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Jungt. Amerikos valstybėse prasidėjo didžiulis geležinkeliečiu strei

kas. Streikuoja virš £50.000 darbininku, reikalaudami padidinti atlyginimą. 

Kad nebūty sutrikdytas visas JAV gyvenimas, vyriausybė tuojau sumobilizavo 

visas kitas susisiekimo priemones: lėktuvus, auto, sunkvežimius, tačiau tuo 

bū4tl padėtis g'elbstim? tik dalinai. Šiandieną šaukiamas nepaprastas atiejy 

rump - kongreso ir senato-.posėdis< + kuriame bus svarstomi streiko likvida- 

• mo' kl au sima i.

Vakarykščioje spaudos konferencijoje prež.. Tyuma.nas pabrėžė, kad, jeigu 

streikas iki šios dienos nesibaigs, bus imamasi griežtu priemonių, nes šiuo 

streiku sutrukdomas UNFF.ai skirty transport^’išsiuntimas. Jo pareiškimu, jei 

skirtieji l'ivai laiku n^špieuks, 45 mil. gyventoj1; gręsl? bedas. Tr.m iš

vengti, vyriausybė,. jei streikas nesiliaus, dar šią naktį perims savo apsaugon 

visus geležinkelius. Savo pranešime Trumanas pabrėžė, kad šis streikas yra 

ypatingas, nes jis nukreiptas yri^š ;‘,rl uj-ą.

-ję-lš Prancūzijos pranešama,kad priešrinkiminė partijų kampanija miimm

'ris aštresnį pobūdį. Vis aštriau socialiste•.! pasiseko prieš komur.isM 

tus. Vienas socialist^ laikraštis komunistę vadą Thorez apkaltino, kad jis 

esąs išdavikas, nes mmxra tuo metu, kada Prancązija turėjo būti /ginama, jis 

dezertyravo į Maskvą. Komunistu partijai teko aiškintis, kad .j 14 nevisi tada 

iš Prancūzijos pabėgu esą, n°t naciy valdymo metu daugelis komunistu tiko 

savo vietose ir buvo valdininkais /taigi, naciu kolaborantais*/ Finkimai 

į Steigiamąjį Prancūzijos Susirinkimą turi įvykti birželio p dieną.

jtf-C-en. Elsenhoweris 32 įžo Vašingtduan. Jis yra atšauktas iš atostogų, 

aptarti dėl JAV geležinkeliečiu streiko susidariusią padėtį.
Palestine Jay?by vykd. komitetas savo komunikate pareiškė, kad Palesti) 

arabai atsisako sutikti su jinglo-ame^ikieciy Palestinos komisijos siūlymais. 

Jie pareiškė, kad reikalaus svetimy /brity, - Red./ daliniy iš Pa

lestinos atitraukimo ir nepriklausomos demokr tinės raby valstybės Palesti- *
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KUžvak'ar ^Anglijos, "ZGiiūošiuose ^ūmuose pradėti debatai dėl britu 

daliniu iš Aigipto atitraukimo. Debatuose prieš dabartinę vyriausybės po

litiką aštriai pasisakė buv. užs. reik. min. Edenas ir Churchillis. Pir

masis pareiškė, kad gueco kanalo gynimas yra bendras BritanijosnAlgipto 

interesas. Todėl britu daliniai neturi būti visiškai jfafc atitraukiami, o 

tik perkeliami į guecojf kanalo sritis. Churchillis pareiškė, kad vy

riausybė norinti palaidoti visus biity interesus, nutraukti susisiekimo 

linijas su visa britu tautę šeima. Šią temą šiandien plačiai nagrinėja 

ir britu spauda, kuri pabrėžia, kad Aigiptas vienas pats dabar dar nėra 

pajėgus apsiginti.

?,* -^Š V ašingtono patiriama, kad JAV vyriausybė yra painformuota, jog

Sbv. S-gr vis dar tebesidomint! prašytąja 1 mil. doleriu paskola. JAV ofi

cialiuose sluoksniuose pareiškiama, kad, pirm pradedant su sovietais pa

skolos derybas, turi būti ištirta ūkinė padėtis.

•XŠveicarijos vyriausybė atkreipė policijos dėmesį į komunistu par- 
« 

tiją, kuri remiama vienos svetimos valstybės, po liaudies demokratijos skr<4j 

te siekia Šveicarijoje įvesti prolėt; risto diktatūra. ’’Policija turi stkrelj 

ti dėmėsj 1 kraštutines kairięj’j partijas,” sakoma aplinkraštyje, ’’kaip ji
- įn* saw laiku turėję atkreiptąją fašistus.”

^.FfVgvmo Tarybos Ispanijos komisija buvo susirinkusi pirmajam viešam 

posėdžiui. §in posėdin atvyko' egzilinės Ispanijos galva Girai, kuris pa

reiškė, kad Ispanijoje vyksta įtempta glnklp gamyba, laivę statyba Ir ginklą 

vlmasis v i te Ir bodais. Esą, ginkiy gemyba visiškai neatitinkanti gyventoju 

Ska ič i. vi.

ŽIHIOC IŠ ’’’Ž.VE’ISE

. Šiomis dienomis nugirsta radijo žinia iš Tėvynės, kuri byloja apie 

tragišką mūsų broliu 1’ isvės kovotoju, kovojančiu dėl nepriklausomos Lietu

vos, būklę. Iš pranešimo aiškėja, kad padėtis darosi tragiška, ypač dėlto, 

kad šiuo metu Lietuvoje vykstąs didelis ūkininkę išvežimas ilT todėl visiš- «
kai negalima apsirūpinti maistu. Laisvės kovotojai tiki, kad mes, tremtini^ 

laisvės rytoju išvysime, tačiau jie kažin ar bebusią g;vjju skaičiuje.
šia,.proga, mieli tautiečiai, susikaupkime ir perdaug nesisielokime dėl 

pa: Įtaikančiu sunkumu, didėjant musę stovyklai. Čia esame sotūs ir tu-

/ ..... ’_ . ......
rime saugią pastogę, kurioje ererą valia sutilpkime ir nesiskuskime dėl 

menkniekiu, kai tuo tarpu Tėvynėje siaubas, ašaros, kraujas... Nesineški

me dėl trupinio, kai tuo tarpu žūsta milijonai.
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