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IŠ UNO GENERALINIO SUSIRINKIMO LONDONE
LONDONAS. /AP/ Sovietų Ukrainos užsienių reikalų komisaras D.Manu- 

ilski išrinktas Suvienytų Tautų Saugumo Komiteto pirmininku. Lenkų dele-r 
gdtijos narys M.Konderseki /?/ išrinktas ekonominio komiteto pirmininku. 
Tuo būdu dviejų komitetų, kuriuos daugelis narių skaito svarbiausiais-iŠj 
sesių iš viso būsimų, svarbiausios vietos atiteko kraštams, esantiems 
sovietų įtakoje. Patikėtinystės /trusteeship/ komiteto pirmininku išrink- 
•tas Dr.’Mao Eaohin, Urugvajaus pasiuntinys D .Britani jai. Sooial-humani- 
tarinės‘grupės pirmininku išrinktas N.Zelandijos min. pirmininkas P.Era
ser. Kaip pranešama iš Londono, šiame susirinkime bus paliestas ir naujų 
UN O narių priėmimo klausimas. Be to, bun galūt Inai .nustatyta UNO būstinė, 
svarstomas pabėgėlių ir DP klausimas, UNRRAi tiekimų klausimas, bus ta
riamasi ir apie krizą Palestinoje, įndonesų konfliktą, apie sovietų rei
kalavimus iš Turkijos. . . .

..IŠTRAUKA iŠ ATTLSB KAJUOS ŪUO SUSIRISKMĄ ATIDARAU!!/ . •
” Mes žinome, kaf pasaulis stovi naujo amžiaus pradžioje, kuris yra 

reikšmingesnis už visas iki Šiol buvusias istorijos epochas. Tretysis pa
saulinis karas sustabdytų daugeliui generacijų bet kokių kultūrinį žmoni
jos pažangą ir sunaikintų šimtmečių darbo vaisius. Ohartos įvedimas at
skleidžia daug idealų, už kuriuos daugelis savo gyvybes paaukojo. Bet 
lengva yra pripažinti prinoipų teisingumą ir sunku juos paversti tikro
ve.'.’.. ” Mes laimėjome karą ir dabar mes turime užduotį įgyvendinti am
žiną taiką. Sis uždavinys, lygiai kaip ir karas, reikalauja iš kiekvieno « 
disciplinos ir pasisukojimo. Mes visi turime sprąsti šį uždavinį įsisą
moninę, kad tai yra lemiamos reikšmės uždavinys.’,'. "Su pasitenkinimu 
konstatuoju faktą, kad Suvienytų Tautiį Charta sprendžia ne tik vyriausy
bių ir valstybių, ne tik politikos ir karo išvengimo klausimus, bet ir 
pagrindinių žmonijos reikalavimų, kiekvienos rasės, spalvos ir tikybos 
žmonių klausimus, Charta pabrėžia pagrindines-žmogaus, teises. Atskiro 
žmogaus laisvėje mes įžiūrime valstybės laisvę, ir viso pasaulio tautų 
draugijoje. Socialinis teisingumas yra vienas iš svarbiausių pasaulinės 
taikos pagrindų. Mes, salos gyventojai, ilgą laiką buvę jūros apsaugo
ti nuo užpuolimų'," jaučiame gal būt giliau už kitas tautas naujos epochos 
pradžią; Naikinantieji ginklai, kurias gali veikti iš didelio atstumo, 
sugriovė iliuzijas, .kad izoliacija gali suteikti saugumą. Atominė bom- k 
ba yra paskutinis įspėjimus Žmonijai, kad civilizacijai gręsia sunaiki
nimas, jei mums nepavyktų kontroliuoti naikinančias jėgas. Šis išradimas 
mums aiškiai parodo, prieš kokias sunkias problemas stovi mūsų pasaulis",

ALBANI J A-LIAUDĮ ES RESPUBLI.1A ’ ...
LONDONAS. įstatymų leidžiamasis susirinkimas Albaniją,/ paskelbė liau

dies respublika. Albanijos karalius šiuo metu gyvena Londone
TRIJŲ KOMISIJA KINIJOJE
OHUNGKINGaS . Trijų komisija, susidedanti iš amerikiečių, kiniečių ko-., 

muhistų ir oentrallnės vyria esybės atstovų, išvyks t eį P akiną. Jie žiūrės,, 
kad Kinijos paliaubų sutarties sąlygos būtų išpildytos. Komunistų pa- — • 
iiaubų komisijos pirmininkas paliaubų įsakymą pavadino "dideliu netikė
tumu oentrallnės vyriausybės ir komunistų santykiuose".
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VIETOS 3IHI0S
‘INFORMACINIS SUSIRIKKIMaS , Vakar įvyko informacinis ’"les laden o lietu

vių stovyklos .susirinkimas . Naujoji valdyba padarė .pranešimą apie pirmuo
sius savo darbus ir naujus projektus. Buvo gautas visuomenės pritarimas 
pravedimui griežtesnės kovos su spekuliacija, girtavimu, nešvara ir vis-' 
kuo, kas žemina lietuvio gerą vardą. Išrinkti atstovai visuotinam apygar
dos suvažiavimui, kuris įvyks už ke lių d i enu Hanauo .

- Vakar įvyko ’’■Lituaniooą” sporto klūbo narių'visuotinis susirinkimas. 
Klubo pirmininkas Lingys paskaitė pranešimą apie nuveiktus darbus. Priim
ti klubo įstatai, išrinkti du nauji‘valdybos nariai - Kudžma ir Eagdžių- 
nas, Perrinkta revizijos komisija ir nustatytos, gairės ateities veiklai,, 

t ‘ ’’Lituaniaos" klubo fu^bolistai ir krepšininkai sekmadienį turės rung
tynes Banane su Eanau stovyklos UNRRAos sportinįnkais /lietuviais/ , Kar
tu. vyks ta kvartetas .ir klubo solistai. •. •

PADĖKA. G,m. sausio 6-7 d-d . pravestoje rinkliavoje steigiamajam prie 
L'.R.Kryžiaus centro valdybos Studentų Šelpimo Fondui .surinkta viso Rm. 
13.198,47, Viesbadeno.lietuviai studentai stovyklos lietuviškąjai visuo
menei, taip nuoširdžiai parėmusiai studijuojantį jaunimą, ir visiems rink
liavos talkininkaus. ypatingai kleb.kuri. Paukščiui, sutikusiam leisti pra
vesti rinkliavą bažnyčioje, taria nuoširdų studentišką ačiū.

Wiesbaden,o lietuviai, studentai
ĮVAIRIOS, IR POLITINĖS ŽINIOS .
BĖRLYlLiS/AB/.’Masiniai kapai prie Berlyno dar beveik tušti. Jie buvo 

iškasti Šios žiemos epidemijų aukoms, Bet. dėl. greitų arglo-amerikieoių ap
saugos priemonių ir dėl oro’švelnumo, susirgimų labai maža. Atrodo, jog 
sunkiausia Vokietijos žiemos kova jau beveik laimėta.

STOOKHOLMAS/AP/ . Sved-ij-os' žymiausias atomų mokslininkas prof. M.Sieg- 
bp.hr. pareiškė,' kad pranešimai apit rusų atominę bombą atrodo fantastiš
kais..- ir jais esą negalima tikėti. ’'Techniški ir praktiški sunkumai yra 
labai gausis -ir sunkiai, t eišsprendžiami" .,

FRANKFURTAS,. Gen .Morgan oentralinis UNRRAos Štabas Vokietijai persikė
lė iŠ Frankfurto priemiesčio į Arolsen, 20 angliškų mylių į. vakarus nuo 
Kąsnelio.

FRANKFURTAS. Amerikiečių kariai perspėjami susilaikyti nuo nereikalin
go bendradarbiavimo su vokiečiais ir i)P, : kurie galį užkrėsti epidėmi- 
nėmis’ir kitokiomis ligomis. . . • ■

BERLYNAS. Berlyno laikraščiai rašo, kad britų zonoje, suimtas buvęs 
Rpiohs.loiteris Martin Bormann. Nuernbergo karinės įstaigos šios žinios 
.nepaneigė ir nepatvirtino.. , . .

' NŪĖRNBEEGAS. Viename garaže Mucnchena rasta 39.OGO fotografinių nega
tyvų,tarp jų Reichstago padegimo, Muer.oheno bylos ir kitokių naoių spek
taklių negatyvai. Jie priklauso propagandos ministerijai.
' LONDONAS. Ispanija ir Italija pas Įrašė . prekyboj sutartį..

I1USRNBERGAS. Teismo salėje buvo perskaityta 1939 metais,parašytas Goe- 
ringo slaptas tyrimas,,kuriame Streiuheris apibudinamas kaip sadistus, 
suvedžiotojas ir vagis. Abu - Goeringąs ir Str.eioheris - klausėsi no»p.a- 
ke.ldami vienas’į kitą akių.

WA'^INGTONAS. Eisenhoweris pakviestas'vadovauti specialiam senato ikomi- 
tetu'i, kuris''tirs demobilizacijos klausimus .
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10 MILIJONŲ AMERIKI1ŽIV UŽSTOJA PABALT1B0IU3
Amerikoje veikla plačios apimties organizacija "Vorld Bill of Rights 

Assooiation" /Pasaulinė žmogaus teisių sąjunga/, kurios tikslas yra kovo
ti už tų tautų ir valstybių nepriklausonybi, kurios atsidarė bolševikų oku- 
paoijojė, Organizacijai priklauso suomių, latvių, estų, lietuvių /atsto
vas kun.J.Balkūnas/ , lenkų, serbų, vengtų ir slovakų tautų JAV piliečiai 
ir daug amerikiečių. §ita organizacija turi apie 10 mil. narių. Sąjungos, 
prezidentu yra JAV kongreso atstovas O’Konski ir direktoriais - po vieną ’ 
atstovą 18 kiovionos tautos. Sąjunga prašo visas valstybes įgyvendinti ir 
vykdyti tas tezes, kurias numato Atlanto oharta ir visiems užtikrinti lala-- 
vą ir nepriklausomybę. O’Konski savo kalboje pareiškė: "Mano amerikoniškoji/ 
tėvynė iki šiol vlsaia išlaikė duotąjį žodį, Išskyrus Lenkijos, Baltijos 
ir Balkanų valstybių atžvilgiu','

KAI, PQUSl' APIE PABALTIJĮ
JAV žurnalistas Hal Paust gyvena Švedijoje ir nuolatos rašo straipsnius , 

"Chicago Tribūnai" bei kitiems JAV laikraščiams apie Pabaltijo vargą, Ko 
straipsnių turinį pasako jo antraštės" "Tremtiniai pasakoja, kaip Rusija 
užmuša Estiją”, ir kt. Jis taip pat aprašo išvežimus, sušaudymus ir rusl- 
fikaoIją.

KULTVRĮNŽ ..KRONIKA
- Schwoinfurto LB stovykloje gruodžio 23 d, išėjo naujas lietuviškas 

laikraštis "Tėviškės garsas". Jis leidžiamas drauge su lenkų ir ukrainie
čių panašiais leidiniais ir yra glebo jamas SNRRAos.

-Memmlngene sudarytas Lietuvių jįlgraeljos Bibliografijos Biuras , Jo 
vedėjas - Al.Ružanoovas. ■ "

- J. Icnktalčlo knygų leidykla "Alka” numato kas dvi-tris savaitės iš
leisti po knygą. Pirmojo eilėje numatoma.leleist į Vytės Nemunėlio "Abėcėlė;' 
Vytės Išmanėlio eilėraščiai "Tėvų nameliai", Stepo Zobarsko .eilėraščiai ~ 
valkatas "Bitininkai", Ir apysakaitės "Per šaltį ir vėją", prof.Vikt.Biržiš
kos "naujas algebros užfiavlnynas" visoms gimnazijos klasėms; ■ prof.Vaol. 
Biržiškos "Senųjų lletuvių'TKŠytojų biografijos ir bibliografijos", Vikto
ro Kamantausko "Praktinis prancūzų kalbos vadovėlis", Stasio Santvara ly
rikos rinkinys, ir kt. ~

- Ųetmolde jau išspausdintas J.Ž.^lrJi.K. "Trumpas angllškal-lietuivlš- 
kas žodynas". Žodyne yra apie 6,000 žodžių,

- Tarptautinis Skautų Biuras atsiuntė per anglų skautininką Morris ■ .1SS 
vadljai Eetmoldc jau 32 skautavimo knygas anglų kalba. Vadlja ruošia r-el- 
klnmos medžiagos vertimus ir juos skelbs savo leldžiamemlaikrašty "Škasuty- 
bėje".

KAIP ĮAMŽINAMA SALOMĖJA NIKIS . "laisvė" praneša: "Tarybų Lietuvos VJZ- 
rlausybė padarė šitokį nutarimą neseniai mirusiai poetei Salomėjai Nerioai 
lemžlrtl: " Poetės Salomėjos Neries - Bučienės atminimui įamžinti LTS .< 
liaudies komisarų taryba nutaria: 1. Pastatyti Vilniuje poetės Salomėjos' 
Neries paminklinį biustą. 2. Pavadinti Kauno gatvę Salomėjos Norios var
du 3. Pavesti Valstvblnei Grožines Literatūros Leidyklai išleisti 1P4S- 
ėe'mstais pilną Salomėjos Norios raštų rinkinį. 4. Pavadinti Vilniaus mer
gaičių gimnaziją Salomėjos lierles vardu. 5. Paskirti Vilniaus universite
to istorijos filologijos fakultete Salomėjos Neries vardo 400 rb. stlpen- 
alJ-'"Izveetlja" Nr >16S praneša, kad Lietuvos Liaudies Komisarų sovieto ' 
patvarkymu iš Vilniaus Į Minską išvežta B.000 muziejaus eksponatų ir 
36.000 knygų. Baą. tai vis dalykai, llečią Baltgudlją.
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VEŽIKO ISTOHIJA 
ir nuėjo prie dangaus •

iW
VIENO

Numirė vežikas 
vartų. ’’Leisk,- sako,- į dargu. As visą 
gyvenimą pnasitrankiau ant vežimų ir no
riu nors miręs pailsėti”. Pabarškino šv. 
Petras raktais, pažiūrėjo į savo knygas 
ir tarė žtoogc-liui: "Ne, dar nelaikąs .Ka
dangi būdamas vežiku neprižiūrėjai ark
lių, juos mukdavai ir perkrautus veži
mus liepdavai tempti - Dievas nubaudė 
tavo ir siunčia atgal į žomę. Ten tu išbusi 
lio vietoje ir turėsi visus jo darbus dirbti". Ir, pa
vertęs jį arkliu, nusiuntė atgal^į Žemę. Eina jis -liūd
nai žvengdamas keliu ir mato: vežimas su rąstais stovi 
ir arklys šalia'negyvas. Žmogus skėčiariojasl aplink 
jįi ” 0,- sušuko žmogus, pamatęs arklį,- turbūt pats 
Dievas jį siunčia nustipusio vieton". Ir įkinkė jį vežiman..T ... . , . .. Pyksta^ *.'•
vežikas, tamposi, bet turi tempti rastus. 3 žmogelis nesigaili bo- \ • 
tago. Visą pavasarį tempė jam iš miško rąstus, nuo kirčių sutinusia \ 
nugara. Dar labiau nusivarė vasarą, kai prasidėjo lauko darbai. 0 \
ėsti duodavo mažai. Artinantis rudeniui, nusivedė ūkininkas jį į l 
turgų ir jodinėjo,, rodydamas jį pirkliams, kad labiau šokinėtų, pa- 

' kalė po balnu vinių ir šios dūrė arkliui nugarą. Jį nupirko vienas 
miesčionis. Jis buvo girtuoklis ir norėjo kuo daugiau pinigų uždirt \ 
ti. Laks.tydavo.su vežimu šuoliais, stoty daugiausia maišų į vežimą' 

...kraudavo ir kitaip vargino arklį. Naktį jis turėdavo drebėti vėjo per
pučiamoj ir lietaus perlyjamoj pašiūrėj. Vigai įkyrėjo vežikui tokia \- 
arkliška dalia ir jis nutarė bėgti. Išmušė pašiūrės duris ir norė- I .
jo smukti pro vartus. Bet mato: su didžiuliu botagu ateina šauk- j

- damas šeimininkas, Vežikas taip nusigando, kad jo visas kūnas ėmė :■ 
drebėti, - Ir štai vežikas pabunda. Gatvėje nė vieno žmogaus. Tru
putį lynoja ir šaltoka. Arklys ramiai stovi ir karpo ausimis., 
- "Na ir sapnas buvol”- nusispiovė vežikas ir žingine .pasuko namo. . :

J_.M
UŽDAVINIO ATSAKYMAI:
Higiena, Amerika,muilas, 
Bavarija, uranas, raudo
na, guminis, atėjo,Strahl 
Hamburgas ir Irland 1ja.

” ?Z.L. BALS.-1S" išeina' kasdienzbe šventadienių. Redaguoja Redakcinė 
Kolegija. Leidžia "Giedra" Permitted by DP Camp Diroution /UNRRĄ'. Sį 
numerį iliustravo V.Adumkevioius.
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