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nių.įvykių'apžvalgą. Klausytojai pakartotinai prašomi rinkti? punktu
aliai'. w . ... **

STOVYKLOS KOMENDANTO PRANEŠIMAS. - Be t kurią s 10 a. savaites dienią.. . ; 
mūsų kolonijoje'laukiama svarbios inspekcijos. Gyventojai prašomi^, jos .. 
laukti tinkamai susitvarkius įstaigose, butuose, kiemuose ir t.t.

STOVYKLOS GYDYTOJO PRANEŠIMAS.- Stovyklos gyventojai, kurie- nėra 
gavę skiepijimo .lapelių, prašomi užeiti asmeniškai ambulatorijon pa
pildyti trūkststous davinius. C

LRK NURTlNGENO -SKYRIAUS VALDYBA praneša, kad nuo balandžio 28 d* 
iki gegužės- 3-d* stovyklos ambulatorijoje darbo valandomis /10—12/ 
bus išduodama vaikams nuo 1 iki 14 metų po 140 gr žuvies taukų. Atsi-
nešti savo indus.

PO MASKVOS "KONFERENCIJOS. - Marshallis šeštadienį per pietus at
skrido į Vašingtoną, kur jį aerodorome sutiko prez.^rumanas ir dide
lė žmonių minia. Marshallis, kuris, atrodė, esąs tokio sutikimo labai 
nustebintas, pareiškė, kad "mes taip elgėmės, kaip reikalavo anerT,'te- 
čių ir kitų taiką mylinčių tautų interesai." ^o trumno nnsiterimo ®u 
savo pavaduotoju Dean Acheson, Marshallis išskrido į s»vo dvarą ~*ie- 
tų Karolinoje.

Vakar vakare Baltuosiuose Ramuose įvyko slaptas visų JAV vadovau
jančių politikų susirinkimas, kuriame Marshallis padarė pranešimą 
apie Maskvos konferenciją. Spėjama, kad jame buvo aptarta bendra pa
saulinė padėtis, daug buvo kalbama apie Graikiją ir Turki ją,taip pat 
buvo aptarta pagalba ir kitiems kraštams, kuriems gręšia komunizmas. 
Po posėdžio Senato pirmininkas Vąndenber^as pareiškė, kad esąs pasi
tarimu labai patenkintas. Marshallis atsakęs į visus jo klausimus. 
Marshalliui išvykstant iš Baltųjų Rūmų, jį apspito korespondentai. į 
paklausimą ar jis optimistiškai žiūrįs į dabartinę padėtį, Marshallis 
atsakėt "Reikia kiek palaukti."

Vašingtone plačiai kalbama, kad valstybės sekr.pav.Dean Acheson 
netrukus pasitrauksiąs. Jo vieton bus paskirtas vienas asmuo-iš ban
kininkų sluoksnių^

Marshallis naktį į antradienį 3 vai.30 min. /mūsų laiku/ pasakys 
' kalbą į amerikiečių tautą. Korespondentai mano, kad Marshallis pa

brėš tris momentus: 1.Santykiai su rusais nėra visiškai nutraukti,2. 
Nuoširdūs-draugiški santykiai su britais ir .prancūzais, ^.JAV ateity 
sovietų atžvilgiu vesianti mandagią, bet kietą politika. Toliau Mar
shallis didelę savo kalbos dalį paves JAV vidaus reikalams, nurodyda
mas į tą istorijoje dar nebuvusią atsakomybę už viso pasaulio ateiti, 
kuri šiuo metu atiteko Jungt.Amerikos .Valstvbėm.

Prezidentas Trumanas pavedė laivyno departamentui ^V'ijai duoti 
eilę karo laivų ir pasiųsti instruktoriais 100 karininku ir ’00 j’~- • .
reivių. {, r t ' .
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^'?-?SįWai^šlanĄiėn^ti^ūkihiil^ą^v^vstą ^^ėrk^ą^-.kur, turės ilgesnius 
pasitari aus au aviacijos maršalu Sir .Sholtgįi)ouglas, gpn,3i'r Robert- 
Šonu ir specialiai.į Berlyną iššauktu naujuoju mįnisterįtf Vokietijos, 
rąikąlamsjtorduį Pakenhaaųi-Po. pą šita^itų Bevinas ^ktuvui- ' $ ’■1 "
Londoną, Vakar į? Berlyną atvykęs lordas T,akenhąmas nereiškė snnn^oa 
ątstovams, ka$ jis atvykęs su gero valia, Jo nolltin* nn^aulAXi^rs . 
remiasi dviem krikščionybės principais: teisingumu ir. ątląidunu. T|e 
neužmįršiąe praeities, bet-Jb Jvilgsnip yra nukreiptas i tteitiį

Anglų laikraščiai rašo, kad.dabar britai ir amerikiečiai padalą 
-yisas pastangas atkutinti savo zonose vokiečių ūkį ir galutinai atsl- 
’ sakysią nuo visų PotSadamo susitarimų varžtų* ■."•Sunday Times’!. rašo,kad 

Vokietijos plieno gamyba būsianti iš Potsadame sutartų 5 7 mil.tonų 
pakelta iki 10 mil. to. “Observer" nurodo, kad iki šiol tarp britų ir 
amerikiečių buvęs nemažas nuomonių skirtumas. Taip, pav., britai Vo
kietijoje nori įgyvendinti visą eilę socialistinių idėjų, tuo’ tarpu 
amerikiečiai buvo privatinės nuosavybės šalininkai. Britai norėtų įs
teigti sujungtom zonom centrinę vyriausybe, amerikiečiai tuo tarpu yra 
didesnio atskirų kraštų savistovumo šalininkai ir.mano, kad užteks, ,, 
jei centrinį organą sudarys visų 8 kraštų /įskaitant Bremeną ir Ham
burgą/ ministerių pirmininkų susirinkimas. >

KALBŲ DVIKOVA TARP ATTLEE IR ČHURCHILLIO paskutiniu laiku padažnė
jo. Taip neseniai Attlee Churchillį pavadino nelaimingiausiu šio šimt
mečio finansų ministerių, nes jo grąžintas 1925 m. aukso standartas 
pakirto B.Britanijos ūkį. Šeštadienį Churchillis į tuos priekaištus 
atsakė, nurodydamas, kad jam būnant nuo 1924 iki 1929 m. finansų mi- 
nisteriu britų ūkis klestėjo. Algos buvusios padidintos, o pragyvenimo 
išlaidos sumažėjusios 18 600,000 naujų darbininkų gavo darbo, -#Uk
so standartas buvęs grąžintas specialios komisijos netarimu,kuria su
darė buv. darbiečių finansų ministeris lordas C!now*en. OhurcbiVis va
liau perėjo į puolimą, kaltindamas Attlee, kad jis nori įteisinti po
vo ūkinės pplitikos nepasisekimus įvykiais, kurie turėjo vietos nrieš 
25 metus. - ' . .

TRUMPOS ŽINIOS. - Maskva smarkiai■puošiama gegužės 1 d. iškilmėms. 
Baugiausia vyrauja plakatai su užrašais: “Visų šalių priletarai vie
nykitės", "Budėkite prieš užsienių reakcijos sąmokslą", "Nėra tiktos 
demokratijos be kovos prieš fašizmą."

- Lenkų karo lauko teismas Przemyslyje nuteisė 5 ukrainiečių gaujų 
narius susaudyti. Ta progą pranešama, kad lenkų saugumo organai tiki
si dar šiais metais likviduoti Sovietų S-gos - Lenkijos pasieny vei
kiančius ukrainiečių partizanus.

- UN ne paprastas visuotinas susirinkimas šiandien pradeda svarstyti 
Palestinos problemą. New Yorko policija griebėsi ypatingų priemonių, 
nes laukiama demonstracijų iŠ New Yorko žydų pusės.

- Naująjį. Japonijos parlamentą sudarys 143 socialistai, 133 libe
ralai, 120 demokratų ir jiems artimų dešiniosios pakraipos partijų 
utstovai ir 4 komunistai. Vyr.amerikiąčių kariuomenės vadas gen.Mc 
Arthuras^pareiškė ąavo >a«itenkinimą dėl komunistų per rlAkimtm pra- 
U ^Žmonijoje sušaukta spaclsll parla»!Btt» s e si j*. Iš Bukarešto ?ra- 
neMama^kad^aakutlnluoin talku 3ta»naljoje euimta keletas tfflrrtančln

skiliausioji Jugoslavijos Taryba *»?•<• M o 
junkerių oštų ilaaą, fro&t k*lWaaa> aaH.nto nareHk*,ka' BriU- 

ir Zafraba yra su įrvydbu kiūri | draiki jąlr "MrkA-
ją, kurto* gauna paftlM !• i^iOalsvaA taip aoaitaajfltyaią, kad 
;as juos ir t>e JAV pagelbės bosią gerinu.
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