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MASKVOS KONFERENCIJOS KOEJJHIKATAS
LONDONAS. Trijų užsienio reikalų ministerių konferencijos Maskvoje ko

munikatas paskelbtas. šį rytą Wasingtone, Londone ir Maskvoje. Svai'biav - 
šieji komunikato punktai“ 1. Pasiūlyta įsteigti atominės kontrolės komi
siją. Sekantį, mėnesį įvyksiančiame Suvienytų Tautų generaliniame susirin
kime būsianti priimta rezoliucija apie tea komisijos įsteigimą. Komisi
jos uždaviniai būsią: a/ išplėsti tarp visų tautų pagrindinių mokslinių 
žinių pasikeitimą taikos tikslams., b/ kontroliuoti atominę energiją ir 
užtikrinti jos naudojimą tik taikingiems tikslams, o/ pašalinti iš vals
tybių apsiginklavimo atominius ir kitus didžiuosius ginklus, skirtus ma
siniam naikinimui, d/ efektingu saugojimu, .tyrimu ir kitais budais ap
ginti valstybes nuo pažeidimo ir kitokių pavojų. 2. Susitarta dėl ketu
rių narių sąjungininkų tarybos Japonijos reikalams ir vienuolikos narių 
Tolimųjų Rytų komisijos įsteigimo3. Byrnes ir Molotovas pilnai sutiko 
dėl Sovietų ir amerikiečių daliniij iŠ Kinijos kuo greitesnio atitraukimo, 
kai tiktai bus galima suderinti su jų įsipareigojimais ir atsakingumu# 
Jie buvo vienos nuomonės dėl vieningos ir demokratines Kinijos, valdomos 
tautinės vyriaisybės, reikalingumo. Bendra amerikiečių ir rusų komiai ja 
padėsianti sudaryti ’’laikiną Korėjos demokratinę vyriausybę”. 4. Praneš
tos sąlygos, kuriomis JAV ir D.Britanija pripažintų Rumunijos ir Bulgari
jos vyriausybes. Sąlygose reikaUujaus vyriausybių perorganizavimo ir 
laisvų rinkimų. 5. Pranešta susitarimas dėl taikos sutarčių su Vokieti
jos. europiniais sąjungininkais. /Stars and Stripes,’ 28 Dez/»

MASKVOS KONFERENCIJOS ATGARSIAI
LONDONAS. Pasibaigus konferencijai Maskvoje, Bevinas. kalbėdanas spau- 

dos atstovams, pažymėjo, kad ministerial tarėsi ir Persijos klausimu, bet 
galutinai susitarti nepavyko. Šiuo reikalu bus vėliau tariamasi diploma
tiniu keliu. ’’Daily Telegraph” rašo, kad-po šios konferencijos Sovietų 
Sąjunga Vakarų valstybėms atrodanti mažiau ja slaptinga. Maskvai- "Pravda” 
pažymi, _kad si konferencija yra naujas žingsnis į pr..ckį, Kinija Maskvos 
susitarimams pritarianti. Italijoje paskelbtasis Maskvos komunikatas su
kėlė nerimą. Manoma, kad taikos sąlygos Italijai bus sąjungininkų jadik- 
tuotos. De Gasperri šiuo reikalu tarėsi su Anglijos ja siuntiniu.

DEMONSTRACIJOS TURKIJOJE
ISTANBUL AS™ Dideliame Turkijos uoste Trabzone įvyko triukšmingas, de

monstracijos prieš rusų-gruzinų Turkijos žemių reikalavimus. Anatolijos 
žinių agentūra pranešė, jog tie reikalivimai Trabzone sukėlė dideli ner- 
vuorumą,

MASKVA. Tassas praneša, jog Azarbcidžane viešpataujanti taika ir ra
mybė .

LONDONAS. Didelės ginkluotos gaujos siaučia Rusijos-Ienki jos pasieny-s
LONDONAS. JAV atstovas ištyrimui padėties Azarte! d Žane. grįžęs pa

reiškė, kad į Azarbeidžaną nebegrįŠląs, res riaal neduoda j važiavimui lei 
dimo.

LONDONAS. Palestinoje prasidėjo muji neramumai ir teroro ve i k amai . 
Jeruzalėje padegti policijos rūmai.

NS7-Y0RKAS. Žydų ir UP įvažiavimas į JAV prasidės ateinančių metų pra
džioje. Tam tiksli! prie DJ? ątovykių bus įsteigti atatinkami konsulatai-, 

LONDONAS. Anglijos delegacija Suvienytų Tautų generaliniam susirinki- 
niui susideda iš Alllee, Bevin, min. be portfelio Noel-Batter, Auklė jimo 
min. Ulen Wilkinson ir Hartley Shawcross, Anglijos vyr. atstovo Nuetn- 
bergo tyloje. .

LONDONAS. Anglija siunčia Lenkijai 20 mil. Rm. vertės drabužių.
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- ’• MARSALAS TITO /’’Readers Digest”,Doz .1945/ Temple H.Fielding 
Šio straipsnio autorius praleido kelis mėnesius Jugo
slavijoje, kaip amerikiečių karinės misijos narys ir 
gerai susipažino su Tito ir žmonėmis aplink jį.

Apie Tito yra prirašyta daug išpūstų nesąmonių. Daugelis jų kilo iš 
kairiosios spaudos, kuri gudriai išnaudojo romantiškus amerikos skaityto
jų jausmus, patiekdama jiems legendą apie apdriskusį partizaną, kuris su 
durklu dantyse išlindo iš kalnų gelbėti Jugoslavijos. Didesnioji tos pro
pagandos dalis yra suklastota ir netikra. Trys dalykai yra aiškūs: žmo
gus, praeitis ir politinė programa. Josip Broz-Tito yra Jugoslavijos mar
šalas, vyriausias Tautinės Išlaisvinimo Armijos vadas^ir komunas, tų parti
jos generalinis sekretorius. Jis yra dinamiškiausias žmogus Balkanurso. 
Kaip ir Rossseveltas, jis yra nepaprastai patrauklus. Jis šypsosi., jis 
papasakoja paprastą anekdotą, jis širdingai pasisveikina. v- ir stebėtojo 
akyse raudona virsta baltu. Aš praleidau koletą mėnesių už priešo lini
jų jo-vyriausiam Štabe. Aš stebėjau jį kalbantis su britų, rusų ar ameri
kiečių apsilankiusiais atstovais. Nė sykio nemačiau, kad tas jo magnetiz
mas susilpnėtų. Vykdami į kalnus,, mos manėme ten atrasią jūrų plėšiką, 
kuprotą jartizaną. Vietoj to, mes radome koledžo profesorių su aprėmin
tais akiniais ir visais kitais privalumais. Jis yra tvirtas, muskulingas 
53 motų vyras, švelnios kalbos ir išmokslintų manierų. Jo švelniai mėly
nos akys žiba smalsumu. Žilstelėjusių plaukų garbanos netvarkingi ve
liasi aplink jo ausis; pa^al amerikonišką mastą - jam Vlados roikia 
kirpti plaukus. Jis toli gražu no asketas. Jis nemažas smagury s ir ypač 
įdomaujasi alkoholiu. Vidurnakty ar vidudieny jis gali sunaikinti begali
nį kiekį rakijos, 120 laipsnių vietinės degtinės, be jokių matomų pasek
mių. Jo uniformos yra tvarkingos, bot ne perdėtai puošnios. Kairioje krū
tinės pusėje žvilga partizanų medalis, įteiktas Tito Titui. Dešinėja praė
jo - sovietij Suvorovo ordeno sidabrinė žvaigždė. Jo nuolatiniai rs-Jylo
vai - gvardija ir Olga. Gvardijos nariai yra partizanų Įsigenant ai, la
bai panašūs į boiditus iš gangsterių gaujos., Olga Niohitoh Humo yra jo 
vertėja, bet tą darbą ji mažiausiai dirba. Salta,neprieinama,viešai nie
kinanti anglus ir amerikiečius, ji išvertė tiktai, ką jos nuomone, Tito 
gali girdėti. Tito antroji žmona Herta, Slovėnijos kaimietė, negyvena jo 
Štabe. Vienas iš Tito kaprižų-yra anglų kalbos ignoravimas. Jis gerai su- 

* sigaudo kiekvienoje iš keturių, penkių kalbų, kurias jis moka goriau, ne
gu anglų. Bet jis supranta angliškai daug daugiau, negu nuduoda. Jis yra 
labai blogas viešas kalbėtojas. Jo tenoras yra uosinis ir jo kalbos pa
drikos. Bet jo begalinis dinamiškumas užtušuoja tas klaidas ir jo klausy
tojai reaguoja isteriškai. Tito yra pažymėtinai nekalbus apie save ir sa
vo prieškarinę veikią. Bot sekantieji dalykai, atrodo, yra tikri faktai.

Josip Broz gimė Kroatijoje. Jo tėvas buvo kalvis, motina kaimietė,abu 
nemokyti. 1914 motais jis buvo paimtas į aus t r o-vengrų armiją, bet jis 
dezertyravo į rusų pusę. Atsisakius kovoti už oarą, jis buvo nusiųstas 
Sibiran į konoontraoijos stovyklą. Esi bolševikai 1917 metais jį išvada
vo ? jis grisi jungė prie jų. /B.d./.

SK~RT.BTT.uq- Moterys, gaunančios ploną, prašomos jasitikrinti savo svei
katą moterų ambulatorijoj šio mėn. 29 d. nuo 15 vai.

- Yra gauti ’’Žiburiai” Nr.lO irjir.ll, ’’Aidai” Er.lD ir ’’Mūsiį kelias 
Ur.8 . Užsiprenumeravusiems laikraščius išnešioja vaikai.

- Vakar mūsų stovykloje jasirodė jumoristinis leidinėlis ’’Stovyklos 
Teleskopas”.

”W.L. BALSAS” išeina kasdien, bo šventadienių .Redaguoja Redakoinė Ko
legija. Permitted by DP Camp Direction /UNRRs/Leidžia "Giedra”.
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