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Rinkimai
Londonas. Rinkimai vyksta tvarkingai ir i 

jais susidomėjimas didelis. Kai kuriose apy
linkėse balsavo iki 1000/o turinčiu teise bal
suoti. Tačiau komunistu gyvenamose vieto
vėse balsavo tik iki lO°/o turinčiu teise bal
suoti. Neramumai ivyko tik Solonikuose, kur 
susirėmime su policija žuvo 2 karininkai ir 
4 žandarai. Atėnuose suimti penki asmenys, 
kurie bandė sutrukdyti rinkėjams Įeiti, i rin
kimines apylinkes.

Balsavimai Berlyne
Londonas. Šiandien Berlyne buvo įvykdyti 

balsavimai del socialdemokratu ir komunistu 
partijų susiliejimo. Devinta valanda ryto vi
sose zonose buvo atidarytos rinkimines apy
linkes, tačiau rusu zonoje jau apie puse de- ; 
simtos visos rinkimines apylinkes buvo po
licijos ir rusu kariumenes patruliu uždary
tos, t ir balsevimi? vykdyti neleista. Britu ir 
amerikiečiu zonoje balsavimai vyksta nor
maliai.

24 valanda Londono radijas pranese, kad 
mazdatig 82% visu balsavusiu pasisakė pries 
abieju partijų susijungimą.

Tarytum nesidomėtu
Sovietu komendantūra Berlyne, gavusi 

SPD vadovybes prasyma leisti vykdyti bal- 
savima del susijungimo su KPD, pareiškė, 
jog nenorinti kistis i Vokietijos partijų sa
vitarpio . reikalus. Tačiau vis dėlto SPD va
dovybes atstovams pastate tris klausimus: 
1) ar techniškai pasiruošta balsavimui, 2) ar 
išrinkta komisija balsavimui kontroliuoti ir 
kas yra jos nariai ir 3) kokio tikslo siekia 
numatomas balsavimas.

Ribentropas ginasi
Niirnbergo byloje Ribentropas baigė apsi

gynimo kalba. Jis sakėsi dar pries Stalin
grado tragedija siūles Hitleriui- sudaryti 
taika su sovietais, kuria pastarasis atmetės. 
Antikominterninis paktas, pasak jo, buvęs 
grynai defenzyvinio pobūdžio. Vokietija 
nieko nežinojusi apie japonu akcija pries 
Pearl Harbora. Japonai gi nesutikę su Vo
kietijos siūlymu pulti SSSR.

• Smulkiosios pramones padėtis 
Silezijoje

Mūnchenas. Kaip Mūncheno radijas pra
neša, Lenkijai priskirtoje Silezijos dalyje

MAŽAI SALININKU
Bevinas savo pranešime Graikijos 

reikalu kaltina Graikijos komunistus 
uz rinkimu boikotą. Jis reiškia, mano 
Bevinas, jog komunistai bijo parodyti 
pasauliui, koki maža pasitikėjimą jie 
teturi graiku tautoje.

Graikijoje
i buvo apie 60.000 smulkiu pramones imoniu 
ar remonto dirbtuvių. Apie 50% šio skai
čiaus karo metu buvo sunaikinta. Tačiau vis 
dėlto Breslavo mieste šiuo metu dar yra 
apie 15.000 tokiu imoniu, kurios gali būti 
paleistos i darba, kurioms tačiau trūksta 
tinkamu vadovu ir darbininku. Išvykusiu 
vokiečiu vieton lenku, ypačiai specialistu, 
atvyksta labai mažai. Statybos darbu specia
listu visiškai negalima rasti. Aplamai ūkine 
padėtis Silezijoje, isskyrus anglies pramone, 
atrodo labai liūdnai.

Sovietu kariuomene Lenkijoje
Varšuva. Vienoje. spaudos konferencijoje 

Lenkijos predizentas Bierutas pareiškė zur- 
' nalistams, kad sovietu kariuomenes Lenki- 
I joje esą labai maža. Bieruto nuomone Len
kijoje sovietu kariuomenes tėra mažiau, 
negu kad Prancūzijoje yra anglu ir ameri
kiečiu kariuomenes daliniu.

Imigracijos galimumai Australijon
Australijos vyriausybe pareiškė, kad ji 

sutinka įleisti kievienais metais i Australija 
po 70.000 imigrantu.

Anglijoje vėl grizta senos tradicijos
Londonas. Po seseriu metu pertraukos va

kar Temzeje ivyko tradicines Oksfordo — 
Kembridzo universitetu laivu lenktynes. 
Laimėjo Oksfordo universiteto komanda, 
pralenkusi Kembridzo komanda per trijų 
laivu ilgi.

Laukiama pranešimo
JTO Saugumo Taryba per generalini sek- i 

retoriu itėike Persijai ir SSSR notas. Notų 
turinys nepaskelbtas. Šiuo metu laukiama 
informacijų rastu, is abieju susiginčijusiu 
saliu. Kaip jau anksčiau pranešta, Saugumo 
Taryba iki balandžio men. 3 d. nepose- 
dziauja.

Pogrindine organizacija Vokietijoje
Londonas. Britu ir amerikiečiu karine 

valdžia Vokietijoje pranese, jog vakar va
kare pradėta naciu pogrindinio judėjimo 
likvidacija -tebevaroma ir šiandien. Likvi
dacijos akcijoje dalyvauja keli tūkstančiai 
kariu, kuriems vadovauja daug britu ir 
amerikiečiu kontržvalgybos karininku. Ame
rikiečiu zonoje Vokietijoje ir Austrijoje jau 
suimta apie 1.000 asmenų. Organizacijai va
dovavo buvę H J ir BDM vadai, j u tarpe 
Baldur vorT Schiracho vipedinis Axmanas 
ir kt.

Likviduojamos organizacijos vadovybe 
buvo sudaryta is dvieju skyrių: ūkinio ir 
politinio. Ūkinis skyrius stengėsi perimti 
visu ukiniu organizacijų vadovavima Vokie
tijoje ir išpiešti gerai užmaskuota rysiu 
tinklą. Politinis skyrius stengėsi atgaivinti 
HJ ir BDM. Tačiau sabotažo aktu organi
zacija nevykdė.

Po stipria apsauga
Graikijoje imtasi stipriu apsaugos prie

monių rinkimu laisvei laiduoti. 100.000 ka
riuomenes, 20.000 žandarmerijos ir 10.000 
policijos yra parengties būvyje. 240 grupiu 
užsienio žurnalistu pasiskirstė po visa kra
štą stebėjo rinkimu eiga ir po dešimties 
dienu paskelbs savo pranešimus tuo pat 
metu Atėnuose, Londone, Vašingtone ir Pa
ryžiuje. Anglu kariuomenei išakyta pasilikti 
kareivinėse.

Atsarga nekenkia
Londono spauda susirupinusi pasauliniu 

buviu ir mano, jog britu kariuomene ttiretu 
likti Graikijoje, iki Balkanuose susinormuos 
gyvenimas.

Gyventoju surašymas Lodzėje
Mūnchenas. Pirmasis Lenkijos miestas; 

kuris po šio karo padare gyventoju sura
šymą, yra Lodze. Šiuo metu Lodzėje yra 
497.000 gyventoju. įdomu yra tai, kad sis 
miestas 1860 m. teturėjo vos 27.000 gyventoju. 
Pries pat kara Lodzėje buvo 664.000 gyven
toju.

Nauja Bulgarijos vyriausybe
Londonas. Bu^es Bugarijos ministeris pir

mininkas Georgievas vėl sudarė nauja vy
riausybe, ir si karta be opozicijos. Penkios 
ministerijos, j u tarpe ir vidaus reikalu, pa
vestos komunistams. Tačiau teisingumo mi
nisteris jau ne komunistas.

Atomo energijos kontrole
Londonas. Jungtinėse Amerikos Valstybėse 

paskelbtas tarptautines atomo energijai kon
troliuoti įstaigos statutas. Pagal jo nuosta
tus ištaiga ne tik turės rūpintis užkirsti ke
lia atomo energija panaudoti karo tikslams, 
bet taip pat ir skatinti atomo energijos pri
taikymą žmonijos gerovei kelti.

Kodėl Vokietijoje sumažintos maisto 
normos

Londonas. Konferencijoje amerikiečiu zo
nos maitinimo reikalams svarstyti gen. Clay 
pareiškė, jog nuo balandžio 1 d. amerikiečiu 
zonoje maisto normos bus sumažintos iki 
1275 kalorijų dienoje. Bendrai pasaulio mai
tinimo padėčiai pablogėjus, pareiškė genero
las Clay, teko didele dali Vokietijai skirtos 
maisto produktu siuntos nukreipti kitur, kur 
maitinimo padėtis buvo dar blogesne, negu 
Vokietijoje.

Sudaryta Belgijos vyriausybe
Londonas. Belgijoje van Ackeris sudarė 

vyriausybe, i kuria Įeina 6 socialistai, 6 libe
ralai, 4 komunistai ir 3 bepartiniai. Dešinieji 
i šia vyriausybe visiškai neįeina.
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JAV nuomone del
1. Iškeldintųjų grupes. Informocijos centro 

direktorius Konst. Jurgela tarėsi JAV Už
sieniu reikalu ir Karo ministerijose del iš
keldintu lietuviu teisiu. Pasitarime paaiškėjo, 
kad iškeldinti lietuviai skirstomi i sias gru
pes: Lietuvos piliečiai, repatrijantai ir 
klaipėdiečiai. Lietuvos piliečiai, laikomi neu
tralus ir jiems bus teikiama ivairi parama. 
Repatrijantai, nežiūrint repatrijavimo mo
tyvu, priskiriami prie Vokietijos piliečiu. Jie 
negales naudotis tremtiniu ar pabėgėliu pa
rama. Klaipėdiečiai, Užsieniu reikalu mi
nisterijos atstovu nuomone, priskirtini prie 
vokiečiu ir todėl juos tokiais reikia laikyti. 
K. Jurgelai nurodžius, kad klaipėdiečiu 
didžiuma yra lietuviai, minėti atstovai pa
reiškė, kad šiuo klausimu dar nėra galutinai 
nusistatyta ir ateityje bus aiškinamasi.

Abieju departamentu atstovai pripažino, 
kad praeityje stovyklose yra buvę kai kurie 
įvykiai, kurie pažeidžia iškeldintųjų teises. 
Tie įvykiai netgi susiję su amerikiečiu 
kariais ar vietine policija. Todėl atitinkamos 
vadybos yra nurodziusios karines valdžios 
įstaigoms, žiūrėti, kad vietine policija jėga 
neverstu grizti i tėvynė, jei iškeldintieji ten 

■ negali vykti del tikybiniu ar politiniu įsiti
kinimu. Sovietu pilietybe gali pasirinkti 
savo noru. STRS piliečiais laikomi tame 
krašte gyvene iki 1939. IX. 1 d. ir turintieji 
jos pilietybe. Siems negali būti teikiama pa
rama, kuria naudojasi iškeldintieji.

Minėtu ministerijų atstovu nuomone, ne
gali būti teikiama parama siu grupiu iškel
dintiems: asmenims, pagautiems vokiečiu 
karine apranga, naciu bendrininkams, karo 
nusikaltėliams, klaipėdiškiams, t. y. kilu
siems is Klaipėdos krašto, ir pagaliau vo
kiečiams ar Pabaltijo repatrijantams, vyku- 
siems i Vokietija 1940, 1941 metais.

2. ALT žygis. Iškeldintus asmenis sioms 
kategorijoms priskirti iškyla eile sunkeny
bių ir gerai sąlygas žinantiems.* Amerikos 
Lietuviu Taryba (ALT) kreipėsi s. m. va
sario 8 d. rastu i JAV Užsieniu reikalu mi
nister! James F. Byrnes, suteikdama kai 
kuriu paaiškinimu.

Naciu bendrininkus ir karo nusikaltėlius 
gali nustatyti tik Lietuvos, Latvijos ar Esti
jos respublikos, kurios yra suverenines o 
karo metu vairavo neutralumo politika.

Klausima pabaltijiečiu, pagautu vokiška 
apranga ar darbo daliniu uniformomis, ALTo 
nuomone, reikia pirmiausia ištirti ir išaiš
kinti, kuriomis sąlygomis jie ten atsidūrė. 
Visi svetimšaliai, varu pateke vokiečiu ka
riuomenėn, turi būti išlaisvinti is karo be
laisviu stovyklų, laikomi iškeldintais ir jokiu 
budu negrąžintini i Sovietu Sąjungą.

Didžiausia neteisybe butu, toliau rašte 
nurodoma, visus klaipėdiečius išskirti is iš
keldintųjų stoyklu. Daug klaipėdiečiu buvo 
antinaciskai nusistatė, todėl ju negalima su
lyginti su naciais klaipėdiškiais, kurie ko
vojo su Lietuvios valstybe. Ir vokiečiu tau
tai nesuverciama visuotine atsakomybe. Ta 
daryti klaipėdiečiams butu dar netiksliau, 
nes jie jėga pateko i. Hitlerio priespauda. 
Britu okupacinėje srityje pagirtinas klaipė
diečiu laikymas Lietuvos piliečiais.

iškeldintu lietuviu
Si klausima butu galima isspresti, jei jis 

kiltu atskirais atvejais, padedant Lietuviu 
Bendruomenes Komitetams, kuriu spren
dimais galėtu remtis Karine valdžia?

Visus repatrijantus išskirti is iškeldintųjų 
tarpo butu netikslu. Bolševiku terorui siau
čiant paliko Lietuva 55.000 asmenų. Ju 
tarpe yra nemažas skaičius tikru lietuviu ir 
lietuviu protestantu, kurie buvo laikyti vo
kiečiais. Daugumas repatrijantu bego i Vo
kietija, kad išvengtu Lietuvoje buvusio siau
bo. Tuo tikslu nemažai ju pritapo prie vo
kiečiu ar protestantu seimu, kad svetur pra
leistu pavojingiausia laikotarpi ir vėl griztu 
i Nepriklausoma Lietuva.

Repatrijacija išplaukia is Sovietu-vokieciu 
sutarties, kuria reikia laikyti neveiksminga. 
Tuo budu ir repatrijacijos klausima butu 
galima isspresti visai kita prasme. ALTo 
nuomone, visi Lietuvos piliečiai, jei iki 1940. 
VI. 15 d. nebuvo vokiečiais ir naciu bend
rininkais, turėtu teise naudotis iškeldintųjų 
globa.

3. JAV vyriausybes nutarimas. Paskutinė
mis žiniomis nuo s. m. VIII. 1 d. JAV vy
riausybe nutarė uždaryti D. P. — iškeldin
tųjų stovyklas savo srityje Vokietijoje. Jos 
nuomone iškeldintuosius UNRRA ir toliau 
globos, stengdamasi juos įkurdinti ir darba 
parūpinti.

Darbo parupinimo klausima UNRRA jau 
pradėjo svarstyti praėjusiu metu pabaigoje. 
Iki šio meto jis mažai pasistūmėjo, nes grei
čiausia del politiniu klausimu uzvilkinimo 
neapreztam laikui atidėtas.

JAV vyriausybes nutarimas rodo, kad is-* 
keldintieji nebus varu gražinami tėviškėn.

Paskutinis V 2
Londonas. Kovo 29. Sukako lygiai metai, 

kai vokiečiai paleido paskutini V 2 i Anglija.

Socialdemokratu konferencija 
Prancūzijoje

Londonas. Tris dienas trukusi Prancūzijos 
socialdemokratu, partijoj konferencija vakar 
pasibaigė. Konferencijoje nutarta ateinan
čiuose rinkimuose su komunistu .partija ne- 
siblokuoti. Reikalauta Reino ir Saaro srities 
sutarptautinimo, bet ne aneksijos.

Tegul grizta sūnūs paklydėliai . . .
Londonas. Šiuo metu amerikiečiu zonoje 

lankosi 6 raudonosios armijos žurnalistai. Jie 
buvo uzeje pas Bavarijos ministeri pirmi
ninką socialdemokratą dr. W. Hogneri. Ta 
proga jie pasiteiravo, ka^jis manas apie so
cialdemokratu ir komunistu partijų susijun
gimą i viena darbininku partija. “As, kaip 
senas socialdemokratas, tegalėčiau tik džiaug
tis, matydamas vieninga darbininku par
tija. Tačiau tokia partija nėra galima tol, 
kol komunistai siekia proletariato diktatūros, 
o socialdemokratai laikosi demokratiniu 
principu. Jeigu šiandieniai komunistai yra 
pasidarė demokratais, tai jie gali grizti pa
vieniui i savo motinos — socialdemokratu 
partijos — prieglobsti, nuo kurios jie visi 
yra atskilę“.

Lenkai apie Lietuva ...
F. Zahora lenku laikraštyje “Orzel Bialy“ 

rašo: “Lietuva . . . dainų ir pakelio 
kryžių kraštas. Gal ne vienas po ano pa
saulinio karo išvaduotas kraštas nepasieke 
tokio pakilimo laipsnio, kaip Lietuva ... 
Lietuviu psichikoje giliai gludi rusu perse
kiojimu prisiminimai, kaip lygiai veržlumas 
ugdyti ir saugoti savo kultūra, kuri su tokiu 
vargu išugdyta, knygnešiu slaptai per siena 
gabenta.“

Lietuviu Tremtiniu Žemes Ūkio 
Veikėju Sąjungą

Kovo 24—25 d. Hanave buvo sušauk
tas visos Vokietijos lietuviu žemes ūkio 
specialistu ir ūkininku atstovu suvažiavi
mas. Suvažiavime dalyvavo: 131 žemes 
ūkio specialistas ir 138 ūkininkai.

Suvažiavime platu pranešima padare 
agr. Gaidziunas, nusviesdamas ivairiu 
kraštu politine padėti ir ju nusistatymą 
musu atžvilgiu. Apibudino lietuviu išeiviu 
veikimą musu tėvynės išlaisvinimo darbe 
ir dabartine padėti Lietuvoje.

Vienu balsu nutarta įkurti Lietuviu Trem
tiniu Žemes Ūkio Veikėju Sąjungą su bū
stinė Hanave. Sąjungos tikslas — jungti 
ir globoti visus žemes ūkio specialistus, 
ūkininkus ir kitus žemes ūkio darbuoto
jus. Priimti Sąjungos istatai- ir išrinkta 
Sąjungos Centro Taryba su Valdyba is ■ 
15 nariu ir revizijos komisija — 3 nariu.

Prof. dr. Kriksciunas padare pratesima . 
tema “Islaisvintos Lietuvos žemes ūkio' 
atkūrimas“. Suvažiavime isryskejo būti
nas reikalas ruošti atkuriamos Lietuvos 
žemes ūkio atkūrimo plana, o taip pat 
kartu pasiruošti isikurdinimo galimu
mams uz tėvynės ribų, jeigu susidėtu ne
palankios musu tėvynei aplinkybes.

Suvažiavimas priėmė rezuliucijas ir 
pavede centro valdybai igyvendyti:

1) ' tuojau organizuoti Sąjungos skyrius,
2) organizuoti vietoje ir kitur žemes 

ūkio specialistu paruosima,
3) ruošti ateities žemes ūkio atkūrimo 

plana,
4) rūpintis, kol nėra isryskejusi padė

tis, galimumais zedmes ūkio darbi
ninku planingu ir organizuotu isi-. 
kurdinimu.

Argentina iteike nota JAV
Londonas. Atsakydama i Jungtiniu Ame

rikos Valstybių vyriausybes kaltinimus del 
bendradarbiavimo su nacionalsocialistine Vo
kietija, Argentina iteike nota Jungtiniu 
Amerikos Valstybių vyriausybei, kurioje nu
rodoma, kad Jungtiniu Amerikos Valstybių 
kaltinimai yra nepagristi ir kad jie kenkia 
Amerikos kontinento valstybių savitarpio 
pasitikėjimui. • J

Adele Tamosiunaite-Dabrickiene 
gyv. 27, Lambert street

East, Cambridge, 41, Mass 
U. S. A.

_ ieško
savo sesers Ursules Tamosiunaites, kilusios 
is Margu vienk., Darsuniskio parapijos, 

Kruonio valse.
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