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.RUSIJOS PA'llUBTIBYS OTAVOJE IŠDAVĖ ATOMINĖS. BOMBOS SNTDŲ GAUJĄ
OTAvA/UP/• Mažo ūgio, Šviesiaplaukis Rusijos- pasiuntines, bijodamas, 

jog jį sulįkviduos, jolgu jis paklausys. įsakymo grįžti į Maskvą, atsklei
dė Kanados valdininkams didžiulio Sovietų šnipų tinklo buvimą. Dabar tas 
pasiunt inys-lgor ■ Gošonko-, jo žmona-ir'sūnus yra Kanad oe'polici jos apsau
goje.' Gogenko pirmą 'sykį' kreipėsi į-.pčliciją pernai rugsėjo mėn., bot dėl 
menko anglų kalbos ; mokėjimo- juo nebuvo patikėta. Tada jig nuvyko.į n Otta
wa Journal’’ redakciją ir papasakojo redaktoriaus žmonai, kurią jis pažinę- 
jo iŠ ' sovietų' pąsiunt inybės baliaus, ' jog sovietų vyriausybė rengiasi grą
žinti jį Rusijon ir nužudyti i Jis. esąs visą .'laiką sekamas šnipų ir vog 
tegalėjęs ištrūkti'tani trumpam apsilankymui redako-i j cm. Perspėta polivi-

■ ja pžs.iuntė vieną automobįlį nuolatos .sekti, l®s darosi Gošenko namuose.. 
Vieną rūgs.'ė jo-naktį iškviestas policijos dalinys pastebėjo, jog keturi rutj 
saį1 a.piėško' GrOŠenko kambarius. ,-Pat š' Gošenko su šeimą‘ir jo kaimynė! pą- 
bėgo. įsitikinusi, jog padėtis yra'tikrai rimtą', Kanados-' vyriausybė pra-

■ dė jo skubiai veikti'. Gošenko buvo ištardytas ir atiduotas policijos ap-■ 
.saugon. Policija, rėmdamasi jo suteiktomis žiniomis, pradėjo sekti Šnipų 
gaują.. Jos darbas, neliko be. vaisių. Pereitą savaitę Kanados vyriausybė 
pranešė apie .suėmimą asmenų', norėjusių perduoti paslaptis svetimai valę- . 
tybei. Tarp suimtųjų yra-ir Kanados, komunistų partijos atstovas.

MOETREaLIS /AP/ ’’Montreal Gazette” -praneša, jog rusai ketino ■” juodo
sios rinkos” keliu nusipirkti uranijaus už 500.000 čęlerių ir tuo ’’pri
vesti atominės bombos špionažo sąmokslą iki aukščiausio taško”. Tas ru
sams nepav.’kę. Aukso kasyklos, -kurios buvo didžiausias uranijaus .Šalti
nis. Kanadoje, perimtos vyria esybės žinion.

OTAVA /AP/. Otavoje, ryšium su šnipų gaujos atidengimu, vyrauja neri
mas ir susidomėjimas. Areštų skaičius kasdien didėja. Daugelis asmenų 
suimami, kaip būsimi liudininkai . Bylą kol kas tiria dviejų žmonių ka- , 
rališkoji komisija;. Atrodo, jog rusams nepavyko išgauti jokių svarbesnių 
atominės bombos paslapčių. .Tai paaiškės komisijai padarius oficialų pa
reiškimą. Vyriausybė praneša, jog byla yra nepaprastai rimta.

VaŠIRGTONaS . Vakar per spaudos konferenciją' -JAV uos. reik, ministeris 
Byrnes, ryšium su šnipų byla Kanačo j e, pareiškė", kad atominės bombos ga
mybos paslaptis tebėra -išsaugota, nes nei Kanauai,. nėi Anglijai paslap
tis-nėra-pilnai žinoma.

GINKLUOTOS PAJĖGOS ITALIJOJE NIEKAM NEGRĄSO
VASINGTONaS • JAV užs.teik. min. Byrnes vakar pasisakė ir dėl Jugosla

vijos notos UNO-ui, kurioje buvo kaltiname Anglija, laikanti Italijoje 
ginkluotus lenkų dalinius. Byrnes pareiškė, kad tų daliniti buvimas negre
sia taikai. Toliau jis paminėjo, kad JAV kvies visus Saugumo Tarybos’ na
rius, neišskiriant ir Sovietų Sąjungos, dalyvauti atominės bombos veiki
me- prieš, laivyną bandymų stebėti, nors šiuo metu ir yra i skilu si..' taria
mo ji atominės bombos paslapčių išgavimo byla.

N3V-Y0RKAS. Ryšium su Belgijos rinkimais, ”No’.” York Times” rašo, kad 
visur, kur yra laisvi rinkimai, laimi vidurys, Ta pat proga įaikvasviS 
pažymi, kad šiuo karu iškilę kraštutinumai ima nykti.

LONDONAS/Iii S/. Berno radijas praneša apie kautynes tarp kurdų tautelių 
į r Persijos sukilėlių prie Soviet ų-Turki jos sienos.
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'- Vasario 2b d. 12-20 vai. ”*'i” rūmų galėjo bus rinkimai

stovų į Lietuvių Tremtinių Bendruomenės atstovų suvažiavimą, iriems rin
kinėms įvykdyti yra išleistos taisyklės, kuries iškabinamos kiekvienų rū-l 
mų skelbimų lentose ir stovyklos rastinėje. Rinkimams kandidatų sąrašus < 
sudaro ne mažiau 20 rinkiku, parašų ir į atskirą kandidatų sąrašą gali £ 
būti įrašoma ne daugiau dviejų kandidatų. Sąrašai paduodami rinkimų komi
sijai ne vėliau vasario 26 6. 12 vai. Rinkti turi teisę visi gyventojai, 
ųe jainesni 21 m. ir renkamais būti - re -jaunesni 25 metų.

- kmerizieoių darbo įstaigos pranešimu, greitu laiku bus surengti ma
šinraščio kursai. Į kursus bus priimami tik tie asmenys, kurie moka ang
liškai skaityti /kalbėjimas nebūtinas/ ir ja nesusipažinę su elementari
niais mašinraščio dalykais. Kursų tikslas - išmokymas dešimties pirštų 
sistemos. Baigusieji kursus gali tikėtis būti priimti į amerikiečių įstai
gas tarnybon. Suinteresuotieji asmenys prašomi užeiti iki penktadienio, 
vasario 22 d.į darbo biurą 37 kamb., "A" r. .pasikalbėti.

- Moterų komitetas rengia paskaitų oiklą.^Paskaitas skaityti sutiko 
šie prelegentai: I)r.V.RaslaVičius - vaikų užkrečiamos ligos; Dr.Elisonie- 
nė - vaiki; tuberkuliozė ir vaiku higiena; Dr.Zilytė - Gtaltnerienė - apie 
moters higieną ir vaikų maitinimas!; dantų gyd. V.Košienė - apie burnos 
higieną; gim.dir. J.Ktalikauskas - apie vaikų auklėjimą.

- Šios dienos futbolo rungtynėse "Lituanica” pralaimėjo vengrų vienuo
likei 7:8 /6:2/. Jūsiškiams įvarčius pelnė Bytautas 3, Sabaliauskas, Miš
kinis ir Adomavičius.

LATVIŲ PaGALBCS BIURO MUEliCHFNE PAREIŠKIMAS
’’Stars and Stripes” 313 nr. rašo: ’’ Latvių Pagalbos Biuras Muenohene 

vakar paneigė, jog Pabaltijo piliečiai esą įvelti į PP nusikaltimus oku
puotoje Vokiet i jo je . SlltiniuAi, jog dauguma pabaltijiečių yra naoių sim- 
patikai, esą visiškai l-.lr.id-ngi. Tie latvių Pagalbos Biuro pareiškimai 
yra atsakymas j ..’.1 tinimus, padarytus karinės valdžios ir Armijos G 2 sky
riaus potyrimų LJ g-ovyklese' Main-2ta.nkene ir Regensburge. Toliau atsaky
me pareiškiama, jog karo meru daugelis Latvijos Lietuvos ir Sstijos vo
kiečių Hitlerio įsakymu grįžo į Vokietiją. Tie žmonės tapę vokiečių pi
liečiais ir tuo pačiu kiekvienas ryšys tarp jų ir Baltijos valstybių yra 
pertrauktas” •

SOVIETAI PUOLA V/.LIPPMAHNĄ v '
. ItaSZVA/AP/. /Pravda” pavadino žymų amerikiečių Žurnalistą ir rašytoją 

W.Lippniaauą "viešu rėksniu, kurs skatina naujas ginklavimosi lenktynes, 
^ukuelptas prieš Sovietų Sąjungą". "Pravda” kritikuoja Lippmanno komenta
rus ryšium su paskutine Stalino kalba. "Lippmannas iškreipė ir pakeitė Sta
lino kalbos dvasią", -- pareiškia "Pravda". ” Jis tvirtina, jog Sovietų 
Sąjungoje nebus imtasi jokių priemonių gyventojų buičiai pagerinti, ir kad 
pramonės konstrukcijos programa yra niekas kitas, kaip naujo apsiginklavi
mo programa. Jis iškreipia faktus,' norėdamas pateisinti savo viešo rėkspio, 
Šaukiančio į naujas ginklavimosi rungtynes prieš Sovietų Sajungąų vaidme
nį. Jis kviečia JAV pradėti intensyviai ginkluotis. Jis siūlo, kad vaka
rų Europos ir Azijos kraštai būtų priglausti po JAV skydu, nes JAV nega
li vienui, vienos apsaugoti pagrindini;! demokratijos armijų”.

- LOOCttios/AP/. Lenkijos vyriausybė užvakar per radiją iškeikė visus 
"ginkluotus lenkų kari-uomenės' dalinius, stovinčius užsienyje".

- LCtt'IDOi’AS/AP/. ŪSO ekonominė ir socialinė taryba nusprendė antrą pus
metį sušaukti tarptautinę prekybos konferenciją.

- LC3xD01.--uj. UERRAos pristatymai Europai, pasak vyr. direktoriaus Leh- 
mano, sausio mėnesį pasiekė rekordinį siaičių - vieną milijoną tonų.

- VAŠIU OTONAS /AP/. Į armiją įstojo jau daugiau kaip pusė mill j o- 
i no savanorių. Tai esąs įvykis,- neturįs lygaus krašto istorijoje.

- -Rytoj 19 val.2-rps laidos I-os ir II-os grupės klausytojai renkasi šo
ferių kursų patalpose .Bus rodoma filmą apie judėjimo taisykles.
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