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G.ERIAUŠIOS- SĖKMĖS DARBUOSE V?- 3
EKlmURXJUS MONTGOMERY - BRITŲ IMPERIJOS VYR.SmBO VtsSlTOtEAS
LONDONAS, keldm.Montgomery, vienas iš Žymiausių šio karo vadų, dabar-., 

-tinės ' okupacinės britų kariuomenės Vokietijoje viršininkas,paskirtas Bri
tų Imperijos vyr.stato viršininku. Vyr.štabo viršininko vieta yra aukšžiaii- 
sioji Britų Imperijos karinės tarnybos vieta. Naujas okupąo-inėa karinome- • 
nės Vokieti joje, vadas dar nėra paskirtas. ?e Ldm. Montgomery, kuris buvo ap
sirgęs gripu, išvyksta kuriam laikui į Šveicariją poilsio atostogų. Naują
sias pareigas jis perims birželio 26 dienų.

ŠIANDIENĄ' SAUGUMO TARYBA SVARSTYS SOVIETŲ SKUNDĄ
LONDONAS. Šiandien susirenka TUO Saugumo Taryba posėdžio, kuriama numa

toma svarstyti sovietų skundą dėl britų dalinių buvimo Graikijoje.. Per de
batus skundą palaiky s. ųžs. reik, vi o akomis a ras ’’išinskis . Anglijos atsaky
mą duos užs.reik. min.. Bevinas. Numatoma, kad atitink&ja pareiškimą pada- , 
rys ir graikų atstovas. Po Saugumo Tarybos posėdžio UiH Susirenka pilna
ties posėdžio, kuriame formaliai bus, kaip tikimąsi. *^*ęnu baisu išrink
tas UNO generalinis sekretorius,, kadangi tėra tik viena Trygve Lie kandi
datūra. Ten pat gen. sekretorius ir jo štabas bus prisaikdinti'.

Sį vakarą UNO susirinks antro pilnaties posėdžio, kuriame tikimasi stip 
rių debatų, }amo JAV dolėgaoijs siūlys JAV profesinei sąjungai suteikti 
lygias teises su pasauline prof .sąjunga, kuri, Vyriausios Komisijos nutari
mu, jau dalyvauja ūkinėje komisijoje patariamuoju balsu. Reikia manyki, 
kad šiame posėdyje galutinai išaiškės profesinių sąjungų vaidmuo UN0. • - ■

Nuolatiniu Saugumo Tarybos atstovu Anglija paskyrė vieną iš. žymiausių 
savo diplomatų, dabartinį užsienio reikalų ministerijos sekretorių Alęz- 
andnrį Cadough.ną. Šiam paskyrimui Londono politiniuose sluoksniuose . tei
ki awa didelės roikŠmės .

BYRNES ĮSPŽJA LENKIJOS VYRIAUSYBĘ
WASINGTONAS. Vakar Byrr.es padarė pareiškimą dėl pelitinių nužudymų Len

kijoje. Pažymėjus, kad politinių vadų nužudymai pasikartoja ir kad tuo’se 
nužudymuose . yra įsivėlusi ir lėktų politinė policija, Byrr.es pranašė, 
kad jis, yra pavedęs JAV pasiuntiniui Varšuvoje priminti Lenkijos vyriau
sybei jos prisiimtus Jaltos ir Potsdamo konforoncijų įsipareigojimus, pa
gal tuos įsipareigojimus, Lenkijos vyriausybė turi padaryti visa, kad vi
suotiniai rinkimai būtų įvykdyti laisvai ir netrukdomai . Prioš kurį laiką 
panašų įspėjimą Lenkijos vyriausybei padarė anglų užs .reik, min, Bovinas.

•AUSTRIJA REIKA5AJJA PIETŲ TIROLIO
VIENA. Vieno je paskelbtas austrų memorandumas, įte Iktas sajungininkxj 

komisijai, dėl pietų Tirolio likimo. Austrija reikalauja šią teritoriją, ' 
dabar •’žaidomą italų, grąžinti jai. Vietos gyventojai italai, pagal austrų 
projektą, gautų optacijoe teisę, o italų vandens jėgainės paliktų italų 
nuosavybei su ekst erito’rialumo teisėmis ir , be to, Italija prekybai su 
Dunojaus valstybėmis gautų laisvą uostą Linze ar Vienoje, O '
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’ VIETOS ŽINIOS
SKAUTŲ VAŽU SUVAGIaVIMAS. Šiandieną ’iosbado.no stovykloje prasidėjo 

LSS lietuvių tremtinių skautų vadų suvažiavimas. Jame dalyvauja apie 80 
atstovų. Suvažiavimas užtruks dvi dienas.

IŠSIKEPĄS EEKTRUdMEKiS TEISMAS ■ Vato r. įvykusiame Wiesbadeno liet .sto
vyklos bendruomenės susirinkime buvo išrinktos Bendruomenės Teismas. į 
teismą įoina: Rusa, M.Rėklaitis, lapinas, Simonaitis, J.Tolišius, A.Rek- 
„aitis, Genys, Gumbines. Gražys, Svotelis, Raslavičienė, Kvioska ir Ul
ba, Teismo pirmininku paskirtas RuŠa^ Tame pat susirinkime buvo išrinkta 
ir Revizijos Komisija, susidedanti iš A,.Jakšto, Morkūno, Gaižiūno, Vaio- 

' jurgio ir A.Rėklaičio. Revizijos komisijos pirmininkas - Morkūnas.
• ■ Šoferių kursų I laidos I grupės klausytojai prašomi susirinkti mo

kykloje vasario 2 dieną lygiai 12 valandą.
MIŠKU JOKSLO REIKALU.
Vakarų sąjungininkų užimtose srityse gyvenantis ji miškininkai tremti

niai įkūrė Hanau stovykloje Miškininkų Centrą, kuris rūpinasi tolimesniu, 
•miškininkų mokslinimu, Liet uvoje'visados buvo didelis miškininkų trūkumas^ 
'gi šis karas jų oilos dar labiau praretino. Jeigu toktų grįžti į savo kran
tą - iš pirmos dienos būtij miškininkų did olis pareikalavimas .• Jeigu tektų 
•tremtiniams ilgiau palikti svetur - ir Šia miškininkai daug kur reikalingi. 
ĮPaip pav. pranaūzu valdžios organai pranešė mūsų atstovybei, kad jiems 
be gydytojų ir inžinierių reikalinga ir miškininkų i Faktiškai, Pranouzi- 
jojo trūksta savų miškininkų, o Saaro krašto jie jų kaip ir visiškai ne
turi,' Panašų pareiškimą yra-padarę ir anglai, Jeigu tektų mums emigruoti 
i•užjūrius, • apio ką jau dažniau su jungininkų įstaigos ima kalbėti, tai 
miškininkai Kanadoje. pietų Amerikoje ar kur kitur galės grei’čiau gauti, 
darbo, r.ogu daugc?.is kitų sričių specialistų. ’

Hanau stovykloje jau veikia šešių mėnesių miškininkų kursai, kuriuos 
.unko 45 asmenys, Hamburgo • ž mėnesio - kito veiks miškininkų skyrius 
-HJRRA Baltijos . universitete , Vis?., kurioms rūpi šis klausimas,. gaub tu- 
’imu infornaoijų "Ė” r. «8 k. pas inž. sčesnulovičių.

• 2^.TABQS_„ .
- .anas laikraštis ar aras straipsnis yra tuo garas, kad jame nėra to 

' 'ptimizmo vertinant politinius įvykius, - tenka nugirsti vie’ną kitą pa-
?oįakiant, toda imama kalbėti apie dabartinę mūsų tremtinių 'aj audą, At- 
^do, k.ad jau esama ’žmonių, kurio pelitinio optimizmo iš prinaipo ima bi- 
,'otl arba tiesiog neapkęsti. Tokius žmones jau reikėtų laikyti^pesimistais, 
ne, kad ir kalbama apie auksinį vidurio kelią, vargu ar jis mūsų sąlygfr- 
.e yra įmanomas.

Atrodo, kad svarbiausia čia yra suvokti tų dviejų nusiteikimo apraiškų 
agrindo teisingumą mūsų dabartinėje padėty ją. Jei mos teturėtume tiek • 

. agrindo būti optimistais, kiek nesenojo praeityje kad jo’ toturėjo mūsų 
ūvusioji viešpačiai, Remdamiesi tuo, jog ’’mos laimėsimo dėl to, kad mos 
iurerį turimo", o ne remdamiesi tuo, kad jų vedama kova teisėta ir toi- 

• Inga ir, pagaliau, realiai įmanoma, tai tokiu pagrindu atsiradusiam oy- 
•imuzmui tikrai neturėtų būti violos mūsų tarpo. Bot jei mūsų optimizmui 

-z. grindą .duoJa tikėjimas mūsų kovos dėl laisvės teisėtumai, boi teisingu- . 
,;u ir vilčių teikiąs vortinirtas tos tarptautinės padėlios, kurioje mos 
uvokiame laimėsiant tas jėgas, kuries kovoja su bot kurine "fiurorizmu", 
ovoja dėl teisės žmogui būti laisvam ir kurių kova tikrai sutinku su mū~ 
x| kova, tai tokio optimizmo niekaip negalime pasmerkti ir būtų gaila, jei 
ės j o „nematytum e ir mūsų spaudoje, Lš-b., v ’ ■ ’ ’ ’

- Gauta "Žiburių" Nr\ 4 ir '.’Mūsų Vilties" Nr.4. Užsiprenumeravusiems ‘
Šnešioja vaikai. t
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