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MASKVA. Šiandieną 3,30 vai. rytą pasibaigė paskutinis 12 vai. trukęs 
trijų užsienių reikalų minister iiį Maskvoje\posėdis. Sis paskutinis posė
dis buvo paskirtas komunikato apie konferenciją redagavimui. Šiandien ko
munikatas verčiamas į kitas kalbas ir bus Šiandien vakaro ar ryt rytą pa
skelbtas. Byrnes šiandien rytą ruošėsi skristi į Ameriką. ‘Spaudos atsto
vais Jis pareiškė, kad konferencija atliko no tik daug kūrybinio darbo, 

, bet ir suartino tarpusavy sąjungininkus. Buvo aptarti atominės energi
jos klausimai, separatistų judėjimas Azurbeidžane ir Japonijos kontrolės 
klausimai. Taip pat susitarta dėl taikos sutarčių sudarymu su Vokieti
jos europiniais sąjungininkais. Didieji- Trys ir Prancūzija sudarys tai
kos sutartį su Italija, Didieji* Trys su Rumuniją, Bulgarija, Vengrija^ L. 
Britanija ir Rusija - su Suomija. Rusija sutiko, kad Didžiųjų Penkių na
riai, kurie nepasirašys taikos sutarčių, galės dalyvauti pasitarimuose, 
kurie juos tiesioginiai lieiia. Tai reiškia, kad Prancūzija taip pat da
lyvaus sutarčių su Balkanų valstybėmis sudaryme. Nėra jokių žinių, kad 
būtų susitarta Persijos ir Turkijos klausiniais. Užsienių re'ikalų rain, at
stovai tuoj pradės dirbti Londone prie taikos sutarčių. Be vėliau kaip 
1946 metų gegužės 1 dieną visi Suvienytų Tautų nariai, kurie aktyviai da
lyvavo kare Europoje su, didelėmis karinėmis pajėgomis, susirinks pirma
jai Šio karo generalinei taikos konferencijai.

MAHOMETONŲ VAISTYSIU BLOKAS
Irako princas Abdul Hlah pranešė, kad tarp Irako ir Turkijos prasidė

jo pasitaittmai dėl glaudaus politinio ir ūkinio bendradarbiavimo. "New- 
YORK Times” korespondentas Bagdade šiuos pasitarimus 'apibudina kaip pa
žangą pastangose sukurti tvirtą mahometonų valstybių bloką artimojoje Azi
joje. Turkija, Irakas, Iranas, Afganistanas ir Saudi-zirabija jau sudarė 
bendrą nepuolimo paktą.

26 d. gruodžio naktį turkų radijas pranešė, kad Turkijos gyventojai 
mieliau ’’kovos iki paskutinio turko ir iki paskutinio teismo dienos", ne
gu kad atiduos savo krašto sritis Rusijai.

JAV LAIKRAŠČIAI PALYGINA TITO SU FRANCO
’’New-York Times" rašo: Amerikos vyriausybė nėra entuziastiškai nusi

teikusi. dėl Tito pripažinimo ir visai nemano jo pamėgti. Iš tikrųjų ji 
julygina Tito su Franco, kurį JAV taip pat pripažįsta, nežiūrint jo re
žimo panašių ydų. Bet taip pat yra faktas, jog JAV, laikydamosios aukštų- 
jų principų, už kuriuos kovojo ir siekė visur, kur galima, juos įkūnyti, 
nemano pradėti kryžiaus karų, kad galėtų tuos principus suteikti kitoms 
valstybėms, jėga įsikičdamos į jų vidaus reikalus ir gal būt rizikuoda
mos nauju karu, kol nebus grąsoma jos pačios gyvybiniams interesams ir 
saugumui. /Stars and Stripes, 27 Dez/.

SĄJUNGININKAI STEBĖS RINKIMUS GRAIKIJOJE
WASHINGTON AS. Daugiau kaip 600 JAV atstovėj stebės Graikijos rinkimus. 

^.Britanija ir Prancūzija taip pat priėmė Graikijos pakvietimą ir atsiųs 
savo atstovus. Rusija atsisakė, nes ji niekados nesikišant! į kitų valsty
bių vidaus reikalus. Amerikos spaudos nuomone, Rusija atsisakanti dėl to, 
kad ji norinti pravesti rinkimus Rumunijoje bei Bulgarijoje irgi b® kitų 
sąjungininkų stebėtojų,

amerikiečių žurnalistai rusų zonoje
LONDONAS, širmieji amerikiečių karo korespondentai, rusų lydimi, lan

kėsi rusų zonoje. Jxj nuomone, rusai dirba taikos atstatymui pagal Potsda- , 
mo konferencijos nutarimus.

LONDONAS. Kalėdų naktį komunistų būstinėje Romoje sprogo fosforinė 
bomba, kuri sužeidė visą eilę komunistų, jų tarpe ir partijos sekr.Toglia- 
to.
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■giami *19 Tai. Atsinešti asmens dokumentus su amžiaus pažymėjimu.
-Kalėdij švenčių proga buvo išdalinti Raudonojo Kryžiaus pal&tėliai, 

1 pak. 8 žmonėms. Vaikams, UNRRa davė dovanų žaislais. Specialioje prog
ramoje prie plotkelės dalymo L.T. Ansamblis davė pritaikintą vai zdelį su 

„kalėdinėm nuotaikom...UNRROS dovanų įteikimo proga gražiai pasirodė įvai
rių tautų vaikai.

- Studentai ir abiturientai, užsirašiusieji UNRRaI įteiktame sąraše, 
šiandieną 21,30 vaL. renkasi į skautų būklą užpildyti anketas. Su savi
mi pasiimti index card ir moksle dokumentus. Dalyvavimas būtinas.

- Šoferių kursų I grupės klausytojai ryt 8 vai. reniasi šoferių kursų 
patalpoje.

LIETUVOJE.
- Sėmės Bankas paskyrė 4 mil. rublių Klaipėdos krašto naujakūriams.

" - Prieš išsiskirstydami žiemos atostogoms, Kauno studentai surengė di
delį- mitingą, kuriame kalbėjo prorektorius mokslo reikalams Kupčinskas, 
Venclova, Mozūriūnas, Maokovioius ir kt.

• - Šiaulių apskrities propagandos skyriaus* vedėju yra Mikėnas.
- Amerikos lietuvių laikraštis ’’Garsas” Zspalliį 25 d./ praneša, kad 

Rabaltyje ir Baltgucijojo karo stovis paliekamas ir. toliau.
ĮVAIRIOS POLITIKĖS ŽINIOS
PARYŽIUS. Prancūzijos įstatymų LoidŽiamzisis Susirinkimas franko kursą 

-nuvertino ir nustatė 119 frankų už 1 dolerį ir 480 už.l svarą sterlingų.
Tas pats susirinkimas vienbalsiai priėmė JaV paskolą 550 mil. dolerių 
/5, 5 milijardai Rm/.

FRANKFURTAS. į Varšuvą atvyko LTSR delegacija, užsienio reikalų komisa- 
-rui Rotomskiui vadovaujant, tartis dėl Lietuvos lenkų repatrijaoijos.

. - Graikija pripažino Jugoslavijos vyriausybę.
- LONDONAS. Arabi; vadas Azam-tei pareiškė, kad arabų lyga reikalauja 

■nepriklausomybės Libijai, buvusiai Italijos kolonijai.
LONDONAS. Anglijos pasiuntinys Paryžiuje perdavė savo vyriausybės at

sakymą dėl Prancūzijos pasiūlyto santykių nutraukimo su Franco. Anglija 
sutinka tuo reikalu derėtis, bot dabartinėse sąlygose nenorinti nutrauk- 
.ti santykių ir kištis į Ispanijos vidaus reikalus. JAV. taip pat sutiko 
tartis šiuo reikalu.

PARYŽIUS. Prancūzijos socialistai išstojo iš kairiųjų bloko, kuriame 
jie buvo su komunistais ir profsąjungom. Socialist;; vadai pareiškė, kad 
ligšiolinėje koalicijoje su komunistais jie buvo vien bandymo sumetimais.

• VIENA. Atidarydamas Austrijos parlamentą Renner pabrėžė, kad Austri
jai turi būti būtinai grąžintas- pietų Tirolis, kuris 1919 motais jėga 
buvo jai išplėštas .

WIESBADHNaS . Greitu laiku bus pradėtas orinis susisiekimas Frankfurt- 
Borlin,^Hamburg-Berlin, Buqkeburg-Berlin..

‘PARYŽIUS. Mannerheimss, kelionėje į Suomija,, apsistojo kelioms dienoms 
Paryžiuje. ,

DĖL RYTDIENOS RIBKĮKy.
Rytoj įvyksta mūsų stovyklos naujos vadovybės rinkimaiKandidatais . 

išstatyti 23 asmenys, kadangi nuo naujos vadovybės sudėties tvirtumo pa
reis visos stovyklos gyventojų būklė ir, dalinai, mūsų reprezentavimas 
sąjungininkams, prieš rinkdami rimtai persvarstykime savo siūlomų kandi
datų tinkamumą toms pareigoms. Neužtenka, kad žmogus yra geras ir sugy
venamas, kad moka gražiai įkalbėti - šiuo atveju yra -svarbiausia, ar jis 
gali ir sugeba dirbti organizacinį darbą. Vadovauti 2.000 žmonių grupei 
ir dar tokiomis sunkiomis sąlygomis, nėra lengvos pareigos.

’’Vf.L.BALSAS” išeina kasdien, be šventadienių. Redaguoja Redakcinė Ko
legija. Leidžia ”Giedra”. Permitted by DB Camp»s Direction /UNRRA/
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