepos nėr. naciai buvo p

rų Europos 22.000 įvairių meno kūrinių. Šiomis dienomis 180 įvairių ta
pybos kūrinių, jų tarpe Rembrandt o ir von Dyok grąžinta Olandijai. 
Rasta visa eilė dokumentų, kurie įrodo, kaip suktai naciai norėjo su
versti rusams kaltą dėl 12.00Q lenkų, išžudytų Zatyne. Rasti Rosenber- 
gui siųsti įsakymai dėl Žydų išnaikinimo Pabaltyj. Lietuvoje išžudyta 
71.1Š5 Žydai, Latvijoje - 30.000.,

D.Britanijos vyriausybės kalbėtojas pareiškė, jog kritišku karo mo
mentu vokiečiai pasiūlė parduoti vidurinė Jje-  ̂Europoje dar -pasilikusių 
Žydij gyvybes už britų ir amerikiečių sunkvežimius, kuriuos vokiečiai 
žadėjo naudoti tik prieš Rusiją. Pasiūlymas buvo padarytas 194-'. motais, 
kada koncentracijos stovyklose kasdieną buvo nužudoma po 12.020 žydų.

kaltinamasis Kaltenbrunhur vėl susirgo kraujo išsiliejimu smeger.y-
.so ir paguldytas ligoninėn.

nuves nacionalistų spikeris Ebert taip kalba apie buvusią propagan
da ir jos metodus: ’’ Mūsų propaganda buvo pagaminta masėms. Jeigu vie
nas kitas intelektualas mūsų kalbą rasdavo neskoninga arta melagingą, 
tai mums buvo visviona. Mos privalėjome visur išlaikyti savo veidą - 
mane, teatre, kine, radiofono, spaudoje, moksle, mokykloje, bažnyčio
je,- net valgyklos turėjo tarnauti mūsų propagandai. Darbo švarumas, 
sekmadieniniai kariški žaidimai tarp SA ir HJ - visa tai. buvo medžia
ga politinei įtaigai. Ypač su vaikais mums buvo., lengva žaisti. Jie bu
vo nepribrendę, tėvų padaryta įtaka buvo galima largvai išrauti. Mūsų 
propaganda gerai pažino žmoniškosios sielos silpnybes ir jas išnaudo
jo. Mes galėjome daryti tiek pažadėjimų, kiek mums patiko. Ar Šie pa
žadai ’buvo išlaikyti ar ne - tauta visviena turėjo apmokėti. Jeigu se
ni pažadai būdavo randami tuščiais, tatai būdavo pamatas tik naujiems 
dar gausesniame pažadams. T A p ėjo kova vis is naujo.”

LINDBERGH, GARSUSIS ® ANSaTLAll TIN IS LAKl-1^^ /1927 m. pirmasis per
skrido Atlantą/, prieš karą buvęs griežtas JAV nesikišimo į užsienių’ 
pelitinius klausimus šalininkas, kalbėdamas JA; Aoro klubo iškilmėse, 
pareiškė: ’’Turi būti įkurta viena pasaulio organizaciją, vadovaujama 
vakarinių tautų,. Ji turi būtinai remtis karine^jėga ir vadovautis 
krikščioniškaisiais idealais, .-es turime- pripažinti faktą, kad lėktu
vas ir atominė bomba mus atnešė į tokius laikus, kai mes galime gyven
ti arba organizuotame pasaulyje arba nuolatinėj grėsmėje.”

LCNDOilaS. Anglijoj panaikinta informacijos ministerija, kuri buvo 
įsteigta karo motu.

DU NAUJI ELEMENTAI,atrasti dr.Soadoro /Ku-lif ornijoa univ.Z, gavo 
numerius 95 ir 96.

GENEROLAS GROSS, atominės bombos produkcijos Amerikoje vedėjas, 
pranešė, kad jis neturi žinių, jog kuri.nors kita valstybė^produkuo
tų atomines bombas. Jeigu jos ir gautų is D.^ritani;os ar Svci»ari- 
jos, kurios turi tam reikalui modziągų, pagalbos, tai <r aslir :tų dar 
keliolika metų iki jų pagaminimo.

LONDONAS. Brangiausia pasaulyje filmą antradienį Londone turėjo 
premjera,. Jos uastatymas kainavo 5.200.000 dolerių. Ji pastatyta Fa~ 
gal B .Shaw veikalą ’’Cezaris ir Kleopatra”. Produkcija anglų.

•Padėka- Ponui Juozui Tarpsni, paaukojusiam tūkstantį Rm neturtin
giems gimnazijos mokiniams pa'gal, mano nuožiūra sušelpti, reiškiu lie
tuviuką ..uoŠirčžįą. padėką.............Gimnazijos kapelionus kun .P.Jokūbaitis

ILIUSTRUOTA KNYGELĖ vaikams ir lietuviški atvirukai ileiš />/ 
i r!;! dar šią savaitę. Artimesnės lie tuviuos t ovyklos^prasomos

‘įte'Į ’'-„....-..atsiųsti ką nors jų pasiimti, nes pautu prieš šventes ne- 
avės nueiti. ' , .............

’’’^.L.BaXs'aS” išeina kasdien,, be Šventadienių. Redaguoja Redakcinė 
Kolegija. Leidžia "Giedra” Permitted by DP Camps Direction /UN3Rą/•
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