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"•■ • Soltadionis
l.JEr Gili.'pkTxOJ 
Hi;rDELBnRG-j.s. vakar 5,50 vai. Heide lb ergo karo ligoninė jo ilrA ^r.. 

Patt.on. Eric..; 12 .dienu jis buvo sužeistas auto katastrofoje. I..-.1 va
kar dienos jo s“. elLaca pamažu gorėjo. bet vakar naktį ji s f alga oaa ri
ko blogojon pusėn. Gcn-Jrattcn yra gifaęs 1683 motais ir buvo viena ie 
Įdomiausių šio fciro a s m artybių. Jis vadovavo J&V antrajai 'šarvuočių dl- 
visi jai Maroke* ir Puniai jo j.'Tuo motu jis pasiūlė geri. Rommsliui sto
ti su juo tarno; dvikc-von. bisiJijei užcĖ’&’.c jo daliniai V'jfdinJ žvmis. 
rolę. Invazijos metu jis vadovavo III armijai, .tari padarė lemi-* m. y.'.fi- 

silauzimą prie Avranobt 3 ir pro Siogfriedo Iii."'
TiKuIŲ VYRlAUSrdlS MEISnlMdS DEL HUSUOS I.lilUZIJŲ

Vakar tur••:••. tautiniame susirinki-a©, l_a Ibėdames kariuomenės 
vardu, Žymus turkų generolas pareiškė: ” - ;sų Šiaurės nes j Įka
ltųjų iš mūsų teritorinių nuolaidų, kurių mos negalimo patenkinti, neš 
Dardancilų pusiasalio, taip pat Taršo sritis prie Armėnijos yra Turki
jai-gyvybiniai klausimai. Taika su mūsų kaimynu yra abiem kraštam n.-u.- 
dingą ir mes tikime, kad abi vyriaisybės šiuo reikalu susitars.” Po 
generolo kalbėjo min. pirmininkas: " Mėsų tikslas yra taika krašto 
dujo- ir visame pasaulyje, ir mūsų politikos-pagrindas yra ir bus nie
ko- iŠ kitų nereikalauti, tačiau nieko ir kiti, ms neduoti, jeigu tai 
yra būtina Turkijai.” Po to t;-.- paskelbta re-,: m jpa- . 
reikšta viltis, kad Turkijos kari u er.or ė ..ir ateity atliks visus savo 
uždavinius ir tautinio susirinki n įsakymus.

jurus rrssijcc i.'tiisiCTia risri^LM
Jll;.;. k. Atsi; tntyfiinus Persijos mini storiui pirmininkui, jo vie

tą užėmė Salė. Jis, kaip naujas -min. pirmirinkus, bando sutvarkyti 
krašto padėti. Visame Iraste, išsmyrus Asarbeiažant’, bus pravesti rin- 

. ■ /
■ •.V.-VJIITC-TOI.aS . JAV užsienių Ekonominė Ad ministrai i, j a pasiūlė Rūro 

kraštų atskirti nuo Vokietijos, kad išvengus Vokietijos karo pramonės 
atsistatymo.

VfASI^>T0i;A3. Truiranas pravedė įstatymą, kuris leidžia vyriausybei 
tikrinti pramonės įmonių knygas.

PARYŽrJŠ. Pasaulinės profesinės sąjungos oontras pasiuntė Bevinui, 
Byrnes ir Molotovui pu:i’.lyrzį nutraukti santykius su T’ranoo Ispanija. 
Eitas pi siūlymus gautas ir Graikijos- kairii-jv: partijos EAM, kuri rei
kalauja Graikijoje sudaryti naujų vyriausybę ir suvaržyti monarchistų 
savivaliavimų.

LTASlTV.-.. Byrnes pirmininkavo vakar įvykusiai šeštai konforcncijos 
sesijai. Pirmieji penki susitikimai užtruko viso 13 valandų. Apio kon- 
■ferenoij.ų dar nėra jokių ofioialių pranešimu.

ajjžik. E.-. ::.:Z . .’.ntr.n h ?rvu bylų tikimai u.’.I..i~ti vasario mėnesio „ra-
'■ ma- 

. y mėnis.
luGyVA. Stalinas tapęs senoliu - prieš keli.® dienas jo duktė Svet

lan a pogimdė kidikį.
307.tJ.ix., iaairaoyta .prejqzbos sutartis su Ševiotų Sąjunga.
EJ’iBA. Canoslovnkxjcs min. pirmininkas pareiškė, kad santykiai su 

Lenkija nėra aunorrauoti. Čekoslovakija nemananti atsisakyti nuo Te
žino srities ir šiaurinės Slovakijos. Ji reikalauja 1937 motų sienų 
at s tat y.-, c • _

■■‘■'"tlĖTUVOJE.-Vakar Vilniaus radijo^.jranešė, kad į luernbergo teismo 
salę korespondentu atsiųstas Jonas Sijnkus. Pauguvietis parašu naiją 
pjesę ”'Išdaviniai”, kurioje vaizduojamas lietuvių partizanų, kovos.

-’Dabar Lietuvoje yra šilta, bendra vakar dienos -temrperatura buvo 
3 laipsniai šilimos ir lijo lietus.
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JAV at s i žvelgti į jų įsipareigojimus ir 
"bėgyje. Amerikiečiai buvo jau bepradedą isvy^ ei .^raci-j., i
kė, kad.pažadas pažodžiui skambąs, jog tik r.nmu-ji'ft • j-^j-Jja “•i- 
sėbrus” tą terminą būsią galima taikyti ir visa r--’U#; j;j;c*le 
Ii apleisti Irano, kol" nesumušta Japonija. Taip y.ali i? •--x6i?. '^CkUuų 
maną pasilikti taip ilgai, kaip sovietai. Tuo tarpu !/2.no pol.U.’iiė 
situacija. smarkiai-pablogėjus. Vyriausyoė greitai vr ' -f-u 
nominalinį autoritetą. Tokia situacija negali tęsci'J 1:j.eu.i. pa
vojinga Iranu! ir visions trims sąjungininkams* Try'.-. gu-ybė -j tuci su
tikti su tuo, kad Iranas bus nepriklausomas. 1 epr ikir.'..* omas Iranas 9^. 
laisvas nuo svetimų kariuomenių bei svetimųjų į.3ik.’•-••■ jo, sa-. .••,raę biiž 
pirmąja tarptautinio pasitikė jimo priežastimi ir nesudarytų jokios 
grėsmės nei Rusijai nei Britanijai.

viET0s_.zmęs
-'s.Q, gruodžio 24 dieną 15 vale 30 min. didžiojoje teatro salėje 

įvyks tradicinis plotkelių dalinimas su pritaik.trtaprograma,, kuzią 
išpildys LeT.Ansamblis. Kviečiamom dalyvauti. vi-ses šeimos su vaikais-

Gruodžio mėn* 25 diena i L'RKRa ruošlaną Eėlc-ų eglutę vaikų, dar
želio taikai ir kiti mažesnieji renkasi į vųikc dpr'o. į 14,?.5 va'J.<, •

- Gruodžio- 26 d. 15 valo vaikų darželio salėje ruošiamoje* Kalėdą 
eglutėje dalyvauja visi vaikų darželio ir nuo 9 man. iki 3 motų vai
kai, .kartu su savo tėvais.

RĄSTAS praneša, kad Kūčių dieną bus dirbama tik iki 12 vai, Pir- x 
mą ir antrą Kalėdų dieną, taip pat per E.Matus, paštas nedirbs., Pri
imami vietiniai atvirukai ir laiškai /mokestis 5 pf/ ir išnešiojami 
stovyklos gyventojams.

- Atvirukai, sveikinimo kortelės, laiškams popieris su vokais ir 
vaikams leidinėlis "Dėkito žvakutes" gauja.Julso" administra
cijoj, pašte ir peš laikraštį išneštojaučius vaikus .

ATITAISYMAS. Gruodžio mėn. 5 d. "Balso" £5 nr. 2 r si, vuzkolbta 
Lietuvos kariuomenės 27 metų sukakties minėjimo Rengimo Komisijos pi
niginė apyskaita papildoma sekančiai i a/ šeštoje nuo vivjons eilutė
je vietoje ”4/. 5/, ir 6/ - įvairioms minėjimo iŠlaldoms padengti" - 
turi būti: "4/ už teatro'salės dekoravimą 20i)..-Rm 3/ 10 < z oc.aat-ų 
UNRRA-i už salės naudojimą nuo pajamų, gau b ų už parduotus ’bill etas , 
120,75 Rm. 6/ už pakvietimų ir progrumų atspausdinimą 165tvRW« b/ De
šimtoj nuo viršaus eilutėj vietoje "šią sumą Komitetas paskirstė” tu
ri būti "Šią sumą f-o’.vis j ja paskirstė’-’

ĮVAIRIOS PO^TjT.^,ĮĮHOe,
į'.j;i>9ĖAS. Arglų -fon? Anglijoje bus suvalstybinta.
ŠANCHAJUS. Cen-, Wed<.'.nayer savo rudi jo .k;.? b c 'p -griešė, jog sąryšy

su Trumano pareiškimu, apie politiką ninijos atžvi.i.giu, JAV 3 Alinių grį
žimas namo užs i i es.

LOKD^AS. Olandijos min., pi "įninkąs ir Olandų Indijos gubernato
rius išvyksta į Lr-'ndou.ą, kur turus su Atllee Javos raiAala^s.

CRšdAilAS.. 13 Kuv Orleano c van c šam af? organizacijos ’’kovai prieš 
at e is t i v. ką jį kamuuizmų” sudarymr.-j .

BUER3BŠGAS. Atidengti vok'c, c ir. planai sukelt-i Adrijoj rovei iv-siją# 
pianas nepavykęs, nes visi vadai ir agentai, kurie vokiečių povandeni
niu laivu buvo pervežti per kanalą, buvo tuoj sudiuptio

IijILRAHAS . Būvąs Tebris įgulos vadas su 11 kalniukų rusų lėktuvai a 
grąžinti į Teheraną. Pagal Persijos įstatymus, jis turės stoti į teis
mą ųŠ_ p.asįd avimą ■,

"MaŽŲJŲ PASAULIS" ir kalėdinis oL«BALS0" padidintas numeriišeis 
pirmadienį. .............. ..... .......... -................... ................... ............................................. ........
.... ."”7'.L„BALSAS" išeina kasdien,, be šventadienių... Redaguoja Redakcinė 
Kolegija. Leidžia "Giedra" Permitted by DP.^Camp»3 Direction /UlR-dlA/.
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