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IŠ UNO GENERaLINT'O SUSIRINKIMO LONDONE
LONDONAS. Šeštadienio posėdy išrinkti Saugumo Tarybos nenuolatiniai 

nariai/ nuolatiniai nariai yra JAV, anglija, SSSR, Prancūzo ja, Kinija/. 
Prįeš rinkimus sovietų atstovas Gromiko, visų nustebimui, pareiškė, kad 
jis reikalauja rinkimus, atidėti. Jis motyvavo tuo, kad reikalinga pasitar
ti ir pasiruošti/. Jį palaikė N.Zelandijos atstovas. Tada Bęv’inas pareiš
kė, kad programa buvo pranešta visiems jau prieš 14 dienų ir pasitarimams 
buvo-užtektinai laiko. Jį palaikė ir JAV atstovas. Balsuojant, dauguma 
pasisakė už tai, kad rinkimai būtų įvykdyti tuo jaus.. Slap^'t u b-uleaviniu ne
nuolatiniais Saugumo Tarybos nariais buvo išrinkta: Brazilija /47 taisai/, 
Aigiptas' /45/-, Meksika /45/,Lenkija /59/, Olandija '/7>'l!, Australį jo*/-/ . 
Australija ir Kanada gavo po lygiai balsų. Buvo perbaisuota, bet ir vėl 
gautū po lygiai. Tuomet. Kanados ‘atstovas atsisakė austrai i-jos naudai.

Saugumo Taryba savo darbo dar nepradėjo’, • nes Bidault išvyko pasita
rimams su De Gaulle į Paryžių, o Rusijos' delegacijos pirmininkas Višins
kis dar negrįžo į Loųdo'ną.

OT.tr GKEERALIl-1 10 sįjKRET GRIAUS RINKIMAI
. LONDON AS/AP/,. Britų spaudimas suteikti gen. KisenhO'V.eriui "pasaulio 

karaliaus” /UNO generalinio sekretoriaus/ vietą tęsiasi, nežiūrint, JAV 
ir paties Eisenhower10 pasipriešinimo-. UNO ruošiesi rinkimams, kurio, 
įvyks šią savaitę. Žmogus, kuris užims tą. vietą, turi būti politikas.- 
diplomatas ’ir kartu kietas vykdytojas. Net tarp nedaugelio, tinkamų tai 
vietai, kai kuris nenori jos užimti ir nė vienas iki šiol nėra remiamas 
didžiųjų valstybių augamos. Tai p asketine britus pasiūlyti tą vyrą, ku
ris, vesdamas sąjungininkus į pergalę, pasižymėjo kaip generolas - karys 
ir diplomatas. • Bet JAV nurodė, kfič Eis enk vys r is negali būti atleistas 
iš savo dabartinės JAV armijos štabo šefo vieton . Anot Byrnes, Aisenho’.ve- 
ris pareiškęs, kad jis nesuinteresuotas UI O gen. sekretoriaus vieta. Ki
ti galimi kandidatai - Kanados pasiuntinys.’".ašingtone PearsOH, Olandijos 
užsienių reikalų ministeris van Kieffers, Cekoslovaki jos’užs. reik. mir. 
J.Masaryk, Olandijos valstybės ministoris van Raijn, Jugoslav!jos pasiun
tinys ’ ’ašingtor.e šimio. Amerikiečiai, daugiausia kalba apie Pėarson, ru
sai remia Simio. Paskyrimui, -5 Didieji turi vieningai sdtąrti ir mažiau
siai. 2 mažųjų'valstybių nariai turi balsuoti ’’taip”. Jeigu vie»a iš di
džiųjų valstybių butų'kitos nuomonės, generalinio sekretoriaus, paskyri
mas prieiti], mintais tašką.

BULGaRI JOJE ■ NESUSITARI AvIa .
LONDONAS. Praplėsti Bulgarijos vyriausybę, įtraukiant du’ opozicijos 

atstovus, būtent'- socialuemokratų ir. agrąrų'pa r't i jų po vieną -- nepavy
ko. Opozicija pareikalavo, kad pirmiau butų paleistas parlamentus 'ir 
pravesti laisvi rinkimai. Vyriausybė su tuo nesutinka. Ministerta pirm, 
išreiškė viltį, kad ’anglija ir Amerika, nežiūrint to, .jo vyriausybę pri
pažins. Višinskis iš Sofijos grįžo į Maskvą* Jis pareiškė, kad opozici
joj reikalavimai nesutinka su Maskvos nutarimais.

• BEVINaS SU BYRįįES KALBĖJO APIE PABALTIJĮ. .
BERNAS, 1.12. Šveicarijos- radį jas praneša, kad Londono keistoje pasi

kalbėjimų J-.V ir D .Britanijos užsienio reik*-mini storiai svarstė, ar Pa- 
bąltijis turį savarankiškai tvarkytis.’ar pripažinti jį' SSSR-ui..

TOKIO. Japonų vyriausybes r e or gar. j zaoija,’. papildant ją 5 naujais -mi
ni eteriais, baigės i.Re organizacija įvyko Mac Ar thuro direktyvomis . Vi- 

■ suotini-rinkiniai Japonijoje bus pravesti kovo ar oaland z io mėnv
• '.LONDONAS. Švedija, ir Šyeįoariji* būsiančios:'priimtos į UNO.rarius. _ '
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’ ■YH-iQS.JlJilQS
MtJSf SPORTININKAI HAN ADE. Vakar, .s’ękęaėiėįį, Hanau UIRRA’os sportiniu- 

kų pakviesti, ’’Lituanicos" sportininkai turėjo llę rungtynių Hanaue, ku
rių išdavos t oki os: moterų stalo* toris b abi r.t.sų varžovės turėjo pr d lai
mėti; vyrų krepšinį mūsiškiai pralaimėjo 34:24 /19:i:'/; futbilas'Ld igėsi 
lygiomis 0:0, nors tenka pastebėti, teį pripažįsta ir Hanau objektyvūs žiū
rovai* kaę mūsų komandos kovoj ryŽtir.gųmąs ir pesuooių darnumas buvo pra
našesnis. fo rungtynių Har.au ULRRAos vadovybė sportininkus pakvietė, beiid-

■ ras pobūviui. Pobūvio'motu savo įdomia ir įvai ria programa gražiai įaši- 
rodfc' ’’Lituaničos” klubo menininkai: solistai Morkūnas. ir Jokūbą it y t ė,. By
tautas su Mikalausku pašoko ”step-ianoen, kvartetas pąsair.avo visą eilę 
dainų ir grojo dzazOs.. Jie UNRRAos vadovybei ir Hąnau sportininką® pa
darė gražų’ įspūdį> Svarbu paminėti tai, kad Karau UNRRŪ'vadovybė, ypacr 
'.jos direktorius, į.stovyklos sportininkus yra atkreipęs ypatinga, dėmesį 
■ir jiems, teikia tikrai tėvišką globą. Jis lietuvius laikc^ goriaisiais sa
vo draugais.

-.Sąryšy su vasario 1 d. įvykstančiu Augsburge lietuvių ekonc’istų su
važiavimu Ekonomistų Draugijai steigti, .registruojami 1/ aukštąjį ekono
mikos bei komoreijoš mokslą baigusieji asmenys, 2/ asmenys, kurie savo 
praktine veikla yra parodę- ūkiniuose reikaluose savo patirtį ir 3/ ekono
mikos ir komercijos mokslus studijuojantieji asmenys.' Registracijoj rei- 
kalaig prašome kreiptis pis A.Vąitkų, ”G” r. II a. 19 k'.f.

-Reikalinga sekretorė, mokanti vokiečiu ir anglų kalbas ir mašinėle 
rašyti. Kreiptis .į/URBRa. 36 k.

’ ĮVAIRIOS IR-POLITINĖS .ŽIEIOb ■
BERLYNAS. Berlyno JAV ir formas i jos sekei ja-paprašė iš sovietų įstaigų 

.pasiaiškinti, kodėl amerikiečių7 leistus Berlyno laikraštis "Der Tages
spiegel” uždraustas, rusų zonoje. Soviet • zonos laikraščiai dažnai puo
lė ’’Tagesspiegel’1 ir vadino jį ”reakciorįorišku" ir ’’Goeb.elso balsu”.

..Sovietų įstaigos’ atsakymo dar nedavė.
įOSKVĄ. "Pravda" rasp, jog ir Rusija turėtų dalyvauti didžiųjų vakarų 

valstybių, konferencijoje, kurioje jos svarstys :: ąntvkiu su.Franco Ispa
nija, klausimą-. .

MASKVOS radijas pranešė, kad Rygos rinkimo apygardoje išstatytas kan
didatu Sovietų Sąjungos karšygis gar. Bagrer.i ja r, kilęs iŠ UŽkaukazio. 
Jis •esą išlaisvinęs Latviją. •

•FSaN'KFURTAS . Sausio 11. Nuo-sausio H d’. susisiekimas greitaisiais.
' traukiniai s vėl pilnai at Įdaromas.-Traukiniai eis sekančiomis kryptimis: 
Frankfurt-Hoff, Frankfurt -Lluenohen’ /per Lucrr.bergą/, Prankfūrt-Uuenohen 
/per Stuttgartą/, Frankfurt-'Vesermuerdė ir Frankfurt-Kassc-1. •

LDĮlb'OI'kiS . Pirmam, LTlD posėdyje priimtas Filipinų atstove xa siūlymas 
sušaukti artimiausiuoju laiku tarptautinę spaudos konfėrenaiją.

NI^-YORKAS,. JAV'-se yra apie 2 mil. bedarbių. ’’ • \ ' \
ROTU. Romoje įvyko studentų kongresasi.; lt a Ii j ch min. pirm, d e • Jasper i 

jame kalbėjo apie ’ Vat ikaro ksutralitatą ir’pabrėžė didelę-katalikybės 
svarbą Italijos vidaus ir užsienio politiko,ja.

■ LONDONAS.. Šį mėnesį Varšuvoje bus t e-f šiuri 16 lenkų, karininkų, -kuri e _____ 
kaltinami dėl mėginimų nuversti-naująją lenkų; valdžią. Jie, ė’są b&vę nų-’^ 
leisti. Lenki jon parašiutais, ir -orgar.inavę partizanų.,būrius,. '

*; TORONTO -/AP/ . Gąrk.Lisenhoveris pareiškė- sAvo .nuomonę del išplitusių" 
kareivių domonstracįjų. JaV. turi būtinai laikyti st-iprias okupacines ka~ .. 
r-iuomenes. ’’........ .■’... .... -

” -V. L.’ SaLS-hS" išeina .kasdien, be š vert udiąnių. Redaguoja Redakcinė 
Kolegija. Leidžia ’’Giedra” Permitted bj‘ 1’1 O-np Direction AJNRRA/-. ’
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