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RADIO NAUJIENOS
IIEW Y ORKAS. Iš Pragos pranešama, kad respublikos prez. dr.Eo Bene

šąs vakar atsistatydino* Po atsistatydinimo Čekoslovakijos minister! ų 
kabinetas buvo susirinkęs nepaprasto posėdžio,, kuriame premieras Gott- 
waldas pranešė, kad respublikos prezc droBenešas sveikatos sumetimais 
atsistatydino. Korespondentai tvirtina, kad Benešąs iki užvakar vidur
nakčio turėjo pasirašyti naują komunistinę konstituciją ir atsistatydi
no vien tik dėl susidariusių politinių skirtumų tarp jo ir vadovaujan
čių komunistų. 42 čekų parlamentarai, esantieji Londone, vakar išleido 
bendrą atsišaukimą, kuriame pažymima,kad svarbas ir ji dro Berašo atsi
statydinimo priežastie yra nenorėjimas pasirašyti naujos komunistinės 
konstitucijos ir pripažinti neseniai pravestų rinkimų Čekosicvak-7 joj-

LONDONAS. Britų karinė vadovybė Berlyne pareikalavo iš sovietų per
kelti savo radio stoti į sovietų sektorių. Iš sovietų pusės šiuo reika
lu oficialus atsakymas dar negautas.,

NEW YORKAS. Prancūzų karinis gubernatorius, gen, Koenig, vakar pa • 
reiškė,kad kontrolinės'tarybos p.sėdžio Berlyne šio mėnesio 10 d„ ne
šauks, nes jo sušaukti iki šiol neprašė nei vienas sąjungininkų karini.; 
gubernatorius. Kaip žinome,kontrolinė taryba nebuvo susirinkusi nuo to - 
laiko,kai sovietų gubernatorius maršalas Sokolovskis apleido p/sėdį,pa
re ilšdamae, kad kontrolinė taryba toliau neegzistuoja.

JAV okupacinė vadovybė pranešė,kad vakar sąjungininkai Berlyne sue 
sitatė dėl istorijos mokslo dėstymo Berlyno mokyklose.

PARYŽIUS. Vakar Paryžiuje ir kitose penkių valstybių sostinės.?.,pa
skelbtas susitarimo tekstas,liečiąs vakarų Vokietiją. Prancūzijos už
sienių reikalų ministeris Bidault dėl šio susitarimo vakar tarėsi su 
mi n-i steriu girnų Schumann. Šiandien jis tuo klausimu smulkiai yainfor— 
muos ministerių kabinetą, o rytoj - parlamento Užsienių reikalų komisi
ją, Geru de Gaulle griežtai pasisakė prieš šį susitarimą,

LONDONAS. Suomijos min., pirui? Paaeikivi išsiuntė padėką generali
simui Stalinui už dovanojimą 70 mil. dolerių iš nustatytos reparacijų 
sovietams sąskaitos.

Pranešimais iš Bukarešto ir Budapešto, Rumunijos ir Vengrijos vy
riausybės pasiuntė Stalinui prašymus sumažinti reparacijas.

NEW YORKAS. Iš Rr&furto pranešama,kad lenkų ir ukrainiečių tauty
bės DP-vienoj stovykloj amerikiečių zonoj,sukėlė demonstracijas ir ap
mėtė akmenimis atsilankiusią sovietų repatri jacinę misi ją,kurią sudarė 
4 sovietų karininkai.

LONDONAS. JTO tarpininkas Bernadotti vakar įteikė arabams ir žydams 
savo galutinį projektą dėl paliaubų Palestinoje. Atsakymas laukiamas 
šiandien arba rytoj.Tuo tarpu šiaurės ir vidurio Palestinoje smarkūs mū
šiai tebevyksta.

Krikščionių sąjunga Jeruzalėj pasiuntė pareiškimą JTO,kuriame žy
dai skundžiami naudojimu savo gynybai (barikadoms) krikščionių švento
vių ir šventų vietų. 60.000 žydų,esančių Eypro sagoje,pasiuntė protes
tą JTO dėl draudimo jiems šiuo metu vykti į Palestiną.
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BIRŽELIO 14 DIEImOS IUNĖJ 'MAS..
LlB Kas sell o^Matterivergo Apylinkės Komitet riciatyvo su.š&uk- 

’ K lietuvių tautai liudn.s sukakties minėjimo 
ir organ!Kasi jų 
tikybinio pobū

dy suruošti minė ji-

tame posėdy,biržeIio 14 d 
klausimui aptartiykuriame dalyvavo koniteto, mokyklų 
atstovai, nutarta birželio 14 d.. i si aketėse suruošti 
džio eiseną į Oberzv?ehren’c kapin.ee, o birželio 14 
mą stovykloje*

Eiseną į kapines pavesta organiau ti Savanorių Kūrėjų ir Invalidų 
Sąjungoms, talkininkaujant skautų organizaoi josja* Nustatyta tokia to 
m! nė jimo programa* ' - • • j-

birželio 13 d„: 20 vai.. pamald s bažnyčioje, 20,-30 vai-. eisenos 
pradžia į Oberv.wehrenfo kapines* Prasidedant eisenai duoti sireną* Eise-

, noje organizuotai dalyvauja mokyklos ir visos organizacijos su juodu 
kaspinu perrištomis vėliavomis.,Pageidautina,kad dalyvaujantieji eiseno
je butų juodai apsirengę,kad tuo gautųsi liūdesio efektas*

Birželiu 14 d-58,30 vai* sirena prieš vėliavos pakėlimą, 8,45 vai. 
vėliavoet pakėlimas, 9 vai«gedulingos pamaldus ir pamokslas tazyfiioje, 
17,30 vai* minėjimas salėje, paskaita ir meninė dalis, 20 vai ..birželi
nės pamaldos,20,30 vai, sirena prieš vė.liavos nuleidimą, 20,54 vai* vėl 
liavoe nūj.eldimae.

Be to nutarta per abu stovykloje išeinančius laikraštukus kuo pla- 
Siaustai t:s dienos proga informuoti mūsų . L . - bendruomenę. Sudaryti ’ 
rezoliucijų komisiją,į kurią pakviesti ponus? tasiainką Graži Antaną, 
mokytoją Gobį Juozą, mokyto ją Razminą Praną ir dr* Sabataitį Zigmą* Meni
nę dalį. tvarkyti pavesta p*Maželiui Petrui,tallininkaujant pdpolitui 
Tvirbutui*Visa informacija ir paskaitininko parUp.inimas pavesta KTB kas— 
sėlio Apylinkės Eomitetui*priimtosios rezoliucijos nutarta pasiųsti: 
Popiežiui Pijui XII,Anglijos ir Prancūzijos ministeriams pirmininkams, - 
p. Siurčiliui, Amerikos prezidentui Xrumanui ir užs*reik*'jiin3MarehaUiui. ’

BAŽNYTINIO CHORO DALYVIŲ ŽINIAI* Artėjant liūdnos birželio 14 d. 
minėjimui, prašau visus bažnytinio choro dalyvius-es šiapdien p., vaka
rinių pamaldų (20,30 vale) susirinkti pasitarimui į 'alėto studiją.

L®T* AMATININKŲ IR DARBININKŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS SUSIRINKIMAS* 
Š*in„ birželio 9 d« 8 valo vak* Teatro salėje i vyksi;* L* T* Amatininkų 
ir Darbininkų Profesinės Sąjungos -’.irių susirinkimas*Nariams dalyva-r 
vimas kutina s.

RASTI RAKTAI.kiek anksčiau stovykloje rasta žiedelis su 9 raitais 
ir kitas žiedelis su su dviem raktais* Šių raktų savininką į kviečiami at
siimti juos iš stovo policijos*

PAREIŠKIMAS. ’ . St vykios gyventojas Antanas Degutis šiuo viešai
pareiškia’"Amerikos lietuvių R .-K, šv,Juozapo Dar b_*Są jungos organe 
"Darbininkas" ,nr*36 1 č š.m* gegužės 11 d,., patalpintas straipsnelis "Pra
šo pagalbos", paskelbtas D*Degučio vardu, nieko bendro nei su manim nei 
au u^no šeima neturi, ir kas butų to straipsneli; autorius man nėra ži- 
noma'" Augutis*

STUDENTAI TURI REGISTRUOTIS-. Visi studentai prašomi iki š.m* bir
želio 15 d. registruotis Darbo įstangoje nuo darbo prievolės atlei/kjno 
reikalu* Atvykstant registruotis reikalinga su savim turėti studijų 
knygeles.

REGISTRACIJA į PRANCŪZIJĄ* į Prancūziją iš mūsų stovyklos iki šiol 
jau užsiregistravo 12 šeimų,viso 20 asmenų* Iš jų 3 šeimos lietuvių, 
viso 7 asmenys,

NEATSIĖMĖ- CIGAREČIŲ. Pay Office praneša; kad žemius išvardinti asme
nys, neatciiėmę cigarečių už gegužės mėn* turi jas skabiai atsiimti: 
Pranskevi Sius Juozas, Rement Juko ir Barkaus^^^X^daa,
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