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' Is viso pasaulio
— Londonas. Negulatinais duomenimis Belgijoje per rinki

mus laimėjo: '
Parlamente Senate

Katalikai 92 51
Socialistai 69 34
Komunistai 23 11
Liberalai 17 5
Demokrat. susivien. 1 —

Katalikams gavus dauguma tikimasi, kad gales gristi i Belgija 
karalius Leopoldas. Beto yra galima, kad socialistai su komuni
stais gali sudaryti koalicija.

— Trečiadieni Z. Rumuos bus užsienio politikos debatai. 
Debatus atidarys Bevinas, opozijos kalbėtojai bus Edenas ir 
Mc. Nill. Londone laukiama -debatų su dideliu susidomėjimu.

— Is Londone pasibaigus JTO Visumos Susirinkimui Stelinius 
išskrido i Vasingtona. Višinskis dar sustos prie Berlyno. Pran- 
cucijos užsieniu reik. min. Bidoul dar kuri laika pasilieka 
Londone. Bidoul turi pasitarima del Rūro srities ir tarsis del 
atitraukimo prancūzu ir anglu kariu is Sirijos ir Libano.

— Reuterio pranešimu Persijos premjeras Sultanek, Stalino 
užprašytas, išvyksta i Maskva vesti pasitarimus del Persijos 
padėties.

— Tirana. Albanijoje nuteisti du buvusieji regentai kaip 
karo kaltininkai.

— 16/11 — prasidėjo pasitarimai tarp Čekoslovakijos ir Len- 
kios pasalinti esamus nesutarimus, skiriančius abi tautas aptarti 
priemones apsivalyti nuo naciu ir pagyvinti prekių pasikeitimą, 
kuris galėtu padėti atsistatyti abiem valstybėm.

— Londonas. Kanadoje suimta 15 šnipinėjimo organizacijos 
nariu. Pirmas komunikatas apie šia susekta slapta šnipu orga
nizacija, bus paskelbtas uz 2—3 dienu. z

— Kaire demonstravo studentai ir apmėtė policija akmeni
mis. Demonstrantai reikalauja atitraukti is Egipto britu karius.

— 1948 metais numatoma suruošti Olimpiada Londone.
— Atlanto vandenyne susidaręs ciklonas, pasiekė Baltgudija. 

Šiuo metu Baltgudijoje siaučia didele audra su sniego krituliais.
— Maskva. Lenkijos radio taryba svečiuojasi Maskvoje.
— Varšuva. Persijos prem. Sultanek pries isskrisdamas i 

Maskva, pareiškė, ' kad jis tikis, jog pasiseksią susitarti kaip 
politiniais taip ekonominiais klausimais.

— Del sumažėjusio tiekimo grudu UNRRAi, numatoma su
mažinti pristatymus Lenkijai. Sarisy’su tuo Lenkijos vyriausybę 
pareiškė, jog Lenkija per kara daugiausia nukentėjusi ir jai rei
kalinga netik maistas, bet ir dideli kiekiai grudu pavasario sėjai.

— Mandzurijoje vėl prasidėjo kovos, tarp, centro vyriausybes 
ir komunistu kariuomenių. '

. — Londonas. Isvieintaisiais rūpintis bus sudaryta speciali 
komisija.

— Londonas. Ponia Eleonora Roosevelt is savo keliones po 
amerikiečiu zona Vokietijoje grizo i Londoną.

— Londonas. Saugumo Taryba susirenka posėdžiui New 
-Yorke kovo 21 diena.

— Londonas. ’’Times” korespondentas rašo, — Nors lenku 
Anderso armijos karininkai yra pries sovietiško nusistatimo, 
bet ju negalinta išblaškyti po Italija bei prievarta gražinti i 

enkija. Turime atsiminti, kad si kariuomene mums daug pagel
to kovose pries bendra priešą. !•

— ’’Manchester Guardian” korespondentui gen. Andersas 
pareiškė: — Mano kariai neturi bet kokiu simpatijų komuniz
mui, lenkai kariavo del laisvos Lenkijos, bet jos neturime. Jei 
mano kariai griztu i dabartine Lenkija, jie tuojaus butu areštuo
ti. Karju tarpe veikia karine drausme ir yra uždrausta maišytis 
i politika. Toliau atsake, jog nenori karo su rusais ir kai tik bus 
laisva nuo rusu kariuomenes Lenkija, gris i tėvynė.

Is Lietuvos
išrinkti Auksciausios Tarybos nariai

I Lietuvos TSR deputatais i Auksciausiaja Taryba išrinkti: 
Misiene — Panevėžio apygardos 
Petrauskas Kipras — Kauno kaimu apygard. 
Pozemeckas Balys — Biržų apyg.
Preikšas Kazys — Teisiu”.
Reisyte Emilija — Sjauliu”.
Sokolovas Aleksandras — Švenčionių apyg.
Kreiviene Magdalena — Vilkaviškio apyg. 
Ambrazevičius Juozas — Marijampolės apyg. 
Apyvalas Stasys — Utenos apyg.
Bagociunas — Ukmergės apyg.
Bartosiunas Josef — Vilniaus apyg.
Vaitiekaitis — Mažeikiu apyg. ’
Venclovas Antanas —
Grisinas Ivanas — Klaipėdos apyg.
Mikosenko — Zarasu apyg.
Kareckas Antanas — Vilniaus m.
Kaunaite — Traku apyg.
Kavaliovas Feodoras — Vilniaus apyg.
Krisciunas Jonas — Kėdainių apyg.
Lukoševičiene Marija — Kauno apyg.
Kalinauskas — Tauragės apyg.
Margis — Panevėžio apyg.
Macevičius — Rokiškio apyg. \
Macijauskas — Panevecio apyg.
Kreiviene Ona — Siauliu apyg.

Žymiam lietuvos sodininkui 
suteiktas docento vardas

Komiteto aukstuju mokyklų reikalams prie TSR vyr. atestatu 
komisija suteikė mokslini docento varda, Lietuvos Z. Ūkio Aka- 

\ demijos Sodininkystes katedros vedėjui A. Urbonui. Dideli popu- 
'liaruma turi jo parašyta knyga „Lietuvos vaismedžiu medelynai”.

— Vilnius. Klaipėdos Trinyčiu fabriko direktorius yra Mi- 
kolajevas. Sis medvilnes fabrikas aprūpina verpalais visas triko
tažo įmones. Šiomis dienomis atremontuota dar 25 verpimo 
masinos.

— Meno reikalu valdyba paskelbė konkursą parašyti dainai 
mišriam chorui. Tekstas pasirenkamas is siu dienu tarybiniu 
rašytoju dainų.

— Trikotažo fabrikas "Sparta” isigyjo dar 2 mezgimo masi
nas ir viena kojinėms megzti masina.

— ’’Inkaras” plečia savo gamyba ir jau pasiekė prieškarine 
gamyba.
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