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BALTIJOS VALSTYBĖS JTO' DEBATUOSE
Rugsėjo 25 ėU respublikonu kandidatas i JV prezidentus sena

torius Robert A.TAFTAS Tacomoj pasakė kalbu, kurioje kritikuodamas ■ 
JV vyriausybės nuolaiduma sovietams primina ir Baltijos kraštams pada
ryt® neteisybę. Jis kalbėjo:

"Nuo Teherano mes pamažėle apleidom daugumu idealu,nusakyt® 
Atlantoichartoje, taip kad šiandien daugelio iš j® jau nebeįmanoma pasiek
ti. Lies laimėjom karą, bet pralaimėjom taika... JV vyriausybė, matyt... 
nė neužsiminė.. Kad-Lietuva, Latvija ir Estija pagal^tlanto chart® turi 
teisę į ju suvereniniu teisiu ir savivaldos-atstaiym®".

JTO politinėj komisijoj Višinskiu! pareikalavus, kad iš Graiki
jos batu atitrauktos amerikiečiu ir britu karinės pajėgos, JV atstovas 
H.JOKNSONAS spaliu 13 d- ironiškai pareiškė:

"Aš čia noriu pareikšti didžia pagarbą Sov.S-gai. Aš žinau tris 
mažas Baltijos šalis, kurios kadaise buvo žydinčios demokratijos; 
aaBar~i5"f.en“negĮr3’CTi_E5“gypfeI52iin6_apie"EoEiu5“norš-neraEūmūs7 Sov. 
S-ga tikrai Įgyvendino taiką ir ramybę tose šalyse".

LALO, šiąs žinias, paskelbęs , priduria: "Ęemokratijiis .pasaulis . 
jau atbunda. Po žodžiu paprastai eina darbai".

Kandidato 'į ji prezidentus' gubernatoriaus Dewey
pareiškimas BALF’ui -

Thomas 3.Dewey , New Yorko valstybės gubernatorius ir'vienas iš 
g^imu respublikonu kandidatą į JV prezidentus, rugsėjo 27 d. paskelbė 
tokį pareiškimą ryšium su BALI”'o rinkliava lietuviams tremtiniams šelpti:

"Aš esu laimingas, galėdamas šiltai pasveikinti BALF’b" globėjus 
ir rėmėjus jo rinkliavos spaliu 2,3 ir-4 d.d. proga, Jū,s» užsitarnavot 
pagarbos ir sveikinimo už jūsų sėkmingą veikimą per pastaruosius trejus 
metus šelpiant ir finansiškai remiant daugiau kaip 75-000"lietuviu, iš- 
bastyt® po Europą, įidesne' kaip 2.000.000 doleriu suma. Dera prisiminti 
baisi® rykštę ištikusi® tuos tremtinius, išguitus iš tėvynės-, kuri 
dabar kenčia po beatodairio totalinio režimo jungu. J® 75-000 dabar 
ieško skurdaus pragyvenimo sugriautos Europos barakuose tarp Baltijos 
ir Adrijos; jie yra benamiai, nuvertinti, be teisiu ir dažnai be duonos 
kąsnio. Aš esu tikras, kad Jus® kreipimasis į New Yorko gyventoju dos
numą susilauks užtarnautos gausios paramos".

Višinskis neatsakė i LAIO^direkto'riaus šdv-KLjur-
gelos klausimus

Višinskis save garsioje spaudos konferencijoje New Yorkė rugsė
jo 26 d. pusantros valandos rusiškai plūdosi ir,, kaip liudija LAIC di
rektorius adv. K.Jurgėlf. (kuris kaip prie JTO akredituotas spaudos at
stovas taip pat toje konferencijoje dalyvavo), "amerikiečiams bei-ki
tiems atidarė akis" ir tiems, kurie dar nežinojo bei netikėjo, "Visame 
nuogume pademonstravo, kokia baidyklė tas Ryt® alijantas ir nužmoginto
bolševiko tipas”.

Tačiau Višinskio smarkumas išgaravęs, kai spaudos atstovai api
bėrė ji aštriais klausimais. Jis išsisukinėjo, vengė atsakyti, atsaky
tina nukreipdavo visiškai kita kryptim. Veik pusė korespondentą pasipik
tinę išsivaikščiojo "konferencijai" dar neįpusėjus, Višinskiu! piktai
1 išeinančiuosius dilbčioįant.
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n-tas Julius Lpsteinas pa] 
liuSio-ruasė.-io ,m. Molotovai

Dražė Višinskį
-____f -- _ . ,._„ - ■ . _ š~sū_BiEQent-

ropu nasiraSė s lapt as - su^žr^iPc Višinskis tip su^arfiiiji ,n.ėi paneigė > nei 
5afHr^iEo7‘*¥iE"ilbTSaor,r?rSaElstus!’ ir visus tuos,-- kurie, apšmeižt Sov.

’■. ’’Š-gą.., - Prancūzu :'ie- J®>nde" -korespondentas prarcuziSitai pasiteiravo,kaip
■ sovietai, suderina tokias priešingybes - patys-šneka apie .tautą savitarpi 
‘.’sūsi-oratimą- ir vidaus- lais-Veš-, c savo pš-liečiams-ir. svetimšąliąms neisi- -.

ūžia" laisvai-judėti tarp-Sovls-gos ir išorio pasaulio. Višinskis neatsakė,
■ pareikšdamas'nemokąs prancūziškai. "Le- Monde" korespondentas. paskum.pik- 

' 'tinosi Višinskio veidmainyste, .nes jis. prieš ana karą Prancūzijoj buvęs
■advokatas- ir puikiai -mokęs prancūziškai.

Višinskis -neatsakė į daugiau kaip 20 klausimu tarp kuriu buvo 
trys LAIC direktoriaus adv.K.Jurgšlos rastu pateikti klausimai^ 
'----------- Visumoj' Tamsta' -pareiSEel, kaa svetimą ka
riuomenių buvimas ne Priešo kraštuose--nepateisinamas’. Kocėl-Sov.S-ga te— 

valstybėse -.Lietuvoje, Lat-

- i Sibirą yra sovietu ūku
sį kraštu ekstermineoijos to

rn.Rygoje, Latvi j oje..tuo metu-, 
ir užėmė Paryžių?1'

belaiko savo ginkluotas pajėgas:- neutraliose’ 
vijoje ir Estijoje?:

' R. Ar nepaliaujamos įmonių dappr-taci 
nacinio valdymo metodas, ar planingą okupuė. 
litika?

3- Ką Tamsta veikai 1940 m. birželio
4in« 4-rviavo nėr. Prancūzi .1 ~

ALT SŪVAZIAVIIZO REZOLIUCIJOS A-, . - '1 j
1. pareiškimas dėl padėties , '

’•Amerikos Lietuviu Taryba, savo-mėtiniame posėdy, -1947®.spaliu9-
10 d-d .Vašingtone,išklausiusi" Vykd„Komiteto, bei .įvairiu ” ppisiją.metinės 
veiklos pranešimus ir aptarusi ’tarptautines , buiiles-raipą, su: visišku pa
sitenkinimu pažvmi , .kad tiek musą krašto vyriausybės ■ poli „ika,- „i.ek rifis’ą 
natriotingoš.ios" visuomenėsnusistatymas nentikrypo-jnuo Tgis.ingunp-r Teisė
tumof -Žmoniškumo -ir Lemokratybes -dėsniu-. --aT daugiau,- musu, vyriausybės 
politika .nusistovėjo, sustiprėjo. ir pagyvėjo bekovojant - už teisingumu pa
remtos-’taikos įgvver-tinimą. Slūsu visuomenės ,k bingumas lygiagrečiai su
kietėjo, suteikė' suderinto2 veiklos patyrimo,. .pasireiškė dideliu -veiklumu 
ir ducsnumu. •

- Ne,gana-to, savo ne,atlaidžioj e kovoje už teisingumo Įgyvendinimą 
ir laisvos, nepriklausomos’, demokratinės Lietuvos valstybės atstatymą, 
mes susilaukėme kitataučiu bendradarbiu ir talkininku.,’ vlienkart auga, 
jungiasi ir stiprėja didžioji-pavergtą tautą ir ju draugą Amerikoje koa
licija. -T’ctalitari-’cinką puolimas apjungia oemokratinią oąisvią siekian- 
Sias tautasvieriingai kovai už išsilaisvinimą. Ginkluotoji kova bei pasy
vus pasipriešinimas auga ir stiprėja visame plote tprp Baltijos ir-Vidur
žemio jūrą, tarp Atlanto-, ir Tyliojo- vandenyną.- Rusijos; žmonės, irgi siekia 
išsilaisvinimo. ■ .-: .

Si būklė .badrasiha -išsilaisvinimo ■ viltis'-Europoj ė ii?,Azijoje, ir 
. reikalauja’iš mūsą visuomenšs'j.ūar gyvesnės paramos.- savo vyriausybei, savo 
' vadovauj.ari'tiemš organams ir didesnio .dosnumo. Artinasi lemiamas laikotar
pis-,, kuris nuspręs žmonijos kertu ir lietuviu tautos-, ateitį ir .likimą.

'Amerikos Lietuviu Taryba dėkoja višu'orrienef už ligi’šiol' jai parody
tą pasitikėjimą, už moralinę ir gausingą- materialinę p-ramą. Pirmajame 
Lietuvai 'Gelbėti 7ajaus-etape visuomenė suaukojo virš,šimto tūkstančiu 
del.erįą. SU 1’948 m.-sausio iū. prasideda, antras šio vajaus laikotarpis.

A..L.T. ragina.visus skyrius, ir komitetus Kolonijose sukrusti, su
sitelkti' naujam veikimui, patrigubinti-savo pastangas Taikai laimėti.
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2. Pareiškimas. tautai tremtyje
Amerikčs Lietuviu Taryba savo metiniame posėdy Vašingtono, mieste, . 

1947m'.spaliu 9-10d.d.,išklausiusi pranešimus anie moralinę 'ir materia- : 
linę Lietuvos tremtiniu būklę Vakaru Europoje ir apie VLIK*o vadovybėje- 
vedama Lietuvos išlaisvinimo veiklą, siunčia kankinės Lietuvos vaikam’ 
tremtyje savo sveikinimus.

Lietuviai amerikiečiai didžiuojasi nepalaužiamu tremtiniu tikš » 
jimu, kovingumu ir vieningumu nelygioje kovoje prieš tironus, kurie lai
kinei paveržė iš ju Tėvynę, laisvę, žmogaus teises ir nublbškė Lietuvos 
dukras ir sūnus i įeitąjį Sibirą, i vergiją tėvynėje, j tremty Vakaru 
Europoje.

Lietuviai amerikiečiai, jūsų broliai ir seserys, pagelbėjo jums 
laimėti laisvą, nepriklausomą ir demokratinį gyvenimą Pirmojo Pasaulinio " 
Karo gale. Mes sekėme ir rėmėme jūsų pastangas išlaikyti demokratinę val- 
dymosi formą ir pilietines teises jūsų laimingais nepriklausomybės metais. 
Mes sielojomis su gurūs jūsų pavergimo ir kančios .metais - 1939-19’4?. 
Mes užtarėme jūs, kovojome ir kovojame už jūsų žmoniškas teises ir jūsų 
išsilaisvinimą. Mes nesiliausime rėmę visas jūsų pastangas atgauti Laisvę, 
lepriklausomybę'ir demokratinę santvarką jūsų tėvynei Lietuvai ir jos 
geriems kaimynams. Visomis mums prieinamomis priemonėmis mes tieksime tal
ką jūsų VLIK'ui ir jūs, bendruomenės administracinėms bei šalpos organi
zacijoms.

Lietuviai tremtyje! Nenustokite tikėję, kad jūsų Tėvynės išlais
vinimas ateis,kad jūs greit grįšite laisvon Tėvynėn kurti nepriklausoma 
gyvenimą, atstatyti ekonominę krašto gerovę ir gydyti okupantu padarytas 
skaudžias žaizda?. Būkite vieningi, kaip ir ligi šiol. Bar.patverkite 
neramiu įvykiu prieblandoje.

Jūsų draugai, broliai ir seserys Amerikoje jusu neapleis!

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA 
Leonardas Simutis, pirm., 
Dr.Pijus Grigaitis, Sekr., 
Mikas Vaidyla, ižd.

IRO IR TREMTINIŲ IŠKELDINIMO PERSPEKTYVOS
IRO pilnumoj dar neegzistuoja. Veikia tiktai PC IRO, t.y. IRO pa

rengiamoji komisija. Pagal IRO konstituciją, kurią UN patvirtino 1946 m. 
gruodžio^l5 d., ta organizacija prądės oficialiai veikti tik- tada,kai į 
ją įsijungs "nemažiau 15 valstybių, kuriu piniginės paramos' kvotos opera
ciniam biudžetui sudaro 75;» visos, sumos".. Nors Ligi šiol 20 valstybių pa
sirašė IRO konstituciją, bet tiktai 10 valstybių formaliai ją ratifikavo,-! 
ir prisiėmė joms nustatytas pinigines kvotas. Tos valstybės yra; Austrą-' 
lija, Islandija, Kinija,N.Zelandija ir D.Britanija, kurios pasirašė be 
sąlygų; Kanada, Gvatemala,Norvegija,Olandija ir Jungt.Amerikos Valstybės,' 
kurios tik sąlyginai ratifikavo. Visu šių valstybių kvota sudaro -70,10$, 
operacijinio biudžeto, vad. ,nepasiekia 7%.

PC IRO apskaičiuoja, kad globos ir įkurdinimo reikalingi apie 
1.500.000 žmonių; tarn ju apie 900.000 - l.OUO.vvO reikalingu paramos 
repatriacijai arba įkurdinimui. Likusieji 500 ar 600 tūkstančiu nebus 
reikalingi globos perkeldinimui, nes jie pasiliks. Prancūzijoje, A glijoje 
ir kitur. Apie 600.00C žmonių dabar yra. pilnai ar iš dalies globojami PC 
IRO stovyklose, esančiose vakarinėse Voikistijos ir Austrijos zonose bei 
Italijoje.

Iš patyrimo žinoma, kad PC IRO, "bendradarbiaudama su karinės ad
ministracijos valdžiomis ir repatriaeij os kraštais", daro perdaug spaudim- 

"repatriacijai", raginti. Stovyklų vadovybės dažnai yra- šališkos soviptų.
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atžvilgiu. Kai kur netgi policija verčia tremtinius klausyti "repatriaci
jos ryšio.karininkų” melų ir grasinimų- To'pasekoje numatoma, kad š.m. 
soalių-gruodžio mėnesiais bus repatrijuota apie„36.000 žmonių; 23-700 
iš Vokietijos,' 6.000 iš. Artimųjų Rytų, 3-700 iš Kinijos, 1.400 iš Aus
trijos, 1.260 iš Italijos. '

Kiek liečia įkurdinimų svetur, tam pačiam laikotarpy numatoma iš
kelti anie 80.000 tremtinių į Vakarų Europa , 11.000 į P.Ameriką, 4..0&S, . 

' i Kanadą, 2-500 į S.Afriką, Perkeldinimas į Vak.Europą vykdomas dauginu
sia pačių suinteresuotų valstybių lėšomis.

Pradėjusi veikti 1947 m.Ii epos Id. PQiRO perėmė įkurdinimo projek
tus., kuriuos buvo sudariusi Intergovernmental Committee on Refugees. 
Sutartys su kaikuriomis valstybėmis, jau .pasirašytos. Pagal jas bus įkur
dinta apie 325.000 asmenų. Iš jų 52..U0Q jau įkurdinti dvylikoje valstybių, 
o sutartys sudarytos su 19 valstybių. JV valstybių kongresui ligi šiol, 
nspatiekus jokios programos, PC IĘ0 deda pastangas reikalą sutvarkyti su
sitarimo keliu, siūlydama Amerikai priimti 250.000 asmenų. Sis sumanymas 
bus svarstomas organizacijos posėdyje Ženevoje, kuris prasideda spalių 
21 d.

Iš Europos kontinento sudarė sutartis šios valstybės^ Belgija įsi
leis 757u0ūTJaū"TšivežS_I7.(jo0T”"5ngIfJa įšileiš-apiė 8070ŪO (jau įkur
dino 13.0U0, daugiausia kasyklų, ūkio ir fabrikų darbam, Prancūzija nu
mato įsileisti tarp 50.000 - 75-000 asmenų (jau įsileido 6.000, daugiausia 
kasyklų, žemės ūkio, tekstilės, statybos darbams); Olandija įsileis apie 
8:000 (jau įsileido 1.500); Norvegija įsileido 600 asmenų darbams ligoni
nėse ir psichiatrijos įstaigose.

Kanada numato prieš 1948m1.vasarą įsileisti 25.000 (jau įsileido 
2.900; mTIkoT kasyklų,siuvyklų,cukrinių runkelių darbams, našlaičius, ar
timus gimines, tarnaites) .

Pagal sudarytas sutartis su Pietų Amerikos valstybėmis Argentina 
įsileis 6.000 (jeu įsileido 1.100, feiRiant-“r?meny55 imigrantams iš Ita
lijos); Brazilija įsileis 5-0u0 (jau įsiycžo-3-500 ūkio darbininkų); 
Bolivija įsileis 500 ūkio darbininkų; Čilė įsileis 6.000 žemdirbių; Kolum
bija įsileis 5.000 pagal samdymo sutartis su privat.firmomis; Ekvadoras 
įsileis 2.000; Peru įsileis 5-000 žemdirbių; Venecuela įsileis 15.000 
(jau įsileido 4.320 žemės ūkio ir pramonės darbams).

Australija sutiko įsileisti 7.200 šįmet ir po l.OoO kas mėnesį 
ateity aū'Tiileido 1.200).

Afrikoje: Morokas įsileis 10.000 (jau įsileido 815 asmenų; Tunizija 
įsileis apie 2.000 (jau įsileido 155)-

Programai vykdyti PC IRO vyriausią bustiną įsikūrė Tautų S-gos 
Rūmuose, Ženevoje. W.Hallam TUck, amerikietis, artimas buv.Prez.Herbert 
Hoover bendradarbis, išrinktas gen.sekretoriumi ir rugp.15 d. tas parei
gas perėmė iš buv.laikinio šekr.Arthur Altmeyerio. Jo vyriausiuoju padė
jėju yra sir Arthur Bucker. Vyriausios būstinės departamentams vadovauja: 
(1) Globos skyriui - Tfeyer Cohen, amerikietis, būvąs aukštas UMBRA parei- 

•gūnas ir buv.Vaisi.sekretoriaus Asistento brolis; (2) Repatriacijos ir 
įkurdinimo Skyriui- M,Jacobsen,prancūzas; (3) -Administracijos Skyriui - 
Dr.'Hoolem, olandas.' Teisių patarėju yra Dr.G.G.Kųllman, šveicaras.

"Lauko operacijom" vadovauja Vyr.Būstinė. Veikia šie padaliniai 
Arolsene, Vokietijoje veikia Central Tracing Bureau, t.y. paieškojimų 
skyrius, kurio padaliniai yra: Vienoje - Austrijai; Heidelberge -Amerikos 
zonai; Lergoe u'britų zonai; Haslache ■- prancūzų zonai; Berlyne, Frankfurte, 
Belgrade, Briusely, Prahoje, Paryžiuje,Varšuvoje,Hagoje, Kaire, Londone, 
Romoje, Ottawa, Rio de Janeiro, Caracas ir Vašingtonas.

Vašingtono buveinė yra vyriausias "ryšių centras". Ji yra tiesio
ginė tarpininkė deryboms su Valstybės Departamentu ir kariuomene, ir vy
riausias'informacijos šaltinis įvair ioms vyriausybėms ir'visuomenėms'. Jos
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pareiga yra ir ^alaikymas rjtšįų bei talkos teikiraas "savanoriškoms šalpos 
organizacijoms” tokioms kaip mūsų BALS'.

Vašingtono skyriui vadovauja Sen. Majoras Walter A.Wood, Jr. , Jo s 
štabo viršininku yra pik.William Sf.Dick; operacijų pareigūnu p-lš Martha 

HL Biehlėr; teisiu.patarėju -Oliver E.Stone; personalo virš-kė -P-lš 
Josephine Blades; ryšio karininkų-tiekimo reikalams pik. B.E.MCKeever.

Savo pareiškime rugsėjo Jd. p.Tuck nurodė; ”?Č IRO gauna daug pa
galbos iš daugelio savanorišku draugijų ir jos. darbui bus be galo svarbu 
ateityje gauti materialinės ir „moralinės talkos iš šių draugijų".

Kiek liečia perspektyvas tremtiniu' imigracijai. į JV - Strettono 
bilius nėra palaidotas. Tas Įstatymo projektas buvo Įneštas AfšfoVų“fiu- 
mŪ6še“if-šūšIIaūE5~f>e“galo daug dėmesio Imigracijos pakomisėj, Valdžia, 
karinė administracija ir QNRRA bei šalpos organizacijos šiltai rekomen- ■ *• 
davo įstatymų. Gi "ura patriotai" bei komunistai griežtai smerkė suma
nymų, kaip nukrypimų nuo tradicinės "parenkamosios imigracijos" (suprask, 
nuo anglosaksu ir "-žordikų" Įsileidimo, o Europos "rytiečių bei pietiečių - 
žemesnės rasės nepageidaujamųjų suvaržymo) politikos. Kongresui išsiskirs- 
tant šis projektas dar nebuvo išėjus iš akomišės. Gi jos nerys Chelf 
patiekė projektų Įsileisti tik 100.000 asmenų, vietoj Strattono siūlomu 
400.000. Senate visai nebuvo projekto. Tačiau jis paskyrė komisijų, kuri 
turėjo vasarų aplankyti stovyklas Europoje, nuodugniai ištirti visų imi
gracijos politikos praeiti, dabartį ir pagrindus ateičiai, ir pranešti 
Senatui nevėliau, kaip iki 1948 m.kovo mėn.- Kiek teko patirti, Atstovu , 
Rūmu ir Senato Komisijų nariai, sugrįžę iš Europos, yra pasiryžę nukrypti 
nuo kyotos_sištemos tremtiniu naudai. Tuo tarpu PC IRC mėgins sudaryti ~~ ■ 
tarptautinę šūtaftl”sū IvY^nelauRTama Kongreso pažiūru išryškėjimo.

- Lietuviams ir baltiečiamš, .be abejo, imigracija į šiaurines vals
tybes-- Angliju, Kanadą. ir JV - būtu parankiausia. Visuomenei teks daug, 
pastangų dėti ligi šis klausimas bus sutvarkytas mums pageidaujama,prasmė. 
Deja,'dar'.niekas nekalba apie vienintėlį teisingų DP problemos išrišimų; ' 
sugrąžinimų nepriklausomybės ir pilietiniu laisvių sovietu pavergtiems 
kraštams. -Jei ir bus-pasiekta stambesnio įsileidimo s.Amerikon, tai bal- 
tiečiai vargiai bepajėgs tinkamai šių progų išnaudoti: kai kurios relį- 
giniai-etninės; grupės yra nepalyginti geriau pasiruošusios tokiam eventua
lumui, kaip baltiečiai. Šie neturi net centrinės organizacijos tokiam 
eventualumui pasiruošti ir.visus imigracijos galimumus išnaudoti.. ., ■ 
==== == = = == = . = = ='.-- = ===== = =£ •= = = ■=.. = .= = = = = ■= = = = = = = . =s=ra?=c=7.-=:==. = = = = = = 

ukrainiečiai- ir lenkai stebi ‘Mūsų veiku . ■ • '....'
'Didžiausias ukrainiečiu dienraštis "Svoboda", Ukrainiečių Susivie

nijimo (5C.UU0) nariu organas, leidžiamas Jersey City, KJ., savo angliš- 
kame priede'spalių 6 d. ištisai persispausdino iš ALT angliško organo 
"The Lithuanian Bulletin" (liepos-rugp.numerio) straipsni - "A Comparison 
of the Nazi and Soviet Methods" , .kurį parašė žymus Lietuvos pogrindžio 
veikėjas, dabar DP Vokietijoje. Džiugu pažymėti, kad. "Svoboda" nepralei
džia nepastebėto nei vieno žymesnio įvykio, nei vienos žinelės apie Lie
tuvą ir lietuvius.

Stambiausias lenkiškas dienraštis "Nosy Swiat" New Yorke, edito- 
rialiniuos straipsniuose net dvyliktų kartų nurodė Amerikos lietuvių - 
ALT ir jos Informacijos.Centro - veiklų kaip pavyzdį lenkams. Neseniai, 
įdėtas ėditorialas "Przyklad Litwinow" tarp kitko pastebi - "Broliai lie
tuviai pakartotinei mums'rodo kelių ir už tai nereikia nei pykti, nei įsi
žeisti, nei liūdėti, tiktai sekti jų pavyzdį. Mažiausios, stipriai susi
telkusios etninės 'grupės gali nevienų stambesnį susigrupavimų pamokyti,taip 
kaip mažos tautos gali mokyti dideles valstybes..." Taip įvertina musų 
veiklų "Nowy Swiat" spalių 9 d.

"Mos nuo seno pažįstame ir nuolat didžiuojamės padoria, nuoseklia 
ir drųsia Amerikos lietuvių kova, ypač advokato Jurgėlos. ,-=erikos polo-
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nija privalo sekti lietuviu kilmės mūsą. .bendTąpil.lg4ij»...pavyzdi, kaip jie 
nuolat budi, gindami Baltijos kraštus"(LAIC)

LATVIŲ PARLAMENTARAI UZ BALTIJOS K0NISCU'.,3IJA
Dicehbache,'Vokietijoj, posėdžiavo visi būvą Latvijos Steigiamojo 

Seimo ir kitu seimu nariai. Dalyvavo 15 atstovu, 9 negalėjo atvykti dėl 
ligos ar formoliu kliūčių. Gi Švedijoje gyveną 9 atstovai įteikė savo 
nuomones per vyskupą Rancaną.

Konferencijai pirmininkavo vyskupas Jazeps Rancans, einąs Latvijos 
Prezidento pareigas ir Konstitucinio Seimo Vice-pirmininkas, jo pavaduo
toju buvo A.Klive. Atstovai R.Liepinė, A.Klive ir V.Bastjanis padarė 
pranešimus apie tarptautinu padėtį. Priimta ir rezoliucijų.

Vakaru Demokratijoms, kurios gina raitijos valstybių teisiną eg
zistenciją ir teises'' pareikšta padėka. Specialiai padėkota gen. Marshal- 
liui už jo pakartotinai neseniai raštu pareikštą Latvijos nepriklausomy
bės pripažinimu. Konferencija svarstė Latvijas Centralas Padomes (LCP - 
Latvijos Centrinės Tarybos) vokiečiu okupacijos laikais pradėtus paruo
šiamuosius darbus Baltijos valstybių konfederacijai sukurti ir karštai 
tam sumanymui pritarė. Nutarta "visomis priemonėmis gilinti Baltijos 
tautu bendradarbiavimą

AMERIKA IR ANGLIJA NEIŠDUOS TREMTINIŲ
Jungt.Tautu teisinėj komisijoj Sovietinis blokas iškėlė reikala

vimą, kad jam išduotu vadinamuosius "karo nusikaltėlius" iš DP stovyklų. 
Esą, vien amerikiečiu zonoj yra 157.OUU SSSR piliečiu, kuria nerepatri
juoją tik todėl, kad esą karo nusikaltėliai. SSSR reikalaujanti juos 
išduoti.

JV ir D.Britanijos atstovai griežtai paneigė priekaištą, kad jie 
globoją "karo nusikaltėlius".. Jie nelaiką nusikaltėliais tą asmenų,kurie 
atsisako grįžti į savo kilmės kraštus tik todėl, kad jie Sov.S-gos oku
puoti ir nepripažįsta prievarta įvesto režimo. Jie esą politiniai trem
tiniai ir turi teisą į globą.

US delegatas Ch.Fahy spaliu 15 d. posėdy pareiškė, kad amerikiečiu 
zonoj tikrai esą apie 140.000 DP, kurie daugumoje kilu iš Baltijos kraštu 
Tačiau JV nepripažįsta Lietuvos, Latvijos ir Estijos prijungimo ir todėl 
iš ten išvietintu žmonių nelaiko SSSR piliečiais. Jei jie atsisako grįžti 
tai anaiptol, tuo pačiu jie nėra "kvislįngai".. Kas nori, gali grįžti. 
Amerikiečiu zonoj veikia net JA sovietu "ryšio karininkai" ir turi visas 
sąlygas vesti propagandą už repatriaciją. Ne amerikiečiai kalti,kad bal-

ir sovietu agitatoriuš^ąpmūfaV ■ ■
Toks pat, tik dar karštesnių tonu buvo padarytas pareiškimas ir 

D.Britanijos delegato sir H.Chawcross. D.Britanija "karo nusikaltėliu" 
neglobojanti. Tačiau juos išduoda tik aiškiai įrodžius ju nusikaltimą 
pagal veikiančius tarptautinės teisės ir elementarinius teisingumo prin
cipus. - Diskusijos tuo klausimu dar nebaigtos. Aišku, kad JV ir D.Brit. 
savo nusistatymo nepakeis. (LAIC).

ŪKININKŲ PARTIJŲ UNIJA IŠLAISVINIMO VEIKLOJE
Rugsėjo JOd.Sblton viešbuty įvyko spaudos konferencija su Tarp

tautinės Ūkininku Unijos vadovais: - Vengrijos Mažažemiu Partijos pirm-ku 
ir teisėtu premjeru Ferenc Nagy, Bulgarijos Žemdirbiu Partijos pirm.Geor- 
gij Dimitrov,įiKroatu Kataliku Ūkininku Partijos pirm.Vladko Maček,Serbu 
Žemdirbiu Partijos atstovu Milan Gavrilovič, ir dviem Rumunijos diploma
tais, Aleksandru Oretzianu (buv,atstovu Turkijai) ir Karoliu Davila buv.
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ambasadorium Vašingtone)* Konferencijoje dalyvavo LAIC direktorius adv. 
K.R.Jurgele ir prof. Pr.PaęfeTsĖIš ' '

Nagy7~kaIE53amas vengriškai pažymėjo, kad jo kraštas, kaip ir 
eilė kitų Rytų Europos kraštų, neteko nepriklausomybės sovietų okupacijos 
pasėkoje. SSSR nedaranti skirtumo, kurie iš tų kraštų kovojo sąjunginin
kų pusėje; Si padėtis sulaužė visas didžiųjų valstybių sudarytas tarptau
tines sutartis. Kiekviename iš tų kraštų paneigta gyventojų apsisprendi
mo teisė. Išplėšus iš žmonių jų pagrindines teises ir pati pamatinė UN 
struktūra pastatyta pavojun. Suėmimai, deportacijos, žudymai, teroras su-' 
naikina žmogaus teises. "Sovietų Rusija laužo UN čarterį. Grasinimai iš 
sovietų pusės yra kasdieninis reiškinys. Šie veiksmai yra nukreipti ne 
prieš kokius nors reakcionierius, bet prieš tautas, prieš žmonių demo
kratiniu keliu išrinktas vyriausybes, prieš demokratinius elementus. 
Sovietai palieka tik vienintelį kelių bendradarbiauti su jais; aklai 
tarnauti visoms sovietų užmačioms, susisoVietinti patiems, anksčiau na
ciai Pietryčių Europos tautas jėga pavertė savo satelitais. Dabar sovietai 
varu v erčia jas §avo_satelitais".

Nagy' priminė‘Ūkininkų Unijos patiektų memorandumų, kuris buvo 
įteiktas UN sesijos pirm-kui, Dr.Osvald Araniia, "ir laisvoms delegacijom 
iš ne-sovietinio bloko". "Kai mes paprašėme UN svarstyti šių Europos 
pietryčių tautų likimų, mes turėjome dėmesy ne tiktai šiuos kraštus,bet 
ir visas Europos tautas, atsidūrusias panašioje padėtyje. Pavergimas ir 
laišvšš atšmlmas šfomš*tauTomš“yra_žarzaa-Jūngūinių Tautų organizacijoje. 
Tos žaizdos negalima izoliuoti... UN privalo tkreipti dėmesį į šimto 
milijonų žmonių likimų, kitaip žmonės nustos tikėjų į UN. Mūsų memorandumas 
turi keliolika priedų, kurie dokumentaliai įrodo, kad visi mūsų pareiš
kimai yra tiesos žodžiai".

David Martin supažindino korespondentus su p. Dimitrova, kuris 
kalbėjo angliškai. Dimitrovas padėkojo laisvai spaudai. "Be spaudos mes 
nebūtume galėju atkreipti pasaulio dėmesį į 100 mil. žmonių likimų. Mūsų 
memorandumas remiasi Atlanto karteriu, UN Čarteriu, eile tarptautinių su
tarčių ir skaudžiais jame išdėstytais faktais.’ Sov.S-ga sulaužė tarptau
tinius dėsnius visuose okupuotuose kraštuose. Mes turime ir daugiau faktų, 
kuriuos pasilaikome ateičiai, tarptautinei tardymo komisijai"'.

Prisiminę neseniai’ nužudytąjį Nikolų Petkevų, Dimitrovas kalbėjo: 
"Petkovas, mano geriausias bičiulis, buvo nužudytas - ne tik bulgariškų 
komunistų, bet ir pačios Sov.S-gos. Pakardami Petkovų, bulgarų komunistai 
ir Sov. S-ga dėjosi karią ir Amerikos prestižų, Kartu jie siekė palaužti 
žmonių pasitikėjimų demokratijos laimėjimu. Petkovas buvo vienas liudi
ninkų tų įvykių, kurie dėjosi Maskvoje karo paliaubų sutartį, pasirašant. 
Bulgarijos paliaubų sutartyje jūs rasite atskirų skyrių Petkovo reikalu. 
Petkovui ir kitiems buvo pasakyta, kad jei jie tikisi vaidinti, bet kokių 
politinę rolę, jie privalo būti klusnūs instrumentai sovietinės politikos... 
Tačiau, jo pakorimas anaiptol neužmušė liaudies tikėjimo į demokratijų".

Vėliau kroatiškai kalbėjo Dr.Mačekas. Jis atkreipė dėmes'į, kad 
šiandien daug kalbama apie kapitalizmo kovų su deformuotu socializmu. 
Betgi 100 mil.Europos ūkininkų stovi nuošaliai nuo kapitalizmo ir komu
nizmo. Būtų klaidinga reikalauti, kad ūkininkų partijos pasidarytų ša-, 
liškos šioje kovoje. Rytų Europos ūkininkas kartu yra ir darbininkas ir 
kapitalistas. Jo ideologija yra sui generis. Jis yra savininkas savo dir
bamos žemės, savo gyvulių, savo padargų, ir todėl yra savo rūšies kapi
talistas. Bet šis mažažemis "kapitalistas" neišnaudoja svetimo darbo’- 
jis ir jo šeimos nariai tiekia darbo jėgų. Europos dalyje, kurioj mes 
esam, nesitikėkite susirėmimo tarp kapitalo ir darbo- jėgos. Europos ir 
viso pasaulio interesas yra atkreipti dėmesį į 100 milijonų smulkių žem
dirbių likimų ir jų socialinę struktūrų".

Karolis Davila, kalbėdamas angliškai, pareiškė, kad nesitikima tei
giamo veiksmo šioje UN sesijoje, tačiau eilė delegad. jų-parodė didelio 
susidomėjimo. Klausimas gali kilti, kai bus svarstoma Graikijos problema.
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.Adv.Jūrgėla paklausė, ar ši Unija ieško nauju, nariu - atstovu 

kitu ■ 4- mdirbiu kraštu, kaip Lietuva, Latvija ir Estija - ir ar Unijos 
vadovai yra pasiryžę reikalauti laisvės tiems kraštams. Dimitrovas 
atsakė: ’’Kiekviena demokratinė organizacija turi atviru vieta Tarptau
tinėje Valstiečiu Unijoje, kovai pries totalitarinę diktatūrų ir už 
išsilaisvinimu”. Ukrainietis Dušnyk paklausė, ar numatoma įtraukti 
ukrainiečius. Dimitrovas atsakė, kad žlugus Kremliaus diktatūrai, 
Unija tikisi stambaus bloko ijį sovietu pavergtu tautu tarpo.

Vėliau pasikalbėjime Dimitrovas ■ pareiškė, kad prieš karę sutikęs 
lietuviu vienoje tarptautinėje konferencijoje Prahoje. Jis ir Dr.Ma- 
ček šiltai pritarė sumanymui įtraukti Lietuvos ūkininku judėjimo vadus 
į Sujungę-“Vienas Tenka s HefgT pa.TnJJoTfTazfoTriniaus vardą. Tuo 
reikalu netrukus vyks pasitarimai Vašingtoife.

Baigdamas konferenciją Dimitrovas pareiškė; Bulgarijoje ir kitur 
yra tūkstančiai Petkovu. Kai Tito viešai ragina viso pasaulio komu
nistus telktis kovai, tai demokratijos draugai irgi privalo jungtis 
visame pasaulyj e".

STALXNO-HITLERIO SĄJUNGA DEEKlKRATINIO 
----------- FAšAnLToTPlŪlJCSTETŠlE----------

Nūrnbergo nusikaltėliu byloj kaltinamieji aukštieji nacionalsocia
listinio reicho vyrai nuolat, bandydavo pateikti teismui slaptu dokumentu, 
nušviečiančiu Vokietijos-Sov.S-gos 1939m.rugpiučio 23 d. sąjungą. Toji 
sąjunga visuotiniu ano meto vertinimu buvo lemiamas žingsnis į Hitlerio 
agresiją prieš Lenkiją ir. į antrąjį pasaulinį karą. Nūrnbergo teisiamieji 
tuo būdu norėjo atkreipti tribunolo dėmesį į tai, kad vienaš*f5\dabartiniu 
teisėju, Sovietu S-ga, buvo j u nusikaltimo bendrininkas. Rihbentropas 
savo žody įsakmiai nurodė, jog tai, kas Nūrnbergo byloje laikoma nusikal
timu, 1939 m. rugpiučio m. juo nebuvo laiKoma. Sovietą teisėjas tribunole 
visom keturiom piįleėindavosi tokiu dokumentu pateikimui, ir jie grįždavo 
į archyvus.

Tačiau tie archyvai pradeda atsiverti. Reicho užs.reik.ministerijos 
dokumenifei yra pateką į amerikiečiu rankas. Ligi šiol tėra apdorotas vos 
vienas tu dokumentu procentas, bet jau jis sudaro 25 tomus no 2.UŪ0 pus
lapiu. Tuos dokumentus rengiamasi paskelbti; jie nušviečia ir Hitlerio- 
Stelino sąjungą bei duoda diplomatinį foną 19.39 m. rugsėjo 1 d. prasidė
jusias pasaulinės katastrofos užuomazgai. Baltijos kraštams tame fone 
šąlia_Lenki jos tenka centrinė vieta, nes dėl ju 1939 m. vasara iširo 8HSS88«-aV.‘®ste'1» - SX’&WSWiA* 

tą Sąjungą išjungė iš savo kompetencijos, tačiau ji jau atsistoja 
prieš demokratinio pasaulio viešosios opinijos teismą.

Hitlerio-Stalino biznio_balansas
’’Detroit Times" koreępondentas G.E. Sokolsky apie Ribbentropo- 

Molotovo 1939 m. rugpiučio 2į d. susitarimą Vąšo;
"Tuo susitarimu Rusija gavo apie 35.UuO.UuO gyventoju; Vokietija 

anie 50.000.000. Jį pasirašydama Rusija sulaužė 36 sutartis, Vokietija 
lo šutančią, q tą patį susitarimą' Hitleris sulaužė nutraukdamas savo są
jungą su Stalinu; karo pasėkoj Rusija paveldėjo tuo susitarimu Vokietijai 
tenkančią'dalį .. . Be Graikijos daba-r visos tos sritys yra rusą' valdžioj... 
Tai Rusijos - Vokietijos biznis, bet už jį sumokėjom mes (JAV)"

Šveicaru "Die Wochenzeitung" rašo: "Hitleris krito; Stalinas liko, 
jis pasilaikė savąją dalį ir pasiėmė Hitlerio. RibbentrOpas pakartas, 
Molotovas išrinktas į Saugumo. Tarybą... Ar pasaulis tikrai turi pagrindo 
ramiai žiūrėti į ateitį?" ■ ‘

8



Stalino susijarimaą_eu_JŪ.tleriu^- Vakaru, .išdavimas
•Prancūzu "Le Pays" š.m.b'aįią 15 d. vedamajame šiaip komentuoja 

Hitlerio-Stalino 1939 m. susitari, mą;
"Wilhelmstrassės slaptieji dokumentai neužginčijamai. įrodo,kad 

Sov. S-ga 1959 m,, buvo agresorių stovykloje.., Jie pirmąsyk leidžia 
visu platumu pamatyti išdavimą, k urį Sov. S-ga padarė karo išvakarėse' 
be svyravimo smogdama durklu Vakarams J nugarą... Jie parodo šlykštu 
dvifeją diktatorių susimetimą, kuris visą pasaulį būtu pajungęs Stalino 
ir Hitlerio dominavimui, jeigu jis- paskutinį akimirksni nebūtu iširęs 
dėl fūhrerio megalomanijos".

S o vi e t ai- pagrindini ai _kar o kaltininkai.
Šveicaru "Die Wochenzeitung" š.m.spali® 18 d. Dr.Eugen Th.Rimlis, 

priminęs esmingą Sov.S-gos įnašą j pergalę prieš Hitlerį, kalbamąją do
kumentą šviesoj panagrinėja sovietą kaltę karo sukėlime:

"Kremliaus potentatai labai gerai suvokė savo sensacingojo (1939m. 
rugpiūčio 2Jd,.) sąjungos pakto padarinius; kaip tik dėl to jie jį ir su- 

,,dąrč>. Jie,norėjo karo lygiai kaip i& Hitleris. Komunizmas lygiai kaip 
ir nacionalsocializmas iš tautą skerdynių laukė pirmenybių savo idėjų 
pergalei.. Maskva buvo įsitikinusi, kad karas su visom savo pasėkom ati
darys vartus bolševizmui į visas Europos šalis, lygiai kaip Berlynas 
tvirtai tikėjo, kad vokiečiu ginklai Sukurs nacionalsocializįįnę Vakarą 
Europą. Kiek o nereiškia, ar 1939 m. Hitleris norėjo apgauti Staliną, ar 
Stalinas Hitlerį. lį esmės abu Jie troško katras sau to paties, ir todėl 
rado tikslinga - bent tam kartui - eiti ranka rankon ir padaryti galimą 
karą, kurio abu troško. 0 kad sąjunga buvo Maskvoj padaryta tuo pačiu 
metu, kada kituose rūmuose sovietą vyriausybės įgaliotiniai derėjosi su 
ypatingaisiais prancūzą ir britą pasiuntiniais dėl karinės sąjungos prieš 
Vokietiją, rodo ne tik Hitlerio besąžitiiškumą, kuris be skrupulą paktąvo 
su tokiu partneriu, bet ir Stalino, kiriš ligi paskutinės minutės klas
tingai žadėjo. Vakarą galybėms savo paramą, kurią jis, padaręs šimtapro
centinį posūkį, atidavė ją priošui, trečiajam reichui, apie kurį visas 
pasėulis žinojo, kad jis, turėdamas kišenėj Stalino parašą, tuoj kitą 
dieną pradės karą. Taip ir buvo

Stalinas darė visa, kas tik privestą prie karo, rašo toliau "Die 
’Jochenzeitung". Ligi 1941 m. vidurio Sov. S-ga tiek rėmė Hitlerį poli
tiškai ir ūkiškai, kad tą pagalbą tegalima lyginti su Amerikos vėliau 
Rusijii teiktąja pagalba... Kremlius, kuris nūn perkūnus svaido į "karo 
kurstytojus" Anglijoj ir Amerikoj, pats priklauso prie pačią žymiausią 
karo kaltininką. Sovietai, kuri e giriasi esą didžiausi Europos "išlais
vintojai", "draugiškai" susitarė su Hitlerin pavergti tą pačią Europą. 
Jie prekiavo — ir tebeprekiaują - žmonėm ir tautom, kaip tedaro totalis- 
tinės valstybės".

Sovietą_S-gos_saugumo sumetimai nepatgisina BąĮtijos 
- ~ £ra-Ž^ą~payergImo~ ~ ~ ~
Prancūzą. "Le Monde" įsidėjo amerikiečią žurnalisto Louis Fischer 

studijėlę "Stalinas ir Hitleris", kurioje be kitko rašo;
"1936 m.birželio m. Stalinas buvo pasakęs; "Mes nenorim nė vienos 

pėdos svetimą žemią, tačiau mes neužleisim nė vieno colio savosios”. 
Toks visada buvęs pagringinls sovietą užsieniu politikos principas. 
Stalinas nepasakė; "Mes nenorim nė vienos pėdos svetimą žemią be Rytą 
Lenkijos, Baltijos valstybią arba Suomijos dalies”;, jis pasakė: "Mes 
nenorim nė vienos pėdos svetimą žemią". Stalino gerbėjams apspręsti,ar 
jis tikrai tikėjo tuo principu, ar jis 1936 m. jį teskelbė dėl to,kad 
Rusija tada buvo per silpna vaidinti agresoriaus vaidmenį, ir jį m^tė 
1939 m., kada jis paąijuto esąs pakankamai stiprus daryti aneksijas.

Nors revoliucijos sumaiščiuose ir netekusi Rytą Lenkijos,Baltijos 
valstybią, Suomijos ir Besarabijos, Rusija- po 1920 m. nebuvo užpulta. 
Ji tebuvo užpulta 1941 m., kai ji tuos kraštus vėl buvo pasigrobusi.Ją 
užpuolė toji pati Vokietija, kuri jai buvo padėjusi pasiimti. Tokia jau 
šio žemo pasaulio natūrali taisyklė, ir šiuo metu gal pati svarbiausia,
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būtent, kad ekspansijos srity apetitas ateina valgant; bet ekspansija 
gimdo-ekspansiją... 1940'm. lapkričio 7 d. gynimo komisaras Timošenko 
jau pareiškė: "Sovietui S-ga išplėtė- savo sienas, bet mūšy darbas dar ne
baigtas" .

Drew Pearson, vienas iš populiariausią JV "kolumništą", "Washington 
Post" rašo, jog britu žvalgyba yra pateikusi savo užsienią reikalu mi
nisterijai slaptą pranešimą.apie sovietu politbiur-a nutarimus dėl Sovietą 
S-gos_užsiehįą“p6IitiEošJ“?earš6n atpas'akioja“ta pranešim?, p’ažymSdamasT" 
kafl citatos'gali iSčfuoTI slaptus kodus, kurią pagalba minimieji polit- 
biuro nutarimai buvo- dešifruoti.-

Pearsonas ta- britą žvalgybos pranešima šiaip atpasakoja:
"po visos 1 eilės politbiuro- pesėdži'ą rugpiūėio-rugsfejo m. sovietą 

vyriausybė priėmė keletą lemiamą sprendimą. Buvo nutarta, kad Jungtines_ 
Valstybes_reikia_nurašyti kaipagalimai draugišką valstybe. Sovietą vyrlaū- 
šyt>J“nutaf57~kaa-toliau'“fai:p"'Masirvos-'ir”'V'aš’ingtono_'t'eūūs palaikomi' paties 
šaipiausio tipo formalus diplomatiniai santykiai.. Toliau nebebus stengia
masi brangiai kaštuojančiu budu paveikti TV viešosios opini jos.Sovietą 

■ propaganda tebus nukreipta į tai, kad TV būtą parodomos kaip "kylančio 
imperializmo" šaltinis. Sovietą vadai nutarė sukoncentruoti savo- jėgas 
Vakarą Europos darbo sąjūdžiuose, kad„visas^Europos kontinentas_buįą 
sukonsolĮduotas įĮaskyos dominavime- j V atomini o Karo" grėsmė-turi EutT 
panaudota Kaip nropagandoš ginElas’Tk uris Vakarą Europos tautose palai
kytą įtempimą, neleidžiantį tinkamai atlikti kasdieniniu darbą. Tuo būdu 
tolimą perspektyvą konstruktyvaus- plane įvykdymas Vak.Europoj turi būti 
•padarytes neįmanomas. Kremliiusmano,kad ūkinio chaoso,politinią sumaiš- 
įią ir psichologinės baimSs^SerinysT^us^pat's geriausfas_5u3as Be_tiesio- 
ginio~ginklą"panaūdojitio~ūzkarTauti Europą~~per“artimiausiug2L22mgnešią^n

Pearsonas toliau’rašo, kad Stalinas gerokai.svyravęs priimant tuos 
nutarimus, tačiau visas politbiuras veik be ginčą, jiem pritaręs.- ’ligi nu
tarimai buvę priimti' pagal ■ Molotovo pasiūlymę , kurį jis parengęs kartą su_ 
Berija., Tiedu vyrai .taip .samprotavę“ ' ”, ’

"Jeigu 16 Europos valstybių, prisidėjusią prie Marshallio plano, 
paėios vienos turės grumtis su savo problemom,. ją vienybė įširs dėl neiš
vengiamą vidiniu kapitalizmo prieštaravimą.. Jeigu gi sovietą sferos kraš
tams būtą buvę laista prisidėti prie Marshallio’ plano, Vakarą valstybią 
skirtingumai neiškiltą, ir Marshallio.planas galėtą pasisekti". Toliau- 
Molotovas nurodęs, kad JV kongresas neskiršiąs milijardą tam planui,jeigu 
JV visuomenė jaus, kad to plano vykdymas gali privesti prie karo.Molotovas 
taip pat užtikrinęs, kad sovietą pasaulinė propaganda’visiškai nustelbsianti 
amerikietinę. Sovietą vyriausybė tikinti, kad Togliatti Italijoj ir Tho- 
re'zui Prancūzijoj pasiseks vėl įsibrauti-į vynanybę ir tuo būdu atgrasinti 
JV kongresą nuo paskyrimo sumą Europos ūkiniam atstatymui.

■ VID;. KIJgO
Vidurio Europos Eederacijos klubas Londone- 16-kos'sovietą paverg

tą Vid.Europos tautą (tarp ją iietuvią) vardu įteikė memorandumą JTO 
nariams. Jame pareiškiama, kad pastovios taikos-nesukurs nei politinis, 
nei ūkinis sovietą glostymas, kad Vidurio Europa turi būti išvaduota iš 
sovietą okupacijos ir suorganizuota į Vidurio Europos Tautų Commonwealth's 
taip, kad ji galėtą būti barjeras tiek.prieš sovietą ekspansiją, tiek 
prieš galimą atstatytos Vokietijos agresiją. . ,-
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