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Nusivylę tarptautinės diplomatijos forumu sovietai stengiasi v:- 
alizuoti savo tikslus arbitrariniais veiKsmais.-^askut iniu ?ju eti pajac-j 
lį jaudino tokie aktai,Kaip Lenkijoj bazių sastipriuimas,Vengrijos.paė 
minas sovietų kontrolei! įvedant ten apsisaasties stovų,sovietų kariuo
menės koncentravimas Turkijos pasienyje.

■ šviesesnę gaidą,į beviltiškai po karo besistengiančio atsi. gauti 
ir susitvarkyti pasaulio koncertą įnešė prezidento Trumano Raškytoji ’ 
kalba,nustatanti dvyliką UdA užsienio politikos programinių penktų.Jie 
punktai,s įdarą garsiųjų keturiolikos Ailsono punktų analog!j, ir pakar
toja At auto Chartijos postulatus,akcentuoją demokratiškas laisves bei 
tarptautinę Kooperaciją tautų gyvenime,deja,nenumato priemonių juos įgy
veni' r ei praktikoje.

ira..cūzijos referendumas ir rinkimai,kurie turėjo išryškinti tikrų 
ją trancūzijos politinį, veidą ,1a kto aiškumo neatnešė,duodami vienodą 
skaičių atstovų trims skirtingoms.-\iekvienu atveju jie,tačiau,nesankci-
joaavo komunistų preponderacijos.

Ctabilizac'jos te adė, ei jos.
Jei sovietai nusiviliu tarptautinėmis konferencijomis,nenorinčio

mis pasidaryti ..-askvos imperialistinės politikos įrankiu,tai tai demo- 
Kratiškojo paša-lio akys taip pat vis labiau atsiveria ir pamato įtakos . 
z-^nų politikos pragaištingumą.Vis aiškiau prasiveržia noras stabilizuo
ti karo meta įsisiūbavusias politines aistras ir grąžinti pasaulį į pu
siausvyros padėtų.Tokiu noru negalima paaiškinti anglo-saksų de'simą 
patenkinti Pra .euzijos pretenz jas Va*carų Vokiet’.joje,kartu pripažįstant 
jų pagrindimą.iatp oat stengiantis kaip galima greičiau ir efektingiaus 
konsoliduoti Europą,pripažįstama de jure aeunerio vyriausybė Austrijoje.

įtakos zonomis sasikirstymo pasaulio santvarką aiškiai pasmerkia 
Jungta Valstybių pre-iidento trumano kai na, pasakyta Liavyno Dienos proga, 
karią spauda vienbalsiai laiko"reikšmingiausia bet kada Trumano oasaky- 
tų kalbų’’. Ji nustato gaires UEa-užsienio politikai besiekiant naujos 
pasaulio santvarkos,politikai,k irią formuluoja šie ’’dvylika atrama no punk 
tų”: l.Jungt.Valstybes nesieks jokios teritorialinės ekspansijos ...ei 
asmeniškų piresybių;2/Jingt.valstybes ti;i savarankiškų vyria .sybių 
grįžimu visoms tautoms,iš kurių jos b ivo jėga atimtos;^/ Jos įsiparei
goja neapriboti jokių teritorialinių pakeitimų jokioje o šaulio dalyje, 
kurie nesutaptų su suinteresuotų tautų aspiracijomis; ą/Savaraūkiškai 
gyventi pasiruošiusios tautos,tiek Europoje,tiek-Azijoje ir Afrikoje, 
turės teisę visiškai laisvai oasirinkti savo vald mosi formą,be jokio 
spaudimo iš užsienio; p/Beodrai su savo sąjungininkais šiame Jungt.vals
tybės padės demokratiŠKoms vyriausybėms.Jos stengsis visomis priemonėmis 
užgniaužti bet kokios naciškos,fašistiškos ar militarises agresijos even 
tuštumą; -/Jungt.Valstybes atsisakys pripažinti bet kuriai tautai jėga a 
ar smurtu priaustas vyriausybes; //Visi okeanai ir keletą valstybių lie
čiu jūrių upių keliai bus laisvi visoms šioms valstybėms; 8/ Visos vals
tybės,kurios bus Suvienytų iauti organizacijos nariais,turės priėjimą
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prie žaliavų šaltinių ir prekybinių marinu su visu, pasauliu; 9.vakarų 
pusrutulio valstybės turi dirbti drauge,keroja kaininystėje,besišten
kant išrišti bendras prchlemasi Ic.'visų ta itiį;,didelių ar mažį,ekono
minis bendradarbiavimas yra būtinas gyvenimo sąlygoms pasaulyje ir leis 
ves užtikrinimui; 11.Jungt.valstybės paliks ir toliau kitų tautų vado
vu dvasiniame gyvenime ir duos joms demokratinės vyriausybės pavyzdį.-. 
12.Jungt.Valstybes yra ųsitikinusios.kad taika bus užtikrinta Suvieny
tų i'autų organizacijos,apimančios visas taikintas tautas,norinčias sus. 
burti darbui.

Jie dvylika punktų-ispeiškia viso demokratinio pasaulio aspiraci 
jas.Jų principai gali būti priešingi tik Maskvos politikos siekiams,k 
akcentuoja ir simultaniškas l'rumano asmeniško laiško Stalinui pasiunt 
mo faktas.Tod 1 daoar su juo didesniu susidomėjimu laukiama Stalino ke. 
bos,kurių jis turi pasakyti lapkričio 7 dieną,kurioje jis pa s i šakys ga 
ir tarptautiniais klausimais.

- Sovietų akcija.
.-.uo metu,Kai buvo pradėję cirkuliuoti gandai apie netolimą Sovie

tų kariuomenės visišką atitraukimą iš Lenkijos ir Čekoslovakijos pasi
rodė kaip tik žinia apie naujų Raudonesios Armijos dalinių įvedimą į 
LenkijąjVisą faktinąją krašte administraciją subordinuojant sovietų mi- 
litarinių apygardų šefams,ir apie apsiausties stovio ųvedimą Vengrijoj®. 
Šios priemones iš sovietų pusės teisinamos Varšuvos vyriausybės nepajė
gumu kovoti su plintančiu banditizmu /tautiniais lenkų partizanais/, 
Vlasovo kariuomenės likučiais,vokiečių Vehrwolf’o organizacija,ir Buda
pešte kylančiais neramumais.Šie sovietų žygiai iššaukė viso pasaulio 
reakciją. ”Le Pepulaire" X.18 d. rase: "Is to viso.kiekvienu atveju, 
aiškėja vienas faktas,kad šis garsusis tautinis suverenumas okupuotose 
pietryčių Europos kraštuese,kutų taip pūtė Molotovas,gana keistai,atro
do .funkcionuoja Lenkijoje”.”© tačiau lenkų vyriausybe, apie kurią mums 
sakoma,kad ji turinti už savęs visą Lenkiją,disponuoja policijos jėgo
mis,ji turi,mums rodosi.kariuomenę"."“emažiau stebinanti žinia-ateina 
iš Vengrijos.Budapešte esąs paskelbtas apsiausties stovis.Ten veikia 
pakankamai demckratinė vyriausybė,turinti alijantų simpatijas.'len įvyk 
ko laisvi municipalitetų rinkimai.praėję.atrodo.didžiausioje rimtyje. 
Jie davė daugumą mažiesiems savininkams pačiame Budapešte ir socialis- 
tų-komunistų koalicijos sąrašui sostinės priemiesčiuose.Po keletos die
ni turėjo įvykti parlamentariniai rinkimai visame krašte"."France-soir" 
1.18 d. vaizduoja Vatikano pasipiktinimą nauju Lenkinai smūgiu:"oi prie- 
.c -nė įraše .of icieziaė Vatikane- iųforinacijų age at.ura .išryškina tikrąsias, 
■Bok' Intencijas Lenkijos nepriklausemybės atžvilgiu*Ir mąskvee aiški- - 
.na,o,esąs tapę reikalibgfc paiąiKyti-vtvąrką šiame krašteįrusams duoda
mą, nusikratyti visų sau priešingą ar nepriimtinų elementų".

■°eveik tuo pačiu metu ateina žinios apie rusų kariuoemenės kone 
centravimą Turkijos pasienyje, "liew York Herald Tribune" "X.22 d. rašo., 
kad šų kartą sovietai siunčia kariuomenę Bulgarijon.Turkijos pasienio 
link,iš krašte vidaus,taip pat pagal savo standartus perinstruktuodami 
3ulgarijes kariuomenę.Bias žinias sustoprina "L’Aubė"X.24 d. ir praneša 
taip pat apie sovietų kariuemenės traukimą prie turkų-persų sienos,per- 
-ų. Azarbeidžane.Lygiagrečiai su militarinio pobūdžio spaudimu,Maskva 
-aieikalauja perkelti į SSSR didžiąsias..industrijes įmones iš. Vakarų, 
Vokietijos. . *

Tad sovietai negaišta laike savo užimtose Europos srityse."Rusai 
perkelia į savo kraštą viską,kas gali būti pasiimta,iš Lenkijai perleis 
tų Vokietijos sričių" rašė *’Le Monde" X.19 d. "L.Aube" K. 17 d.komentuo
ja Varšuvos vyriausybės dekretą.mobilizuojantį darbui 18-55 metų vyrus 
,r 18-45 metų moteris.kurie būkštauja būsią pasiųsti ų Rusiją.
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• ± Tokiomis priemonėmis garantuodami savi interesus sovietai neu'- 
miršta protestuoti prieš kiekvieną alijantų žygį .kuris,Alaskvos nubmn 
ne,tuos interesus pažeidžia.ypatingai jautrus šiuo momentu.atrodo,krem
liui yra atominės bombos klausimas.Juo pačiu metu .kai 'JJA ambesadcri’.’^ 
Barrimanas perdavė Trumąno laišką Stalinui,Maskvos radio pareiškei”we■ 4 
girdiąe ciniškus pareiškimus,pa j,al kuriuos atomine bgmba turėtą bary* . • 
įtakos į Jungt.Valstybių užsienių politiką.Aišku,kaautokia politika o' 
gali būti' pastovios taikos”, %

Reakcija prieš sovietas;
■■askvos politika siekianti sudaryti monopolines ehnnamines suta 

tis su Balkanų'-£r Dunojaus baseino kraštais,kelia gyvo protestu iš an 
glo-saksų puses,pasireiškiančio net diplomatiniais demaršais. -long t. 
Valstybės,ą Kiek vėliau ir Didž. Britanija,pasiuntė Maskvai protesto ų<- 
tas prieš numatomą sudaryti ekonominę sutsršįsu Vengrija.kritikuodami 
tuo pat metų anksčiau sudarytas sutartis su Rumųpija.Sovietų Rusija i. 
tas nptas niekb neatsako.Susidaro situacija.kurią ponia Tabouis /’’b’ 
furore” X.24 d./ vadina ’’rimtais ginčiais,bet dar ne konftliktu’’,cituoda
ma tačiau loi’dc halifaxo frazę;”yra momentų,kai tęsti derybas darosi 
tolygu laiko praradimai”.Numatyta amerikiečių kontrpriemonė - sustabdy
mas kreditų Pasijai ir sovietų okupuotiems kraštams - po keletos dierjų 
'Rashingtone dementuojama;..

Zemuosiu-ise britų Rūmuose pasakytoje kalboje Bevinas puola Sovie
tų Sąjungą,tvirtinamas,kad jos nesukalbamumas ir beatodairinė strate
gijos bei ųtakps sferų politika rukdo Eui’opos ekonominę rekonstrukciją 
/’’Combat" X.27 d./. egalima tikėti,kad penkių britų kooperacijos atsto
vų suėmimas,kurį sovietai įvykdė .benkijoje /"J aris-presse" k. JO d./ pri
sidėtų prie įtemptų santykių pagerinimo,ką įrodo ir sovietų delegacijos 
pasitraukimas iš Snviekytų Tautų Tiekim# konferencijos Quebec’e.

Pasireiškiant anglo-saksų ir rusų santykių į tempimu i, a u ga ir opo
zicija prieš komunizmą centralinėje Europoje ir Balkanuose.Austrijoje 
neati4e/dami rinkimai,kaip to norėjo komunistai,ir skaičiuojama,kad jie 
•;au3 ne daugiau J o/o balsų .-Jugoslavijoj e antikomunistinį frontą sutvir
tina iubačičo pa si- ra ūkimas ir jo viešai prieš maršalą I’ito pareikšti 
ką': tmiMi Čekoslovakijoje prieš komunistus stoja agrarinė partija,ku- 
rrą remia visuomenė,reikalaudama tikrų rinkimų, o ne laikino tautinio 
susirinkimo narių skyrimo.Bulgarijoje stebėtojai tvirtina,Kad opozicijos 
partijos turas daugiau galimumų lapkričio 18 d. rinkimuose.negu rugpjū
čio mėnesį, iumunijcje karalius *ykolas reikalauja Grozea atsistadynim# 
ir tuo tarpu atsisako pasirašyti bet kokius aktus; antikomunistinę ak
ciją veda liberalų partijos lyderis Bratiano*

Turkija jaučia stiprėjantį pavojų iš sovietų puses.Šiuo metu Ismet 
•nona turi pasakyti kalbą,nustatančią Turkijos politikos vedamąsias li- 
i .t j as. jausdama, kad toje kalboje bus griežtai atmestos sovietų revendika- 
cijos į kai kurias Turkijos teritorijas bei reikalavimai modifikuoti 
vidaus struktūrą,ir pareikštas griežtas pasiryžimas ginti Turkijos save- 
rennietą ginklu."be ropulaire" X.23/29 d.kartoja gandus,esą Turkija su
darysianti su Iranu defenzyvinę sutartį prieš sovietus. ,

Paryžiaus spauda,ypač paskutiniosiomis dienomis prieš rinkimus, 
-riežtai’puola Sovietų Rusijos politiką ir kritikuoja prancūzų komuni 

j. partijos laik.yšėnąi "Le Populaire” a:20 dinuroio skirtumus tarp vak 
-■" rytų demokratijos koncepcijos.Sovietų s įpratimu jdemokratija esą.r 
ti y ^dyta į kai. vyriausybė pati save laikanti verta reprezentuoti taut..
Išskaičiavęs ^alkanų kraštų pavyzdžius laikraštis baigia:"Štai ką Stalk 
'tovas supranta kaip "rytų demokratiją” >-es tik pastebėtume,kad ne tik 

_ Rytuose praktikuojama ši sistema - Hitletis ir Mussolini jau turėjo
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. imlias partijas ir klastotus rinkimus. Bet jie* bent ncpr& > . ■
davo į iemekratus.

Prancūzijos laikyseną.
Spalių 21 d. visoje Prancūzijoje pravestas referendumas ir rink' 

raai į. parlamentą.Referendumo klausimai leido rinkikų masei pasisakyti, 
del naujos konstitucijos reikalingumo ir del vyriausybės padėties par
lamento atžvilgiu sustiprinimo. % a/o balsavusių rinkėjų p sisaKė už 
naujos konstitucijos reikalingumų ir 66,4- o/c aprobavo de Gaulle vys* 
riausybės p. siuųyto įstatymo projektą, a psau .;antį vyriausybę nuo parla 
mento nuotaikų kitimo.Atsakymas į antrąjį klausimą sudarė lyg ir tam 
tikrą plebiscitą už arba prieš ie uaulle politiką. Pažymėtina,kad komu 
mstai reikalavo p šį klausimą - "ne”,ir tokiu bucu referendumą pralai
mėjo. Rinkimuose į parlamentą 80 c/o visų balsų pasiskirstė beveik lyg 
giomįs trys partijos - kommistai /146 at stovai/, socialistai /1M6 atst./ 
ir MRP-jauna .social-krikščionių partija,vadovaujama užs.reik.min.Bidault 
- /1?.6 atst./.die rezultatai ne visai jai.įtintai, u uos kiek papildys rin
kimai iš kolonijų.

iam tikro nusivylimo rinkimai atnešė socialistams,k .rie pamatuo
tai tikėjosi juos laimėti dideliu pertekliumi,priešingai - Jie davė ne- 
la.ktą laimėjimą MRP.Komunistų fųktinos pozicijos su maždaug 27 o/o 
visų, balsų išliko beveik nepasikeitusios nuo š* pavasarį įvykusių muni- ‘ 
cipaliteto rinkimų, -Lapkričio pradžioje naujasis parlamentas turi iš
rinkti vyriausybes pirmininką,/kuriuo neabejotinai bus išrinktas jen, 
de ..aalle.-tuu skaitantis su už jį atiduotais referendumo balsais/,ku
ris turės sudaryti kabinetą,atsižvelgdamas v naująją parlamento sudėtį, 
.□iuo metu vyksta derybos tarp trijų didžiųjų partijų,t irinčios tikslą 
.padalinti portfelius ir nustatyti naujos vyr 'ausytes pro gramą. .Programos 
nusistatymo atžvilgiu linkstama į tautinės *<esistencljos Komiteto iš
dirbtos programos priėmimą,tuo terpti kai portfelių pasiskirstymas iki 
šiol susilaukė daug sunkumų,ypaš,kaip atrodo,is komunistų pusės.Jie 
pastarieji kreipia savo veiklą prieš iXIaP,su kuriuo kai kuriais Klausia 
mais socialistai gali susitarti.

neatrodo,kad Prancūzijos rinkimu rezult&tai d&u ^pąkęįsttį vyriau
sybės užsienių po] j.tJkb'S~'~kivyptį. 3dčlall'stams*‘sisniai~kry~stb Tų glau
desnį'BTūdrš d arblavlmą su bidz.Britanija ir anglo-saksų pasauliu bendrai 
o MRP esant, vienaip ar kitaip,priešingos komunistams krypties,komunis
tų frakcijai vargu pavyks nuvesti Prancūziją į Sovietų Sąjungos orbitą. 
Kaip ten bebūtų,amerikiečių ir britų spauda, vertindama rinkimų rezul
tatus .vienbalsiai konstatavo de Gaulle laimėjimą ir reiškią viltį,kad 
sujoji Prancūzija skęs savo tradicinį kelią su vakarų sąjungininkais 
uris vienas tegali jai užtikrinti priderančią vietą Europoje.

Anglo-saksų politika.
garbiausias veiksnys šioje srityje,be abejo,yrj Trumauo 12 punktų, 

kurių k tvirfalis1kalba apie "laisvų vyria syVių" įsteigimų pasaulyje 
- jos minimos 4,5 ir 6 punktuose. ,uai užsisenėjusi amerikiečių politi
kos tradicija",rase tuo klausimu "L’Epoque" X.JO d.,"tas rūpestis savo 
tarptautiniuose turėki reikalo sū konstitucinį legališkumą turinčiomis 
vyriausybėmis.-‘•’'risimenarna Tobaro /vieno Ecaadoro ministerio pavardė/ 
d"-ktrina,kuri draudžia^/ Amerikos valstyoėms pripažinti vyriausybę, 
a siradusią jėga arba iš reguliarių rinkimų nesankcionuotos revoliuci- 
j.s. ■Leko bijot i, kad ši Kontrolė nesidegeneruutų į kišimąsi į vidaus ų 
viduas politikai įkas ir įvyko su Nicaragua"."Bet tikrasis i'rumano pa
reiškimo charakteris ryškėja iš "konteksto",kurion jį apsupa naujieji 
įstatymo projektai apie Jungt.Valstybių sausumoje ir jūrių ginklavimą.
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jungta Vaistytos neri garantuoti taiką vieninteliu efektingu būdu.kui.-. 
tik pasaulis iki šiol pažine,belaukiant,kol -Suvienytos tautės parodys 
save, galią.lai grynas atsargumas.ouve sakoma apie 4ilsoną,kad jis pri!'.i- 
binęs savo vežimą prie žvaigždes. Pono Trumą no vežimas naudoja atominį 
variklį.Jis turi galimybių važiuoti laimingiau”.

Stiprindamos savo strateginę padėtį Jungt.Valstybės ieško bazių, 
dėl Kurią,kaip rašo ”G’Aube”X.17 d. .esančios bazės naujojoje kaledoni
joje ,'Vartinikuose pianus ir Fidji salose, besirūpindamas domiausiais < pa
saulio santvarkos planais ir savo strateginiai padėties stiprinimu ’<a- ’’ 
shingtonas neužmiršta kreipti dėmesį ir į įvykių eigą Europoje. "Combat1 
i.17 d.praneša apie Valstybės Departamento demaršą pas maršalą Tito,sie
kiantį.,kad šis išpildytų savo pažadus d ii būsimų rinkimų laisvės. Tuo pf ’ 
■metu pareikštas' protestas prieš blogą kai kurių asmenų,turinčių ameriki • 
tiškus pasus,traktavimą.

Didžiojoje Britą ui j--je Attleo kabinetas užregistravo savo pirmąją 
didelį parlamentarinį laimėjimą,2>’ balsų prieš 159 gaudamas pilnu karo 
laiko į .alioj imu prolongaciją 5 metams.-

• Sovietams, pasipriešinta perimti Baltijos valstybių juridinį 
atstovavimą karo nūsikaLtelmų Pyloje.

Alijantai.o ypač Jungt.Valstybės,dar kartą nedviprasmiškai įrodė^ 
nepripažįstą Lietuvos ir kitų raitijos-valstybių prijungimo prie čoyietų 
Sąjungos , "-je "onde"4.21/22 d.,rašydamas apie karo nusikaltėlių teisimą, 
duoda žinutę,kurią,d.. 1 jos reikšmingumo,pacituosime ištisai: ’’nondėnas, 
spalių 20.Diplomatiuis ” Jaily 1Vork,er"/Komunistų laikraštis/ redaktorius 
rašo,kad Jungtines valstybes nepripažįsta Sovietų -iąjungai teisės repre
zentuoti Nuernbergc byloje 1stijosj^atvijos ir Lietuvos respublikas,taip 
pat kaip ir tam. tikras kitas teritorijas.lai išplaukia iš teisėjo Jack- 
sonc spalių .t J. rašyto laiško generaliniams advokatams, laiško ,k jris 
puvo paskelbtas ourlyne vakar.Didžioji Britanija.prideda redaktorius, 
neėmė panašią poziciją.kiek tai liečia baltų respublikų deportuotuosius 
britų okupacijos zonoje Vokietijoje.Britų karininkai savo instrukciją 
neįsileisti į jų stovyklas sovietų repatrijacijos karininkų,turint gal
voje,kad šie deportuotieji nėra laikomi sovietų piliečiais".

-'•ai ant apie deportuotųjų ir politinių pabėgėlių padėtų,reikia 
pažymėti JfLe Aonde” A. 17 d.straipsnį,kuriame nagrinėjama imigracijos p 
Parancūzijon stovis ir būdai tai imigracijai paskatinti.-žaibant apie 
imigracijai tinkamą elementą si aiškia simpatija prisimenami baltų pa
bėgėliai,’’kurių esą'legionai Londone ir Paryžiuje,ir kurie mieliau.lieka 
tenai,negu grįžti į Europos Rytus’1. bau ją gaidą pabėgėlių priverstine 
grąžinimo klausimu paėmė Varšuvos vyriausybė,kurios ambasadorių Londone, 
pa ųl "Le Monde”K.21/22 d.,pareiškė,kad "lenkų vyriausybė ir tauta nori 
matyti juos grįžtant,tačiau niekas nebus prieito verčiamas,ir kiekvienas 
lenkas gyvenąs užsienyje liks savo likime viešpats .

P-a šitai, ko ir tokių balsų
’’PARIS ROSI1” /"few York Post” Paryžiaus laida/ savo 1945.' d. 

numeryje dada straipsnį ’’Baltai duoda sunkų darbą UYRRA’i" .kurio autorių 
tenka laikyti buvus blogai informuotu,jei nenorima jo vadinti neobjekty
viu.

Pačioje pradžioje pažymėjęs,kad JERKa siomis dienomi's perėme estų, 
latvių ir lietuvių stovyklų 'Vokietijoje administraciją ir pabrėžęs,kad 
pa.ai valstybės Departamento defihiciją tie'116.000 baltų negali būti 
reoatrijuojami.nes nebeegzistuoja jų valstybes,autorius teigia,kad tik 
labiausiai klaidingai suprasta UhiitRA kompetencija tegali leisti tai or-
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gahizacijai rūpintis baltų maitinimu ir išlaikymu.Saitai atsiradę Vr.: 
kieti joje dviem bangomis-; pirmieji buvę savanoriai ..darbini,.Kai ,atvykę 
Vokietijon 19el m. ,dar prieš prievartinį, darbini ūku gabenimą,suvilioti 
didesnio uždarbio perspektyvų.Antroji bau^a,atvykusi 19^4 m.oejSL’t r, - 
raudo .osios A mijoa_,susidedanti iš emvaldžių-aristokratų,teutonų ri- 
tariu palikuonių.buo 1J iki ?O 0/0 visų baltų stovyklų gyventoj.j esu 
tikri fašistai arba bent vokiečių metodų garbintojai. --ariuo tenes ųstal - 
gos,ieškančios nacių vokiečių tarpe,neliečia baltų,todėl,kad jų stovy,- 
Ipse pasipūtę baltai gali laisvai veikti savo žemesnių klasių tautiež 
čiusjir net .pati URRRA būsianti eksponuota stipriai "auti-sovietiiei" 
mokyklai.

er visų vasarų,ir net dabar,tos st-vykios esančios tvarkomos t 
ticių komitetų,sudarytų iš išmokslintų baltų,"kurių daugelis kalba an
gliškai". ’’-Jiems lengva terorizuoti „..ones,negalinčias susikalbėti, ’uve 
atsitikimų,kad fašistai mui- žmones,norinčius grįžti namo - mušimai bu
vo vykdomi to tipo v .’rų,kurie balandžio ir ;e.gužes mėnesiais,kai ameri
kiečiai tik pasirodė Vidurio Vokietijoje,mandagiai stengėsi pasiskolint 
.radio siųstuvus,kuriais būtų ragii ę save draugus tėvynėje kuo stipriau 
priešintis rusams.Teesie pažymėta aktams,kad jokiu žinomu atveju Jungt. 
Valstybių kariuemenė nepatenkino tokių prašymų".

"Tie,kurie sekė tos painiavos vystymesi ir kurie atvirai stebisi 
aukštesnių pareigūnų nesugebėjimu įvertinti situaciją ir pasielgti ryž
tingai,tiki,kad UNRRA gali likviduoti šų paradoksą per keletą mėnesių,’ 
jei ji tik norės.Jie sako,kad jei UN$tA atydžiai perkoštų savo globo
tinius ir išskirtų užkrėtimo nešejusįji galėtų tikėtis,kad didelė liku
siųjų dalis imtų svarstyti rusų kvietimus grįžti namo ir praoėtų^.jude-. 
ti į rytus.l'o. to likę galėtų būti paleisti gyventi laisvai vokiečių tei 
s&mis",baigia laikraštis.

jRjRK H&ttADD Tk.TBUhi" Europos laidos 194$.X.20 J. numeris duo
da "objektyvumu" pirmajam prilygstantį straipsnį "Jungt.Val-tybės apkal 
tintos Baltų"fašistų" globojimu",skirtą specialiai” tik europinei laik
raščio laidai. Otraipsniui informaciją suteikęs anoniminis amerikiečių 
karininkas,iki paskutiniojo laxko turėjos savo žinioje keletą baltų st'-> 
vykių,"kur įsikūrę nuo raudonosios Armijos pabėgę Baltų fašistai,lieką 
.ten,kaip daugiau ar mažiau nuolatiniai Jungt.Valstybių neužsi'ioką sve
čiai,mieliau, negu grįžti namo,kur jie galėtų būti nepopuliarūs pas an- 
ti-fasistus".

Tie "baltų fašistai" gauną iš Jungt.valstybių visą globą ir pa
ramą,net pirmenybę darbui,kurio jie tačiau .eiškų,nes jiems pinigų ne
trūksta. Jie nebuvę prievarta grąžinami Rusijon,kaip to reikalavo Maskva 
nes Baltijos valstybių susoviotinimas nesąs pripažintas.Tokiu būdu bal
tai - lkl.000 sudaro 2 0/0 visų Vokietijoje besirandančių ekspatrijuotį 
asmenų: 75.000 osą J ungt.Valstybių zonos stovyklose ,50.000 britų zonoje, 
ir gal dar trečdalis gyvena laisvai.

Daigumas baltų,kurie nėra vokiečių kilmės.pabėgo nuo Raudonosios 
Armijos 1944 metais,ir tik 2-5 0/0 tebuvo atgaber.ti prievarta, kaip 
darbo jėga. 20-40.000 buvę atgabenti į Jungt.Valstybių zoną iš Turingi- 
jos,prieš užleidžiant šią sritį rusams.Duo to laiko,kai nekoloboravę 
baltai gružo į Baltijos kraštus,stovyklose gyvenąs blogiausias elementą 
nebuvę daroma jokios atrankos,kad išskirstyti alijantų priešas,todėl s 
stovyklos pasidarę saugia vieta kolaborasionistams,Gestapo ir SS agen
tams.“-ai k.rie buvę ±kž identifikuoti,kaip "fašistiškos "lietuvių šau
lių organizacijos nariai,buvę lenkų vergų-darbininkų,stačiusių^Varšuvos 
ghetto, prižiūrėto jais, ”-Lr ironija - daugelis tų baltų,kurių fašistiškos 
tendencijos yra aiškios iš jų antisemitiško <uis.ist.atymc iv kitų veiksmų
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dabar kontroliupja stovyklas,būdami paskirti stovyklų vedėjais' .' Vien.: 
je stovykloje lietuviai balandžio mėnesį paprašė komanduojantį, karinin
ką leisti naudotis trumpą oangų siųstuvu,kad susirišti su lietuvių par
tizanais,dar tebekovojusiais prieš rusus.-'■ai kuriose stovyklose .tvirti
na karii-iuKas latvių moterys klausė įstaigas,ar jos nekaistų išgauti' 
savo vyrų iš karo be aisvių tarpų,kur pasbaige jų,kaipo kovotojų už fa
šizmą, d ienos”.

Aed .pastaba; Šių amerikoniškų laikraščių, eina učių l'aryžiu je , st ra i" 
nių atpasakojimas kiekvienam realybę pažįstančiam lietuviui ir apskri
tai objektyviam stebėtojui be jokių abejopimų parodo,kad kažkurie Ame
rikos karininsai ir spaudos Korespondentai Vokietijoje .yra nusiteikę 
orkestruotai varyti prieš -altijos pabėgėlius propagandą.Jie yra arba 
patys komunisoai arba iki kaulo pasidavę sovietų "informacijų' suges
tijoms, nes abu straipsniai įtikinamai parodo,kad visi"kaltinimai" Bal
tijos pabėgėliams yra nukopijuoti iš jau žinomų soviet-rusiškos propa
gandos "tezių",šalia eiles didžiausių absurdų ir fantazijų?kyšo nesle
piama tendencija.kylanti iš to paties šaltinio,ko pikčiausia pastatyti 
pabėgėlius Amerikos ir Europos visuomenei ir.jeigu jau ne kitaip,tai 
bent paskatinti iš keršto nutraukti jiems bet kokią paramą,net maistą, 
kad jie turėtų .grųžti namo.

^•ebepirmą kartą šitaip pasitvirtina’ faktai apie bolševikųojančių 
karių buvimą Amerikos kariuomenėje ir,be abejo,UNRRA aparate.Tas faktas 
savo ruožtu įpareigojantis pabėgėlius laikytis atsargumo ir ramaus bei 
blaivaus savo žmogiškų teisių gynimo,atitinkamų vietų turi būti išnag-. 
rinėtas,ir pa ;al galimybes tiek viešojoj opinijoj, tiek atitinkamose 
Amerikos vald ios vietose atkreiptas rimtas dėmesys.apsaugojantis pabė
gėlius nuo ant jų pilamų bolševikiškos propagandos pamazgų,nes,žinoma, 
Lietuvos okupantas neišskaitvs su priemonėmis kaip ir ligi šiol.Viešo
jo opinija laisvuose demokra’iniuose kraštuose.valdžios sferos ir pati- ■ 
UNRRA turėtų būti įspėta ir apsaugota nuo įsibrovusių bolševikų agentų 
ar tik jų suvedžiotų besąlyginių simpatikų organizuotos Baltijos kraš
tų pabėgėlius piktos akcijos.Pažymėtina,kad abu minėti amerikonų laik
raščiai nėra komunistiniai, o vis dėlto - ką jie kartais padaro...

šVKiy SPAUDOS A VALGA. 
1945 m. spalių 10-24 d.

N e sklandumai USA - Sovietų 
sąntykiuo s e .

Nežiūrint švedų spaudos atsargaus tono sovietų atžvilgiu,laikraš
čių antraštės prie pranešimų apie trijų didžiųjų sąjungininku santykius 
yra gana atviros ir net bruialios..av.,"Rusai torpedų-ja bendrą darną 
Austrijoje" užvardina"Aftonbladet" 1J.X.49. Reuterio pranešimą iš Vienok* 
kur sakoma,kad rusai g; vę- įsakymų nesvarstyti jokių svarbių nutarimų 
sąjungininkų kontrolės Komisijoje. ”rolitinė mirties padėtis kelia neri
mą -“asKVoje" ,išsireiškia /Axpressen" 15.X.45. straipsnyje apie •. askvos 
spaudos komentarus po nepasisekusios užsienių ministerių konferencijos, 
"vakarų Sąjungininkai prieš Tito",rašo 1?.X.4p."Aftonbladet”,pabrėžda
mas,Kad USA netrukus padarys griežtą demaršą šiam Jugoslavijos diktato
riui, "visuotinė suirutė USA - Sovietų santykiuose" paskelbė 13.£.45. 
"bagens uyheter" tokia antrašte savo New forko korespondento telegramą, 
kur iškeliami nauji nesantaikos obuoliai - rusų reikalavimai gauti ba
zes Spitzbergene ir t.t.
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Lenkijoje neapykanta,pešimiamas ir kalbos apie naują karą» 

"Aftontidningen” spalių 18 d. įdėjo thgve lyllin reportažą iš 
Gdynės,pavadintą ’’/esimizmas^ir neapykanta gaubia Gdynę''. kasinyje 
vaizduojamas nūdieninis šio ^enkijos uosto gyvenimas.pilnas skurdo 
ir nevilties.viso to išvadoje - nusivylimas ir neapykanta prieš dauį 
ką, ne išskiriant ir dabartinių OKuyautų. ’’o miesto griuvėsius jau dabar 
pir isi kalbos apie tretįjį pasaulinį karą, "lazeta • osrska" pasisalini 
ši,kad atominis karas plyšiąs'kitą pavasary..

■Sovietų - sąjunpiniukų santykiai aštrėja.
Toki.., išvadą daro *7.ftontiduirvjea,: l\k. -i y. Komentuodamas Vakar j 

są jun.5iui.nKu išsireiškimus del paskatinių įvykių Lenki joge ir Vengri
joje .£-granų partijai laimėjus komunalinius rinkimus,imta laukti pana
šių resultatų ir parlamento rinkimuose. To pasėdoje buvo, kra-te paskel
btas apsiausties stovis.

demokratija rusų užimtoje Europoje yra labai ginčytina .rašo toli 
liau laikraštis,ir yra labai sunku .gauti žinių susidaryti vaizdai apie 
•esamą padėtį. Dabar.atrodo,būsią dar blogiau.v iena tik yra visiškai 
aišku,Kad santykiai tarp iidžiųjų sąjungininku darosi aštresni.

Bornholme išnyko komunizmas.
beįsin^borsietis,ekonomistas durt /alken-,ren,kuris buvojo kurį 

laiką bolševikų .okupuotoje danų saloj© Borhholme.šitaip išsireiškė t'el- 
sinjjbor-įS-gosteii dienraštyje apie gyvenimą saloj: ūsų saloje yra aoie 
10.003. Visi yra užimti statyme darbais.Dideli statybines medžiagos 
kiekiai ateina iš... Vokietijos.xaip pat-ir namų įterpimo ir ruošos pa
dargai gabenami i.j V orinti j..-s. Su ma Įsomis kiek apsirūpinta , kad jų už
teksią mažiausiai metams.

“audonarmiečiai plėšikauja ir toliau kasdien.gyvent -jai guodžia
si,kad si okupacija yra dau.3 piktesne, ne/,u vokiečių.viską,kas rusams 
reikalinga, jie ima be jokios -t oda i os iš d.-tjų.xasitai.<o dažnai ir prie
varta via.,. at s mieliausias grobis yra dviračiai,rankiniai laikrodžiai 
ir -.esmine.,

-eap/Kanta prieš rusus yra didelė.‘*omunizmas saloje nyksta .kadan
gi čia rusai nepopuliarus.Vokiečių laikais .čia buvo nemaža komunistų, 
aiškina danai,o dabar jų likę tik aštuonetas.

Gen.Patton atvyssta ų vediją.
Visa Švedijos spauda pridėjo dau-§ reikšmės grafo b'olkes dernadot- 

to /-vedų iVaad.z<ryžiaas vice-pirmioinko/ pranešimui,kuris grąžęs iš 3i- 
senhoverio štabo paskelbė,kad lapkričio pabaigoje į Švediją atvyks gar
susis afrikiečių generolas katton,žinomas kaip bekompromisis b >1 -,evikų 
nedraugas.‘.ligi Šiol .vedi joje buvo vasarų sąjungininkų oro jėgų atsto
vas maršalas Tedder,nesenai lankėsi Amerikos jurų jėgų :uroooje virši
ninkas admirolas 7.... .\e«itt. ~etrūko tik žemes jėgų reprezentanto.kur 
riuo bus.be abejo,yen. rattonas.

Tik švedai gali mums pa gelbėti.
’i;aip i^sireiška "Gagens ; yheter" korespondettui Austrijos val

džiom galva dr.^-arl Kenner.Vienoje padėtis yra žymiai blogesne ne.,u 
1915 metais.

"Via r-’iūecia' vedimoje leidžiamas 4—> kalbomis laikraštis buv. 
Koncentracijos lagerių Kaliniams,spalio 2 d.,194> m.num ryje išspaus
dino švedų tarp.komiteto sek:.’etoriaus neer’o pareiikimą : iš Kurio ratvti 
kad Švedijos patalpa ■uropai nuo karo pradžios iki dabar siekia pini-
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gais,vald.,iso ir privačiais,o taip pat ir daiktais bei dovanomis 2,75 
milijardus kronų.

ovedų užsienių reikalų ministeris asmeniškai įsikišo į trijų 
lenkų reikalai.

’’Lagens yneter” /19.i.z+5-/ Įsikišus pačiam užsienių reikalų mi
nisterial Under buvo palikti Švedijoje trys lenkai,kurie policijos tu
rėjo būti laivu ’'Ralken” grąžinti į Gerki ją. Vienas iš jų yra tikras po
litinis pabėgėlis,kuris yra nusistatę^ prieš daoartinę valdžią Lenkijo
je.uis yra įsitikinęs,kad atgabentas jis būtų likviduotas .-v otos rapor
tai bus pasiųsti užsieniečių komisijai,kuri iįš naujo persvarstys šų re i . 
kalą remdamasis naujais pareiškimai, netvirtas lenkas,kuris nutarta iš
siųsti .reikia pasakyti,kad jis esąs žinomas uestapo agentas.kuris kaip 
karo prasikaltėlis atiduodamas teismui Lenkijoje.

^esi lenkai iššoko iš laivo.
"Ja^ens Fyheter”. Skalių 19 dieną iš Malmb išplaukė švedų laivas 

"t ronprinsessan Ingrid” su pemketa šimtų lenkų, vežamų nąmo.^aivudi paslj 
judinus nuo kranto,šeši lenkai šoko iš laivo į vandenų.Čia pat buvęs 
muitininkų laivas juos ištraukė iš vandens ir perdavė polio ijai.Prieš 
kuru laiką jie atbėgo nelegaliai iš 1-enkijos ir švedų policija, buvo-, nu-., 
tariasi grąžinti juos atgal.

Pabaltijo deklaracija - sensacija New Yprke.
’’L'xpressen” 23..f .45. telegrama iš New iorko;

Py.ryj sa Uuernbęrgo bylos kaltinamojo akto pasirašymu padarytas teisė
jo Jacksono pareiškimas,kad J.A.V.nepripažįsta rusų pretensijų į Pabal
tijo valstybių suverenitetą,suk.<le čia sensaciją.deklaracija kelia susi
domėjimą ne tiek savo faktišku turiniu /nei USA,nei Didžioji Britanija de 
de jure dar neatsisakė pripažinti xabaltijo valstybėms jų suvereniteto/, 
kiek savo forma,kuria šis pareiškimas padarytas.tačiau yra pabrėžiama, 
kad dalykas eina apie procedūros klausimą,kuris nesunku butų išspręsti 
bet kadangi buvo sutikta sunkumų panašiuose klausimuose anksčiau,žinant 
rusų nusistatymą kas liečia juos,bijomasi naujos priežasties ir.itaci.iai 
tarptautiuiusoe santykiuose.

nis klausimas darosi itin įdomus,kad amerikiečiai gali jų sulygin
ti su J .A. •• .nusistatmu dėl kitų Pytų Europos kraštų problemų,ypač ry
šium su šiomis dienomis susidariusia padėtimi Vengrijoje ir -Jenkijoj. ‘

Pabaltijo klausimas.

Tip užvardina ’’Aftonbladet” savo vedamąjį straipsnį 21.. ’’kal
tinamojo akto turinyje prieš karo prasikaltėlius,kurie yra tardomi luern- 
berge,paliečiamas taip pat Pabaltijo klausimas.^stija,ūatvija ir Lietu
va vadinamos Sovietų respublikomis ir vokiečių nužudyti lietuviai - so
vietų piliečiais.xas buvo suprasta kaip pirmas ženklas iš anglo-saksų 
pusės pripažinimui Paoaltijo kraštų sovietams.Tuo tarpu amerikiečių tei
sėjas Jackson svao specialiame laiške pareiškė rezervųZ'ei jis?nei JAv 
tokiu formulavimu nepasisakė savo nuomonės dėl Pabaltijo klausimo,rašo 
jis.ras reiškia,kąd J.A.v. ir toliau pripažįsta Pabaltijo vyriausybes 
egzistavusias prieš kemunizmui tuose kraštuose įsigalint.

Pabaltijo klausimas nagrinėjamas "“atur Aultur”,leidyklos naujai , 
išleistoje lietuvių diplomata ir rašytojo Igno šeiniaus knygoje ’’Raudo
nasis Tvanas Užlieja”.-et nei pavadinimas ,neivir-.elis,vaizduojąs didžiu
lę raudoną b- agą,užliejančią visą šiauręir Suropą.nerepreseutuoja knygos
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turinio.unyga daugiausiai nagrinėja Pabaltijo kraštus ir jų kančias 
antrojo pasaulinio karo metu.*eikalas labai nuodugniai atvaizduoja 
Amerikos ir Anglijos vi uo 4en«s nuomones t jo klausimu.^ouservatyvų ir 
komunistų, laikraščiai Anglijoje pasisako už sovietų uusistątymą,t 10 
tarpu kai labai stiprios jėgos net tarp socialdemokratų,užstoja Pabal 
ti.;o nepriklausomybes reikalų.-^ie«v lenu atveju jie nori,kad ir Pabal
tijo tautų klausima^ butų laikomasi tų principų,kurie buvo pareikšti 
Atlor.to deklaracijoje.

Tai sudaro irgi pradinę punktų švedų nusistatymui.šeiniaus kny
ga yra pagrįstas gynimasis,«reipimasis į humaniškumą,kurio negalima 
neklausyti.Tuo tarpu reikia pasakyt i,kad . vedams .kapp ir kitoms tau
toms, nesvarbu ar Pabaltijo valstybes turi buržuazinį. ar komunistinį. ■ 
rėžimą,lygiai taip pat,kaip švedmas turėtų būti visvien.ar jos prijnng , 
tos prie Sovietų i-usijos ar be.Bet kas yra reikatautiną,tai;kad ral'al- 
tijo tautos pačios galėtų apsispręsti del savo likimo.Švedai žino iš 
tarp karinio laikotarpio,kad pabaltiečiai turėjo pabrėžtiną kūryo’nį 
gabumą,kad jie buvo gabus ir darbštus.Iš ki'os pusės jie anksti prara
do savo de mokratinę laisvę.Jie buvo valdomi autoritatyviškai.ir 1940 
metais rusų kariuomenei įžygiavus į tuos kraštus.fašistiškos,bet jokiu 
būdu ne naciškos ar provokiškos,diktatūros buvo pakeistos sovietų dik
tatūra. Tačiau plėtojimasis jau seniai ėj» demokratijos linkme,ypač Es
tijoje ir Lietuvoje.Sovietų pažiūra yra,Kad Pabaltijo valstybių žmo
nes balsavo laisvai už prijungimą į Sovietų Rusiją.i'as neįtikina.Per 
rinkimus 1940 metais tuose kraštuose buvo rusų kariuomenė ir rinkimų 
laisvė,kaip galima iš visko spręsti,buvo nelaisvai pravesta, i'odėl yra 
■^aug pagrinde visu menės nuomonei už Rusijos ribų reikalauti,kad ne 
senieji režimai būtų grąžinti,bet kad .Pabaltijo tautos laisvuose rin- 
kimuosę galėtų nuspręsti,kokią valstybinę formą jos norėtų turėti.

švedai neturi jokio pagrindo būti agreyviais prieš Sovietų Sąjun
gą.uos politika,kas liečia .Švediją,buvo visuomet palanki ir švedų san
tykiai su Rusija buvo geri nuo to laiko,kai švedai patys jau nuo 1812 
metų ėmė laikytis ėmė laikytis šios politikos.Bet mes,švedai,neturime 
būti tokiais "realistais”,kai atsisakytume tarptautinėje politikoje t 
tvir .ai laikytis principų dėl tautų lygių teisių ir laisvės pačioms 
tautoms formuoti savo likimą.

Šeinius,savaime suprantama,nėra bešališkas.Jis visiškai nepreten
duoja į. tokį .Jis yra Lietuvos patriotas,kuris kreipiasi į mus,kad mes 
jo pasiklausytume,ir tam jis turi pilnos teisės”...

"Komunistai vadina mūsų ūabaltiečius karo prasikaltėliais”
Stockholma tidningen R3.X.4p. aprašydamas Švedų Seimo "Riksdago” 

pirmosios rudenio sesijos posėdį..kuriame buvo iškeltas Pabaltijo pabė- 
jelių klausimas,paduoda užsienių reikalų minister!© Unden atsakymą į 
komunistų partijos atstovo puolimus.

komunistų parti įjps atstovas Persson pavadino Pabaltijo pabėgėlius 
karo prasikaltėliais,fašistiškojo maro skleidėjais Švedijoje,kurie tuo
jau turi būti grąžinti namo.

Dešiniųjų partijos atstovas Dickson replikuodamas jam patarė pa
siskaityti "Ny Lag" /komunistiį dienraštis Švedijoje” iš tų laikų,kada 
jo partija rėmė Hitlerį.

Užsienių reikalų ministeris pareiškė,kad ponas Personas padarė 
šitą klausimą pernelyg paprastu paversdamas pabėgėlius fašistais ir kx 
karo prasikaltėliais.Siu© metu,kada milijonai lenkų palieka savo gwe- 
namasias vietas,pakliuvusias į Sovietų teritoriją ir keliasi į Lenkiją, 
yra suprantama,kad dalis pabaltiečių nenori grįžti namo,nes jų šalys
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yra taip pat inkorporuotos.Paip pat ir alijantų okupacinėse zonose 
yra daug pabaltiečių, kurie prieš jų i .orų negrąžinami at gal.-^e to 
pabėgėlių yi® daug socialdemokratų,Kurie salėtų Atsisakyti ponui - 
šonui,kodėl negrįžta...

"Pabaltiečiai - Priemonė uždarbiui numušti"
Spaudoj pasitaiko nedraugiškų balsų kurie kyla iš kaikurių so

cialinių grupių egoizmo,bet aišku,dar daugiau iš pasidavimo sovieti
nių argumentų ir komunistines propagandos įtakai.

Bleckinge Poikblad /5.-A.45./: Laikraštis 'atsiliepia. į anksčiau 
buvusius'kitų laikraščių straipsnius,nagrinėjusius Pabaltijo pabėgė
lių klausimą .Švedijoje. : is klausimas gali būti sprendžiamas vidaus ir 
užsienio politikos aspektais.i'irmas klausimas: kodėl jie tapo pabėgė
liais. Atsakymo reikia ieškoti tų pačių pabėgėlių Švedijoje leidžia
muose, laikraščiuose ,kame varoma prieškcmunistinė ir siaura necistinė 
oiopogenda. ' ■ ' .

Dauguma šių žmonių atbėgo čia slėpdamiesi nuo atsakomybės savo 
krašte,nes .jie ten tikriausiai būtų buvę palaikyti savo tautos priešais 

i'iame krašte jie buvo sutikti kai kurių žmonių išskėstomis ran
komis, jiems buvo suteikta darbo ir lengvatų.Jis itin uolus pasirodė 
Norrkobingo tekstilės baror.fi.

1‘uojau iškilo pabaltiečių santykių klausimas su pramonės profe
sinėmis sąjungomis,nes jie tuojau parodė savo nedraugišką nusistaty
mą švedų darbininkų atžvilgiu,nestodami ų šias sąjuz gas.-'agaliau dau
gelis iš jų ų sąjungas nebuvo priimti,nes,pasak laikraščio, tai būtų 
d irnystė priimti streiklaužius ir išdavikus,kurių sol.darumui iš anks
to nebuvo galima patikėti.

be tč pabaltiečių nedvejotinas nacistinis.nusistatymas neretai 
yra buvęs priežastimi mūsų mažų nesusipratimų su sovietų sąjunga.So
vietų Sąjungos nuolatinis teigimas,kad Švedija yra suteikusi azylį 
nacistams , e s-;; s sunkiai nuginčyjamas...

Jie negalima priversti-pabaltiečių tylėti,tai pasilieka tik vie
nas klausimo išsprendimas, - jų iš mūsų šalies iškraustymas.

Laikraštis pastebi,kad pabėgėlių laivais į ovediją buvo įšmu- 
geliuoti žymūs spirito kiekiai.Čia sakoma,kad susisiekimas.su pabėgė
lių transportais tarp Sstijos-ouomijos- vedijos b:'vęs beveik regulia
ri.s ir tuose pakraščiuose buvo ųrengti tiesiog degtinės sandeliai ^ai
rių prekybai. '

LrĮmenama,kad keliose vietose,kur anksčiau diroo 8 - 9 švedai, 
šiuo metu dirba 12 - 1J pabaltiečių; šitas darbininkų padidėjimas to-‘ 
je pašioje ųmonėje privedė prie žymaus uždarbio sumažėjimo.rabaltiečiai 
neturi užmiršti,kad jie atvyko čia netik uždarbis>ti,bet kad jie turi 
išmokti mūsų krašto naujų papročių ir nesudaryti bereikalingų kivir- 
čio priežasčių. >

Pabaltiečių klausimas iškilo' ir kontoros darbininkų branžoje, 
kai daug -abėcėlių. buvo priimti darbui įvairiose kontorose su mažes
niais' atlyginimais. aikurie direktoriai naudojasi pabaltiečiais,kain 
priemone numušineti‘’atlyginimui.

otraipsnis baigiamas pono fndfors žodžiais:" .'it.ie pabaltiečiai 
yra tikrai sunki problema,pirmiausiai dėlto,kad jie ima darbą už ma- 
esnų atlyginimų.sudarydami mažesnio atlyginimo sąlygas švedų tarnauto
jams. Problemos sprendimas t ksj'-.tgal.į Pabaltų...
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Įg L12TUVIJ ISEĮVĮJ SPAUDOS,

' Žinios apie Lietuvą.
"Išeivių Draugas’’ /Škotija/ 1945 m.rugsėjo 7 d. numeryje pra

neša tokių žinių apie Lietuvą;
"KLAIPĖDA.Klaipėdos krašte liko tik, 2.500 vietinių -gyventojų. 

.Raginama iš kitų Lietuvos apskričių keltis į Klaipėdos kraštą.Naujaku
riams duodama 15 ha žemės.įrankius ir padar jus.gyvulius turi šuteirti 
tie valsčiai iš kurių naujakuriai išsikelia Klaipėdos kraštan.

Pagal kitus šaltinius sakoma,Kalipėdos mieste liko 4.5<;0 vieti
nių gyventojų.Didžiausias tekstilės fabrikas greit pradės veikti.Vei
kia mezginių fabrikai "Aušra" ir "Ideal”.Bajoru se veikia tekstilės 
fabrikas.Vilkyneje /tur biit,Vilkyčiuose/ veikia malūnas.Priekulėje 
plytine ir pienine.

KA'LiO UI'IIVIRSITkTAS.Rektorius Purenąs rase,kad yra l.iOO studen
tų,-Ties karą buvo 5«k00.Iš dabar lankančių universitetą 1.200 yra me
dicinos fakultete,iš kurių 80 o/o mergaitės.Studentai sunešė vokiečių 
išmėtytus baldus po visą miestą..Studentai prikasė durpių universiteto 
■kurui«it>ii--teka liko tvarkoje,bet atskirų fakultetų knygynai žuvę.

Kauno universiteto mokslo personalas smerkia tuos lietuvius,kurie 
"bendradarbaivo” su vokiečiais.Liekas iš "bendradarbaivusių" nevardi
namas nei asmeniškai nei politi iai.Atsišaukimas bendro pobūdžio prieš 
tuos,kurie "bendradarbiavo".Atsišaukimą pasirašoof.Anti Purėtas,prof. 
med .Juozą s Kupčinskas ,prof. dr. inž. Vytautas “-ošins? as, prof. dr. technikos 
fak,dekanas Juozas Indriūnas,prof.dr.Vladas Lašas,medicinos fakulteto 
dekanas,Prof.A.Janulaitis,istorijos-filologijos fak.dekanas, docentas 
A.Bistras,statybos fakulteto dekanas,doc.V.Klimavičius,prof.dr.Abraitis 
prof.dr.inž.Babickas,prof.dr.K.Baršauskas,prof.med.dr.3r.Sidaravičius, 
prof.dr.v.Vaiči nas,prof.K.Šleževičius,doc.Ričardas Mironas,mokslų kan
didatas M.Banevičius,doc.inž.Jurgi'S Vidmantas,doc.inž.L.Aaulakis,vyr. 
dest.inž.Jonas Stanaitis,vyr.dėst.inž.J urgis Aaunas,vyr.de st.inž.L.Gas- 
tila,vyr.dest.inž.Mingaūdas,vyr.dėst.inž.N.Milenskis,vyr.dėst.gyd.Kl 
uabanauskas,vyr.dėst.gyd.f.oiurkus,docentas Deksnys,vyr.dėst,inž.J.Mik 
kuckas,vyr.dest.inž.L.Kumpikas,vyr.dšst.St.Vasauskas,vyr.dėst.inž.Bar
zda, vyr .dėst .Kuprys ,vyr.dest.inž.Sčesnulevičius,vyr.dėst.P.Kankulevi-  
čius.vyr.dėst.inž.A.Rozenbliumas,prof.Dr.Grybauskas,vyr.dėst J. .Zubovas, 
inž.arch.doc.i.Gravrokas,vyr.dėst.Steiblys,prof.J.Dalinkevičius(doc. 
arch. St .Stulginskis ,prof.dr.Pr.mažylis ,prof .dr.J.Gopauskes,doc... .Ratau- 
taSjdoc.inž.C.Vabalevičius.

VILNIUJE buvo šūreugtas rašytojos Žemaitės paminėj imas.^albt jo 
Justas Paleckis,Kostas Korsakas,Putinas-“-ykolaitis .Buvo minėta,kad Bu
lotai,pas kuriuos Žemaitė gyveno,liko vokiečių sušaudyti.

Rašytojas Balys Sruoga lankėsi Vilniuje.Jis liko išvaduotas iš 
vokiečių stov klos £tuthof,kur bkvo apie 400 lietuvių. Vilniuje teismas 
nagrinėjo bylą 12 žmonių,dalyvavusių kartu su vokiečiais žmonių žudy
me Paneriuose.Jie tarnavę Gestapo vadovaujamuose savisaugos batalio
nuose. Paminė t i iš teisiamųjų Oželis-mazlauskas ,Tikrinąs tąsys,Augus
tas Juozas".

"Sandara" /Čikaga/ rugs.7 d.nr.rašo,jog Švedų Raudonojo Kryžiaus 
žiniomis,apie trečdalis Lietuvos gyventojų serga įvairiomis ligomis 
/džiova,šiltine.dezinterija ir kt./.Maisto.muilo ir vaistų stoka apsun
kinanti kovą su Ligomis.Rusai neįsileidžia nei Raui.Kryžiaus,nei UGRRos, 
atstovų..y

šS'l'LAiC praneša,kad Komunistų partijos centro Komiteto posėdyje 
Vilnioje nusiskusta kadrų trūkumais ir užsimota daugiau rūpintis jaunu 
komunistų gaminimu, .mokyklose ne eid ,iama. veikti ----
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zacijoms,kaip tik komjaunufliams ir raudoniesiems pionieriais :* as ni?~ 
nesj. saukiami mokytojų susirikidaa^-net ’ir valsčiuose,ir ten jie ins- 
truKtuojąmi oartinėa.J-inj. -drąsioje.

LAIC pagal šveicarų šaltinius pra.esa j ad Vilniuje karo metu su
naikintas vandentiekis ir g ventojai vandenį gabenasi iš šulinių xr 
upių. ...

uilO žiniomis,J.Paleckis X.II Aukščiausio S3firt uoviero sesijoje. - 
tarp kitko išsitaręs Lenino žodžiais. ”**fe jai i būti laisva ta tauta,Ku
ri laiko priespaudoje Kitus"...

Lietuvoje veikia 2 marksiszmo-Leninizmo vakariniai uuiv rsitetai. 
10 vakarinių komunistų partijos mokyklų ir vienas seminaras "Lietuvoj ; 
respublikos vadovaujančiam aktyvui paruošti".Komunistų partija i-' ■■ isi,> 
"geria,įsius savo veikė jus"siunčia į’’išlaisvintus"krašt us.
Iš Vilniaus ų a*askvą išvežta 8.030 muziejinių eksponatų ir oi.O 'O kny- . 
įU. rJ.e dalykai liečiu baltgudiją... ' . >.
Vilniuje a. t Č'erniakovskio kapo pastatytas paminklas - obeliskas, •'•’alia 
jo palaidota ir kitų aukštų sovietų karininkų.

Sovietų spauda rašo,kad šią vasarą turėjo būti paimta ų stovyklas 
1.67>.0.)0 vaikų,pirmoj eilėj iš Pabaltijo.Ankstesnėmis žiniomis,iš Pa
baltijo turėjo būti išvežta 6'1.000 vaikų.

’i'.stijcs himnas pakeistas nauju,sovietĮneš . stijos himnu /Iš Vil
niaus radijo rytais tebegirdimas sietuvos himnas.../

Tvarkymas susisiekime •<emunu pavestas inž.Dernebrivcevui_ir inž. 
?roskuriakovui.-'są,Nemunu jau pradėjo plaukioti trejetas garlaivių: 
"'-'erniakovski","-‘aKsim -orki" ir dar vienas.“emuno navi ;acijąsį tvar
kantieji darbininkai esu suvaryti į specialų kolektyvą.

Cikagiškės "naujienos" rugsėjo 18 d. numeryje įdėjo straipsnį 
"LIKTĮjyOS PAuTIZ.-MI',' kuriame paduodamas oficialiai ordinais apdovano
tųjų "Lietuvos partizanų" sąrt ias.l'ame sąraše pacituota 4> apdovanotų 
jų "Lietuvos pa? tizanų:ipavardės ,kurios skamba visos panašiai,kaip:Podion 
Bukin,vasiljev,? ikitm, -jtreleov, vol.osenks, "Irome nkov,Dorf  e j ev, Zolotov, 
Aočkin ir tt.Laikraštis pastebi,kad jis pacitavo u ik trečdalį pavardžių 
paminėtų oficialiame apdovanojimo akte,be: ir kitos pavardes daugumoje 
tos pačios rūšies, .išimtys yra tik dvi; viena grupelė yra tokių pavarė 
džių,Kaip Solominas,Goldbergas, ;looha, -aienovičiue , -imelfąroas,'llezer; 
Kita grupele - Justas Pat ckis, Solomėja r-ėr:.s - ūčienė , liūdės. -'-ir-- . ,ifc~ 
čisl :vas Gedvilą,Jonas ^imkus,Lustas r.orsakas, Vlados Munk? Joe as Cvir-. 
sa ir kt.

Del šių dviejų pavardžių grupių laikraštis’ deda tokias pastabas. 
Dėl žydiškųjų pavardžių pastebima,kad jų vardai ir tėvų vardai paduo
dami taip;".jūiba,Chaimo sūnūs,3olominasr--anė-,Judelio duKt--., Slezer", 
tuo tarpu rusai /karie niekad uietuvos piliečiais neouvę/,ra -c'ii rusiš
ku būdu:"marp timo ne v ič Ivanovo estą nt in .lichailovič I ekov" Ir tt, 
Jiems nerašo tarpaskimono sūnūs"... Jei t’aTec¥Io ir Kitų "kaskvos 
ra-,aišio valsgytojų" /jų tarpe ..et mirusiųjų/ ųtra JKlm.', i ' partizanų" 
skaičių "..aujienos*' ma.o,kad jie ųtrau<ti tik tod.-l,kad n-do-ivo rasta 
kitų lietuviškų pavardžių įtraukti į tOKius sąrašus,o juk neošto-,! 
paskelbti "jįetuvos partizanų" sąrašą be nei vienos lietuviškos pavar
dės... tarp kita ko laikraštis pastebi,kad Lietuvoje vokiečiu laikais 
jokie komunistai prieš vokiečius nekovojo ir jokioje- po grindinėjo ko
voje del sietuvos Laisvės jie nedalyvavo.

Laiškai iš Lietuvos.
’’.•a jjienos" skelbia Ukmergiškių P.ir A. :nirų ir jų sesers .'i.Užku- 

relienes laiškus,rašytus š.m.liepos mėnesį.Viename laiške rašoma:"Paą 
rus naujienos liūdnos,nes iš mūaų brolių ir aeserų tarpo išskyrė liki-

f - -
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mas mūsų mylimą-brolį Kazimierą.Kazimieras mirė balandžio mėn.5 d. 
o kiti mes broliaii ir seserys,švcgeriai ir jų vaikučiai gyvi ir sveiit 
gyvename visi Rudžių kaine.Mūsų pusbroliai Raugaliai ir Kildišių ir 
Kildišių pusbroliai Petrlūnai išliko gyvi ir sveiki.’’Toliau rašo bend ; 
drais žodžiais apie Lietuvos nakenbėjimą nuo karo.

Kitame laiške kitas brolis rašo:’’Jabar pas mus naujienos tokios 
labai liūdna, kad nėra brolio Kazimiero.rer karą nukentėjoms,- paėmė 
arklį ir sudegė trobos.Rundžių kaime sudegė 7 gyventojai.^es gyvenam 
pas Povilą kartu su ^-alionija.Liekam sveiki.Sudiev , sudiev,bran jus tro
li.”

Trečiame sesers laiške apie brolio Aazimiero mirtį, jau aiškiau 
pasakyta: "Aš,-alionija,ir mano vyras Vladas,mano duktė Ona,Juozas, 
Bronis ir larytė sveikiname Jus.C mano senus Vladas Rusijos kariuomenė 
je.Išvažiavo vasario mėnesį.0 mano broliukas Kazimieras žuvo Rundžių 
lauke balandžio mėn.Ky d."-‘-ai beveik ir visas laiškas,dar pora žodžių 
apie sudegusias triobas.

Kiti du laiškai rašyti iš Šiaulių liepos 12 ir 15 dieną.Aprašia 
nėja,kad per karą viskas žuvo:beveik visą turtą išgabenę iš miesto^een- 
tro ą pakraštį,o išėję taip,kad centre būtų išlikę.o ten sudegė.Tačiau 
prašo nieko nesiųsti,sako ’’visko užtenka ',prašo verčiau taupyti pinigus 
kelionei ir atvažiuoti aplankyti...Prideda gale:"Jono Vitarto nėra,per 
karą dingo nežinia kur.Jis bėgė iš Šiaulių, - gal užmušo.Jaidamavičiai 
negrįžo dar,nors labai nori ir rašo laiškus /matyt,1941 metais išvežti/ 

nitą moteris iš tos pačios gimin..s rašo: "Aš nežinojau per dvejus 
metus,kur randasi mano sūnus.Buvo fronte,bet grąžo sveikas ir jyvas. .. 
Stasys mirė jau prieš pusantrų metų.Iš visos fcituzų šeimos Žagarėje ne
liko nei vieno... ir aš gyvenu kaime pas savo seserį,o 5±a į Šiaulius 
atvažiavau 5 dienoms raštinės dr.arbams kar > komisariate .Jau paskirtą 
laiką atidirbau ir rytoj išvažiuoju namo.*al aš persikelsiu gyventi į • 
Šiaulius,nes dabar aš ir Uenlus neturim tarnybos,o taip ilgai tęstis 
ne -~,ci le s’- •

La škas baigiamas žodžiais:’’.labai laukiame Jūsų žinios ir ra^uo- 
dos".

*'Vienybė'lspausdina tokį vieną trumpą laiškutį,po antrašte:’Ko
ki laiŠKai daoar gaunami iš Lietuvos” : "Jonas su saw. š.e.i.m? sveikina 
ir linki daug laimės ir gero pasisekimo.Liela:- šv > geri:'Sintautų .’•■ešida 
Broniaus nežinia,© Petrusė gyva,sveika.Sudiev,sač iev,mielas /vo ^-rėli 
ir sesute...Aš,Jonas ir mano žmona."

Laxkraštis prideda: ’’-‘-'ai ir viskas,kas tame laiške parašyta.Tuo 
tarpu Pivariūnai /laiško gavėjai/ atsimena,kokius laiškus giminės jiems 
rašydavo prieš karą,kai Lietuvos nespaudė okupanto jungas.

Žinios apie lietuvius iš kitur.
-dailininkas Dobužinskas susilaukė 7 D metų amžiaus.Jis dabar 

gyvena New Yorke,ir ne vieną karką to miesto teatrą puošia jo paruoš
tos dekoracijos/LAlC/.

-Rugsėjo 9 d.Londone lietuviai minėjo Tautos dieną.Buvo pamal
dos,kuriose dalyvavo pasiuntinybės personalas.Paskui buvo susirinkimas, 
kuriame kalbėjo .ministoris Balutis ir pasiuntinybės atašė Varkala,be to 
Amerikos karys Ant.UeĮkiš,kuris papasakojo apie lietuvius Vokietijoje 
ir Prancūzijoje.Susirinkimą s pasiuntė Anglijos min.pirmininkui rezo
liuciją Lietuvos laisvės reikalu /Iš "Išeivių Draugo"/. _ _ .

-Lietuvai IŠšaisvinti Centro Argentinoje pastangomis,ministerial 
Dr.K.Graužiniu! remiant ir globojant,buvo surengta įspūdinga Lietuvos 
Diena,kurios atgarsiai nuskambėjo po .platųjį pašau j į., lietuvių Aušrcę
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Vartų bažnyčioje Buenos-Aires ar kivy skapas^ dr. J. Aragon©, di del is Lietu
viu draugas.atlaikė pamaldas ir pasakė atitnkamą pamokslą.to pietą įw 
ko susirinkimas,kariame dalyvavo atstovai iš įvairią kolonijų ir skai
tyti pranešimai bei sveikinimai iš kitų Pietų Amerikos valstybių kolo
nijų. Pasiųsta plati telegrama prezidentui Trumanui.prašant Lietuvai 
užtarimo.^'anašios telegramos išsiųstos ir Argentinos, Brazilijos/'rug-' 
jaus prezidentams,Popiežiui,Angį i.jos min. pirmininkui,Prancūzijos 
sybės pirmininkui gen.de '■‘asile ,maršalui Cankaišekui .ūauados min.PinrB 
ninkama ir w.-Churchillui.Laisvųjų Suropos šalių vyriausybėms yra part;.,, 
tas platesnis memorandumas prancūziškai,o Dietų Amerikos valstybėms is
paniškai, ^emoraudimas išsiuntinėtas oro paštu.

Lietuvos Diena buvo plačiai išgarsinta Buenos Aires spaudos ir ' 
trijų radiofonų.Didžiausias dienraštis /La Prensa” įdėjo apie Lietuviu. 
Dieną piatų reportažą su plačiomis ministerio Graužinio kalbos ir tele 
gramų citatomis./Iš "Amerika"/.

-ot. d-r iškaitė rugsėjo JO d. NewYorko City Operoje dainavo net 
dviejose operose - "‘Traviata" ir "Carmen".

-Polina Stoškutė /Sroska/ City Cebter operoje dainavo vyriausią 
rolę "Parduotoj Nuotakoj".

P.Stankūnas rugsėjo JO d.Lew Yorke svarbę rolę atliko operoje 
”?.ruoadūras"k.ritikQs atsiliepimas pa lankus./"Vieoybė*1/.

-LAIC praneša:"Žinomas rašytojas.visuomenės veikėjasir patrijo- 
tas Ignas Jurkūnas--einius tik ką išleido švedų kalba naują veikalą - 
"Raudonasis Ivana Plinta".Dėl nenuiIštaros autoriaus veiklos siekiant 
atstatyti nepriklausomą Lietuvą,pereitais metais prieš šeiniaus ;imine.« 
Lietuvoje Sovietai griebėsi žiaurių represijų.knygą išleido žinoma 8 
Stockholmo leidykla Latur och hultur.Tos pačios leidyklos rūpesčiu 
kiek anksčiau buvo išleisti ir kiti I.Černiaus kūrini.?i,tarpe jų "Lie
tuvių kultūra" ir Kitos knygos.Naujas rašytojo veikalas rašytas velioa 
nies Roosevelto atminimui pagerbti.Nors veikalą tik spėjo-pasirodyti, 
pirmosios švedų spaudos recenzijos atrodo itin padrąsinančios, - tiek 
padrąsinančios,kad jau griebtasi išleisti veikalo anglišką vertimą. 
Naujame veikale yra arti J,.-j puslapių.V’eįkala apims laikotarpį nuo 
garsaus Ribbentropo - Molotove 19J9 metų susitarimo iki atominės bom
bos. pasireiškimo ir Japonijos kapit-f ravimo".

-Bendrasis Amerikos Lietuvių Fondas svsloia naujų'-’ -ų,-. p e. - 
boti tremtiniams,būtent - lietuviškų knygų rinkimo vajų.

-Rugsėjo 25 d. New Yorke Bill of Rights minėjime kcagreoO narys 
Alvin O’konski savo kalboje pareikalavo,kad sovietų įtaka būtu atitrauk
ta iš Balkanų ir Baltijos šakių.Jis pareiškė,kad laisvės teises yra 
užgintos Lietuvoje.Latvijoje,Estijoje Lenkijoje.Jugoslavijoje ir ei
lėje kitų valstybių,tačiau Amerikos kariai kovojo ir mirė tam,kad- 
laisvė galėtų viešpatauti tarp tautų. /"Amerika’-'/

Ritos žinios.
-LAIC paduoda New fORK TIKES korespondento pranešimą iš Londo

ne įvykusios xarptautinės “-ooperatininkų budėjimo konferencijos .kurio
je rugsėjo 12 dieną sovietų "kooepratininkų" delegarcije/ įteikusi 
pasiūlymą,kad Sovietiška Lietuva,Bovietiška *Jatvija ir Sovietiška Es
tija gautų teisę atsiųsti savo kooperatininkų atstovus į tą konferen
ciją,kaip nepriklausomos valstybės.kadangi pagal sovietų konstituciją 
jos tokios ir esančios... Rezoliucija buvusi patiekta latviško "kvis- ' 
lingo" J„1.Rene,Kurį rusai su savim atsivežę iš Maskvos.Sis pasiūly
mas sukėlęs Konferencijoje "milžinišką brūzdėjimą"/taip ssko kores
pondentas/ ir nusiskundimą,kad sovietai ir kooperaciją nori išnaudoti-
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savo politiniams tikslams, norėdami bent‘tuo keliu iššauti tarntauti 
nio pobūdžio pripažinimą dabartinei Baltijos valstybių teisinei pack- • 
šiai.Tie bandymai "atsivesti su savim nepriklausomas sietuvą. -jatvip.. 
ir istiją" buvę jau baltoje ir San Eranciske ,bet niekur .jiems tai pa 
vykę ...

-Komunistų laikraštyje "Vilnis" įdėtas fe.Butvilus straipsnis 
’'Palikime Lietuvą Ramybeje",kuriame prieštaraujama prieš svajones 
nuvykti apsigyventi ų Lietuvą seniems žmonėms,amžiaus baigti.

Jame rašoma:"‘L'ar ir tą turėtame suprasti,kad Suvienytos 'J e .ve 
jos turtingiausios pasaulyje,o tik įsileidžia mažą skaičių imigrantų. 
Tiesa,kad Lietuvoje nebus tie i dvarų, n-ei kumečių. Taigi nekurie mano, 
kad ten į metą kitą bus perteklius.-\r jie mano kad ų Lietuvą galės gi 
'ti virš u'ū metų seniai,kurie kitose šalyse dirbo J0-40 metų ir ve-, 
turtuoliams dirbdami prarado.sveikatą,grįžę Lietuvon gaus pensijas. 
•Likis manymas visai neteisingas,nes juk visose šalyse teikiama pašal
pa tik piliečiams,išdirbusiems ilgus metus šalyje.“et nekurios dirbtu
vės moka seniams pensijas pagal tą,kaip ilgai išdirbo toje įstaigoje. 
Todėl palikime ramybėje Lietuvą ir jos liaudies valdžią dabartiniu laik 
Jie ten geriau žino ir neabejoju,kad pagerėjus šaliai ekonomiškai,-jie 
neužmirš lietuvių,kurie norės grįžti į gimtąją šalį".

Apie tokius kurie norėtų grįžti Lietuvon gyventi,nūsiveždami savo 
santaupas ir pradėdami ten naują naudingą darbą,nutvyla nei aeužsimena, 
«--atytjdar labiau nori,-.:ad tokie Lietuvą "paliktų ramybėje" ir nepamaty
tų,kad ten dedasi;..

IVluSd PASTABOS

Jungtinių xautų Organizacijos statutas įsigaliojo.
Ratifikavus reikiamam skaičiui valstybių "San Francisco šatenų", 

Jungtinių. Jautų Organizacijos statutas š.m.spalių 25 d. įsigaliojo'. 
Atlikus paruošiamuosius darbus,manoma,kad naujoji Tautų Sąjunga pradės 
funkcijonuoti 1946 m.pradžioj .Jos būstinė bus Jungt.Amerikos ''alstybeše 
nors ligi šiol miesto vieta dar nenustatyta galutinai.

lai didelis vykis,ries nuo jo žymia dalimi priklausys ateinančių 
metų valstybių bendravimo keliai,taikos ir saugumo išlaikymas pasauly
je,o taip pat ir kiekvienos tautos bei kiekvieno žmogaus likimo bėgiai.

JTO statutasjlyginant jį su numarintosios T,S-gos statutu,nero« 
do,kad šešeri karo metai tautų vadovus būtų paskatinę drįsti daugiau, 
ideališkiau ir su geresne valia užsimoti sutvarkyti pasaulį pagal teis 
sės ir teisingumo principus.Birai ma s is,kad naujasis statutas turi dai
giau "realizmo", ir kad senoji f.S-ga buvo daugiau iliuzijų padaras 
tarsi tautų ir žmonių gyvenimas priklausytų nuo statutų, o ne tiek nuo 
našių žmonių gerosios valios.

oet gi JTS statuto "realizmas"yba kaip tik negatyvaus pobūdžio. 
Menkiems Didiesiems jis palieka Saugumo Taryboje agresyvią veto teisę, 
kuri buvo įtraukta ypač reikalaujant Rusijai.oi teisė leidžia niekais 
paversti bet Kurį nutarimą kuris pasidarytų vienai iš penkių didžiųjų 
valstybių nepageidaujamas.Antra vertus,ji netiesiogiu būdu sankcijonuo- 
ja neribotą didžiųjų valstybių diktatūrą tarptautiniuose santykiuose. 
Pagaliau ji leidžia Rusijai maišytis į kiekvienos■problemos sprendimą 
,kur tik ji panorės.nebent butų galutinai ir oficialiai susitarta^pasi
dalinti tarpe didžiųjų pasaulį įtakos zonomis,kas tačiau savo ruožtu 
griautų.patį San Francisco čarterio universlaumą...

Liūdniausia yra tai.,kad JTO pradeda funkcijonuoti be Lietuvos ir 
kitų rtaltijoe jralMtyaiu,-ė<ai .wdn .kari nflu ja"tcj singas ir pastovios tai-
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kos” organizacija pradės savo gyvenimą ir darbus iš karto nuo ■ 
tumų toleravimo,faktinio smurtų ir sutarčių laužymų pamiršimo , p<.m.i,5.; 
mo teisių išprievartautoms tautoms atsistatyti savo laisvę ir vaistyk 
nę nepriklausomybę .-■alia to,iš karto nevengiama žengti daug didesnės 
hipokrizijos kelių tai buvo praktikuojama pirmaisiaš Ženevos Taut'. ■ 
gyvavimo metais:Jungtinių tautų Or-jos nariais priimamos kaip suvergiu Į 
nūs partneriai Baltarusija ir Ukraina,dėl kurių '’nepriklausomybės" ar 
’’tautinio charakterio" iliuzijų gali turėti nebent tie, kurie yra 
sunkiai išaiškinamų priežasčių sąmoningai užsispyrė gyventi ’ 'te.• • n%us 
ir pastoviosios taikos" iliuzijų pasaulyje.

JTO pakto preambulė tačiau 7 Įsoms pavergtoms ir r .u skriaust ome po.- 
toms teikia Į randas moralini ginki.? ir toliau nepalūžtamai koteot . ui 
tautų Laisvės ir toisinguiac įgyvendinamo prievolę,draugu demaskuoja;-..- 
kai kurių didžiųjų hipokriziją ar pasibaisėtiną veidmainiavimą.At 1 < 
JTO pirmuosius posėdžius,vienu ar kitų būdu,viena ar kita forma ,ne’ ■ . .-r- 
tų trūkti ueicjtų reikalavimų balso ir dėl Baltijos valstybių neprikla.’ 
semynės atstatymo.

oenkijos įvykiai - Lietuvos pėdomis,
■Sovietų Rusijai ų kiekvieną Lenkijos vaivadiją įvedus neribotus 

raudonosios armijos kiekius ir faktūrai sovietų, generolams perėmus vie
šosios tvarkos kontrolę -Lenkijoje,užsieniuose galutinai subliūško propa
ganda apie nepriklausomos Lenkijos tautinės vienybės vyriausybes "suvere^ 
nų' charakterį..Bet kadangi dabar hipokriziją yra labiausiai išplitęs 
vaistas migdyti taut .ms jų rupesčiuoru-gtai Varšuvos vyriausybės atstovam 
tebeleidžiama įvairiomis progomis ir net tarptautinėse konferencijose 
skelbti skelbti,kad Lenkija ir toliau tebelieka nepriklausoma valstybe 
ir veda "normalų atstatymo darbą".

Dabartiniai Lenkijos įvykiai yra tik antra ir maža kuo tesiskiriar. 
ti sovietų metodų versija vasalizucti kaimyniniams kraštams,kaip tad bu
vo padaryta 1940 m.Lietuvoje ir kitose Baltijos valstybėse.‘"enkija,sto 
vėdama pakeliui į erlyną,bnvo nuo praėjusių metų rudens sėte nusėta so
vietų kariuomenės "įgulomis", o dabar j on įvesti papildomi neriboti, sovie 
tų kariuomenes kiekiai - "kovai su banditizmu"' ir 1.1. Lietuvoje nuo 
19)9 m. jalo taip pat buvo įvestos sovietų įgulos,o 1940 m .birželia l.S \ 
įvesti papildomi neriboti so ,ietų kariuomenės kiekiai ’’Lietuvos-SBLR 
draugingumo ir tarpusavio pakto normaliam funkcionavimui garantuoti’’. 
Jie baigėsi komunistų vadovaujamos vyriausybes priverstiniu sudarymu, 
falsifikuotais "rinkimais" ir pagaliau valstybės inkorporavimu į SoSR, 
Atsižvelgiant į evetualų tarptautinės opinijos pasipiktinimą ,of icia i.šas■ 
ir formalaus Lenkijos inkorporavimo y SSSR tuo tarpu greičiausia b.eb r 
teikiama,pasitenkinant jos f akt i. a okuoacija, *’aršuvos •’■onrinistu ve J.. 1
jamai vyriausybei paliekant misiją "naujajai ė-uropa: " L? 1 rr rr:r ■;> sd* 
liui reprezentuota venkijos ’'nepriklausomybę”. Visokiu. teigi da
bartiniai Lenkijos įvykiai vaizduoja preliudą į 1940 merų tu vos ir 
kitų Baltijos valstybių likimo reguliavimą.

Amerika ir Rusija
Pasaulinėj opinijoj išsikristalizavo nuomonė,kad JAV ir Sov,Rusija 

dabar sudaro dvi pačias didžiausias pasaulines pajėgas ir du polius.nuo 
kurių santykiavimo priklausys artimiausieji viso pasaulio politikes,ūkio 
taikos ar Karo evoliucija.

Nuo uondono konferencijos kracho daugiau buvo registruojami faktai 
kurie žymėjo tų dviejų valstybių politikos interesų poziciją beveik vi
sais pagrindiniais klausimais.Tada pasigirdo balsų net pie naujo būsi
mo karo galimumus.Stambieji nesantaikos punktai iškilo dėl politikos -Jh-
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ponijos atžvilgiu ir paropoję - del padėties tfalksnuošė ir aplamai ■ 
centrinė j JJurbpo.j .1 iškė jo ,kad ir atominės bombos monopolio reikalas 
sukelti rimtų diskusijų.

Per tą laiką Amerikos politikoj ir viešojoj nuomonėj buvo nzre, 
truota eilė aktų ir nuomonių,dar daugiau pabrėžia-čių amerikiečių, sov ■ -• >■ 
tų prieštaravimus.-^rezidento xru-aano pasiūlymas kongresui palikti vien-: J 
rių metų privalomą tarnyoą ^vertintas,kaip Am-rikes pasir Simas palaikų 
ti ginkluotą taiką ir kaip ryškus nepasitikėjimas ateit imi.trumano.kalt• 
"naivync Pieną”,paskelbusi antrą Atlanto Parterio T,ersi j <, taip pat rod-, 
kad atitinkamai aplinkybėms išsiplėtojus,Amerika,dar -,ali suvaidinti lę 
miamą vaidmenų,stengiantis įkurti pasaulyje ir Europoje tvarką,kuri pa,.-- 
liūtų sovietinių okupacijų toleravimą'.get išmetus sąšlavų dėžei? pirmąj 
A tlanto č&rterų,antrasis papildytas jo variantas nebesukelė tiek sup'hif 

. mejimo/vpač kad Trumąnas pasitenkino iš naujo paskelbęs Amerikos po' ?. 
kos idealus,bet nenurodęs realių ir konkrečių pr iemo.ių, kuriomis tų vle 
alų x-gyvendinimo bus siekiama.irumano punktuose yra prieštaravimų ir 
koasekvencijos,pav.Am ,rika skelbia neoripažįr.sianti nedemokratinių ar 
išores įtakoj atsiradusių vyriausybių viename ar kitame krašte,bet ji 
nutyli,kad tokiu atveju butų logiška nepripažinti visų nedemokratinių 
valdžių ir ypač tokių,kurios jėga steigia nedemokratines valdžias kaimy
niniuose kraštuose ir t.t.

Kėlė susidomėjimo ir anglų bei amerikonų pasiteiravimai dėl sovie
tų monopolizacijos prekybos susitarimų su kaikuriais Balkanų kraštais. 
•Aišku,kad tai būta daugiau politinės,o ne vien ekonominių interesų ska
tinamos opozicijos sovietų oenetracijai į Europą.bet vėliau dėl to ap
rimta ir pasitenkinia 'kaip atrodo/ sovietų patikinimais,kad jų sutartys 
su Balkanais an^lo-sa'ksų ūkinių interesų nieku neužgaosiasčios...

Kreipta dėmesio ir į Lenkijos ųy.kius,ir į sovietų stambių karinių 
pajėgų palikimą Europeje/Austrijos zonoje minimas net 600.000 raudonar
miečių skaičius.../ ar naujų koncentravimą Turkijos pasienyje.

?o -Trumą no kalbos,v ak.Europos spauda del viso to statė klausimą.
- karas pasibaigė,JTO kuriama, - bet kodėl vis dėlto tarpe "didžiųjų" te

beviešpatauja toks nepaąitikėj imas,nerimas,ųtariaėjima i,kodėl nėra' bent 
tokios nuotaikos,kaip buvo 1913-BO metais...Bekomunistiniai prancūzai 
gi nuolat kelia klausimą /atrodo,paties užs.reik.ministerio Bidault su
gesti jonuomas/: koiel tik rusai gali rūpintis savo ateities saugumu,sudap' 
rinėti sutartis su kaimynais,Laidyti juos savo įtakoje,kurti sąvajį ”cor-5 
don sanitaire", - o vakaruose,kai. tik dėlto iškyla projektai,tie patys 
rusai tuojau ima šaukti,kad tai pakenks taikai,kad kuriamas "priešsovte - 
tinis blokas”,kad nenorima nuoširdaus bendradarbiavimo tarp "didžiųjų”..J 

iSipje nerimo ir nepasitikėjimo atmosferoje pačiu pastaruoju metų 
tačiau tenka užregistruoti ir priešingą/ tendenciją,kurią,kaip atrodo, 
anglosaksai vėl ryžosi ypatingai pabrėžti. Byrnes pareiškimaikad Amerik • 
nefavorizuos j-skio sąjūdžio -‘-’alkanuose ir rytų Europoje,kuris būtų nu
kreiptas prieš SSSR,labai patiko sovietams.Stalinas,atrodo,bus atsakęs 
ų i'rumano slaptą, laišką - labai dideliais patikinimais, jog sovietai va
rysią taikingą politiką ir niekur nekenksią Amerikai josios įtakos zo
noje. ..

Amerikos diplomatija ir politiniai vadovaujamieji sluoksnį ai,kaip 
iš dau ;elio atvejų atrodo,sovietų žodžiais pareiškimais dar vis labai 
tiki ir ima Juos už- gryną pinigą.Visuotinai tvirtinama, jog už taikingą ii? 
glaudų bendradarbiavimą su sovietais ypač stipriai pasisako stambieji 
Amerikos kapitalo -pramonės ir prekybos - sluogsniai.Jie,mat,tikisi pa
daryti su sovietais didelius ir ilgalaikius biznius,Šitokių vilčių nai
vumo jiems dar negali sugriaut/ jokie ^vgiiinentai -Antrą vertus, ir augių
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konseravtorių spauda pastarosiom dienom prad -jo--varyt i keistai pabrėš < 
a pro pa gandą, kad reikia pagaliau parodyti daugiau nuo:irdumoi ir par-.

tikėjimo sov.Rusijai;nes priešingu atveju soviRusija irgi nerūdysianti 
pasitikėjimo vakarų demokratijoms...

jjendrai suėmus,anglo-sa*sų opinija forsuotai skatinama vėl pair; 
kiaa nisiteikti Rusijai.Diplomatų pareiškimai ir kai kurie aktai akomp.. 
nijuoja.Ar tai ''ra tik užsimojimas ištrinti nerimą ir itin blogą įspvč 
po Londono konferencijos kracho,ar tai yra naujas apsisprendimas dar 
kartą pamiati po kojų v šokių buvusių ar-naujai skelbiamų "čarterių" be 
punktų" nuostatus mažoms tautoms ir naiviesiems paguosti ir nuoširdžia; 
mėginti įkurti naują pasaulinę santvarką,atiduodant šio karo laimėjimų 
liūto dalį Sov.Rusijai, - tikslaiu pabadys ateitis„.ziuo metu reikėtų s 
saugotis daryti griežtas ir kategoriškas išvadas iš tų visų labai nei
giamų ar labai teigiamų pasisaKymų Sov.Kusijos atžvilgiu,nes jie atslv 
da ir šiuo metu dar labai svyruojančios konjuktūros,kuri nuolat kinta ■ 
kuri ’"aizduoja tikrą dramą,- iš vienos puses,tarp žmonijos tikro nenoru 
vėl sugelti naują karą,ir iš antros pusės,tarp protingų vyrų aiškaus 
susivokimo , jog dabartine padėtis negarantuoja nei pastovios taikos..’.ei 
vaisingo ir visiems naudingo tarptautinio bendradarbiavimo pastovesnei 
žmo; ijos gerovei ir ateičiai susikurti.

Konstitucinė Asamblėja Prancūzijoj.
Visuotiniai Prancūzijos rinkimai parodė didelį moralinį ir forma

linį gen.de Gaulle rezistencinės politikos laimėjimą ir pasisekimą oran 
cūzų visuomenėje.Referendumo laimėjimas,pagal kuru daoar išrinktoji Asą 
blėja turės 7 mėnesių laikotarpyje savarankiškai išdirbti naują valsty
bės konstituciją,bet kuri nebus apsoliueiai suvereniška,parodė,jog kraš 
tas dar nėra tiek suradikalėjęs,kaip pranašavo komunistinė propaganda, 
agitavusi priešingai gen.de ^aulle pageidavimams už Asamblėją su visiš
kai suvereninėmis prerogatyvomis.

Sakome,kad tai buvo normalinis ir formalinis de Gaulle politikom 
laim.jirnes ypač del to,jog gen.de Gaulle nesirėmė ne viena partija,o 
visų partijų koaliciniu bendradarbiavimu.baigi fsstinai viskas ii<o po 
senovei tik pačios partijos daugiau ir kai kuriais atžvilgiais sensaciu 
gai išryškino savo tikrąjį svorį visuonmenėje.l'rys partijos Asamblėjoj., 
maždaug lygiomis /komunistų partija vis dėl to atstovų skaičium:*, iški.’>■ 
į pirmą vietą/ pasidalinta tris ketvirčius vietų,komunistai,socialistai 
ir IVRf' /katalikai su socialistinėmis tendencijomis/

Labai žiauriai nukentėjo radikalsocialistų partija,tapusi dabar 
nedidele grupe.Aiškinama dėl to,kad ji išėjo su ūbaisiais prieš de C. avi. 
liniją,flirtavo su komunistais ir savo kandidatų tarpe išstatė iluenchen 
politikos autorius - .Galadier,kuris nė nebuvo išrinktas.Herriot,kuris 
ouvo išrinKtas tik iš likučių etc.Dešiniosios partijos besudarys tik ke 
virtadalį naujosios Asamblėjos.Jos rodo tendencijų susigrupuoti į vieną 
junginį aplink Marino "Respublikonų uniją ir sudaryti vieną nacionalinę 
dešinės partiją.

Belaukiant naujos vyriausybės sudarymo trijų didžiųjų laimėtojų 
koalicijos pagrindu,pasak tina,jog visų jų proklamuojamą bendradarbiavi 
mo bazę sudaro C.N.R /Rezistencijos Tautinės Tarybos/ programą,kuri bu
vo slaptai paskelbta dar vokiečių okupacijos metu,tada pirmininką jjant, 

* dabartiniam užs.ministerial katalikui Bidault.Jisos partijos oficialiai 
principe tą programą rėmė,tai,gi,teigiama dabar,kad tauta rinkimais irgi 
už ją pasisakė ir dabar reikia ją įvykdyti.

C.U.R. programa labai plati,bet šiuo metu tebėra įdomiausia jos 
ėKonominė ir socialinė reformų dalis.Ji reikalauja prancūzijai išplėsti 
demokratąos ir gilesnių sopiaiinėa truktūroa reformų.Ekonominėje plotme

19

gen.de
gen.de
gen.de


-20 -
je ji pasisako už įgyvendinimą tikros ekoneminės ir socialinės de-roka .< • 
tijos,pasali .ant trustus,ekOHcmif4 socialinį, agrarinį *!feod-. lizmį" * 
ūkio 'rikiavimą pagal valstybes išdirbtą pieną,atsiklausus visų gamyba?, 
šakų,kaip energijos šaltinių,kasyklų,draudimo,elektros,susisiekimo įmo , 
ni^ibenkų nacionalizacijos j gamybos,pirkimo ir pardavimo kooperatyvų iš
plėtė j imo įdirbančiųjų teises dalyvauti įmonių administracijoje ir ūki
nėj direkcijoj .Toliau skelbiami įvairūs obalsia 1. žadą pagerint? gyven
tojų ir ypč dirbančiųjų socialinę padėtį, darbo • i?- r. oJIsiu teis?,sijų 
suderinimą su vertingo gyvenimo lygio reikalavimais nepriklausomumo sin 
kalinio padėjimo laisvę,įvairiopą socialinį draudiku,žemės ūkio darbi
ninkų ir Valstiečių būklės pagerinimą,senatvės pensijas ir 1.1 iarp kV 
ko amnimas ketinimas išplėsti poli Lipęs-, socialines bei ekonomines teise 
kolonijų čiabuviams gyventojams.

■f CNR programa atdodo visiems priimtina,kol ji skelbia obalsius, 
bet nenu.-'odo priemenių ir- metodų jiems įgyvendiuti'.Tuo dabar turės susi
rūpinti busimoji koalicinė vyriausybe .Socialistą i. ir komunistai,prita? 
riant kai kuriems darbo sindikatams,oeūdrą kalbą greit surado,bet sun
kesni pasirodė susitarimai su MPR.v.at,šią partiją kairieji neneri pripa
žinti irgi kairiąja,tvirtindami,jog po jos sparnu esą užsimaskavę kai 
kuri socialinė ir klerikalinė reąkci-ja;MRP griežtai atmeta tokias insi
nuacijas ir kiekviena proga pabrėžia savo- sočia1, inių "kairumą".■'■'rijų 
pertijų nesutikimai užsienio politikos,laicizmo,nacionalizacijos metodų 
kariuom.nės reformų atžvilgiais yra jau visai nepaslepiamai ryškūs,Tam 
turės būti surasti kompromisai.

•jrųžtant prie partinio pasiskirstymo,tenka dar pažymėti,jog komu
nistų pravedusių virš 27 0/0 atstovų Asamblėje,sustiprėjimus yra dide
lis ir įsidėmėtinas,atsižvelgiant šios partijos disciplinuotą ir propa
gandinį. lankstumą,viršijantį viršijantį neregėtos demagogijos ribas.Tš 
socialistų buvo laukiama didesnio laimejimo,bet tas jiems nesukliudo 
per ateinačius septynis mėnesius likti kaip ir jungtimi tarp krašturinės 
Kairės ir Centro.Sensacingiausias buvo 1V.RP - katalikų - laimė.-imas,ku
rio niekas iki tokio laipsnio nesitikęjo.Už radikalią šios partijos soc 
cialįnę programą ir tam tikrą jos aukštą moralinį prestižą balsavo di
džiuma rinkėjų,kurie tik nebuvo komunistinio ar marksistinio nusistaty
mo.

šitoks katalikų /kad ir kairiųjų/ laimėjimas tradiciškai laicis
tinėje Prancūzijoje iškelia daug naujų ateities problemų ir aliuzijų 
dėl galimo klerikalizmo grįžimo.^et bent šiuo metu A?RP,atrodo yra pasi
ryžusi šiuo atžvilgiu būti atsargi ir pasitenkiūti minimaliais reikala
vimais, klerikalizmo riebiems Prancūzijoje iš viso yra įgavusi kitokį 
aspektą nėję buvo kaikurj.nr.ae kituose Europos kraštuose .Menas pran
cūzų r-o-ytojas Fraęais Aioriac savo str. apie klerikalizmą /Figaro,28.X./ 
ta*P kitko rašo."Osservatore Romano" /Popiežiaus organas/ nėra mums tai 
kas kitiems yra "Pravda" ir "kresnąją Zvezda"... Jis pažymi,kad valsty
bėje,kur yra tiek.daug visokių tikėjimų ir teologijų,reikia,kad valsty- 
bestovėtų nuošalyje nuo vienos kurios doktrinos ar kulto sferos,ir jis 
tiki,kad tuo atžvilgiu ,-.lRP šefai tikrai nebus kvaili... MR P nėra konfe
sinė partija ir tokia nesiruošia būti."Panaudoti krikščioniškąjį tikėji
mą žemiškosios dominacijos tikslam,o jiems yra pasibaisėtinas prieš kurį, 
jie nuolat kovojo.Jie žino ir visuomet žinoju^kad tai yra pavojus,gre
siąs ne tik visoms religijoms,bet ir visoms ideoi<.jj, joms.. . Būti kleri- 
fcaliŠku,tai reiškia - nukreipti religiją nuo savo tifL^jo tikslo,tai 
reiškia daryti iš jos laikinės dominacijos įnagį, ■‘•’ai. taip pat vc-ąškia 
panaudoti revoliucinį, tautų tikėjimą ,idai.t patenkinti imoerijų galius 
valią'. ,. .
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Kokios yra bendros prancūzų rinkimų rezultatų išvados ir kokicr 

galėtų būti pamokos visiems kitiems.
Jie paroda,kad šis kraštas nori kažko naujo ir modernaus,ir pir

miausia nori,kad skelbtieji išsilaisvinimo kovos obalsiai būtų pritc. 
kinti gyvenimui.Jie parodė,kad socialinės politikos srity kraštas yra 
labaisukairejęs,kad konservątyviniai elementai yra apglumę netekę seno 
jo gyvybinio arba,kaip Radikalai,muistosi be vairo ir krypties.dešinių 
jų elementų pralaimėjimai neišvengiamai darė Įtakos nesenos Potaino, 
•uavifLio ir kt.kolaboracionistų bylos; be to .kairiojo sparno propaganda 
būvy žymiai stipresnė ir aprūpinta gausesnėmis priemonėmis,ypač laikrao 
čia«‘s.^abai sunki ekonominė padėtis,maisto ect.trukumai mases stumia į. 
kraštutinumus.

Lietuvio akimis,tų visų radikalių socialinių pro^ęramų laimėjimas 
turįs ryšio su bendrąja masių sukaitėjimo nuotaika nuropoję,būtų grei
čiausiai visai,kitoksj jei toms masėms tektų kad ir trumpą laiką pagyvc. 
ti.pavz.,komunistinės diktatūros praktikoje.Vengrijos rinkimų rezultata: 
kur laimėjo aiškiai socialiskai ir politiškai antikomunistinės grupes, 
rodo,kaip nusiteikia kraštas,kai jam tenka truputį. • iš arčiau pažinti 
maskvos sistemą.

i'ad lietuvis.komentuodamas vienų ar kitų rinkimų rezultatas vie
noje ar kitoje šalyje,visu met turi stengtis vertinti juos olaiviai,at
sižvelgdamas ų visas sąlygas ir pagal savo tautos išlaisvinimo principo 
interesus!.10 požiūriu mums irgi galėtų pirštis išvados,kaip pavyzdžiai:

1. prileistina:kad ir mūsų išsilaisvinusi tauta sieks kažko naujo, 
kitoniško geresnio ir protingesnio.^et tai bus ne būtinai tos pačios 
programos,kurios dabar žavi tautas,nepažinusius komunizmo ir radikaliz
mo praktikoje;

2. mūsų atgimimo programa bus ir turės būti rašoma daugiau sava 
galva ir nuosavais patyrimais beiimpertyvais.kilusiais iš originalios 
musų krašto interesų padėties.Jai ir pas mus kils reikalas vengti mažų 
partijų ir grupių .mėginant iškristalizuoti ..edau ,elų stambių politinių 
socialinių susigrapaviaų,kaip kad dabai* pastebima 'Zakarų Europoje'.

3. mokius Kas turėtų dentimentas,mums netenka nei liūs.i, ei džiau 
tis,jei viena ar kita socialinė ar ideologine grupė svetimose valstybė
se užregistruoja stamoius laimej iraus,ar Juo Labiau tuojau reikalauti, 
kad ir mūsų išsilaisvinimo sąjūdžių grupės.be atodairos stengtųsi "pri-J 
siderinti" prie paujų konsteliac1jų.konsteliacijos susidaro ir vėl pas! 
keičia.-c mūsų politinis išsiauklėjimo postulatas santykyje su užsieniai 
visuomet turi likti vienas ir tas pats, - žiūrėti.ką ir kiek vienos ar 
kitos sroves laimėjimas užsieniuose .gali orisidėti prie mūsų kovos už 
teisės laimėjimą ir nepriklausomos Lietuvos valstybės atstatymą.

tam tikslui mes biuriamės į daiktą - visų srovių,visokių pasaulė
žiūrų žmones,kuriems svarbu Lietuvos valstybės atstatymas ir laisvės 
grąžinimas musų tautai.-'er šią prizmę mes analizuosime boi vertinsime 1 
didžiumą vadinamosios užsienio politikos ar kitų kraštų vidaus gyvenime 
ųvykių.Kitoks metodas ar kitokių postulatų pasistatymas šiuo metu mums 
būtų per didele prabanga,jei nepasakoti - pavojinga ir kenksminga prabi 
ga.

- ooC'oo
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