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Vakaru Sąjungininkai ir Rusija
Londonas. Nėra jokio pakaito asmeniniam 

britu, ameriekieciu ir rusu valstybes vyru 
susitikimui. Juo greičiau toks susitikimas 
ivyks, juo geriau bus bendriems Santykiams 
— taip rašo Londono “Times" vedamajame 
ir tęsia toliau. Jeigu D. Britanija ir Amerika 
betarpiškuose pasitarimuose siek tiek 
jaučia “baimes“ del Sovietu Rusijos poli
tikos, nebutu taip sunku šita baime 
išsklaidyti.

Galimas dalykas, kad tas visas klausimu 
kompleksas tiems asmenims, kurie Sov. Ru
sijos užsienio politika kuria, visiškai kitoj 
šviesoj pasirodytu ir tie veiksmai, kurie Va
karu demokratijoms yra laikinai nesupran
tami ir, atrodo, nelaime nesą, Sov. Rusijos 
valstybes vyru akyse yra tik paprastos 
savisaugos priemones.

“Times“ toliau nurodo, kad pav., Vakaru 
valstybių nutarimas atomines bombos gamy
bos paslaptį sau pasilikti, iššaukė Sov. Ru
sijoje izoliacijos ir grėsmės jausma. Palies
damas Įvykiu eiga Persijoje, “Times“ pa
brėžia, kad Sovietu laikysena, nors ju 
motyvai gali būti ir suprantami, Didz. Bri
tanijos ir Amerikos negali būti kitaip 
aiškinami, kaip laisvai sudarytos sutarties 
pažeidimas. “Times“ baigdamas dar karta 
pasisako uz abišali nuoširdų sutvarkymą 
visu neissprestu klausimu tarp Sov. Sąjungos 
ir jos buvusiu karo draugu.

Austrams sumažinamos 
maisto normos

Londonas. Sąjungininku Kontroline Taryba 
Vienoje,, atsižvelgdama i pasunkėjusia pa
sauline maitinimosi būkle, nuo kovo 18 d. 
sumažino Austrijai maisto normas. Eilinis 
vartotojas gaus 1200 kalorijų per diena.

Kritiška būkle Bulgarijoje
Londonas. Kaip praneša Sofijos radijas, 

maitinimosi būkle yra labai rimta. Nesenai 
Sov. Rusijoje valstybes užpirktu 20.000 tonu 
kviečiu ir 30.000 tonu avižų nepakako. Dar 
yra užsakyta 70.000 tonu. Svarbiausias

: TRIJŲ DIDŽIŲJŲ KONFERENCIJA

į Londonas. Pranešimu is Vašingtono, 
: JAV senato užsienio komisijos pirmi- 
Į ninkas Conely remia nuomone, kad 

reikalinga skubi trijų didžiųjų: Tru-
Į mano, Stalino ir Atlee arba ju uzsle- 
: nio ministeriu konferencija. Šioje kon- 
i ferencijoje laisvai galima butu issikal- 
į beti įvairiais klausimais ir issiaiskinti. 
į Be šito issiaiskinimo susidaranti būkle, 
i kuri gali privesti prie rimtu nesusi- 
• pratimu. Conely yra isitikines, kad 
i Sov. Rusija nenori karo ir su ja ga- 
i Įima butu bendradarbiauti, juo labiau, 
: kad Rusija yra didele valstybe ir turi 
: didelę, atsakomybe. 

maisto produktas yra duona, bet trūksta ir 
riebalu. Mėsos ir cukraus normos yra 
žemiausios, kurios kada nors buvo duodamos 
Bulgarijos gyventojams. Šiuo metu yra 
Maskvoje bulgaru prekybos delegacija, kuri 
is ten vyks i Varšuva.

Paleistas persu parlamentas
Londonas. Vakar buvo paleistas persu par

lamentas. Pries parlamento paleidima ivyko 
slaptas parlamento posėdis, kuriame persu 
ministeris pirmininkas Sultaneh pranese apie 
nesenai įvykusias Maskvoje persu rusu 
derybas.

Iki bus išrinktas naujas parlamentas, veiks 
paleistojo parlamento prezidiumas.

Sov. Rusija iki sios dienos dar neatsake i 
įteiktas anglu ir amerikiečiu notas del rusu 
karfuomenes neatitraukimo is Persijos.

Graikijoj rinkimai nebus atidėti
Londonas. Graikijos ministeris pirmininkas 

Sofulis pareiškė, kad graiku parlamento rin
kimai tikrai ivyks numatytu laiku, t. y. kovo 
31 d.

Ryšium su rinkimu neatidejimu yra atsis
tatydinę 13 ministeriu, kuriu vieton Sofulis 
pakvietė naujus.

Kairieji grasina streiku, jei rinkimai bus 
vykdomi. ~

Demonstracijos Italijoje
Roma. Kaip praneša Reuteris, per susi

rėmimus bedarbiu su policija Romoje, su
žeista keturi policininkai ir trys civiliai 
asmenys.

Tolimesni bedarbiu neramumai-, dar rim
tesnio pobūdžio, ivyko Andrijoje, Bari pro
vincijoje. Šiuose neramumuose buvo už
mušta penki asmenys.

Kaip atrodo iškeldintieji vokiečiai
Londonas. Liberalu laikraščio “Manchester 

Guardian“ Liubecko korespondentas, rašy
damas apie atvykusius is lenku valdomos 
Vokietijos dalies vokiečius, pažymi, kad jie 
atvyksta perpildytuose vagonuose, suvargę, 
ligonys. Dali siu žmonių tuojau teko gabenti 
i ligonine.

Tuo tarpu pagal Potsdamo konferencijos 
nutarimus, vokiečiu iškeldinimas turi būti 
atliekamas humaniškai, o pagal britu ir 
lenku vyriausybių susitarimą, išvykstantiems 
turėjo būti duota laiko kelionei pasiruošti 
ir maisto bent porai dienu pasiimti, o ligo
nys negalėjo būti gabenami. Tačiau iš
vykstantieji nėra gave jokio maisto ir kelio
nėje išbuvo nuo 7 iki 10 dienu. Jiems buvo 
duota tik apie 10 min. laiko kelionei 
pasiruošti.

Is lenku sričių atvežtieji vokiečiai dar 
blogiau atrodo, negu pries kuri laika atvež
tieji ir rusu zonos.

Daugiausia atvykusiu yra senyvo amžiaus 
žmones. Prileidžiama, kad jauni žmones- yra 

paimti i priverstinus darbus.

Mirė kardinolas Glennon
Dublinas. Airijos prezidentas O'Kelly 

šeštadieni pranese, kad kardinolas Glennon,
kuris grįždamas i Amerika buvo pas ji 
užsukęs kaip svečias ir sirgo bronchitu, 
šeštadienio ryta mirė.

Kardinolo Glennon palaikai lėktuvu bus 
nugabenti i St. Louis, kurio katedros kriptoje 
bus palaidoti.

kardinolo valdžios ženklas — raudona 
skrybėlė — bus uždėta ant karsto, kol sis 
stoves katedroje o vėliau bus pakabinta 
katedroj ant sienos ir turės ten kaboti taip 
ilgai, kol visai sutrūnys.

įtempta būkle Vengrijoj
Londonas. Vengrijoje pasidarė Įtempta 

būkle ryšium su konservatorių (smulkiųjų 
Ūkininku) partijos atmetimu kairiųjų parti
jos reikalavimo 60 jos nariu, kaip reakcio
nierių, pasalinti is parlamento. Jei sis kai
riųjų partijos reikalavimas nebus įvykdytas, 
jie. graso pasitraukti is parlamento.

Aiškėja .italu rinkimai
Londonas. Sekmadieni įvykusiuose savi

valdybių rinkimuose pradeda aiškėti rinkimu 
duomenys. Kataliku partija gavo 171 atstovą, 
o socialdemokratu ir komunistu bendras 
sarasas 102. Netrukus numatomi panašus 
rinkimai kituose valsčiuose.

Keliamas Franko klausimas
Londonas. Prancūzai atsake amerikiečiams 

i ju nota, kurioje amerikiečiai buvo pa
reiškė, • kad nesutinka Franco valdžios klau
simo iškelti Saugumo Taryboje. Nauja nota 
Amerikai prancūzai vėl pakartojo savo ar
gumentus dės Franco valdžios.

Atvykus britu sanitarinėms įstaigoms, 
iškeldintųjų būkle pagerėjo. Nuo ligų 
apsaugoti buvo pavartota tam tikri dezinfek
ciniai milteliai.

Jeigu sis vokiečiu iškeldinimas nebus 
sustabdytas arba bent sulėtintas, tai gyven
toju padidėjimas britu zonoje, atsižvelgiant 
čia esančios sunkios maitinimosi būkles, 
gali privesti prie rimtu pasekmių.

Lenino ordinas Molotovui
Maskva. Užsienio reikalu komisaras Mo

lotovas uz pažymėtina pareigu atlikimą 
tėvynės kovoje , apdovanotas Lenino ordinų. 
Sis auksciausias sovietu ordinas taip pat yra 
suteiktas komunistu partijos centrinio ko
miteto nariams Andrejevui ir Zdanovui.

Paskola Graikijei
Londonas. Britu parlamentas nutarė su

telkti Graikijai 10 milijonu svaru sterlingu 
paskola krašto atstatymui.
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Kultūros darbu 
organizavimas

Del organizuotumo stokos kenčia ne tik 
musu kultūrininkai, bet ir kultūros kilimas, 
jos reprezentacija. Jei musu viesuomeniniai 
centrai butu susirupine pries desimti me
nesiu musu kulturininku suorganizavimu ir 
kultūros lygio pakėlimu, tai šiandien turė
tume ne tik meno ansamblius bet ir gera 
operini, teatrini, baletini kolektyvą, gera 
spauda, literatūros laikrašti ar zurnala, 
dailės, muzikos stipresniu pasirodymu. Deja, 
rašytojai ka tik susiorganizavo, žurnalistai 
dar tik ruošiasi organizuotis, o dailininkai 
ir muzikai liks palaidi. Tuo tarpu, svarbiau
sioj , kultūrinio pasireiškimo srity muzikoj 
viešpatauja' chaltura. Kas kaltas? Blogas 
organizuotumas.

Nors šiandien yra labai pavėluota kalbėti 
apie kultūros darbu organizavima, tačiau dar 
ir dabar reiktu atitaisyti tas klaidas, kurios 
buvo daromis iki šiol. Čia daugiausia galėtu 
padaryti naujoji Tremtiniu Bendruomenes 
vadovybe,, kurios uždavinys ne tik kelti 
švietimą, bet ugdyti ir kultūra. Paskutiniam 
suvažiavime yra priimti švietimo nuostatai. 
Pagal juos steigiama Švietimo Valdyba. Joje 
turėtu būti suorganizuotas kultūros Skyrius 
su siais poskyriais: mokslo, spaudos, litera
tūros, dailės, muzikos ir teatro. Ju uždavinys 
butu rūpintis specialiais kultūrines srities 
reikalais. Siam tikslu Tremtiniu Bendruome
nes vadovybe turėtu pakviesti specialistus, 
is- širdies ęnylincius savo sriti ir sugebančius 
organizuoti žmones, darbus, žadinti inicia
tyva ir kūryba. Žinoma, jei toks skyrius su 
poskyriais bus suorganizuotas siaurais, gru
piniais pagrindais, is tokiu žmonių, kurie 
nieko bendro nėra tureje su menu, tai, be 
abejo, si organizacija, užuot pakėlusi kul
tūra, tik susmukdys. Kulturipinku žvilgsnis 
nukreiptas i naujaja Tremtiniu Bendruo
menes vadovybe, bet jei ji nesiims organi
zuoti kultūros žmonių ir darbu, tai patys 
kultūrininkai bus priversti organizuotis ir 
suvienytam jėgom kelti kultūra ir kovoti su 
ja profonuojanciom jėgom. * St. Vk.

Rusai išveja amerikiečius žurnalistus 
is Mandzurijos

Rašo Richard G. Cushing, sovietu armijos 
traukiny, vykstančiam is Dairen, Mandzuri
jos. — Šiandien raudonosios armijos ka
rininkai liepe issikraustyti trims ameri
kiečiams korespondentams is Daireno.

Mes apleidome Dairena pirmos klases 
vagone ir būdami pilnai saugus, kadangi 
trys augaloti rusu kareiviai, apsiginklavę 
dideliais pistoletais, nuolat ateidavo pasi
žiūrėti, ar mes tikrai išvykstame.

Mes visiškai nesiruoseme taip staiga 
apleisti si gyva, sovietu kontroliuojama 
uosta ir miestą, tačiau rusai nedviprasmiškai 
pareiškė, kad jeigu mes pasiliksirpe, tai 
neturime teises apleisti musu viešbučio, nes 
priešingu atveju “musu sveikata gali atsi
durti rimtame pavojuje“.

Tiesa pasakius, mes ir anksčiau nesame 
tureje galimumo su Dairenu labiau susi
pažinti. Vienas rusu pulkininkas neturėjo 
jokio kito užsiėmimo, kaip tik lydėti mus 
visur, kur mes beeitumem. Jis nuolat da
bojo, kad mes nematytumen nieko, kas 
neturi būti musu pamatyta ir kad nekal- 
betumen su jokiais “įtartinais asmenimis“.

Taigi, musu trejetukas: Sgt. Dick Wilkins- 
Star ’& Stripes korespondentas, Julian Wil
son-Associated Press fotografas ir as, esame 
šiuo metu gražinami atgal i Mukdeną.

(Thė Stars & Stripes, Nr. 63. 1946.)
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Gra iivijci Įjncb rinkimus
Abejones del ju įvykdymo. Begalines aukos

Vidaus politikos padėtis Graikijoje pąas- 
trejo. Paaštrėjimas ivyko ryšium su visuo
tinais rinkimais, kurie yra numatyti kovo 
31 d. Ne tik kairei j i sluoksniai, bet taip pat 
ir visos vyriausybėje atstovaujamos partijos, 
isskyrus liberalus ir pačios vyriausybes 
narius, reikalavo rinkimu terminą atidėti 
maždaug dviem menesiams. Pasipriešinimas 
pries kovo 31, . kaip rinkimu diena, buvo 
toks stiprus, kad ministeris pirmininkas So- 
fulis, 85 m. amžiaus liberalu partijos vadas, 
jautėsi įpareigotas pasiūlyti rinkimu atide- 
jima. Po issamaus pasikalbėjimo su regentu 
arkivyskupu Damaskinos, Sofulis vis tik 
pareiškė, kad jis . sąjungininkams duota 
iškilminga pasizadejima - rinkimus iki kovo 
31 d. atlikti - manas įvykdyti. Siam nuta
rimui esąs jis taip pat britu uzsieno reikalu 
ministerio Bevino kreipimusi pastiprintas.

Vidaus politikos padėties paaštrėjimas prasi
dėjo tuo, kad kairiosios partijos pareiškė 
nedalyvausiančios rinkimuose, jeigu pries 
tai nebus įvykdytos kai kurios sąlygos tei
singam rinkimu pravedimui užtikrinti. EAM, 
kairiai nusiteikęs Išlaisvinimo Frontas, jau 
pradžioj vasario pasiuntė D. Britanijai, JAV 
ir Prancūzijai, kurios i Graikija pasiuntė 
1000 stebėtojų rinkimams prižiūrėti, prane
šima, kuriame reikalavo, kad dar pries 
rinkimus butu sudaryta demokratine ' vy
riausybe, plačiai joje EAM dalyvaujant, kad 
butu paleistos desiniai radikaliu “teroristu“ 
organizacijos, kad butu apvalyti rinkiku 
sarasai, ir kad is kariuomenes ir policijos 
butu išmesti tie, kurie su asies jėgomis 
bendradarbiavo.

Šiomis dienomis du EAM atstovai — prof. 
Georgolas ir Carvonis, kurie sįds partijos 
judėjimo propogandos tikslais buvo pasiusti 
i Prancūzija, Anglija ir JAV, Londone pa
kartotinai pareiškė, kad “prie dabartinio 
desiniai nusiteikusiu ginkluotu gauju tero
ristine režimo“ laisvu rinkimu įvykdymas 
yra negalimas. Carvonis galvojo, kad maž
daug puse milijono, turinčiu teise balsuoti 
negales . rinkimuose dalyvauti. Esą monar
chist salininku žymus skaičius turis daugiau 
negu viena rinkiko kortele, kai kurie is j u 
net iki dešimties. Be naujo gyventoju su
rašymo esą sunku' tikrai nustatyti tikslu 
gyventoju ir rinkimo teise turinčiu skaičių. 
Britu vyriausybe laikosi kovo 31, kaip rin
kimu termino dienos, del užsieniu politikos 
priežasčių. 1945 m. lapkričio men. užsienio 
reikalu ministeris Bevinas britu Zemuosio- 
se Rūmuose pranese, kad Londonas Grai
kijos regentui arkivyskupui Damaskinos 
patarė savo pareigose pasilikti, iki bus 
atlikti reguliarus rinkimai: rinkimai iki 1946 
m. kovo men. ir tautos atsiklausimas del 
karaliaus Jurgio II grizimo-iki 1948 m, kovo 
men.

Vyriausybes nuomene, EAM duomenys apie 
suimtuju skaičių yra smarkiai perdėti. Grai
kijos užsienio reikalu ministeris Redis pra
nešė, kad vasario menesio viduryje politiniu 
kaliniu skaičius sieke 6000. Gruodžio men. 
įvykusia amnestija buvo paleista 17984 
suimtieji. Amnestija apėmė visus politinius 
kalinius, isskyrus tuos, kurie buvo ivykde4 
“žmogžudystes arba paprastus nusikaltimus“. 
Pagal Rendiso duomenis yra apie du mili
jonai rinkimo teise turinčiu vyru, kurie turės 
išrinkti apie 32 atstovus.- Moterų rinkimo 
teise turės būti apsvarstyta busimojo parla
mento. Rinkimai vyks proporcijų sistemoj 
pagrindu ir bus privalomi.

Graikijos partijų gyvenimas yra labai 

gyvas, bet neatrodo, kad butu didele prarają^ 
tarp kairiųjų ir radikaliai dešiniųjų. Sofulio 
vyriausybe, kuri pati avė ’‘Tautines Vieny
bes Vyriausybe“ vadina, yra tiek is kaijes 
tiek is dešines smarkiai spaudžiama ir 
kuriai is jos pačios eilių daug sunkumu 
iškyla, daugiausia remiasi senąją liberalu 
partija. Vyriausybei yra artima aktyvistine 
monarchistine Chitos sąjūdžio grupe. Taip 
pat desiniai yra nusiteikusi EDES Graiku 
Demokratine Išlaisvinimo Armija. Šios gru
pes vadais yra buvę karininkai, kurie oku
pacijos metu palaike santykius su Kaire bu
vusiu egziliniu kabinetu. Kairiai nusiteike 
EAM — Graiku Išlaisvinimo Frontas yra 
priešiškai nusiteike vyriausybei ir is ELAS 
— Graiku Tautos Išlaisvinimo Armijos su
dariusi kariška kovos organizacija. . ,

Nuo 1945 m. balandžio men., kai Graikija 
buvo anglu daliniu išvaduota, jokios vidines 
taikos ji neturėjo. Per gilios yra žaizdos,, 
kurios jai vokiečiu, italu ir bulgaru oku
pacijų buvo padarytos. Aukos, kurias Grai
kija turėjo sudėti, yra vos įsivaizduojamas. 
Jos tabako produkcija krito 85%, o vynuo- 
giu-50%. 25% visu Graikijos mišku žuvo. 
Gyvuliu nuostoliai yra skaičiais neivertinami. 
Rudos gamyba krito 98%, pramone 90%. 
92% geležinkeliu medžiagos buvo išgrobta, 
o 80% visu geležinkelio linijų sunaikinta. 
Sunaikinta puse visu keliu, 90% visu didžių
jų ir 50% visu mazuju tiltu. Graikijai paliko 
tik 30% vagonu, 32% prekybos laivyno ir 
23% buriniu laivu. Kraštas neteko visu 
civiliniu lėktuvu. Toliau buvo sunaikinta 
vandentiekio įrengimai iki 35%, telegrafo 
linijos iki 90%.' Sugriauta 400.000 pastatu, 
t. y. 23% visos krašto statybos. Is 6500 krašto 
vietovių 1400 buvo sudeginta ir is ju 400 vi
siškai sunaikinta. 1.200.000 asmenų, t. y. 16% 
visu krašto gyventoju, yra be pastoges. 1941 
ir 1942 m. mirė septynis kartus daugiau 
žmonių, negu normaliais laikais. 2.500.000 
žmonių serga peikiu drugiu, o 400.000 — 
džiova. “Neue zeįfung“ Nr. 20.)

• .f

Spaudos balsai
/

Londonas. Konservatorių “Daily t Mail“ 
puola “Pravda“ uz per smarkia Churchilio 
kalbos kritika, taip pat puolama ir anglu 
socialistine spauda. Baigiama mintimi, kad 
ka bekalbėtu ar bedarytu Churchilis — 
viskas daroma Anglijos naudai ir geresnei 
visos žmonijos ateičiai.

Darbieciu “Daily Herald“, komentuodamas 
“Pravdos“ išvedžiojimus del Churchilio kal
bos, pažymi, kad anglu socialistu spauda 
yra irgi aštriai kritikavusi Churchilio kalba. 
Todėl visai pagsristai ja kritikuoja ir “Prav
da?. Tačiau Churchilis tiek daug gero Ang
lijai yra padaręs praeityje, kad jos istori
joje jis bus didžia pagarba minimas, šian
dien yra jau praeitin žengiančios partijos 
vadas ir i anglu vyriausybe įtakos neturįs, 
todėl ir jo kalbos buvo privataus pobūdžio. 
Remdamasis siais išvedžiojimais, “Daily 
Herald“ baigia: mes norėtume paklausti 
“Pravda“, kodėl ji simtus žodžiu ir daugeli 
skilčių skiria puolimui privataus asmens ir 
anglu tautos, kodėl ji ilgiausiais straipsniais 
reaguoja i kalba žmogaus, kurio pareiškimai 
neturi oficialios reikšmes ir" kodėl ji dažnai 
neskirianti ne vieno žodžio SSSR atžvilgiu 
nuoširdiems anglu oficialiu asmenų pareiški
mams ir kalboms, kodėl . . .?
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