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Turiny: ..tsišaukimas į politinę sęžinę - 
Fūolai 'ot- Lietuvos, byloje - ..pie tremti
nius - ladėtis Lietuvoje - Lenkijoje
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Karui tebeinant^Naujuosius 'Ketus sutikdami 
klausdevom,ky Jie atav.A mums ir mus p -tautai ,;'us y viltys ir perspektyvos 
būdavom miglotos ii por ugningos,kaip ir pats karas.

Taika nedavė lauktojo sprendimo.Užtat ji įgalino išvysti pasaulio pa
dėties veizdy. Jis be giip margas; nevienas pasakys,kad jis chaotiškas.To
je maišatyje susivoki;:, nelengvo,.Chaotiška po audros atrodo ir įsisiūbavu
sio vandenyno stichija., .et ji šflste. geležiniy gamtos nuostaty valdoma. 
Prityrę jūrininkai tuos nuostatus nuvokia ir pagal tai vairuoja laivę.Sa
vo logik p turi ir nūdienio pasaulinio vyksmo stichija.Privalu tęlogikę- 
nuvokti,norint iėveiruoti tautinę bei žmonijos bendruomenę į žmogaus ver- 
t y ateit į.

Jeigu audringame vandenyno jūrininkas yra visiškas gamtos nuostrty 
vergas, ir daugy daugiausia tegs Ii sumaniai manevruoti,ta i socialinėj 
audrotie žmogus pats ligi tam tikro laipsnio gali sęmoningei nulemti 
vyksmo logikę. Bet tam r-, ikrlingr revoliuciniy užsimojimy.- ir plieni
nis valios jiems įgyvendinti.

Šiandien toki y uš'simojimy ir tokios valios žmonija yra reikalinga, 
gilina sakyti,vien s~vo egzistencijai išlaikyti.

Žmogaus intelektualinis genijus išdidžiai įsiveržė. į kosminiy jėgy - 
paslaptis. Tos jėgos paklusta, jo valiai.Jct .'pve.ldęs jegas,giūdinšie.š me
džiagoje, žmogus.s.•'.:/5o apimt: s,p.-met' nes ,s cpvcld $s gricunamyjy predy 
pats savyje.Y' v.i ■■; £ i y dieny klausimas .- ar atomine energija, bus pa
naudota kūryba., ;.r ...’• vatinio mesto naikinimui - yra. prisipažinimas, kad 
Žmogaus etinės ir -or -.lines .asmenybės pažanga yra tragiškai atsilikusi 
nuo jo intelektualinio genijaus Irimėjimy.

Šiandien t-tai jau nebėra, mor listy ar kultūros filosofę graudviifcas. 
Tatai yra už t-ut y, v. Istybi y ir pasaulio likim; atsakingy .politikę,diplo
mat y ir k-.r i y konst, •.tavim:..s.K rtu tai yra ir įsakmus įpareigojimas vi
siems .nenustojusiems n:.tūrnl-us visuomeninės atsakomybės jausmo.-

Išsigelbėjimo k lias rasti nėra la.ngv nei paprasta.. .Lot reikalas per 
didelis,kad nebūt y verte.s išimtinio ryžtingumo ir dręsos.Jeigu atominės - 
energijos apvaldymas yra revoliucinis mokslinizky atradimas,ko stebėtis, 
kad politikai bei visuomenininkai ieško tolygiy rcvoliuciniy budy pačiame 
žmoguje ir visuomenėje glūdintiems griovimo prr.d.ms apvaldyti ir, tuo pe
tim pasauliui nuo sunaikinimo-išgclbėtižl-rotos,promotejiškai: verždamasis . 
pajungti kosminiy jėgy g"ivrliškumę,dręsiu mostu nusikratė nevieno seno ' 
mokslinio prietaro..'.r ne pažangu, j, i valstybininko išmintis, siekdama, na. u- 
jais,veiksmingesniais būdais pažaboti vis g.'ivr.liškiau bcužsilicpsnojr.n- 
&ię sočialiniy sukrėtimy stichiję, su nemažiau pasigėrėtina drysc revo
liucingai atmeta. kai kuriuos įsisenėjusius visuomeninius prietarus?

-.įįrošimos ir Kr.g.-s.’kio bombos scns.acinėmis telegramomis žaibu aplėkė 
žemės rutulį. Žaibo šviesa ir karščiu imšvžsvz turė t y paliesti protus ir 
širdis kita bomba -socialistinės brity vyriausybės šefo Lttlcu paaki irimas 
tartas_JLV kongrese 'i 1-5 m. lapkričio 1} d,: • '

"liūs y.bendro par;..gu šiandien,kol dar nevėlu,yra išaiškinti pasauliui 
kad mūšy civilizec j Į.a '.• gali išlikti gyva tik priimdama kril'feėioniškv.osiu 
grincigus terptav.il<-ij■>.% santykiuose, ir mūšy ’ tautiniamč'’gyvaF:lūS.7>~" "7" 

5Iš galingiausiaf/.' jo socialistinio internacionalo sekci jos, lyderio 
priminimas nėra atsitiktinis ir vienišas.Girdė jom pranešant apie kito 
brity ministerio ir t y pači y socialist y politiko Crippso kaygy,kuriojc
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jisai primygtinai įtaigoja t 1- ^.rt krikščioniškaisiais'principais grįsti 
n ujęją pasauli# dsr.-olrr.ti j ą. . snašią yasise’vmą e.tsina ir iš o.lsty- 
bią. i'io pri-i-ličiai nedvelkia nei sutana,nei sakykis, kur tolygi v išvadą 
prieinama iš Diavo įsakymą. Užkulisinią sumetimą negalės čia į*iūrėti ir 
prietaringas antiklerikalas. Gi sąžiningas ir be prietarą valstybes vyrės 
bei visuomenininkas nepabūgs,jeigu savo tautos,žmonijos,viso pasaulio gy- 

. vybinią interesą kelias nuves jį į tokias išvadas.iolitikai,tai.viešąją .
šįos_žcmės r:Įkalą rūpintojai,nesvarbu,kuriais keliais kad ir skirtingą- 
EonfesInlŲ. ar pasaulėžiūrini p nusistatymu atstovai sueis į vienokiu pozi-

- tyvią vi.-.uomenini ą principu pįatfor.-; g.

■ Tr ent krikščioniškąją principą pastatyta naujoji politinio veikimo- 
bazė pakankamai plati,ked joje sutilpt p visas pozityvusis,kūrybinis ele
mentas, suvokęs nepermaldaujamą visuomeninio vyksmo logiką, Dėt toji plat
forma ne kompromisą tvarinys. lirmękart žmonijos istorijoje iškilusią mo
tyvą pašaukta, jinai visiems - tiek iš dešinės,tiek iš kairės į ją eteinar- 
tiems - stato kategoriškus reikvįevinus,kurie sudaro jos ypatingo politi
nio pašaukir.o esmęii ir'kurie j ą pakelia nuo ligšiolinią visuomeninią.klate 
dąbei prietarą.

kaip kosminią jėgą atsipalaidavimas prasideda nuo atomo,taip sociali
tes! sukrėtimai gauna pirminį-akstiną atskirą visuomenės norią nuodėmėse . 
tStimu!' ir instituciją nusižengimuose visuomenei. Tr ip ir pripažintasis 
krikščioniškąj ą principą p'r; taikymas'tarptautiniame ir. tautiniame gyvenime 
privalo prasidėti" nuo atskiro asmens, nuo s .ulkiaušio. visuomeninio jungi
nio, nuo paprasčiausios institucijos. Galutiniame rezultate--tą revoliuci
ni ą reikalavimą oadiktuots etinės pastangos turi priartinti politiką prie 
moralės ir tuo būdu užtvenkti įsisiūbavusį pasaulinio oh.. oso sriautą.

pasaulio išgelbėjimo vardu už krikščioniškuosius principus politikoje 
ryžtasi pasisakyti- ir tie,kurią sąžinią nesaisto konfesinės dogmos.Kite 
vertus,juo lengviau nusigrįžta nuo antivisūomcniškos ir antikrikščioniškos 
klerikalizmo nuodėmės tikintieji visuomenininkai.Dos ne paradoksas,bet 
jau patikrinta-tiesa,kad krikščionybės apsivalymas nuo politinės kasdie
nybės dulkią sėkmingai skina kelią į t ą visą kaskart labiau ilgimęsi pa- ' 
šią politikos pa rind ą sukrikščionini^ ą.-

klausimas,ks± kiek atgarsio žmonią ir tautą sąžinėse ras Šitas susi
rūpinusią valstybininką lupomis tariamas laiko SOĘI Šauksmas.

j?rerięois ūieūriąc mato, jdę. "blogiausias simptomas, visus kitus darąs di-r 
teisesnius,yrą iriasi ą abejingumas,nuovargis į išglebimas. Artimos katastrofos 
Orivcizdoje žmoni ja*.,atrodo,net nesudfeba.” \

Tačiau ne--mastą inercijai atgrasinti nuo užsimojimą ir' pastangą nau
josios visuomeninės revoliucijos Čempionus, įsitikinusius savojo kelio iš-, 
ganin.-.umu. skelbdami nauj ąj ą politikos chart ą, drąsiai deklaruodami išsi
laisvinimą nuo visuoffieni-ai.ą nuodėmią bei prietarą, jie pasilieka žemėjo, : . 
kuri yra politikos -karalija,bot kartu-pakyla į krikščioniškąj ą principą 
aukštumas,kur v'i’e'špatauja moralė. Jie tebetiki visuomeniškai nupuolusio 
ž;- og us prisikėlimu--.' Jie dėl to tiki,kad pakilią asmenybią Žadinėms vieno 
meninė sąžinė į tą patrauklią, politiąę platformą pastūmės visus dirbti ir 
kurti pasiryžusius-g-sro's-valios Žmones. Šaunią to politinio atsinaujiniff.o 
reiškinįą na:omo -nebe'-vienoje šalyje. Į jos srovę įsijungia vis daugiau 
geros- valios žmoni ą, .-palik'ę sustirtus į ir atgyvenusį kairąjį ar dešinįjį . 
partiškumą ir pasiryžę naujame'.'sambūryjo kartu naujai galvoti,planuoti ir 
veikti. Į tą srovę ne įtraukta'nelieką ir mūsą tautino bendruomenė,kurioje 
taip pat buriasi tą naujovi'ą branduoliai. Darniomis ją pastangomis kuriami 
'politiniai,ūkiniai,sočialiniąi-iplanai yra vienintelis pragiedrulis niūrio
je tautą ir pasaulio ateities'perspektyvoje.

Laiko balsas su šio naujojo.'gęjudžlo'propagandą klabena į kiekvieno 
visuomeninę bol politinę sęžinę,noatlaidžiai reikalaudamas blaiviai apsi- 
męstyti ir pozityviai apsispręsti.
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T rpSs tar; šar -.ondono ir Maskvos konferenciją 
rodo suintensyvintas soviet ą t takas Lietuvos reikalą fronte ir dramatiš- . 

( kai augančias sovietams suolai 'as.
: iurnbergo 'yloje kaltinamąjį akta pasirašydamas,amerikietis teisėjas 

Jackson pažymėjo,kad jo parašas■nereiškięs Baltijos valstybių pripažinimo 
sovietams.Tašiau sovietai -jau galėjo būti patenkinti pažanga,palyginti su 
Potsdamo konfer-ncija,kurioje prie Lietuvos vardo buvo išvengta tarybinės 
respublikos pažymėjimo: Kiurnbergo akte .altijos kraštai jau figūravo 
kaip Sovietą S-gos dalis. ,

Po Kiurnbergo ėjo naujės aktas šveduose.Jis drr.matiškesnis Baltijos 
kraštams,dramatiškesnis ir švedams.Švedai prekiavo gyvaisiais žmonėmis, 
žinodami,kad išduodamieji yra. siunčiami mirti.Daug nuoširdaus protesto 
sukėlė švedą rinktiniai žmonės,kurie atstovauja tautoje glūdinčiai sąži
nei ir padorumui.Lėt veltui: vyriausybė atstovavo oportunizmui,kuris 
vardan šio momento naudos išduoda tradicinius žmoniškumo principus.Eovie- • 
tai šia laimėjo netiek tuo,kad išbūna Baltijos vyrus,kiek 
tuo,k-d jie parklupdė švedą vyriausybę ir privertė ją daryti aiškią ne- 
j^isybąvien todėl,kad to reikalauja sovietai. labaltės_vyrai netenka fi
zinės laisvės dėl to,kad švedą vyriamybės vyrams pritrūko dvasios, lais
vės. (Žr.kitoj vietoj užs.reik.ministcrio ciniškus pareiškimus.; Tai jau 
yra ir šved ą dramos pradžia. ...

1-mujas veiksmas - Šveicarijoje. Šveicarai-buvo ilgiausiai nepripaži- 
nę Sovietą Sąjungos. Ją pavėluotą pripažinimą sovietai priėmė su pašaipa 
ir santykią su šveicarais nesirengė mėgsti. Kuo tada šveicarai visa daro, 
ked tik atgautą tjcrus santykius su £ sovietais. Jie nusprendė nuo 1941 m. 
sausio 1 d. panaikinti Baltijos pasiuntinybią net formalinius likučius, 
kad pagerintą savo santykius su sovietais. Jie tai sako atvirti:

"federacijos taryba gruodžio 10 d.nutarė nuo sausio 1 d.atšaukti pri- . 
vilcgijas Žionykšėiams Baltijos Brašt ą diplomatams.... Ir ’.rcipe tas nuta
rimas raiškia,kad Šveicarija nebepripaž įsta tą vaistytią tarptautinės 
teisės prasme ir kartu panaikina j ą p;- siuntini ą teises. Kotyvai, pastūmė j ę 
mūsą užsienią politiką į tą žygį,, ludi bandyme via labiau sunormalinti 
mūsą santykius su dusija,kuri Baltijos valstybes nuo 1959 m. sąjungos su
tarties su Vokietija sudarymo laiko savo įtakos sfera. Jau tada Baltijos 
šąlią diplomatai buvo išbraukti iš oficialaus Berne akredituotąją diplo
matinio korpuso nerią tarpo,bet egzistavo šešėlyje. Dabar ir tatai forma
tai panaikinama."

"Vis tti mažąją įvadas į didžiąj ą didžiausią nuolaidą aktą,o lietuvią' 
tautai didžiausios tragedijos įsiliapsnojimą..

Spauda sausio 4 d. pranešė: "Diplomatiniai pareigūnai Vašingtone šian
dien pareiškė įsitikinimą, jog JAV ir D.Britanija 1946 m.oficialiai sutiks, <. 
kad Lietuva,latvi ja,Estija yra Sovietą S-gos dalis... —askvos konferenci
joje išlyginus kelią anglams ir amerikiečiams pripažinti Rumunijos ir 
ulgarijos vyriausybes,Baltijos valstybės ir Ispanija pasilieka vienin- 

telės Į'uropojc šalys,dėl kurią didieji sąjungininkai nesutaria ir kurią 
pripažinimo klausimas dažnai yra sukėlįcs nemalonumą."

Tai viosas aiškinimas,kodėl norima Baltijos Kraštus išduoti sulaužant 
visas gražias deklaracijas apie laisves,žmonią ašarose ir tautą naikini- 
me skandinant visas_churtas .7-Tor ima. tudaryti įspūdį,kad tri j ą vaistyti ą 
neišdavimas galįs būti pavojingas taikai". 0 taika dabar yra tokis dievu
kas,kur io_ garbei galima netik deginti ne tik Žmones,bet ir tautas.J’aktiš-- 
kai trys Baltijos valstybės yra tik trumpalaikė moneta," okarr.e už eru pa
laiką ramybę Artimuosiuose Rytuose...

Išdavimo avojus buvo jaučiamas JAV lietuviams. ALT ir AT.T-'i surengė 
kongresus paveikti JAV vyriausybei,kad Baltijos valstybės nebūtą sovie- 
tems pripažintos.Amerikos vienas senatorius iškiš tą klausimą senate,90 
kitą žadėję jį paremti. Ir Amerikos lietuvią visuomenė veda kampaniją tarp

-
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ty s e: stori v Lietuvos naudai, iloks bus to finales - tuo tipu tiksliu 
Žinly neturim. Taip pat nėra žiniy,ar pri-.-ažinus Baltijos kreštus tenkin- 
tysi tik ; esiuntin;’biy uždarymu,valstybės indėli y perdevimui-r iškilt y ir 
tremtini y at irt svirno. ..roblema .."ci ;e».tar- oju klausimu ir nebūty eoviety 
pretenzijos patenkintos,tai viena aišku - sovietai niekada nenustos į 
juos reiškę pretenzij y.

VLIKas yra. padaręs žygiy,kuris yra jo galioje,o į tremtini y bendruo
menę išleidęs Žemiau dedsmę atsišeuki^ę. Hums tuo tarpu lie'a laukti r.au- 
j y Vilko pranešimu ir informacij ą. jeigu būty ir labai nepalankus mums 
sprendimas,turime'neužmiršti,kad visi riš sprendimai yra laikinio pobū
džio. ITedaug yra toki y kęsni y,kaip raitijos kraštai,kuriuos anglosaksai 
gaišty mesti į sąjungininko nepasotinamus nasrus. Kąsniai visai baigias, 
ir teks savy kūną parceliuoti. 0 kai kity parceliuotojai pajus skausmy 
savo gyslomis,tada bus atėjus metas- naujoms katastrofoms,

TRĘŠTI! ;W I IkO SOVIETŲ EiTĮ

Amerikoje ir Europoje araerikiešiy . 
1 .idžiamuose laikraščiuose,tiek angly,tiek vokiečiy kalba, paskutiniu 
metu pasipylė pikti kaltinimai kaltijos krąšty tremtiniams.Kaltini: ai vi- 

kaip vienas:
-1. tremtiniui esy fašistai,LitlerĮkinkai,nes jie bšgo į nacinę® Vo

kietiją;
2. jie antisemitai ir karo kaltininkei,nes prisidėję prie Žydy naiki- 

imo ;
J. jie esy gyventojams našta,nes padidina pusikaltimy skaičiy ir gy

ventoj y maistu naudojasi,
"lo šie kaltinimai verti(kiekvienas lietuvis žino,ir kiekvienas gali 

atsakyti:
1. tremtiniai bšgo na į Vokietij y,ne pas nacius,bet per Vokietija 

pas a-!dįys„ir_pas amerikiečius. Ar į juos puvo kitos kelias? lakeliui peš 
včEI’šd?ūš"mes tūre3ome-pake~ti katorginius pramonės,spkasy darbus,o iš 
jy ištrukę peš amerikiečius turim pakelti amerikieŠiy spau os niekini
mus. 0 kiek mos esam hitlerininkai - ; as".aičiuokit, klek Čia yra vokie
ti y kalėjimus ir KZ lagerius praėjusiyl Pasakykit,kės atsitiko su SS le
gioną, kur į vokiečiai norėjo suorganizuoti Lietuvoje!

2. Skaičiuojam nedideliais kiekiais lietuviusjkurie prisidėjo prie 
žyd y skriaudimo,bent mažesniais kiekiais,ne u-žydai prisidėjo prie 11c- 
■Ari y'įdavimo, išvežimo į SSSR cr nukankinimo Iraveniškiuos,Raini y šile.

mes vįsy žydy dėl lietuviy išvežimo ar nukankinimo nekaltinam,lygiai 
atsiimkit“Ealtinimę,k<d visi lietuviai t emtiniei žydus persekioj ę. .Ži
not gerai,kaip, ir kas visoje Europoje žydus likvidavo. Set kodėl neskel
biate,kiek lietuviy persekiojamiems žydams padėjo, juos slėpė,parūpino 
dokui:-.entus,malst y pristatinėjo, dėl.to nukentėjo .kaip aukštieji lietuviy 
dvasininkai ir valstybės vyrai darė pareiškimus žyd y naudai, jįors už tai 
buvo ištremti iš Lietuvos,kiti teis,..u teisiami ir pasmerkt i, kaip mūšy ■ 
kariai atsisakinėjo kasti žydėm s duobes,buvo dėl to areštuojamiįkiti ir 
šaudomi, kaip geštapas apsitaisydavo lietuvi y uniformomis vykdami į egze
kucijas. Tie,kurio mus kaltina,situos dalykus nutyli,tad mūšy tremtiniy 
uždavinys suregistruoti ir . ranešti mums pavardėmis,kas yra žydus gelbė
ję ar dėl to nukentėję, merd.uosim tuos faktus tiems,kurie mus kaltina.

?. Tremtiniai našta, girdi,jin didinę nusikaltimy skalė!y,ypač bal
tai. 1-'.rmi ausin, t ai gryna netiesa, k.ad 0-m.tį.i būty nusikaltimais garsė
ję. Antra, ar vokiečiai nūs Įkalti.; u r< įvykdo! C amerikiečiai? Jot mes ne- 
apŠ^ukiam visos okupacinės armijos nunike.'. .Hmy platinto, ais d 61 vieno ki
to nusikaltimo, lies neapšaukiara plablkcis vokieOiy tautos,nors uiutuvojs 
vokiečiai'nuskriaudė ir apkartino gyvenimą šimtams tūkstanšiy gyvento j y, 
o našta virto- visiems trims milijonams. 0-jltl^malsto_,buto naudojimo -
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esam -ąmios s ęžinėe,aae_m .s .•■sgaunen n?. procerty iš tos daugybės turto,ku- 
tXį vokiečiai paėmė iš mūsą krašto. Už tai jie niekados mums n atsilygins.

Dar įdomiau,kad oficialiose aiierikiečiy anketose,ąkirtosc lietuviams 
tremtiniams,stovi grafa, ar jis dalyvavo Sauli y Sąjungoje. De'yvavimes 
.laikomas užtenkamu pagrindu kolaboravimui įrodyti ir pašalinti iš lagerio, 
nutraukti UMUUos globę ir atiduoti vokiečią malonei. Tikras nesusiprati
mas! Sauli y Sąjunga veikė tik bepriklausomo j Lietuvoj, o SaUliy S-goj da
lyvavimas laikomas vokiečiams kclah'/M.vimu. atitinkamos lietuvi y įstaigoj 
yra lėl Sauli y S-gos tam. tikry paa.Uikirlmy jar. pasiuntusiosi ,3et šitas 
kaltinimas labai gerai pasako,ii kur eina kriterijai kolaboranto pažymiui 
nustatyti. Juk ir soviet y anketoj buvo vienas iš svarbi yj y klausimy - 
er priklausei Sauli y S ąjungai. .ažyi.ėtina taip pat,kad visa spaudos pro
paganda prieš baltus sustiprinta ..ries pat tremtini y persi jo jimą ir prieš 
pat anglosaksą pasisakymą dėl Lietuvos pripažinimo Sovietą S-gos dalimi. 
- Tai soviet y propaganda,įsispraudusi į amerikiešiy administracijos aktus,

PjDŽTI.. LIETUVOJE

Vienas užsienio diplomatas turėjo proga kalbėtis su vie- • 
iš pači y aukštyjy soviet y vadą dėl Pabaltijo krašty 1940 - 41 m. So

viet y atstovas prisipažino,kad metodai,kurie buvo pavartoti Pabaltijo 
kraštuose,pasirodė nevisai tinkami: sovietai sukėlę daug triukšmo, o tau- 
ty masės į save n?putreuką. Lteity teksią atsargiau elgtis.

Iš naujo okup vą Baltijos kraštus, sovietai elgėsi tikrai "atsargiau1: 
kuo mažiev. triukšmo,kuo daugiau rezultatą.

Suėmimai. Toki ą masini ą suėmimą kaip 1940-41 m. nėra. Suimami indivi- 
dualiai7Seda' i į kalėjimą,o iš kalėjimo jau v-.-žami į Rusiją. Transportas 
į Rusiją eina per liauno ir Vilniaus kalėjimus, mėnesiui po 2.000 - 3.000 
Žmoni y,daugiausia ūkininką ir darbininką. Išveža pirma atėmę padoresnius 
drabužius,aptaisą skarmalais. Į stotį varo būriais,dienomis priverčia 

atsiklaupti. Išveža daugiausia prie Uralo,vyrus miško darbams,mo ■ 
icris sunkiems žvejybos- darbams. Darbas ir maitinimas žiaurūs.Vienas gau
to-. laiškas maldauja,kad tik pasirodytą greičiau atominė bomba ir padirycą 
galą ją kančioms. Vieniems suimtiesiems daromas teismas,kiti- išgabenami* 
niekam apib_teismą negirdintTarp kitą nuteisti Dz.Toliušis 8 metams, 
tėvas Bieliūnas 10 metą, J.IIeliuotis " metams. Suimtas,bet po ponkiymčn. 
paleistas Z.Toliušis, taip pat Dr.A.Juška, jropagandos reikalui parvežti

Dr.L.Bistras, doc.Cesevičius, Dr.K.Ambrozaitis, Žygelis,Indrišiūnas. 
Gyvas esąs ir kun.i irones. Sugrąžintą iš Vokietijos Lietuvoje nedsufe,tik 
moterys ir vaikai.Vyrai paimti į kariuomenę ar išvežti darbams nepamatę 
Lietuvos. '

Vie-oj išvežamą lietuvi y ir repatrijuojamą lenką gabe- 
nami“rūšai7vrlniuj toki ą kolonist ą es ą apie 40.000, j.aune 20.G0U, o taip ■ ’ 
pat .Šiauliuose,Panevėžy ir kituose'miestuose. Į mažesnius miestelius sun-. 
kiau polonizuoti dėl partizaną, leleidžiami iš armijos kariai skatinami 
apsigyventi Pabaltijo kraštuose. Tiems duodame čia lengvaty,pavardė duo
dama lietuviška,dokumentuose įrašomi lietuviais. Taip auga "lictuvią" 
skaičius. Tokis kolonisty "lietuvlnimes1- turi tikslo parodyti užsieniui 
"lictuvią" liaudies valią,kada bus kokie rinkimai. Daugumas .įstaigą va
dovaujamos rus y,kurią pavardės taip pat sulietuvintos. Jau didesnė pusė 
liaudies komisarą esą "susilietuviną" rusai. Lietuviai komisarai iškrinta 
kaip nereikalingi. Vaišnora išstumtas ir esąs suimtas,Girdzijauskas iš- ' 
stumta s,kalbama apie netolimą tokį pat'likimą Žiugždos, nors jis labai 
"stengiasi".

Ūkis. Ūkis vegetuoja. Trečdalis dirbamos žemės liko neįsėta. Ūkinin
kai tūri duodi pyliavas panašiai kaip_vokiočiams. liet ūkininką rykštė . . . 
yra "istrebiteliai",kurie dideliais būriais užpuola kaimus,ieško parti- ,k 
zoną... spintose,piniginėse,ir kai jie išvyksta, namai lieka ištuštinti. y.

A;-/
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■ Žemės "reforma" grąžinta tokia pat kulp T?40 n.' ;<t žnrt.s imti maži, kas' 
tenor-i .jįp.iė- Lo-lcr.o'zus ne1,albumą ,J>et politika t: ip v- dc‘i.a ,’.-,d. ; tys u':i- 

jungai tur's ^o f-c-t ą kit ą , iįšy.tic į.' liolckozus,ncs,.i riveSiam. ūkiui. :di- 
. dali, mokesčiai ir pyliavos,o^paspirties- 'jokios. Kelmės be šviesos, tiks
riau. su balanos šviesa,,kaip pat.virtįna ir-Vilnisus radijas. ž iestuose 
pyieeos .tąip pat nėra... vz., aūne ; elektrą' gauna partijos'namai jaukėtieji 
pareigūnei, o šiaip gyvento jams--.ji-r-iš jungta. i-etrdš'iūnąrąto.t is .veikia.

. ....'n.-j.p’j.sy puikios s ęly-gos .plėšimams;-;.Ir-'Kaune pavakare jau pavojinga gat- 
'vė.,u .pa-s.įrodyti. įsilaužia ir-.į įutąs'-.'Ldėo nėra. į. e t iŠ gaunamo; pagal 
korteles.- raaĮsfto hėprasįmaitlną-,yBa& darbininkas ,kuris gauna 'prasžiausias

: yxrtelegyjLin'a-' vieša 'spekuliacija,‘niekieno nepersekio jana',-' -Tik' žmonės • 
... neturi už ką pirkti. ■ /i-..r. v; " - ’

®ors, kelįos .divizijos -valė'- miškus,gaudydamos partizanus, 
..bet. sugavo; vos kėl-et'ą. .p’ją sovietiniais- teigimais, esą apie'25.000. vie 

kovojgį-ne su raudon-ąja,'armijąį;;o;.su enkavedistais ir "istrebiteliais" • 
Valdžia skelbia-'amnestlj ą tiems,kurie suį;r-įėį nėrinis ; reikalavo iš vys
kupą, ką4 jįęiįišleistą ganytojišžą laišką.grįžti. Bet tiek Vilniaus arki* 

'.vyskupas ižeinys, tiek į’an.ėvSžio ..laitfer.okas; Kaišiadorių katullonls ir ■ 
Telš! ą Loriseyi-cf us--atsisekė. •

...'-'ALVa nųsiąatos dovanos į Lietuvą pijn-a pateko 5 
llashvą. -EES35ISI 'iš“ūen..buv.o atgabenti- į 'Lietuvą ir išdalinti komisarams,, 
parti j os,"veikė jams, nusipelniusi, e.~s į o šiaip' žmonės mažę kas gavo.

Įfuotaika. moki begali būti nuotaika, jei kiekvieną dieną kiekvienas 
turi bSII pasirengęs išvežamas. Visi t-'betiki, kad laikai pasikeis.

i’AOjSTIS LLMKUOJL ' ■: . ' ' v...'■-

- -. ■ ’ ' 1- o 1 i t. i n. '-ė., Krašto vyr iousy.bf ' ligi 1945 m.'birželio
e. sudarė rus V .^.statytieji žmonės "* prezid.Lleruta. ymin.pirm. Osubka -

' orai skis, vicepirmininkas Gomulka, vyr .karintą pajegy vedas Hola-Zimiers
■Lsy i’uV._ lepką emigrantes ov.S-goje. *0 Maskvos pasitarimą .sudaryta

> ad ycutihės" vienybės vvriausybč , į-kuri ę įėjo 'l'o'ndoniškiai - mikolai&i- 
kuo, Stancikas ir kt. i.r'ašt£.>la.uk:tp-jkad‘Kikolaišįkes pasiderys premjeru, 
.suiikta jis; su didžiausiomis ovacijomis,kartojant chorui jo vardą; Bet 
faktiškai.jam teko antrojo vicepirmininko ir žemės ūkio ministerio vieta. 
Tris - k turis mėnesius -jis nepadarė jokio pareiškimo,deklaruojenėio ru
są lenką draugystę. Tuo' tarpu krašte sklido gandai:' ekovcai (Arm j a I-'ia- 
jova - ii?) nušovę I.ikolaiėiką, jis sulikviduotas rusą.. Ko jie sįękė - pa
ruošti kelią jo likvidavimui ar užbėgti <jam už aklą? iagaliąiu j'ls.kaip 
sakoma,prispirtas prie sienos,vic.iemc Poznanės suvažiayimc pareiškė,^r.ad 
.enkijos egzistencija priklausanti- nuo So'vi'et'ą Husijos. Apskritai,vyriau

sybė nepopuliari. Visas kraštas kalba,,--kad Lenkijoje tada bus gera'gyven*-.. 
ti, kai bus ne kęrut, o da^ut, o -valdys ne orubkos (esmcnybėlės;., o "ęsa- 
bos" kaip reikia7“T’ai stiprios vyriausybės vyr ą asmeninės apsaugos ir ' 
stipri interesantą kontrolė.- ■■■ etękti; į ministerijas reikia'specialią lei
dimą, Vyriausybės padėties netikrumą rodo ir jos neryžtingumas daryti 
dr ęsesnią aktą, lyg ji jaustąsi tarp kūjo ir priekalo. ''.‘ijąmasi iš vie
nos pusės rusą, iš antros - lenką tautos. Sakoma, vyriausybė "sabotuoja"
- nedaro nieko, kas kraštui butine, kad kartais -no įkristą rusą nemalonėn, 
sakysim, kad ir--su mokyto j ą padėties pagerinimu, bet kartu prisibijo im
tis veiksmą,nepopuliarią krašte,kad m.pakenktą sau asmeniškai ir užsie
niui neduotą medžiagos ęrieš tariamą Lenkijos savarankiškumą. . '

Politinę padėtį dar labiau sunkina politiniu grupią nesutarimai.livi 
stambiausios partijos - komunistai, vad.'p??H-ai (j'olske lartje Habotnicza) 
ir socialistai, vad. l‘l-S-al"noIšEa *artje -ocjalistybzna), nežiūrint ją 
sudarytos""s ąjungos lenktyniauja dėl įtakos masėse. Komunistai'verbuoja 
narius gercenėmls maisto kortelėmis Ir gsresn.įaLs darbais. Socialistai
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lošia lenkiškomis savo partijos. tr<dioijomis(Tačiau socialistai pastaruo
ju laiku pradėjo skaldytis, ries Liublino sodialistus,glaudžiai bendradar- 
Ibieujsnčius su komunistais,išstojo t,.utiniai socialistai.Šie netiesoj 
Įst-vo spaudoj stipriai plaka pirmuosius,Įtiko juos rūsy pakalikais ir'L n- 
Ikijos r^ikely išdavikais.Trečia partija,bendradarbiaujanti vyriausybėjeį 
vud. demokratinė srovė (Stronnict*='o ucmokratyėzna) nėra ryški.ir stipria; 
įlos įtaSa”5fašto“menEa,nors ir laikome, priimtinesne, Eaip atsvaros ba-.-ė . 
[prieš pirmąsias dvi,atsistoja liaudininkai (Gtronnictwo ludowc', bet ir 
j5a rugsėjo mėn.suskilo. Witos"i“ i“iūol~ičikas sukūrė nauj ę srovę -iols- 
kc -5tronniotv;o Ludowe'.kurios uždaviniuose yra atsiribojimas nuo per to- 
?j einančios vad. Liublino liaudininky politikos,atseit,bendradarbiavimo 
su sovietais. Dėl to Kikolaičiko ir TZitoso (šis mirė spali y m.) dabar.-; 
darosi pati populiariausia Lenkijoje. 1-enktoji partija,tiesa,nobendra-y , . 
darbiaujanti vyris.usybėje, tai katalikę - vad. darbo partija (kartja i. 
Pracy^. Savo veikim? ji pradėjo tik rudenį ir daugiau nėra pasireiškusi.

llkonomine. Kraštas labai nukentėjęs nuo karo. Dalis didžiy- 
jymiosty ir pramonės centr y sugr iauti ,žehiės ūkis sunaikintas ir vis 
naikinamas, neviešoji spauda paduoda pasakiškus skaičius rūsy išvežamy 
Xs krašto turty. Kašinos,riedmenys, įvairus įrengimai,net požeminiai tele
fono laidai,nekalbant jau apie gyvulius - vežami be perstojo į Susiję. 
Likusios pramonės gamini y JO f/o sutarties keliu atiduodami rusams neva 
išlaikyti tiems lenkams, kurie yra palikę Soviety S-goje. Žemės reforma, 
apie kuri? daug rašoma, faktiškai neturi daug atgarsio. Vadinamieji 
chlop.i - mažažemiai ir bežemiai -nenori imti žemės, nes laiko netikru- 
dalyku. Didžiausias trūkumas, kuris jaugiamas dabartinėje Lenkijoje - 
tai žmonių trūkumas.(8 mil. nužudyta, apie 2,5 mil. emigracijo c.) Nėra
s. ;, cclališt y~if “pakankamai darbo ranky pramonėje. Net tie, kurie gaišty fcfcr 
dirbti, vengia, nes atlyginimai nepakankami pragyventi. Visy galva pramuš— 
■’a prekybai, kuri_vicna patikrina gyvenimo egzistenoi j y. Pabuvus Lenki
joj, susidaro įspūdis, kad visa tauta yra parišusi prekiauti. ’’Kas ne
prekiauja - tas negyvena!" - tokia esanti.pamoka dar iš Didžiojo karo
lai k y. Sit a nenormali prekyba išugdė n girdėtę gyvenimo standart ę, nors 
T.tra vertus rinkę užpild- visokiausiomis prekėmis, kainos: auliniy ba- 
■ 10-'12.0C’0 :loty, drabuži y eilutės 'lO-'IJ.OOO zl,.sviesto,lašini y kg
>-?o-400ac zl., cukreus kg ISO zl.,tabako kg 6-700.zl., pietūs restorane 
/C 80 zl. (1 zlotes=2Rf.t.) Ypatingai išsiplėtusi prekyba svetima valiute. 
Paklausa vyksta net viešai gatvėse._

Susisiekimas lobai sutrikęs. Trūkstant garvežį y ir riedmen y, geležin
keliai nepajėgia aptarnauti keliaujančiy. Tačiau judėjimas labai didelis 

- dėl gyventoj y kilnojimosi,kariuomenės dalini y perkėlimo, o svarbiausia 
dėl spekuliacijos. Traukiniai vyksta kaip spiečiaus apgulti aviliai, 
pradedant stogu,baigiant laipteliais. Geležinkeliečiai dero didelę špo
kui iccij ę - rer.crvuod.’u.ii sau atskirus vagonus, į kuriuos norint patekti
t. -.nka mokėti už trumpę ruožę ligi 200 zloty kyšio. K.liauti traukiniais 
nesaugu - esti dažny užpuolimy, apiplėšimy,net nužudymy. Sitai daro rusai 
ir patys lenkai - vagys. Varšuvoje populiari susisiekimo priemonė - pa
prastas arklinis vežimas.

Karinė. Lenkija turi savo kariuomenę, sudaryt? iš vyry,IŠvažty 
į SSSR ir mobilizuoty paėiojc Lenkijoje. L’ra nemaža ir motor y. Virinusia 
vadovybė priklauso lenk y maršalui Holu-Zimierskiui,-bunt formaj.isi. Len
kai karininkai tėra tik ligi kapitono (paskutiniuoju metu - lif.i majoro į. 
Tačiau nemaža puskarininkį? ir šiaip kari y,dčvinžiy lenkiškas uniformas, 
yra rusei,nė žodžio nemokę lenkiškai. Dėl -to sava kariuomenė nėra popu
liari. Visos dėmesys ir romantike tai lenk y kariuomenei,kuri yra Vaka
ruose,perėjusi ugnį Tobr ūke, Italijoje, iranėūzijoje. Rus y kariuomenės 
pradžioje buvo tiek daug, kad net dažname-kaime bute po dalinį.Pastaruo
ju laiku jos skaičius sumažėjo. Tarp rūsy ir lenky kari y neretai pasi
taiko konflikty.
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K u 1 t ūi i n ė. Švietime padaryta pagrindinė reforma, l'radžios 
mokslas t> met p, vidurinis keturi p. j. taktiškai ši reforma dar nėra pritai
kyta. Didžiausias trūkumas mokomojo personalo .ps-mnfcą patalpą,vadovėli y, 
rašomąją priomoniy. Rūkytojai neišgyvena iš algą ir šalia painoku turi 
verstis įvairiais darbais duonai pelnytis, Rūkytoją sąjunga rudenį ruošu
si streikui šūkiu - pagerinkit padėtį. Universitetai tebėra kūrimosi sta
dijoje.

Spauda žemo lygio, bet gausi. "Varšuvoje ? dienraščiai ir keli 
savaitraščiai. Savo dienraščius turi ir įvairūs provincijos miestai.Tu
riniu jie visi labai panašūs, informacijomis aptarnauja l*olpress,TASSo, 
filiale. Užsienio leikraščiy negaunama, sovietu - kiek nori, katalikai • 
turi 5 savaitraščius, iš kuri v žymiausias kro’ztąziškis "Tygodnyk Powszech- 
ny"skirtas inteligentams, l-'astaruoju laiku d'l didelio tą laikraščiy 
išsiplėtimo ir populiarumo sumažintas tiražas neva dėl popierio trūkumo, 
kultūrinės spaudos - Šurnai y,pedagogini v leidiniu - nėra. Leidimus gauna . 
tik propagandinės brošiūros.
L. menas, ypaė plastinis ir sceninis, naudojasi dideliu prlankomu, 
©nininkai organizuojasi į profesines s-gas,rengia suvažiavimus,organi
zuoja eilę meno akademiją ir pritaikomojo meno institutą. Varšuvoje jiems 
skiriamos vilos Saska li mpa'priemiestyje. Tačiau didžiausias trūkumas 
dašu,popierio ir kitokiy meno reikalams reikmeny. Patriotinio nusiteikimo 
literatai savo kūrybos neskelbia ir laukia geresni y Įeik y. Literatūros 
Žurnalo nėra. Perijodikojo pasirodę dalykai menkaverčiai ir propagandiniai.

Religinė- m oral in ė. bažnyčia naudojasi pusėtina lais
ve. Tikybos pamokos mokyklose yra. Išmaldos nekliudomos, priešingai,net 
pati laikinoji vyriausybė švenciy progomis dalyvauja pamaldose.Tačiau 
konkordatas nutrauktas,kartais užsipuidinėjami dvasininkai,kard.Hlondo 
grįžimas sutiktas šaltai. Didesnis įsitempimas tarp Bažnyčios ir valsty
bės susidarė dėl civilinės metrikacijos ir skyryLą. Vyskupai įsakė pasa
kyti bažnyėiose eilę pamokslą apie krikščionišką santuoką, tuo tarpu 
spaudoje aštriai puolama bažnyčia dėl jos nelojalumo tuo reikalu.Rengia- ’ 
mosi panaikinti "privačias kataliką mokyklas,kurtos spėjo, atskarti. - Ko
ralinė padėtis kelia didelio rūpesčio doriesiems lenkams. Vagystės ir plė
šikavimai vyksta veik viešai, liet valsčiai apvagiami dienos metu,ėiapat 
pašonėje esant vietos milicijai.Kotcrys,nežiūrint joms priskiriamo didelio 
Striotiš' umoxncišlaik6 egzamino vokiečiu okupacijos motu, o ypaė dabar, 

aptieji sąjūdžiai imasi pači y aštriausi y prlemeni y-vienas ženklina 
■■’.ąkenkreucais. kitas raudona žvaigžde. "Bimbras11 - samagonas yra,tur
būt, pati didžiausia framoįč L nkijoje. Lytinėmis ligomis susirgimai to
kie dažni,kad ligoninėse nespėjama sutalpinti. Demoralizacija eina ypač 
iš rūsy kariuomenės. Tautojo,atrodo, ■u bėra pusiausvyros elemento,nes ge- „ 
riausieji iš j y buvo vokiečiu išžudyti.bažnyčia neturi tiek įtakos,kad 
galėt y su tuo kovoti. Kunigija vis dar atokiai laikosi nuo liaudies.Ka
talikiška - visuomenini y s ąjudžiy neturėta anksčiau, juo labiau jie ne
įmanomi creber. legaliau, nors lenkui "polak i katolik" neatskiriami da
lykai,bot praktiškai jis veik nebelanko bažnyčią ir nabesiveduoja jos 
reikalavimais. Lenkija yra gilioje moralinėje ir religinėje krizėje. .

Sovietą įtaka Lenkijoje oficialiai nežymi,Gyventojai nejaučia tokios 
grėsmės,kr.ip Pabaltijy. Žmonės su žodžiais nesivaržo,kritikuoja sovie
tus gatvėse,traukiniuose.Savivaldybės pačią lenką (..ckomunisty) rankose. 
Tačicu larVD veikia ,kalėjimai pilni,ypač persekiojami Varšuvos sukilė- . 
llai, nuolat siuva,žemai skrisdami,specialūs ..žvalgybos lėktuvai. Lenkai 
galvoja: prieš vokiečius, kokie.žiaurūs jie buvo, mes galėjom kovoti, 
bet prieš sovietus - nė drįsti negalim. Pėrtizanai laikosi defenzyvoj, 
AK (krašto armija, kovojusi su vokiečiais) veikia patylomis ir rengiesi. 
Skeitvdemiesi su tuo, kad krašte yra užsienio Žurnalistą ir diplomatą, 
sovietai veikia atsargiai. Jie dažnai daro kratas.naktimis inscenizuoja 
band y užpuolimus ir vagystes.liet pačias užsienio atstovybes rusai seka.
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ulinr.ty į:ti,i,'.os,’;uzi'--s. a/u-cndžla tremtini p likim y, yra n> 

tarusios visus tremtinius/nelaukiant galutinio J v kraštu sprondimo,įjung 
ti į darbus. Kiekviena zona tvarko D1J likimu savarankiškai. Yra jau pa
tirta,kad- prancūzai projektuoja DP iškelti į Saaro krašt'p. Tai būsi 9 pa
daryta ligi balandžio m. Darbai būsi9 stengiamasi duoti pagal specialybę. 
Daroma žygi y,kad lietuvi p tremtini p reikalas būt p tvarkomas kontakte su 
lietuvi p organizacijomis. liyšium su tuo . vyriausio ji' vadovybė stengiasi pa
tirti,kokie planai ruošiami kitp zonp tremtiniams,ir tada pati darys Žy- 
gip,kad tremtiniai nebūt p išblaškyti,kad ji pati galėt p pasiūlyti planę 
tremtini p darbams organizuoti.

Soviėtai pareiškę nešę suinteresuoti D1 žmonėmis. ■ ' .

iUBALTIBOiy D2WI0S ŠVEDIJOJE POLITINIS EOLUS
Praeitęsyk buvom pranešę apie 

F Pabaltijo tremtinip- iš vokieėip kariuomenės Svedijon pabėgusi p ėst p, 
latvip ir lietuvi y bylę.Dar ir šiandien nežinom,koks gaiutinis^likimas ty 
neluimingyjp.tarp kuriy yra ir 10 libtuvip (mjr.Iranas Ambraziūnas,kpt. 
Vcldcmaras Dangis,gyd.Vincas Zenkcviėius.vyr,ltn.Jenas JanŠys.vyr.ltn.Jus
tas ilevokas,ltn.Vincas Lengvelis,ltn.totores Vosylius, virš'.Vaays Ingele- 
viėius,pusk,Stasys Dransėika ir klaipėdietis cil.kranas Blaškys',lakt į į 
gruodžio 10 d. j Tręlleborgo uostį atplaukė soviet p laivas-ligoninS "Del- 
kostrov" pasiimti nuo badavimo nusilpusi p išvežt in pj p. 'ai paskutinė mus - 
pasiekusi žinia. Kitos turimos žinios leidžia susidaryti tik politinį - 
diplomatinį tos pabaltieji p dramos forn ,.

19*5 p.birželio ? d. soviet p pasiunti-.ybfes Stokholme pareikalauta,šve- 
dy vyriausybė kitędicnę sutiko išduoti buvusius -’Clirmachto karius,atbėgu
sius įSvedijępo Vokietijos kapituliacijos. Šitas nutarimas buvo slepiamas 
ligi pat antrosios l-.p’:riSio 1...pusės,kada so", lotai atsiuntė laivpišuosl- 
nyjy išsigabenti. L.-esipikt«nusi, į tai smarkiai reagavo švedp visuomenė; - 

• Pabaltijos vyrus užsistojo ir visa eilė švedp jolitikp. ? rof. 'olmb£ckas - ■ 
pateikė interpeliacij p parlamento I-se rūmuose, o doc.nested II-so.Balti
jos krešty pasiuntiniai įt.ikž lotyvuotę raštp užs.reik. inisteriui Undė- 

fcnui ir aplankė eilę kity politikę. Lietuvos-pasiuntiniui-teko matytis‘su.
ouv.užs-rcik.ministeriu įandler iu,d.--’e r parlemento užs.komisijos pirminin- 
tu. Jis pabaltieėiams parodė, drug simpatijos,bet pasisakė solidarizuo j ęs 
su vyriausybeVis dėlto parlamento I-j y rūmp debatuose Dandleris kriti
kavo vyriausybės nuterimę, nurodydamas,kad ateity švedams teksią dėl jo , 
gailėtis. - • ■'

Karšti debatai dėl d širipjp atstovo doc.l.ostado interpeliacijos vyk® 
II-so rū -uosc.Jam pritardamas socialdemokratas prof.Lundstedtas pabaltie
ji y įšdavimp pavadino baisievtragedija ir pasiūlė pradėti su sovietais - y 
naujės derybas nutarimui pakeisti. Konservatorius Janssonas vyriausybės 
nutorimę apibūdino kaip n^dovanotinę veiksmp.irie j y prisidėjo ūkininkę;-, 
atstovas l.osessonas.

Vyriausybės nusistatymę atkakliai gynė užs.reik.ministeria Undėnas, 
piktai ir nervingai kalbėjęs dviem atvejais. Jis pe^isakė nesenęs,kad* gr ę- 
ŽinoimėcEiems baltams grėstp ypatingos soviet y represijos.Dsę,c-vietai atsi- 
žvclgsię į tę eplinkybę,kad Baltijos valstybės dar neseniai įjungtos ,į 
3SSH. ±ati švedp vyr-bė priminusi' soviet p vyr-bei,kad pabaltieSiei turėty 
būti traktuojami kitaip kaip p .prasti karo belaisviai.Kažin,ar p.Undėnas,- 
zaizdavosi,kę tasai "kitoks'- traktavimas praktiškai reiškia!

Antroji ministerio Undėno- kalba buvo piktas pamokslas visiems JO.000 
Pabaltijo pabėgėli p. osanėip Švedijoje. Jie tsę Švedijai "užsieninė našta", 
o j y pastangos leimiti pasaulio opini jos palankumę savo kraštp nepriklauso-
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mybci -*l.liuzlj ų politike". T'nd'nrs į arciSkė, jo.; tarp abKj u pasaulinių 
karų buvę rintei <-bc•'■ojeme dėl j^eltijos kraštų ateities,n.-e jie neparodę 
ypatinga politinio subrendimo', o’sev o n-..jrĮklausomų gyvenimų užbaigę dik
tatūromis,Pasisakęs ,kod ne švedų reikalas svarstyti Baltijos kraštų tVar 
Rymosi problemų,p.Undėnas puse burnos užgyrč jų prijungimų prie 3SSB; es 
nereikia užmiršti,ked SBSR-e didelis skaičius tautų gyvena Salia vioxa 
kitos. 4,'abaltijos pabėgėliams mini'steris patarė, "savo paėių labui" i i įžt: 
namo ir dalyvauti savo kraštų atstatyme. .

Vndėnų tepflaikė vien komunistų atstovas,kurie pabaltic&ius išplūdo 
fašistais. ‘

Atstovų- net socialistų- tarpe buvo jaučiamas priturimas interpelif 
tui doc.Aostadui,Šilta užuojauta pabaltiožiams ir noras kaip nors išgel
bėti išduodamuosius. • ,

• ’ ' * • • ■ ■ t

S_p_a_ų_d_a , '

ATGAL Į rail'TOIMJC . . ' . . .

John Vaster' Dulles.Amerikos respublikonų politikas, JAV 
dclogaoijos Gan Jranciske vyr.pataržjss,tam ..aftiam reikalui Byrnes pašile 
tas į Londono ir I-...skvos .onfer uncijas, ryšium, su dabartine tarptautine 
saugumo krize sako (“Time^, *19^5 to, ,ZLVI, nr.):

"būkim ramūs ir brandūs. Londono konferencijos epasisekimaa neteikia 
nieko bloga, tik gare. Jis nesukūrė sunkumų; jis tik;atskleidė senuosius 
sunkumus,kuriuos buvo užtemdęs karas. Gera,kad m<. s dabar sužinom faktus. 
Toliau,mes iš pat pradžių parodėto, jog tvirtai stojame už pagrindinius 
principus. Tai transcendentinės.reikšmės dalykas.

Per šešoris kero metus kariniai sumetime i. buvo vis labiau nustūmę_į 
šalį moralę ir pri cipus. Dabar,karui pasibaigus,pasaulyjo turi vėl būti 
restauruoti principai ir moralė. JAV šiuo atžvilgiu turi pasiimti vadova
vimų. lies.amerikiečiai,esem vienintelė didelė tauta,neišsekusi fiziškai, 
nei dvasiškai, I.ums t-nka vadovauti atstatant principus,kurie būtų vei
kimo gaires.Jeigu mes to ne.adarysim,pasaulis nebebus vertas,kad jame gy
ventume. its žinome,kad mūsų planeta pasidarys nebegyvenama,jeigu Žmonės 
savo fizinių galių nepajungs moralės įstatymams". ' '

” ±.'£r i į 1 iLB£2 212E2§ 'L”
Tokia antrašte gruodžio r d. įdėtas "Soh^abisclies Ta- 

gcblatt" vedamasis. Jame svarstomi pagrindai naujam Vokietijos politi- , 
niam susigrapavimui. Štai jo samprotavimai: - Aišku,jog krašto politinė' 
at-itis negali būti paprasta '19'3 m. nutraukto politinio gyvenimo tųsa. 
Žinoma,politinis gyvenimas suponuoja keliolika politinių .part i j ų^nes vie
nintelė partija išjungia kritikos pareiškimų ir veda prie diktatūros ir 
tironijos. Iš antros pusės,Veimsro respublikos Vokietijoje kas* partijų 
daugumas barasi buvęs blogos. Ui pagrindinės partijos yra minimumas,ku
riuo pasitenkina JAV ir Anglijos politinis gyvenimas.

Ar Vokietija pereis ar bent prisiartins prio dviejų partiįų sistemos? 
Prioš 4933 m.partijos buvo susiorganizavusios pagal_pasaulėžiurinius,ūki
nius,provincinius,istorinius bei kitus požiūrius, lute netoli to,kad kiek
viena mažuma saviems interesams atstovauti tarėsi turinti steigti sov* 
partijų. Tokio susiskaldymo priežastis - vokioėi-o palinkimas padaryti 
partijos programų pačia pssaulėžiūra ir partinius priešingumus suabsoliu
tinti pagal ori c žodį: '.Įlįst du nic’it mein Bruder sein,so schlag ich dir 
Icn Sobadcl cin. Straipsnio eutorius siūlo dėti pertijų atsiradimo pagrin-

' ■ 7 . ‘ elKS
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dan konservą tivizr-io ir pažangę? ar j vd?. j iro-principus 
grįsta dvi. j y partijų sistema.Anglijoje. Žinoma .priešingumai tarp/-.konsex

V .'hi e i ■ su visais. :?į 
■ ii žuaz t j oš ■ i r .j pr.ė/- 

. £it i e pr 5 ešingusiaį 
eku būdu neturėt y 

mint t u principu, 
r j u, te kovą, .

- ■* ’ ■ /iv f n eorius

ngumai

s ęjU-

vetivizmo ir pažang- 
kitokio pobūdžio -pr 
Ištariate,nuoscyyb& 
egzistuoja, bet jie 
vesti prie politini 

- skirtumu,netekt u to 
^rlvesty prie to, k 
tinkamiausiai reali 
Žcngos bei judėjimo 
Sveikam valstybes g:, 
natūralu,kad po tam 
džio jčgoa. Ir atvir 
ramybes laikas. Anglijoje tie p 

^konservatiūizmo parti j ę, kitu - uS.pažangu 
"mus.

Partijos neturi tautos socialinėj bei Q 
priešinguny aštrinti,bet gdi juos švelnu.";

• laidos': visos partijos beatodairiškai- pr-ipai 
žaismo taisykles ir,antra,pilnai gerbia bei j 
įsitikinimu. I’-sant tokioms sęlygoms, kdekvici 
ti partiją,kad apsaugot y savus interesus., oli 
prileidžiama,kad -yra kiekvieno individo ir k.i 
ri y, daugumos’nutarimas- negali, neatsižvclg
■j y programoms ir tegalvotiems partijys 

’nerodo jokio intereso,’fpa^ tei.tlaka 
t i ano laiko. "Ji nesiduoda paprastai 
sottšjus, jai netiek svarbu teorija ix 
rsalybš. Tačiau daugeliui ir i? sonesnSs .g<wxa 
mos punktas atrodo kaip pagelt-ys.poprcrls’ 
Šiai' ir vargai saukiasi išsprendimo, l.:lau 
zistencijos - inr-isto, aprangos,buto, f.uro. tik didžia
dvasiškos sevitarpints pagalbos mintys, o turi skas, kas ’

^dvokia pageltusiu .-..-artiniu šablonu.1'-C- liausis e,kad per
gyventi ir t. begyvenami sunkumai išugdė tautoje įvairi y ’f ošti y Dcudruo- 
meninį jausmę,galint į apjungti iki tol skiriančius priešingumus." . •/,

1 elitu pnsisske’ t'ž 
tkslir. vuab klausi’

Cį«. ,T,fUT,3B Gt. J.Į.S;
ilO t c ko P e i f. y ve U- 
1-įhl y. part i -e - 
ubpiama būties '

AIžEHIKIjjftl. I
nmerikicšlai pabuvo nuropojo pusę taikos mėty ir >■ 

jau pradėjo piktai bodėtis mūšy kontinentu ir jo gyvento jai s .0 - j u.pašiy' -į 
karinš žvalgyba, nustato, kad. ir jie Europoje vis mažiau bK-.tgsturii.. kį' ; - 

Sitiė dvi j y kontlnenty ir dvicj y galvosenų susidūrimo rbišklniai'ge- 
li turžti ke-kasdi cniii’ės rcikšnšs. Antie uropin'-s keli y milįjpny-’ ameri’.;įeĮ 
tiy nuotai-.os, Žurna’iist u liūdiji.'iu,galinčios- pavirsti amerikie-ily poiįuj 
tino ' ilosofije. ir dar labinu suskaldyti' jau ir taip ncvieiiingę ,Vakar y, v 
pasaulį,- ’į' • ■ ,; .

. AjrurikioŠi y žurnalistas C*’-ymour. Erei dm "lev I’oik .kersld Tribūne"'/ 
gruodžio 7 d. skelbia. <-urcrix.įi-.?i y. n'io'taikę Ar pas '.aakymy sumą-iŠ vįSu <■' . 
Europos . krašty,kur tik rCV -essmc. - Jn.ę i ČrteJ-iaanesuprentamaš nacio- ’- 
nali. is europiečiu tarp Ui n v •’•.>. fcxt-ago?uza.as'<--> ristu inges 'videus kovas, jie 
laiko ouropicSiu politinio- z •i.lpuum.,. žc.-kl.A-erl.:t-;?iaį, kari ei niekina-?. 
msi. Šypsojosi metydęmi. .l--.e-.ip .-rinouzu. par j--.u.-ntū sus ir-.ūkime, dleuy lary- 
žiuje siuvo.^_olicijos įrigadus- — kad runcūzoi, -. dtmekratiškai ■ išsirinkau.-

■ .■' • ■ -.. . ■ .- . .' ; ■ / :. ... ■ A-

V... -v-r ■ - . ■ . ■ ■ -

? -^<^^^^111.1111111
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valdžię, d£l tos valdžios negrisbt 7 vienas kitas.-, už. gerklės .AncrikiečiaME 
paniekę įkvepia 2-luropos nuskurdimas ir žemas kaimo ijegs gyvenimo lygis.

Europiečių laikymai jp atžvilgiu amerikiečiai laiko "įžeidžiamu, "mo
terys Čia tevertina mus p maistų ir Šokoladų, o ne mus p draugystę", yra 
bendras daugelio nusiskundimas. Vienas amerikietis,kurio užkalbintos dvi 
jaunos prancūzaitės prunkšdamos nubčgo, piktinasi: .ano divizija Šį mies
tų išvadavo, daug draugpžuvo, ir kam? Tam, kad dabar žatončs į mus spiau- 
dyt p?"

Amerikiečiams pikta,kad prancūž p kariai važinėja jp joepais,kad euro
piniai jp sąjungininkai nešioja j p uniformas,valgo j p konservus.Užuojauta 
ir simpatijos svetimšaliams tremtiniams (1)2?) pavirto į pikt ų paniekę 
tiems "stovyklose dykai maitinamiems tinginiams",kuriuos reikėt p kS grei
čiausiai siųsti namo. ■ f

Amerikiečiai ima plačiai kalbėti,kad nedėkingieji europiečiai nebuvo 
verti JAV kapitalo ir kraujo aukp ir kad šis karas iŠ viso buvęs bepras
mis. "Grįžę namo, rešo S.Ereidin, jie visa gerkle šauks,kad Europai ne
būty teikiama jokia pagalba,nebent už grynų pinigų". 0 vienas seržantas, 
i.ainc (JAV; universite-to studijozas,grasinamai išdrožė: "Keli milijonai 
amerikiečių tuoj grįš namo. Dedu galvų, kad Europa mus tada išgirs!" 

bot amerikiečiai atvirai pakalba ir apie save, ypač apie savo admi-. . 
niętraoiją Vokietijoje. "Tūe Stars and Stripes" gruodžio pradžioje lt o ri
ste, tavo .kad am .rikio?i p karinė valdžia Vokietijoje yra visiško žlugimo 
išvakarėse". Tai pažiūrai pritaria ir išgarsėjęs amerikiočip Žurnalistas 
William L.Sliiror, "Nev’York ii.-.rald Tribūne" gruodžio 9 d.,kur jis sako, 
kad amerikiečip karinė valdžia "pernelyg dezorganizuota ir demoralizuo
ta" ir kad "jos fiasko be gulo pakenkt y amer ikieči p tautai ir gal netf 
sugriaut p taikę". Anot Skirsnio,amerikiečiai trokšta grįžti nemo,visas 
administracijos funkcijos nustumia vokiečiams, o patys, "stengiasi ’įsi
rengti patogius butus,pasidaryti gėrimų atsargas ir įsigyti .mergait 
Viso kita - velniop." Su šitokia administracija,anot Shirerio,nėra ko nė 
'..albčti apie vokiečių''perauklėjimų".

"LAISVOJO TAHIJŪBIO Cil.UTA"
"Clo'-’o Tolskie" 1945 m. nr.40 praneša,jog Lon1- 

dono v. ikia Vidurines ir Sytp Europos J’ederalinis Klubas. Jisai yra pa
skelbęs “Laisvojo Targjurio (Intermarium,' Chartp", kuri numato tarp Balr 

. tijos ir Viduržemio jūrp esančių tautų konfcderacijų - 160 mil.gyventa j p 
blokų. Toji konfederacija turėtų apimti albanus,bulgarus,kroatus,graikus,'  
čekus, rumunus,serbus,slovakus,slovėnus,lenkus,gudus,ukrainioSius,lietu
vius,latvius,estus ir vengrus. Šitoji c.arta meta kovos šūkį už Tarpdurio 
tautų išlaisvinimų iŠ sovietp imperializmo įtakos ir skelbia p'agrindi- 
uius socialinius principus,paoul*kuriuos tos tautos turės tvarkytis,

POLITIKA 1946 I»i. ANGOJE

Sausio 4 d. britp radijas davė tokį tarptautinės 
padėties įvertinimų:

Maskvos konferencija buvusi ne trijjkbot dviejų didžiau'susitikimas. 
Tiedu didieji - JAV,galingos savo'tŪT£ais7ir”SŠfjfi.,sHpri“savo mase Ij/ 
veržlumu - prekiavę viskuo,kas tiesiogiai nepriklauso j p interesams.Bet 
britp radijo komentatorius numato,kad tie neutralus prekiavimo objektai 
išsenka,tuo budu tais labiau susikerta tp dvįcj p didžipjp tiesioginiai 
interesai,ir pasaulinio vyksmo raida gaivališkai' einanti JTp3vioJp"£on- 
fliktp,nepaisant to,kad nei Maskva,nei Vašingtonas konflikto nenori ir 
yra reikalingi taikos.

■
t.- r
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Klausyto j ui nesinorėjo tikėti tavo ausimis,girdint,kaip diplomatinis 

Londono radijo komsntotorius ncsidrovLdamas_pripažino B,Liritanijos nušilai 
dimę į antraeiles gelybes_ir primygtinai siūlė ko glaudžiaus į politinį 
bendradarbiavimu su Prenoūzija,apie kurias turėty burtis visos Vakary Eu
ropos valstybės ir sukurti tretįjį galingu pasaulinį veiksnį.lasai trety
sis sambūris,pasak komentatoriaus .tur įs būti sukurtas toli gražu ne tam, 
kad galėt v su pakankamais sėkmės šansais įsijungti į any dviejy spokuliar 
cij ę svetimais interesais,bet tam,kad Isurppę išgelbėtą nuo žlugimo.

Kad į reikalu kalbėtojas žiuri labai__rimtai ir not susirūpinęs,matyti 
iš.to,kad jis kone prisiekdinėja to sambūrio narius sutikti su tam tikrais 
savo valstybinio suverenumo apribojimais.Apie tai,be jo, į praeityj y mėty 
pabaigę yra kalbėjęs pats brity užs.rcik.min.Dcvinas, o jį bt rezervy pa
laikė jo pirntakas ir kolega iŠ opozicijos Edenas.

Sis neįprastas balsas nebėra vienišas Londone.Tiesa,jie lyg ir nublank 
ta lėkštame,bet skerdžiame spaudos džiūgavime dėl Maskvos konferencijos 
"pasisekimo". B .t tasai kaskart labiau banusidas džiūgavimas panašus .į 
svaigulį Žmogaus,tebeatsipeikėjanšio nustūmus didelę bfedę. S toji bėda. - 
nevienas mūšy tik po lėaskvos konferencijos iŠ juodu ant balto parašyta, 
tesužino jom,kaip pavojingai erti buvom naujo pasaulinio konflikto.

Gi to konflikto grėsmė buvo - ir tebėra! - pakibusi dėl to, kad pra
eitas keras ,prasidė j ęs WLtlcrio pažeistai Europos pusiausvyrai atstatyti,' 
įsibėgėjęs nobesustojo ties optimaliniu stabllingumo tašku.Gaivališkame 
jo sūkury vienas tę pusiausvyrę ardęs veiksnys sugniužo,bet antrę sbers- 
tykliy lėkštę nelauktai nusvėrė- naujas masyvas.

+
Suvesdamas karo meto brity politikos balanaę,Liddell L'art, vienas iš 

aštriausiai samprotaujanti y brity publicist y,negailestingai konstatuoja, 
kad ji privedė nnglij ę’prįe bankroto slenksčio’.' "Visus kerus,sak® jisai, 
Anglija.vesdavo tam,kad būt y išlaikyta Europos pusiausvyra ir kad nė vie
nas kraštas joje ne įsivyraut y.Visiškui nunaikindaml Vokieti j ę,mes tuo pa
tim ilgam laikui sugriovčm savo planus... Tikręja ir vienintele prasme ka
ry mes buvom laimėję jau prioš dvejis metus,kada buvo sunaikinta guolamoji 
Vokietijos galia."uo to meto,sako L.Kart,mes aklai kovojam tam,kad”sugniuž- 
dytume defenzyvinj Vokietijos pajč,umę. Tuo patim mes ję iš jungėm kaip Ne.~ 
karję Europoš'sEyd ę... Hiureliill į buvo perdaug apėmusi kovos aistra,kad jis 
bebūt y galėjęs pramatyti visiškos ir absoliutinės pergalės pasėkas.".
| Štai tas šiandien realiai regimas karo pabaigos rezultatas:
' S o v i e t y įtaka neginčijamai vyrauja dilesniojoje Enrolls daly. 
Vokietija surcdultuota ligi savo padėties XI a,,prieš prasidedant teutony 
ekspansijai į Rytus.Stalinas tvirtai laiko savo rankose daug kę iš to,ko 
ilgesingai siekė car y diplomatija.lis plaėiai atidarė Rusijai langę į 
B a 1 t i j ę, pagrobdamas Baltijos kraštus,kontroliuodamas Suomi j ę, prisi
jungęs Karaliaus i y, valdydamas Bornholm ę, baugindamas Švediję. l’cr Jugosla- ' 
viję jam atviras kclias_ į Adr i j ę,por bulgar y valdomus liavailos ir Dedea- 
• ate uostus - į Egėjo jury. Jis atkakliai veržiasi į turkiškuosius Dardane
lus. Sovietai įtvirtina savo padėt į Balkanuose,sistemingai eidami į Bulga
ri jos,■‘-akedonijos (Albanijos, Jugoslavijos suvienijimę vienon soviotinėn 
velstyben,kuri artimiausiu programos punktu būty įjungta į SSSR. Vidurio 
Europ ę'Aaskva pažabojo ,pasiimd.~ma' iŠ Cekoslova’’ijos K- rpat y Ukrainę, tuo 
būdu atskirdama Cckoslovakiję nuo Rumunijos ir gaudama bendrę sionę su 
Vengrija. Soviet y kontrolė ję yra strateginis Kijevo,Lvovo,UŽnorodo, ..-.■uda- 
pošto,Vienos traktas. Soviet y žinioj e rumunu, lenky,austry ir Vengry naftos 
Šaltiniai. Jy rankose Silezijos ir Šoky pramonė.

Prieš šitę kompaktiškę ir vieningu,nes geležinės rankos valačmę siste
mą stovi Anglija su Vakar y Europos pakraščiu - Norvegija,Danija.Olandija, 
Belgija,l'rencūzija,rortugalija,Ispanija, Italij a.Šitas valstybiy rožančius, 
politiškai jicvieningas jpakrik.ęs įpilnas vidini y priešingum.y.IJatLA_n g 1 .1-
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e su savo 45 mil.gyventoj y yra,palyginti,mažytė prieš 180 mil. SSSR ir 

ayic 120 1.11. jos įtakos srišiy gyventoją.- Ji dvejetą moty ilgiau kariavę 
kaip sovietai ; ji neteko ?0>š savo užsieniniu depozitą, tiek pat užsieni y 
prekybos, 35;-' Jury transporto. i reikia įsivežti 70 maisto. Ūkiškai 
- finansiškai ji pasidarė priklausome nuo JAV.Jos imperija išblaškyta, 
lengvo! pažeidžiama ; tai imperijai apsaugoti bei apginti reikia išbarsty
ti savo pajėgas, j y maža.tegalima rezervuoti Europai,kuri dėl to gali, 
galutinai nevilties apimta,pati mestis į SSSR glėbį,kaip gyvatės žvilgsnio 
užhipnotizuota voveraitė.

JA Valstybės kaskart mažiau besidomi Europa, jos vis labiau kratosi 
įkyri y Europos politini y, ūkini y reikalą tvarkymo. Jy visas dėmesys ..acifi- ' 
kc ir Tol.Rytuose .Amer i’:ic-6iams besirengiant atitraukti savo pajėgas iš 
Vokietijos, D.Britanija neramiai dairosi į soviet y valdomus Rytus,kur sto
vi dar nedemobilizuotos 200 raud.armijos divizijy, ir klausia: kas užpil
dys amerikiešiy paliktą Vokietijoje tuštumą?

Tuo metu,kada ŪAV abejingai modamos renka,distansuojasi nuo Europos, 
o brity ginkluot yj y pajėgą dalis užimta apgailėtinais kautyniy veiksmais 

Javoje ir Indokinijoje,visi palaidai išbarstyti neuralginiai D.Britanijos 
interesu punktai jeufiia ncetlaidy soviet y ekspandjos sgaudimą. Lekontro- 
liuliuojamei pajungusi sav ąj ą Voki< ti jos zoną, SSSR įžūliai pretenduoja 
į dalyvavimą tarptautinėje Ruhr o kontrolėje ar not administracijoje.Svy
ruojanti y brit y įtakos persvarą Graikijtąjc piktei spaudžia pusiau sovieti
ni y Jugoslavijos ir Bulgarijos svoris. Gavę per nagus Londono,kur jie di
plomatiniu keliu siekė Tripolio,sovietai užsimoję į Afriką nueiti etapu 
Graikija,Arėta,Kipras,Egyptas . Reikalaudami Trapezundo ir ..arso,jic sie
kia nemažiau,kaip išfolucti Turkiją iš brity s ąjun-/Įninką. Sukurdami' "au
tonominį" Azerbaidžaną, ie varo teritorinį kylį tarp Irano ir Turkijos, 
o sukurstydami sukilti kurdus jie vienu svertu veršio. ant Šono tuodu Vid. 
Ryty stabilingumo - ir gyvybini y B.Britanijos interesą - kertinius stul
pus .

Jeigu JAV ir SSSR interosą_susikirtimo grėsmė,tolydžio artėdama, vis 
dar kaip juodas debesis tebegrūmoja iš tam tikro atstumo, tai šis D.Bri
tanijos ir SSSR interesą susidūrimas turėjo būti pakankamai aštrus,jeigu 
po l'-askvos "susitarimo" Amerikos laikraščiai. lengviau otsiduso: ašių Die
vui, "kaskvos susitarimas prasklaidė guyojingai susitelkusius ar t i m o 
Saujo pasaulinio konflikto debesis" TfrSo'w”?ofE-TlSčs" UI.28).

io konferencijos ė-askva visa gerkle skelbė, o Londonas ir Vašingtonas 
pusiau burna sutiko,kad susitarimas buvęs galimas dėl abipusiy nuolaidą. 
Sovi'.tai bus nusileidę,sutikdami atomines bombos problemą pavesti JTO Pil
naties sudarysimai tam reikalui komisijai ir pateikdami,palyginti, nuo
saikius reikalavimus JAV dėl Japonijos. "Turbūt,vienintelė SSSR nuolaida 
bus buvusi ta, kad jie atsiėmė 50 $ savo nepagr įst y pretenzi j y" , ironiš- - 
kai pastebi sausio 4 d. "Daily luail^. JAV bus nusileidusios sovietams, 
modamos ranka į brity sovietą susidūrimą Art.ir Vid.Rytuose.1elikta viena, 
D.Britanija i. uv« priversta nusileisti ir toliau kęsti surizgusią padėt į 
Irane,kur po Azerboidžano suautonominimo sovietai sukilimą sėkmingai iš
plėtė Kurdistanu. Jie viešai negali tarti net paguodos žodžio turkams, 
kurie patys vieni savo palva apsisprendė,jei butą užpulti, /.intis "ligi 
pasaulio galo ir ligi paskutinio turko". Sutarimas "patarti",kad būtą ne
žymiai papildytos rumuną ir bulgarą vyriausybės, rodo,kad anglai prak
tiškai Rytą Europa šiuo metu nesidomi, nes nepajėgia domėtis. Tatai pri
pažįsta ir minėtasis Liddell ■“art. "i cs ,sako"jlsTaiSkiai nepajėgiom iš
pildyti savo pažadą (R.Europoje). Sįomc_karu_mes_taig_įšsękom,kaip nė 
viename ankstesniame kere, ir Uebe'įšūūngiani“IŠpIfEūI savo garbės vekseliy'.'

Abejotinos vertės nuolaidomis, o dar daugiau - pakibusią klausimą 
atidėjimu išpirktas liaskvos—susitarimas-davė nubent--vieną-'rėgimą rezulta- ■
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tą: jis įgalino sausio 10 d. susirinkti Londone Jungt.Taut? org-jos lilnatį 

>Dc ano susitarimo nebūtą buvęs įmanomas ,nf.k komedinis tos institucljosf‘su- 
sirinkimas.Nėra ne. alina ,kad klausimai, kuri v neišsprendė uždaro ji Kaskvos : 

t konferencija,dabar bus-pavesti narplioti tos institucijos organams,taip
sekant,prieš viso pasaulio viešosios opinijos auditoriją. Jei pasiteisins 
britą iv amcrikieėip?'spaudos spėjimai,Lqpdsno suvažiavę užsieni? reikalą 
ministerial pasinaudos proga pasitarti ir dėl Franco vyriausybės nepri
pažinimo •&! Ispanijos problema kartu su Baltijos_kraštu klausimu yra,pažinimo•&! Ispanijos problema kartu su Baltijos.JęraŠtu klausimu yra, 
kaip vos prieš kėlėt p dienp užsiminė Assočlaūčd”rrošš-Is Vašingtono,vie- 
nintelis kabliukas didžiąjp sąjungirink? europiniuose santykiuose,del 
kuri? net principe įažiūros_išsiskiria. Jeigu tuo pašiu užsimojimu sovie- 
.tams pasisekt p iškelti ir mūs p klausimą, tekt p bijoti,kad anglai gali su- 
pasuoti mūs p nenaudai dėl sano dabartinio nepajėgumo, o amerikiešiai - 
dėl per mono mumis intcresavimosi,na,ir dėl pernelyg stiprip sovietinės .. 
propagandos įtakp Vašingtono.

Tolesniais akiračiais samprotaujant,mūšy bylos_šąn§aį galštpbūti 
pagrįsti europinės politinės perspektyvomis,EūrIoš“pagrIndiniai bruožai . 

*yskėja iš šios apžvalgos pradžioje minėta britą komentaro.Yra vilties, 
cd Ši idšja bus įvesta į realizavimo keli p, juoba,kad tarp jos dvasini? 

tšvp boi rėmėjp minimi,be patios Bevino,dar tokie vardai,kaip lordas 
Vansittartasjįforman Angellx sir Walter-Layton, net Laskis. Jis pripažįstą, 
kad politiniai,moraliniai,ūkiniai,o ypač strateginiai sumetimai ..ngliją ■ 
riša su Europos kontinentu. Tik artimoje vienybėje su juo D.Britanija 
tegali-išspręsti savo salp ir.imperijos saugumo problem p.Tarno kontinente 
su l'ranouzijos pagalba turi būti atstatyta pusiausvyra,atgaivinta^ ’’Būro- • 
pos koncertas”.Vašingtono pasitariama ir paremiama ir, jeigu tai but? įma
noma, ncerzindsma ausijos,B.Britanija turėt p sueiti į ko artimiausius san
tykius su Prancūzija,’ orvegija,Danija,Olandija,Svedija,Belgija,Ispaiij je,Tkn 
Portugalija,Italija,net Vakar p Vokietija.Palaįisniui tos valstybės, atsj.sa- 
kydamos daliessavo valstybinio suverenumo, įsiliet p į Atlanto bloką;kv.~ 
ris,būdamas vieningas,tuo patim būt p pakankamai pijėgus ūkiškai ir ka
riškai,kad galėt p atsverti SSSR ir atstatyti pusiausvyrą vissje Baronoje. 
Jeigu tokiam blokui pavyktp susiformuoti,tada butą galima įsivaizduoti 
ir taikingą sureguliavimą europini? problem?,kurios Šiandien tesprendžia- 
mąs nelaimingomis nuolaidomis ar,geriausiu atveju,nutylėjimu.

Britams,tolydžio netenkintiems aktingos emerikiešią paramos nuropojo, 
«įtoji išeitis ima darytis vienintelė.Bevinas,pasak "Timos",Maskvoj o pasa

is Stalinui,kad D.Britanija esanti upsiprendusi tokį bloką sudaryti.Mas
kva ligi šiol jam buvo griežtai priešinga,ir nėra pagrindo manyti,kad jos 
nusistatymas pakitėt p.D.Britanijai gyvybiškai svarbu,realizuojant Šį pla
ną,išgelbėti V.Europos likfttįnuo aiškios sovietinio tvano grėsmės.Sovie- 
ttms jo realizavimas,pirmuoju etapu,reikėt p jp įsibėgėjusio veržlumo su- , 
stabdymą,gi tolesniame plane jie mato visiškai nepriimtiną perspektyvą, • ’ 
ked vieningą ir stipri Vakar? Europa gali užsimoti atsiimti savo kepįk se
nąsias kultūrinės - ir politinės! - įtakos sritis,kurias po Šio kero už
valdė sovietai.

Taip tad pats prsmatomasis Šito britp Užsimojimo realizavimo procesas 
pilnas ne tik painiavos ir sunkumą,bet netgi konflikto moment p.Painiavos 
ir sunkumą sudarys griaunamosios sovietą įtakos ,pašalinimas_iš pačios 
Vakar p Europos,apie ką vis užsimena brit p laikraščiai.l-’ranoūzi jo je soviet 
t? filialė - komunistp partija - šiandien sumaniai sukaustyta,bet dar 
toli gražu ncišjungta kaip politinis veiksnys.Sunkiai pramotomis® perspekty
vą grumtynės tebeina Italijoje.Neapskaičiuojamo pajėgumo,.veiksniai t.y- . 
ko vyravimo Ispanijoje.

1946 metai turės būti lemiami. Jie turės parodyti,ar Šio pasaulio 
galingieji/šugebės.kad ir pamažu,.eiti į taikingą.tvarkos kūrimą,ar intėroa 
sp skirtuma^prlpA-pečip-pclitikV-noią. jniives prie j. p sprendimo naufto

. t s/I I ■
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