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ANGLIJA NORĖTŲ ŽINOTI SO
VIETŲ PCLITINIUS TIKSLUS
Londonas. Buv.konservatorių 

kabineto ministras Mae Millan z. 
Rūmuose pareikalavo ištirti, ar 
Sovietai siekia užvaldyti pasau
lį. Stebėdamas diplomatinę veik
lą per paskutines*keturias savai- 

" ---- ų kad So-• -tęs I4ac Millan pareiškė, 
vietų spaudimas į l^Ldųržemio ir 
Viduriniųjų Rytų kraštus esąs nu
kreiptas prieš pripažintus britų 
interesus”. Jis. norėtų žinoti,kas 
slypi už Ilų sovietiškų priemonių? 
Ar taį esanti sovietinės politi
kos manifestacija, kuria ir Ca- 
ristinė' Rusija 19 amžiuje gąsdi
no tautas? Gal būt ųė vienas iš 
paminėtų motyvų nėra tiler as, pa
sakė Mac Millanas, kuriais sovie
tai veda savo politika, bet gyvy
biškai svarbu ir mums ir viso pa
saulio ateičiai žinoti tiesa,kad' 
išvengtume gresiančios nelaimės. 
Tinka ar netinka. ■ 
lieka faktas, kad 
dalina į dh blokus

■ RUSIJAI .nereikalingos žinios 
ARTE *.7C T'TĘ 'ENRR(3T7Ą

Londonas /AP/. Oficialiame 
Maskvos radijo pranešime Rusija* 
pripažino, jog Kanados piliečiai 
suteikė „kai kupių slapto pobū
džio informacijų” Sovietų karo 
attaše Ottavoje.

Pranešime tvirtinama,kad .tos 
Informacijos Sovietų vyriausybei 
nebuvusios reikalingos dėl to, 
kad Sovįetų Sąjunga yra pasieku
si, aukštesnių technikos laimėjį- 
mų. Taigi esą visiškai juokinga 
tvirtinti, kad tokių nereikšmin
gų slaptų žinių perdavimas galė
tų sudaryti bet kokį pavojų Ka
nados saugumui. Nežiūrint-. į tai, 
kaip tik Sovietų vyriausybė su
žinojo apie šį įvykį, ji atšaukė 
iš Kanados savo karo attašę dėl' 
neleistinos jo veiklos.

Tame pačiame pareiškime Ševio
tų vyriausybė rado reikalinga at- ~j—lastavwTSK'

| BIBLIOTEKA

a.v,, vis dėlto pasi- 
kąu pasaulis pasi-

kreipti dėmesį į .prieš Sovietų Są- 
jungą nukreiptą priešišką kampaniją 
kurią pradėjo Kanados spauda ir ra
dijas dėl Kanados vyriausybės paske 
bto pareiškimo. į

•Nežiūrint beprasmiu aplinkybių, 
kurios iššaukė Kanados vyriausybės 
vasario 15 d. pareiškimą,priešsovie 
tipe kampanija esanti remiama dauge 
Iio Kanados valdžios organų. Kas 
dar blogiau, kad Kanades vyriausy
bės pozicija padrasina spaudos ir 
radijo kampaniją. Esą nuostabu,kad 
Kanados vyriausybė vasario 15 d. 
paskelbė savo pareiškimo,^užuot pa
reikalavus prieš tai paaiškinimo 
iš Sovietų vyriausybės, kaip turė- 
tų bųti elgiamasi tarp valstybių, 
turinčių normalius tarpusavio san
tykius .

Kadangi Kanados vyriausybė ne
rado reikalo kreiptis į. Sovietų 
vyriausybę paaiškinimams gauti, 
reįkįą pripažinti, jog ji turėjo 
kitų tikslų, nieko bendra neturin- 
čių su Kanados saugumu. Tenka pri
pažinti, sakoma Sovietų pareiški
me, kad minėta nevaržoma priešso- 
vietinė kampanija buvo Kanados vy
riausybės suplanuota. Ji siekia 
politiškai pakenkti Sovietų Sąjun
gai.

■ SANTYKIAI SU SOVIET” SĄJUNGA
VIII

Šie didžiųjų valstybių pasiruo
šimai karui gali būti nukreipti til 
vieni! prieš kitas. Jos veidmainiš
kai juokiasi iš San Eranciško char- 
tos^ kurio pagrindinė mintis yra 
didžiųjų valstybių vienybė.

Dėl draugystės su Sovietų Sąjun
gą ir dėl to; kad didžiųjų valsty
bių teorija butų panaudota vairu į 
taika, bet ne į didybę, tarkimės 
dabar su Sovietų Sąjunga dėl nusi
ginklavimo.

Jeigu mums pavyks išspręsti sfe
rų problemą ir ginklavimosi rungty
nių problemą, tada duokime Sovietų 
Sąjungai tai. ko jai skaudžiausiai 
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krsžtp^«i^atyrrai^ Aš sa3raut„Jei
gu", nes argi nebūtųdilGgą siųsti 
įrankius, ir mašinas, ir- elektros 
generatorius, ir geležinkelių reik
menis, ir cheminės, pramonės apara
tus Sovietų Sąjungai, kad sustip
rintume Sovietų Sąjungos pajėgumą 
siekti daugiau sferų ir turėti . ” , 
daugiau ginklų ir kariuomenės? Ar. 
nebūtų ’bloga patiems Sąjunginin- ' 
koms remti vieniems kitus ir pada
ryti kitiems dar baisesnius ir pa
vojingesnius .
, Eikime taikos keliu ir tada ne
ribotai pagelbėkime vieni kitiems.-

Kad galėtume saugiai žengti tai
kos keliu, kiek galint geriau iš
naudokime visų tautų San Franciske 
įkurtos Sąjunginių tautų organiza
cijos suvažiavimus. Visuotiniai 
posėdžiai turėtų nenutrūkstamai 
vykti visą laiką. ■ •

: San Frandisko Charta numato,kad 
..STC „aukštieji rūmai" - Saugumo 
Taryba, penkių, didžiųjų valstybių 
dominuojama, funkcionuotų visą, 
laiką. Visuotinis suvažiavimas nu
matytas tik vieną kartą į metus. 
Bet ji leidžia, „specialias sesi
jas", jeigu narių dauguma įo pa
geidauja. Tegu dauguma to palei
dau j a, kad ir visuotinis suvaąia- 
vimąs.,kaip ir Saugumo Taryba,funk
cionuotų be pertraukos.

Saugumo Taryba savyj e apima vi
sas starnbKaulas faktines pasaulio 
pajėgas. Tačiau tik visuotinis su
važiavimas gali atstovauti, pasau
lio sąžinę. Visuotinis suvažiavi
mas su save diskusijomis ir deba
tais gali pakreipti pasaulio gal
vojimą ir Įnešti šviesos Į nesu- ° 
tarimus, kurie iki tol po visų di
džiųjų karų išskirdavo didžiąsias 
valstybes. -lis padės Sovietų Są
jungai , JAV vlstybėmš,Britani jai, 
'Prancūzijai,Kinijai patarnauti vii 
sam pasauliui. Tegu visuotinis su-- 
važiavimas pasidaro pasaulio nuo
monės teismu ir viešuma. Tegu JA 
Valstybės,jeigu jos dar tiki,kad 
.visi žmonės yra gimę laisvi ir 
lygūs, padeda visūotįniam suva
žiavimui tai atlikti.

Sovietų Sąjunga potencialiai 
yra visų valstybių didžiausia. 
Jos svoriui išlyginti nedarykime 
jokių kombinacijų.prieš jr.su ki
tomis valstybėmis. Vienintelė j ė* 
gų pusiausvyra, kuriai JAValsty^ 
bės turėtų priklausyti,t aT pu
siausvyra visų žmonių prieš di
dybės ekscesus. ;; <
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Aš pradėjau šį 
pareikšdamas nusi 
prieš tarptautinį sentimentai’ 
lizmą. Aš baigiu pasisakyda
mas už tarptautinę brolybę. 
Aš čia neatsisakau aukščiau 
pareikštos nuomonės. Sentimen
talizmas, užsibaigia svajonė-^ 
.mis. Broliškumas tampa.broliš
kumu tik realios- teisės keliu. 
Mūsų santykiuose suSovietų 
Sąjunga ar su kita kuria užsie
nio valstybe, aš sakau - Dieve 
duok mums tinkanjąi suderinti 
šventą idealizmą su ciniškąja 
viešąja nuomone. Tai drauge su
jungus, gali mums duoti taiką.

' TRUMPOS ŽINIOS
- Maskva. Mongolijos min, 

pirm, atvyko į Maskvą. Jį pri
ėmė. Stalinas,

- Maskva. Irano ministras 
pirmininkas,kurįs šiuo metu ve
da pasitarimus Maskvoje,padėjo 
vainiku . Lenino mauzolėjuje,

- Frankfurtas. Mac Narney 
pareiškė,kad netiesa,jog pabal- 
tieciai būsią grąžinti į savo

.tėvyuę. SvetImsąlių stovyklose 
būsią išlaikomi ir tie pabal- 
tiečiai,kurie ir savo noru yra 
atvykę į Vokietiją,išskyrus 
tik nacių bendradarbius^

- Londonas. Bevinas Z.Rūnruo- 
se pareiškė,kad britų vyriausy
bė esanti susirūpinusi sovietų 
vedamu, nervų karu prieš Turkija

- Londonas,. Attlee dėl padė
ties Indijoje.pasakė,kad Indi
joje pakankamai esą karinių pa
jėgų, kurios bet kokius neramu
mus gali nugalėti. Įvykiai su 
Indijos laivynu yra apgailėti
ni. Tikimes,kad protas paga
liau nugalės;

-^Bombėjus. Penktadienį 
riaušės tebevyko toliau. Bombė 
juje žuvo 18 asmenų ir sužeis
ta 250. Penktadieni čia atvyko 
britų tankų daliniai. Po arti
lerijos apšaudymo viena indų 
korvetė pasidavė.

- Paryžius. TTžs, reikalų mi
nistras Bidault pareiškė,kad 
gegužės 1 d.numatytoji taikos 
konferencija teis atidėti vėles
niam laikui,nes su Italija tai
kos sutarties projekto sudary
mas mažai pažengęs Į priekį.

- Kairas. Egipte vykę nera
mumui pasibaigė.Visi Egipto 
laikraščiai..riaušių kėlėjus 
pasmerkė. 1
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