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LOUD O. AS. Generalinį UBO susirinkimą atidarė Atties. Jis savo kaltojo 
pabrėžė, jtg delegatai ” turi pasirinkti gyveninę ar mirtį ” pasaulio 
tautoms. Be to, - Jis;, pasisakė už visųjįaikinamų jų jėgų.kontrolę. Atonal- ' 
nė bomba esanti .paskutinis įspėjimas žmonijai. Jis sveikino nutarimą, 
jog visa at jminė's energijos problema turi būti perduotą specialiai UBO 
komisijai. Susirinkimui pirmininkavo Kolumbijos atstovas Angel. Jis.pa
siūlė konferencijos pirmininku išrinkt i Belgijos atstovą užs. reikalų 
.minister!. Spaak. Sovietų Sąjungos'atstovas ambasadorius Londone Gromenko' 
pasiūlė pirmininku Jrinkti korvegijos atstovą, tuo pasiūlymu sukeldamas 
didelį visų, nusistebėjimą. Savo pasiūlymą jis motyvavo tuo, kad Norvegi
ja yra daug pasižymėjusi kovo je .prieš-nacius .Gr-omonko pasiūlymą palaikė 
Ukrainos, Lenkijos, Danijos ir.kt. atstovai. Ukrainos-atstovas pasiūlė 
Gromenko pasiūlymą priimti pilnu pritarimu. Balsuojantį konferencijos 
pirmininku buvo išrinktas Spaak, 28 baisais prieš 23. Šiandieną, bus ren- 
kaar 7 viceprezidentai ir 6 įvairios komisįjos. Sovietų delegacijos pir
mininkas Višinskis dar neatvyko iš Sofijos, kur jis y.ra skubiau išvykęs 
Bulgarijos vyriausybės sudarymo reikalais. Jis buvo priimtas Bulgarijos 
regento. Bulgarijos delegacija iš Maskvos grį^o į Sofiją.

BziLI^UBCS KINIJOJE
CKUBGKIBGaS . Vakar buvo oficialiai pasirašytos-paliaubos tarp Kinijos 

vyriausybės ir komunistų, dalyvaujant geh .■ Marshall.- Centralinė Kinijos 
vyriaesybė*ir .komunistai įsakė savo kariuomenėms sustabdyti karo veikš- 

’mus. Visi karo pajėgų judė.jimai turi būtį sustabdyti, išskyrus vyriausy
bės- daliniu judėjimus Manažiūrijoje. Chiangkaiš-okas paskelbė, jog visos 
politinės partijos bus legalizuotos.'

JAV ATSISAKĖ DUOTI PASKOlį. IŠAKIJAI
LONDONE. JAV pasiuntinys Varšuvoje atmetė Lenkijos vyriausybės pas

kolos prasimą, rėš-Lenkijos pramm ės- suvalstybinimas .esąs nesudprįnamas 
su Amerikos .prekybiniais interesais, . .

.PIi3IiUI RTTSį ZOBČJE. .
BĖRIUKIS. Banditai rusų uniformomis apiplėšė amerikiečių traukinį 

Brandenburgo .provincijoje, rusų .zonoje. Trakinį lydėjo tik 3 sargybi
niai, kurio susišaudė su banditais, bet negalėjo jiems sukliudyti su
krauti ’į įvežimus 14.0 moiŠų'cukrau',, 270 maišų kviečių, 53 dėžes muilo. .. 
Banditui pabėgo. , -

TEITO. Manoma,■ kad Šiandieną b. r rytoj atsistatydins Sideharos min. 
kabinetas, ryšium su Mac .irthuro įsakymu atleisti-visus valdininkus, rė
musius karo pradėjimą. ■

MASKVA. "Maskvos konferencijos metu įsteigtoji Tolimųjų Rytų komisija 
vakar . Tokio buvo Susirinkusi pirman posėdžiui.-

TEHTSAl^aS. Persijos vyriausybė nesutinku su anglo-amerikiešių pasiū
lymu įvesti Persijoje trijų komisiją. . ' ' ' v '

AIŠBAI. Graikijos liberalų ir liaudies partijos, sudarė centro dešinią
ją koaliciją.

’nAŠIBGTDNAS . Diplomatiniai sluoksniai • spėja, jog Rusija savo atsisa- 
kyiaą pasirašyti Brett on Woods su tart į. naudos kaip ginklą derybose.
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• KETURIOS .LAISVĖS, ..£r o zidentas :
1941 m. sausio 6
Mos tikimės, kad ateitis, kurią mes norime padaryti saugia ateitimi, 

bus pasaulis, kuris remsis keturiomis pagrindinėmis žmonijos laisvėmis. 
Pirmo,ji laisvė yra laisvė kalbos ir nuomonės reiškimo - visame pasauly
je. Antroji laisvė yra laisvė kiekvienam tarnauti Dievui savo būdu - 
visame pasaulyje. Trecioji- laisvė yra laisvė nuo skurdo. Tai, žiūrint iš 
pasaulio taško, reiškia ūkinį sutarimą, kuris kiekvienai tautai laiduo
ja sveiką ir taikų gyvenimą - visame pasaulyje. Ketvirtoji laisvė yra 
laisvė nuo baimės. Tai, žiūrint iš pasaulio taško, reiškia viso pasau
lio nusiginklavimą, taip pagrindinai ir plačiai, kad jokia tauta daugiau 
nebegalėtų ginklu užpulti savo kaimyno - visame pasaulyje.

Tai nėra vizija valstybės tolimos, už tūkstančių metų. Tai yra tvir
tas pagrindas pasauliui, kuris gali būti sukurtas mūsų laikais ir mū
sų generacijai. Šitas pasaulis stovi didžiausiame-priešingume su taip 
vadinama tiranijos ’’naująją tvarka’’ kurią bombų trenksmu nori įkurti 
diktatoriai. Tai "naūjai tvarkai” prieš mes statome didesnę idėją - do
ros dėsniais pagrįstą tvarką.

LATVIŲ STUDENTO PAREIŠKIMAS UNRRAi
Vieras 'Viesbadeno stovyklos latvių studentas vietinei UNRRAos vado

vybei įteikė tokį pareiškimą: "Esu įteikęs prašymą, kad mane priimtų į 
Heidelbergo universitetą, kaip UNRRAos stipendininką. Perskaitęs kari
nės žinybos pranešimą, kad didžioji dalis atsakomybės už nusikaltimus, 
padarytus amerikiečių zonoje, tenka DP - Baltijos tautų pabėgėliams,- as 
geriau atšauktu savo ’prašymą ir prašau jus tą prašymą skaityti anuliuo
tu. Nes kaip as galėčiau pasirodyti vokiečių studentų tarpe ir eiti pas 
vokiečių profesorius, jei aš jiems ofioialiai esu pristatomas ^plėšikų, 
nusikaltėlių ir naciams simpatizuojančios taiitos nariu? Kaip aš galėčiau 
priimti dovanas iš tų, kurie kaltina ir šmeižia mano tautą tik tam, kad 
suvestų savo politinių siekinių galus.” ’Viesbadeno UNRRAos vadovybė, ma
tydama "Balti jos tautų nusistatymą ir laikyseną neteisingų amerikiečių 
ir vokiečių spaudos aiškinimų atžvilgiu, nutarė šį raštą pasiųsti UNRRAos 
vyr, vadovybei, kartu su amerikiečių laikraščių iškarpomis.

. "tf.latviešu Zinas” Nr.16.
MIRĖ EELIOIJA BORTKEVIČIENĖ . Iš Vilniaus pranešama, kad’ mirė visiems 

žinoma visuomenės veikėja Eeliaija Bortkevičienė. Dar prios pirmąjį D. 
Karą ji drauge su Dr.Grinium įsteigė ’’Žiburėlį", ji buvo steigėja ’’Lie
tuvos Ūkininko", dirbo ’’Moksleivio" ir "Vilniaus "Žinių" rsdakeijose. Ji 
buvo taip pat Steigiamojo Seime narė, daug dirbo nukentė juslėms nuo ka
ro šelpti, Palaidota Krekenavoje. ■
'""PADĖKA." Ė.A, prof'.''J.Ėiišono' laidotuvių komitetas dėkoja Viesbadeno 
stovyklos orgarizaoi joms ir visiems asmenims , pr'.s id ė juslėms prie velio- 
ries laidojimo. Laidojimo komitetas .

DIDŽIO LIŪDESIO VALDOJE, mirus mūsų Brangiam Vyrui ir Tėveliui 
Jurgiui Elisonui, visiems suteikusiems mums moralinę ir materialinę pa
ramą palydint Jį į Amžinybę, nuoširdžiai dėkojame. - Žmona,duktė ir sūnus

- "LITUANIOOS" Klubo narių visuotinas susirinkimas įvyksta šiandieną, 
EO vai. sporto klūbo patalpose.

- Gauta "Mūsų Vilties" Nr.l /2/. Užsiprenumeravusiems išnešioja vaikai.
L. "balsas'""iš-eira kasdien, beRedaguoja Redakcinė ' 

Kolegija. Leidžia "Giedru", Permitted by DP Damp Direction /UNRRA/,
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