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Taikos sutartis skelbs Naujorke
Londonas. Paryžiaus taikos konferencijos 

plenumas pirmadienį priėmė taikos sutar
ties su Suomija projektą. Siūlymai įrašyti į 
sutartį , lygių teisių užtikrinimą visiems 
kraštams orinio susisiekimo srityje ir pre
kyboje, nežiūrint sovietų prieštaravimo, pri
imti daugiau negu dvįęm trečdaliais belsų. 
Sovietų siūlytos reparacijos taip pat pri
imtos, bet ne ‘/s, o paprasta dauguma. Gudi
jos atstovas, sovietų taikos sąlygas Suomijai 
rado nepaprastai šelnias ir nepriimtinas, 
nebent dėl to švelnumo. ,

Tačiau JAV atstovas senatorius Wanden- 
bc as pasisakė prieš sovietų reikalavimą 
per didelių nuostolių atlyginimo sumų iš 
Suomijos pusės. Jo nuomone Suomija šian
dien esanti pati nepajėgiausia valstybė iš 
visų buvusių Vokietijos sąjungininkų ir to
dėl negalėsianti reikalaujamą sumą iš
mokėti.

Tuoj po konferentijos užbaigimo įvykusin 
keturių didžiųjų pasitariman Molotovas at
vyko ne vienas, bet su Višinskiu ir Gusevu. 
Nutarta kitą "kartą susitikti Naujorke ir ten 
pasitarus paskeblti galutinius taikos sutar
čių tekstus su Vokietijos vasalinėmis valsty
bėmis ir tuoj imtis derybų dėl politinės 
ir ūkinės Vokietijos vienybės įgyvendymo, 
kad tuo sukurtų pagrindus taikos sutarčiai 
su Vokietija sudaryti.

v

Keturi didieji susitinka Paryžiuje
Londonas. Keturių didžiųjų valstybių už

sienių reikalų ministerial šį vakarą susitiko 
Paryžiuje. Lapkričio mėn. 4 d. nustatytas 
pirmas posėdis Naujorke, taikos sąlygoms 
užbaigti. Taip pat susitarta dėl pirmojo po
sėdžio Vokitiejos reikalu, kuris įvyks lap
kričio 20 d. Tolesnis Vokietijos reikalų 
svarstymas bus pradėtas ateinančių metų 
pradžioje.

Bidault negalės dalyvauti Naujorko pasi
tarimuose.

Molotovas išplaukia rytoj Queen Elisa
beth laivu, Byrnesas išskrenda lėktuvu. Be
vinas nenumato išvykti iki š. mėn. pa
baigos.

2 ZONŲ PREKYBOS SUTARTIS 
SU ŠVEICARIJA

Londonas. JAV ir D. Britanijos okupaci
nių Vokietijos zonų vadovybės sudarė ben
drą prekybos sutartį su Šveicarija, pagal 
kurią minėtos zonos pasižada Šveicarijon 
eksportuoti pramonės gaminius, už kuriuos 
busią atsilyginta doleriais, kad tuo būdu 
sudarytų devizų fondą apmokėti už maisto 
ir trūkstamųjų pramonės gaminių importą. 
Amerikiečių zona jau yra eksportavusi pra

Bevinas-išreiškė viltį, jog būsią susitarta 
visais ginčijamais klausimais. Molotovas 
irgi pasisakė tikįs ilga ir pastovia taika 
nors Paryžiaus taikos konferencijoje vis 
dar buvo stoka gerų norų iš tam tikros 
valstybių grupės, kuri neleidusi mažiesiems 
(suprask, sovietų vasalams) visiškai ir lais
vai pasisakyti. Be to, ir balsavimo proce
dūra, t. y. reikalavimas '/s balsų daugumos, 
nebuvusi teisinga, nesuteikusi progos tie
siogiai nuo karo nenukentėjusioms valsty
bėms perbalsuoti tiesiogiai nuo karo nuken
tėjusius mažuosius. Tarybų s-ga visą kon
ferencijos metą šventai laikėsi Paryžiaus

Arkiv. Stepanovičiaus teisėjai ekskomunikuoti
Beromiunsteris. Vatikanas, pasiremdamas 

Kanono teise, ekskomunikavo teisėjus, nu- 
teisusius buv. Jugoslavijos arčhivyskupą 
Stepanovičių.'Nėra jokių žinių, ar maršalas 
Titas įsimaišąs į šį reikalą. Vatikane taip 
pat nežinoma, ar Titas priklauso katalikų 
bažnyčiai ir ar aplamai ankščiau jai pri
klausęs.

PRANCŪZIJOS KONSTITUCIJA
PRIIMTA 1 MIL. BALSŲ PERSVARA
Londonas. Žiniomis iš Paryžiaus tauta 

per atsiklausimą priėmė naują konstituciją 

monės gaminių Prancūzijon ir JAV už dau
giau kaip 1 mil. dolerių vertės.

Belgradas. Šiandieną visoje Makedonijoje 
buvo švenčiama sukilimo diena.

*
Atėnai. EAM praneša, kad partijos 

biuras Salonikuose buvo policijos uždarytas.
*

Stuttgartas. Žiniomis iš Maskvos, Aukš
čiausioji Taryba pradeda naują posėdžių 
periodą. Pirmieji dalyviai jau atvyko | 
Maskvą. •

Prez. Hooveris rūpinasi Suomijos gerbūviu
Naujorkas. Buvęs prezidentas Hooveris 

kreipėsi į vyriausybę dėl geresnių gyveni
mo sąlygų Suomijai. Suomija turėjusi šiame 
kare milžiniškų aukų. Reikalaujamos repa
racijos yra per didelės, kas atstatymo darbą 
daro neįmanomą.

INDIJOS MUZULMONA1 ĮEIS/ 
Į VYRIAUSYBĘ?

Londonas. Indijos vicekaralius priėmė 
pereinamosios Indijos vyriausybės galvą 
Pandithą Nehrų. Pasikalbėjimo tema neži- 

keturių didžiųjų susitarimo, o JAV, Anglija 
ir Prancūzija nuolat nuo jų nukrypdavo. 
Sovietų s-ga siekė ir sieks bendradarbia
vimo su visomis valstybėmis tiek didžio
siomis, tiek mažosiomis, bet tik lygybės pa
grindu. Tik turint galvoje šį tarmenį Sta
lino žodžiai tegali bųįti teisingai suprasti. 
Tačiau bekompromisis noras apdrausti sa
vo interesus kitų sąskaita, net kitus tie
siogiai ar netiesiogiai (įtaigos būdu) ver
čiant tuos interesus paremti, visada sukels 
Tarybų s-gos pasipriešinimą ir jai neleis 
Stalino taikingą pareiškimą įgyvendyti. Tik 
draugiškumas, selpnesniųjų rėminas ir vie
nas kito lygus traktavimas galįs atnešti 
gerų vaisių.

9.000.099 balsais prieš 8.000.046. Tuo būdu 
uz naująją" konstituciją paduota 1.000.031 
balsai daugiau, negu prieš ją. Tačiau paly
ginti didelis 33% nepanaudojusių balsavjmo 
teisės procentas naujajai konstitucijai ne
teikia ypatingo pasitikėjimo. Lapkričio 
mėn. 10 d. pagal jau priimtą konstituciją 
bus vykdomi rinkimai į pirmąjį pokarinį 
Prancūzijos parlamentą, kuris liks penke- 
riems metams.

PALIAUBOS JAVOJE
Londonas. Žiniomis iš Batavijos Javos

*
v‘-

saloje sudarytos paliaubos tarp britų, olan
dų ir indoneziečių ginkluotų pajėgų. Spe
ciali visų trijų komisija turės paruošti pa
liaubų sąlygas. Kol kas visų pajėgos liek-, 
ikišiolinėse savo vietose.

PANAIKINTA KAINŲ KONTROLE JAV
Londonas. Trumanas paskelbė per radiją 

apie panaikinimą kainų kontrolės mėsai ir 
būtino reikalingumo prekėms. Darė prie
kaištų asmenims, kurie 'pelnosi dėl įvairių 
prekių trūkumo. Jo nuomone, JAV kariuo
menė neturėtų skolintis 30 mil. svarų mėsos 
iš D. Britanijos, bet pasistengti įvežti galvi
jų iš Meksikos.

noma, bet manoma, jog ji lietė muzulmonų 
lygos nutarimą dalyvauti pereinamojoje 
vyriausybėje. Pirmadienį muzulmoną lyga 
taip pat posėdžiavo. Jos anktsybesnio nusi
statymo staigus pasikeitimas, be aiškiai ma
tomų priežasčių, įvairiai komentuojamas. 
Vieni džiaugiasi, tikėdamiesi vidujinės ra
mybės, antri mano, jog jie tik tam įeina į 
vyriausybę, kad trukdytų jos darbus.• • • •

JAV bankininkas Longas paskirtas pa
saulinio banko valdytojo pavaduotojo.

1
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Ar galimąs
Paskutiniuoju laiku vis dažniau įvairių 

kraštų spaudoje kartojasi .visokie gandai 
apie negeroves Tarybų Sąjungoje. Nors nė
ra tokių davinių, kurie aiškiai nušviestų 
kas dabar dedasi už „geležinės uždangos”, 
bet jau iš oficialių tarybinės, spaudos ir 
Maskvos radio pranešimų aiškėja, kad te
nai ne viskas tvarkoje.

Kaip ir kituose kraštuose, taip ir Tarybų 
s-goje, karas paliko savo žiaurius pėdsakus, 
kuriuos nętaip lengva užlyginti. Jei šiuo 
mėtų vis, dar negali iš sunkumų išeiti stip
rūs kapitalistiniai -kraštai, kaip pav;. Ang
lija, tai tuo-labiau sunkiai vykstą atstatymas 
krašto,, kuriam. dirbtinai yra ^primesta ne- 
tikuši farybinė ūkįoj sistema* muš! * t

Galimas dalykas, kad tuos davinius, ku-’ 
riuo's sovietai patys patiekia įvairiose 
tarptautinėse institucijose, apie karo metu 
padarytus jų krašte, sunąjkinimus, yra sten
giamasi išpūsti, kad iškovojus daugiau re
paracijų, bet visgi, jr nuosaikūs stebėtojai 
tvirtina, jog kraštas neteko 4O°/o savo gy-s 
vulių ir todėl žeįinčs .ūkio gamyba esanti, 
nukritusi iki pusės normalaus, t. y. 1940 
mt., kiekio. Vien Ukrainoje esą, sunaikinta 
137.000 traktorių, o arklių kiekis sumažėjo 
visu trečdaliu. Dar labiau nukentėjo pra
monė. Pati sovietinė propaganda neslepia 
faktų, kad dar daug metų laiko reikėsią kol 
Charkovo, Dono ir Doneco sričių pramo
nės įmonių gamyba pasieksianti prieška
rinį lygį. -

Tokioje šalyje, kaip yra Tarybų s-ga, kur 
nėra privačios nuosavybės ir kur vieton 
asmeninės naudos,« statoma- pirmoje vie
toje visuomeninė nauda — krašto atstaty
mo darbas yra ypatingai sunkus. Gamybai 
paskatinti čia yra tiktai dvi priemonės: 
propagandinis masinimas ir baudimas. Vi
si tie penkmečiai ir planavimai, visokios 
soclenktynės ir stachanovietiškumai yra tai 
priemonės darbo žmogui išnaudoti. O ka
da jau nebepadeda agitaciniai šūkiai, tai 
tada belieka katorga, išsiuntimas ir sunai
kinimas. Kaip žinome’, neseniai paskelbtas 
naujas penkmečio planas numato drastiš
kus gamybos užsimojimus. Reiškia, tarybi
nis darbininkas turi būti dar labiau pri
spaustas, negu prieš karą, o gal dar dau
giau ir negu karo metu. Penkmečio varž
tai darbo žmogų slegia kaskart vis stipriau, 
o iš kitos pusės pragyvenimo sąlygos yra 
daug blogesnės negu buvo prieš karą. Bū
tų maža ir tie patys blogi, o maisto ir rū
bų trūkumas didžiausis. Todėl kyla klausi
mas ar išlaikys varžtai tą įtempimą, kuris 
pradeda paskutiniuoju laiku pasireikšti tarp 
vyriausybės ir dirbančiųjų masės.

Kad nėra viskas tvarkoje, matyti jau iš 
Stalino kalbos, kurią jis pasakė š. m. va
sario 9 d. rinkimų proga į aukščiausiąjį so
vietą. Jis taip kalbėjo: „Negalima sakyti, 
kad partijos politika nesusidurtų su pasi
priešinimais. Netik atsilikę žmonės, kurie 
vis ką nors naujo geidžia, bet ir daugelis 

• žinomų partijos narių sistematiškai ieškojo 

tarybinio režimo 
partiją susilpninti- ir -visomis galimomis 
priemonėmis buvo nusistatę ją „įprastu” 
kapitalistiniu keliu nuvilkti. Visos trocki- 
ninkų ir dešiniųjų partijai priešingos ma
chinacijos ir jų priemonės sabotuoti mūsų 
vyriausybę, turėjo tikslą partijos politiką 
prie nepasisekimo privesti ir mūsų indus
trializacijos ir kolektyvizacijos darbą su
trukdyti. Mūsų partijos nuopelnas yra ta
me, kad jinai, nepaisydama atsilikėlių, ne
bijojo prieš srovę plaukti ir visuomet, va
dovaujamąją jėga * išlaikė”. ■

Dar labiau jis pyksta ant kolčhozininkų. 
Savo dekrete, kuris buvo paskelbtas š. m. 
rugsėjo tnėn., jis nurodo, kad kolchozų vei
kimas yra nepatenkinamas ir 'kad dauge; 
lyję} kolchozų gamyba yra' sabotuojama. ’Sį 
kartą jis. aiškiai ’pabrėžia, kad dabartinis 
būvis yra; pavojingas kolchozinei sistemai 
ir visai Tarybų s-gos socialinei struktūrai. 
Todėl tuojau duoda šitokį’- nurodymą: „Tuos 
kurie ; prieš kolchozų^ įstatymus nusikalsta, 
atiduoti teisman. Visą buhalteriją patikrin
ti: laike dviejų mėnesių ‘ir įteikti' partijos 
delegatams. Žemės sklypus, kurie' laike ka
ro buvo pavieniams asmenims arba civili
nėms bei .karinėms organizacijoms atitekę, 
iki lapkričio 15 d. vėl į kolchozus įjungti”.

.Pasirodo, kad laike karo kai kuriose vie
tose buvo atsiradę privilegijuotųjų, kuris 
buvo gavę nedidelius ždfhės sklypelius iš 
kolchozų, kad galėtų pasisodinti daržovių 
savo asmeniškiems reikalams. Dabar įsako
ma daržus grąžinti. Esą buvę jau pradėta

r Būkim
Tikrai reikia pasidžiaugti ir pasigerėti, 

kad palyginus per tokį trumpą laiką, nuo 
antrojo pasaulinio karo pabaigos, tremtyje, 
lietuviu spauda — laikraščiai, išdygo vie
nas po kito, kaip grybai po lietaus, ir pasi
skleidė mūsų tautiečių tarpe. Gražu ir ma
lonu juos skaityti, kaip juose randama visa 
tai kas atatinka šių laikų tremtinio gyveni
mo dvasiai, yra artima, naudinga, pamoki
nama, pataisoma mūsų daromos .klaidos; 
paguodžiama ir pradžiuginama; arba iške
liama pilnoj aukštumoj- ir pagarboj atlikti 
ir užsibrėžti mūsų tautiečių darbai ir užda
viniai. Su pasididžiavimu juos minint, mo
komės to, ko dar . mes nemokame ar nesu
prantame, o kur reikia neklaužadas paba
dant, pasakant jiems karčios teisybės.

Negražu ir nedora, kad spauda (laikraš
čių redakcijos) žiūrėdamos pro vienus 
trumparegių akinius, lyg tai tarnautų na 
platiems gyventojų sluogsniams, ne tai ko
kia ideologine srove vestų savo laikraštį, 
bet gintų kokį tai „kromelį”, nuo kurio ma
lonės priklausytų ir tarnautų vien tik jo 
interesams.

Visa tai, kas mūsų tremtinių bendruome
nės yra nuveikta, o per palyginus trumpą 
laiką labai daug, išvaikščiota kryžiaus ke
liai, išlaužyta kaip užšalusiuose uostuose 
visomis kryptimis ledai, atlikta daug dide-

griuvimas?
kolchozų administracijos personalui atlygi
nimą mokėti ne pinigais, bet produktais. 
Vis tai prasižengimai, sakoma dekrete, prieš 
pagrindinius Tarybų s-gos įstatymus, kurie 
jokiu būdu neturi -būti toleruojami. Be to, 
reikalaujama iš kolčhozininkų už tą patį 
ligšiolinį atlyginimą žymiai' padidinti dar
bingumą. O nusikaltėlius įsakoma bausti ka 
įėjimo bausmėmis iki 10 metų. Ir kad grei
čiau tos visos negerovės, išnyktiį,- Vasario 
mėn. 15 d. visi kolchozų-pirmininkai - turi 
būtį perrinkti.. >- : ■-: s,i t s; i t

, Tai tokia yra padėtis kolchozudšė,: 1
Kaip visuomet taip ir šį kartą ^Kremlius 

ieško kaltininkų masių kritikai it nepasi
tenkinimui nuo savęs nukreipti. Sį kartą 
kaltais liko rašytojau teatralai ir laikrašti
ninkai, kurie nesugeba tarybinių ‘piliečių 
„ideologinį apsišarvavimą” sustiprinti. Šių 
sričių intelektualai kaltinami pasidavimu 
Vakarų įtakoms ir stoka idealizmo bei po
litinės nuovokos. Todėl viskas sparčiai1 Va
loma. Pasižymėję ir garsūs tarybiniai ’ ra
šytojai pašalinami iš rašytojų sąjungos. 
Daugelyje vietų, partijos šulai suimami. 
Ypač daug suėmimų esą padaryta Volgos, 
Kazakstano, Uzbekistano ir Altajaus rajo
nuose. Suimtieji apkaltinami sabotažu, va
gystėmis ir 1.1. O iš kitos pusės „intelektu
alų avangardui” sustiprinti, š. m. rūgščio 
21 d. yra išleistas įsakymas' didesniuose 
miestuose įsteigti 50 naujų mokyklų propa
gandistams ir partiniam aktyvui paruošti.

(nukelta į 4 p.)

teisingi
lių darbų, sudėta gyvybės ir daug skais-, 
tesnėmis . perspektyvomis žiūrima į tuos, 
kurie gali ir turi noro, varge pakelti sun
kiausias naštas, nereikalaudami jokios kom-, 
pensacijos ateityjė, ar asmėnės naudos, ne
darydami iš piršto karjeros ar biznio.

Tautiečiai! Gana. Turėtų būti vieną kėt-: 
tą ant visados užmiršta ir palikta, praeities 
laikams tai, Teas buvo negalima rašyti, pro
tauti ir kalbėti, skaitantis su realybe, nepa
žeidžiant niekam garbės. O pareiga visus 
ir visuomet kovoti su tais, kurie apsilenkia 
su pamynimu po kojų demokratizmo prin
cipus, kas nusižengia T. B. interesams, kas 
nusikalstama prieš tautą ir valstybę, tas 
turi būti neslepiama ir nesidangstoma. Kas 
laužo tautinę drausmę ir smukdo jos mo
ralę, prieš tuos -visi geros valios lietuviai 
turi pasisakyti. Jei kam karčios teisybės žo
džiai yra nemalonūs, nesikoliokite.

Būkime kaip iš seno, atviri ir teisingi, 
pagal savo lietuvišką būdą, nesidangstykimo 
jokiomis skraistėmis, veskime sveiką, logiš
ką savikritiką, neišeidami iš etinės lygsva
ros, vsuomet pagalvodami apie esmę ir 
galą.

Tada mūsų tarpe ir šviesa Jr tiesa mūs 
žingsnius lydės.

L.. Mockevičius
I
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Dardanelų klausimas nustatys taika
Rašo Walter Lippmann .

Mes turėjome daug ginčijamų klausimų 
su Sovietų s-ga, todėl gali tūlam atrodyti, 
kad Turkija ir Dardanelai lyg būtų vienas 
iš narių begalinėje ginčų grandinėje. Bet 
tikrumoje yra kitaip. Šito klausimo negali
ma lyginti su ginčais dėl Lenkijos vyriau
sybės, dėl Bulgarijos, Rumunijos, Ispanijos,, 
dėl Irano, Graikijos, Triesto, Korėjos, Man- 
džiūrijos ir Indonezijos. '

Bendrai apibūdinant tuos ginčus reikia 
pasakyti, kad jie nėra lemiantieji*. Nė vienas 
iš jų nebuvo- galutinai išspręstas. Rezultatas 
kiekviename - atsitikime buvd tas1, kad kui 
rusai -.turėjo militarinę kontrolę, nežiūrint 
mūsų visų argumentų, darė savb. Kur mes 
miliiariškąi kontroliavome, taip pat nekrei- 
pėm dėmeąio ,J rusų argumentus. Tito dar 
negavo Triesto/ britai tebėra'Graikijoje; 
rusai yrą šiaurinėje, o britai pietinėje Per
sijoje; mes turime žymią Dunojaus dalį, ru
sai turi visą žemutinį Dunojų, kuriuo ne
sinaudoja. ii -į , J : . ' ''

Jau daugiau, kaip metai abi pusės mėgi
na žodžiais, balsavimais, kalbomis, griežto
mis procedūromis, propaganda ir politiniais 
manevrais, kombinacijomis ir prekyba pa
šalinti diplomatinius ir militarinius varžtus 
ir išplėsti savo įtaką toje zonoje, kur kitas 
turi militarinę kontrolę. Nė viena pusė ne
turėjo pasisekimo: kariuomenes skiriančios 
linijos, išvestos laike paliaubų, tvirtai nusi
stovėjo. Mes visi tebesame tose vietose, kur 
buvome baigiantis karo veiksmams. Net 
ir Azerbeidžane, kuris gali būti skaitomas 
kaip išimtis (faktiškai nėra išimtis) — šiau
rinė Persija buvo visada rusų sferoje ir už 
britų sferos ribų. ,

DidžiOšios valstybės ėmėsi , pašalinti ka
rus, deja, nieko nepadarė. Jos nieko nepa
siekė, išskyrus tai, kad vienus kitas (pyk
dytų ir įbaugintų. Plečiant savo įtaką jos 
mėgino, bet nesėkmingai, pakęisti jėgų ba
lansą, susidariusį po šio karo. Visos jos bu
vo užmiršę, kad įtaka dar nėra jėga. Ame
rikos- įtaka, pavyzdžiui, gali .būti efektyvi 
Japonijoje, pietų Korėjoje, Bavarijoje ar 
Italijoje, bet nėra efektyvi Lenkijoje, šiauri
nėje Korėjoje, Saksonijoje ar Jugoslavijo
je. Šiandieninėje pasaulio situacijoje tiktai 
jėga, o ne įtaka, gali keisti jėgų balansą. 
Jeigu mes ignoruojame šiuos principus, tai 
grimstame patys nuobodžiuose apgaudinėji
muose taip vadinamos Paryžiaus taikos kon
ferencijos. \

Turkijos reikalas, apie kurį mes kalbame, 
yra savo pobūdžiu Skirtingas nuo visų kitų. 
Čia yra visi pagrindiniai tikrosios politikos 
komponentai.

Turkiją, kaijx> tokią daugiau negu Dar
danelus atskirai galima traktuoti kaip var
tus, kurie Į abi puses yra varstomi. Į šiau
rę vartai atidaro kelią į gyvybinius Sovietų 
s-gos centrus į Ukrainą ir Kaukazą, į pie
tus — J Viduržemio jūrą, Artim. rytus, In
diją ir į Afriką. Jei sovietai dominuoja Tur 
Hjoje ir turi raktus šių vartų, jie gali už
kirsti kelią J pietinę Rusiją kas užtikrintų

1946 metais lietuviai ištrėmime išleido 
tiek lietuviškų pašto ženklų, kiek Lietuvos 
paštas per metus neįstengdavo. Gi augs- 
burgiečiai vieni išleido iškart tiek, kiek 
Trečiasis Reichas per vusus savo 12 metų! 
Detmold, Seedorf, Hassendorf, Montgomery, 
Schongau, Augsburg . . .

Vieni ženklų Išleisti norint lietuvių trem
tinių bendruomenės gyvenimą įamžinti, kiti 

tik paminėti, Schongau — 'parodai atžy
mėti, Detmold — skautybei propaguoti. 
Tikslai kilnūs. Tik ne viskas tvarkoje ir 
kaip tik iš esmės. Norėta įamžinti ar pami
nėti pašto ženklų išleidimu. Tai kas gi yra 
pašto ženklas? Ar jau kiekvienas nuosavus 
pašto ženklus galime išleisti? Pašto ženklas 
tai yra ženklas ■*- kvitas, kad reikalingas 
laiškui persiųsti mokestis yra apmokėtas. Ir 
vadinasi „pašto’, nes leidžiamas pašto ir 
naudojamas pašto reikalams. Oi šitų, lietu
viškųjų, nors ir kelis komplektus suklijavus, 
nežiūrint, kad kai kurių nominalinė kaina 
labai aukšta (pav. 5+5 M), laiško"gavėjas 
vis tiek turės primokėti ir, žinoma, dvigubą 
tarifą. Pašto pareiga korespondenciją per
siųsti adresatams, todėl paštas ir rūpinasi 
už tai surinkti mokesčius išleisdamas pašto 
ženklus. Nė Jono, nė Petro išleistų ženklų 
paštas nepripažįsta, nors jie būtų ir reikš
mingi, istoriniai ar ką nors turėtų įamžinti. 
Mat paštas nenori dirbti už dyką. Jei jau 
kartais, susidėjus aplinkybėms, ir išleidžia

jiems daug didesnį saugumą prieš britų ir 
amerikiečių jūrų ir oro pajėgas. Taip pat 
jie tuos vartus pravėrę jau gali žygiuoti ir 
per Artimuosius rytus.

Turkų pozicijos svarbumas, vienintelis 
tos rūšies, reiškiasi dvigubu pobūdžiu. Tai 
yra iš karto defensyvinė ir ofensyvinė po
zicija didžiausios strateginės reikšmės. Mir 
tinas smūgis gali būti duodamas iš vienos 
arba iš kitos pusės/Rusijos į pietus ir ang
losaksu —. į šiaurę. Tokiu būdu šita pro
blema kyla visu savp aštrumu ir negali bū
ti išvengta. Jeigu . Turkija-bus dominuoja
ma TvjenoSį kurios pusėą dėl jos saugumo, 
antra pusė pasidaro, > visiškai nebesaugi. Gi 
Turkijai yra vartai, kurie atsidaro į abi pu
ses ir į gyvybinius centjust didžiųjų valsty
bių. , į

Išvada yra aiški; Jei palyginti su Triestu, 
Graikija,, Iranu, .Dunojumi,- Korėja, Man- 
džiūrija, skirtumas yra tas: nė vienoje ši
tų- vietų nėra visų svarbiausiu elementų, t. 
y. tokių, kad karinėj sovietų jėga, kuri re
miasi sausumos kariuomene ir anglo-saksų 
— oro ir jūrų amfibinėmis jėgomis, galėtų 
susikibti ir pasiekti gyvybinius centrus abie 
jų pusių. Tolimieji rytai irgi yra svarbūs, 
bet jie yra per toli nuo Rusijos širdies ir 
nuo Vakarų pasaulio, kad turėtų pirminės 
ir sprendžiamos reikšmės. Vokietija iškyla

savo svarbumu kiekviename spreųdime, bet 
kadangi mes esame ne Sausumos jėga, Vo
kietija nėra tinkama vieta, kur mes galėtu
me tiesiog -iy?andyti savo jėgas. ,

Jei šita analizė sukelia karų šiurpulį dėl 
šlykščios jėgų empazės, tai' reikia atminti 
svarbiausią argumentą, kad Turkija yra 
dviejų kelių vartai, tai yra vieta>. kur bend-,, 
ras sprendimas neutralizuoti Turkiją yrd 
praktiškas ir. reikalingas. Yra reikalingas, 
kadangi abiejų konkuruojančių pusių gyvy
biniai interesai statomi tiesiog ant .kortų.” 
Praktiškas, kadangi' čia abi pusės ^ąli ‘'iš
bandyti savo jėgas/ ar ’ jos būtų šaušumos, , 
jūrų, ar oro, Su Sprendžiamu efektu prieš 
vienas dritą. Dėl to akstinas derėtis aktua- '' 
liais klausimais yra' didelis!. ’ ’ r ’ .

Turkijos klausimas yra toks, kuris negali 
būti paliktas ginčams tarp Byrnes ir Molo
tovo. Tai-, yra3,klausimai,’kuris reikalaują 
sudarymo specialių diplomatinių ryšių aukš- 1 
čiausio lygmens, paremto jėgų balanso re
alybe,- kad jį išspręstų. Teritoriniai klausi^' ; 
mai, ekonominiai reikalai, atominės energi
jos kontrolė, stiprinimas’ JT — gali pa
laukti.

Rizika yra didelė. Bet nedidesnė, kaip ak
tualius reikalus atidėti ir kovoti dėl antra
eilių ir jų galutinai neišspręsti. Bandymas 
didelis. Todėl jis reikalauja didelio atsida
vimo . deryboms, kurias protingai pravedus, 
galima pasiekti pasaulio taikos stabilizaci
jos. Vertė J. V-as >

Lietuviški pašto ženklai Vokietijoje
kontrole. Byrant Trečiajam Reichui tūks
tančiai tokių pašto žeJdų (ypač provizori
nių) buvo prikepta, bet toli gražu ne visi 
yra; pripažinti pašto ženklais. Pav. apie fila
telistams gerai žinomus Cottbus pašto < 
ženklus naujausiame kataloge (Briefmarken a 
deri Besatzungs-Zonen. Katalog und Hand- 
buch, Sept. 1946) rašoma: „Cottbus miesto ' 
tėvai surado Įsidėmėtiną būdą pripildyti 
miesto kasą ir tai iš filatelistų kišenėsf 
Ženkius išleido miestas be pašto žinybos lei
dimo. Tik po ilgų derybų buvo leista šie 
ženklai naudoti korespondencijos persiunti
mui apmokėti. Ar šie ženklai tarptauti
niuose pašto ženklų kataloguose bus įtrauk
ti dar klausimas.”

Kai kuriuose lietuviškuose pašto ženk
luose parašyta „Lietuvių stovyklos paštas”. 
Dabartiniu metu veikia vokiečių — civilinis 
ir karinių pajėgų — karinis paštai. Tremti
niai gali abejais naudotis. Bet Kontrolės 
Komisijos Vokietijai yra išleistas potvarkis, 
kuriuo draudžiama kitokiu keliu, kaip tik 
per paštą siųsti korespondenciją ir imti už 
tai bet kokį atlyginimą. Kas keliavo iš zo
nos į zoną ir vežė laišką, tas- gerai žino!

Amerikiečių zonoje gal būt visose lietu
vių stovyklose yra vadinamieji stovyklų 
paštai. Aš asmeniškai juos tevadinčiau 
spaudos kioskais ar pan., nes praktiškai jie 
neatlieka pašto operacijų, bet tik padeda ar 
tarpinnkauja stovyklos gyventojams jas at-

pašto ženklus kas kitas, tai t >k su pašto, |ikti civiliniuose paštuose, 
žinybos leidimu, pripažinimu *ir, žinoma, (bus daugiau!
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Amerikos lietuviai negauna kelionės leidimų
Amen lietuviai, turėdami savo artimų

jų Vokietijoje, o taip pat jų organizaci
jos, norėdamos palaikyti saitus tautiniais 
reikalais, bandė gauti leidimų vykti į 
Vokietiją. Tačiau kol teisiniai santykiai 
nenustatyti, tokių leidimų neduodama. 
Jie gaunami tik išimtiniu atveju, arba 
leidžiama atvykti tik karių šeimoms.

(„Tėv. Aidas“).

SV. TĖVO LAIŠKAS KAN. KAPOČIUI
Neseniai Šv. Sosto Tautinis Lietuvių 

Delegatas Vokietijai ir Austrijai kan? F. 
Kapočius gavo iš Šv. Tėvo laišką. Laiške 
rašoma, kad Popiežius džiaugiasi Liet. 
Tautinio delegato veikla. Šia proga Po
piežius siunčia tremtiniams, lietuviams 
savo ganytojišką palaiminimą.

DELEGATUROS BIULETENIS
Patirta, kad Šv. Sosto delegatūra Kirch- 

heime išleis savo informacini biuletenį.

LIETUVIŲ BELAISVIŲ IEŠKOJIMO 
REIKALŲ

galima rašyti Liet. Raudonajam Kryžiui 
(Tuebingen, Karlstrasse 11), nes čia yra 
jų sąrašai ne tik iš trijų Vok. zonų, bet 
Ir iš Italijos bei Austrijos. Vis dėlto ir 
šie sąrašai nėra visiškai pilni.'

DARBŠTUS LIETUVIS
Tolko stovyklos gyventojas Juozas Bar- 

tuška savo rankomis pagamino 200 porų 

medinių klumpių stovyklos gyventojams. 
Trūkstant apavo, šį jo darbą tenka tik 
sveikinti.

LIETUVIAI ITALIJOJE SUSITELKĖ
Į VIENĄ VIETĄ

Lietuviai, gyvenantieji Italijoje, pasku
tiniu metu susitelkė į vieną vietą Š. Ita
lijoje — Reggio Emilia. Susidarė ganą 
gausi lietuvių kolonija. Laukiama Ir di
desnio kultūrinio veikimo.

DEL NELEGALIOS EMIGRACIJOS
Emigracija į svetimus kraštus šiuo me

tu beveik neįmanoma. Tačiau atsiranda 
agentų, kurie verbuoja stovyklose gyve
nančius mūsų tautiečius važiuoti į kai 
kurias P. Amerikos valstybės. Patirta, 
kad tie agentai turi sudarę sutartis su 
kai kuriais plantatoriais, o šie su laivų 
bendrovėmis dėl' „baltųjų vergų“ perve
žimo. Pervežama nelegaliu ar pusiau le
galiu keliu. Todėl prašome mūsų tautie
čius būti atsargius.

NUSIKALTUSIEJI BUSIĄ GRĄŽINTI 
Į TĖVYNĘ ...

Daugelis lenkų, teimo nubaustų už spe
kuliaciją ir kitus nusikaltimus, jau repa
trijuoti. Panašiai būsią elgiamasi ir su 
pabaltijiečiais. s'

DEL DP SUSISIEKIMO PRIEMONIŲ
Kaip žinome, ne per seniai iš DP buvo 

atimti ’visi leidimai mašinoms laikyti. 
Patirta, kad tai padaryta pagal vokiečių 
informacijas ’ir nurodymus. ’Buvę norėta 
tokias mašinas visiškai iš DP atimti. Bet 
paskutiniu laiku vokiečiai pasigaminą 
daug naujų automobilių. Todėl turima 
vilčių, kad nuo Naujų Metų būsią vėl iš
duodami leidimai laikyti mašinas kultū
ros reikalams.

SUMAŽINAMAS UNRRA SKYRIŲ 
SKAIČIUS .

Anglų ir amer. zonose sumažinamas 
UNRRA skyrių skaičius. Drauge atlei
džiama ir dalis tarnautojų. Mažiau svar
būs postoviai pavedami patiems DP. Sto
vyklos jungiamos į vieną, grupuojamos, 
perkeldinėjamos. Perkeldinėjimų būsią 
dar daugiau tikrinimui pasibaigus.

LIETUVOS ŽYDAS VIENOJE PATI
KRINIMO KOMISIJOJE

DP tikrinimai vyksta visose trijose 
Vok. zonose. Tačiau anglų ir prancūzų 
zonose tai atliekama žymiai švelniau ir 
išmestųjų procentas žymiai mažesnis. 
Prancūzų zonoje tenkinamasi vien tik 
dokumentų tikrinimu.

Anglų zonoje vienoje tikrinimo komi
sijoje, kaip karininkas, dirba ir vieno 
Kauno prekybininko (Turino) sūnus. Ten
ka pažymėti, kad jis mūsų atžvilgiu yra 
pakankamai objektyvus ir savo pareigas 
atlieka sąžiningai.

Ar gaHmas . . .
(atkelta iš 2 p.)

’Mes, kurie gerai pažįstame NKVD veiki
mo metodus, prieš karą niekuomet nebūtu
me tikėję, kad galima yra Tarybų s-goje 
padaryti sukilimą arba nuversti valdžią. 
Bet dabar daug kas- pasikeitė nenaudai ta
rybinio režimo. Pirmiausiai, žymiai yra pa
blogėjusios pragyvenimo sąlygos ir nenu
matoma, kad jos pagerėtų. Jei karo metu 
politiniai agitatoriai, ragindami visomis 
išgarėmis tęsti pradėtąją kovą su fašizmu, 
po karo žadėjo geresnes gyvenimo sąlygas) 
tai dabar įvyko priešingai: jos dar pablo
gėjo.

Kada frontų kovotojai triuškino vokiečių 
divizijas ir veržėsi į vakarus, Kremliaus 
politbiūras ruošė ateities planus visuotinai 
revoliucijai sukelti Europos vakaruose. Jis 
buvo labiau negu įsitikinęs, kad fašizmo 
griuvėsiuose, skurdo ir bado apimtuose 
kraštuose komunizmas ras geriausią dirvą. 
Taip kaip pirmasis pasaulinis karas pa
gimdė revoliuciją Rusijoje, taip dabar tu
rėjo įvykti revoliucija visoje Europoje. Bet 
šį kartą Įvyko kitaip. Nors iš karto rinki
mai Prancūzijoje, Italijoje ir kitur parodė 
didelį komunistų laimėjimą, bet tai buvo 
toli gražu nepakankama revoliucijai sukel
ti. Čia viską nulėmė amerikiečių politika 
ir kapitalai. Kažin kas valdytų šiandien Eu
ropą, jei savo laiku Europos tautoms į pa
galbą nebūtų atėjusi Unrra. Dabar įvyko 
taip, kad sovietų karys, kuris turėjo būti 
visuose kraštuose išskėstomis rankomis 
laukiamas, faktinai buvo priv.erštas grįžti i 

savo skurdžią tarybinę žemę. 15 milijonų 
vyrų, grįžusių iš kovos lauko su sąskaito
mis, kiek kuris yra nudėjęs fašistų, tarybi
nei valdžiai kelia daug rūpesčių. Visi turi 
nuopelnų savo kraštui, dauguma įsigijo 
žvaigždes, todėl dabar reikalauja ir atlygi
nimo. Jie dabar kelia neramumus kolcho
zuose. Jie gali atgaivinti klasių kovą, kuri 
jau seniai Tarybų s-goje buvo išnykusi. Čia 
ir yra pavojus Stalino valdžiai.

Dabar dar yra peranksti pranašauti kaip 
apsispręs ateityje Stalinas: jei nesugebės 
išvesti kraštą iš ūkinių sunkumų, jam grę- 
sia pavojus iš vidaus, bet jei jis pradės 
užsieniuose ieškoti naujų laimėjimų, t. y. 
jeigu eis kariauti, gali žūti dar greičiau. 
Bet, kad siekdamas savo tikslų šiandien, jis 
jau nebeina tiesiu keliu, o pradeda mėtytis 
J šonus, parodo jo paskutinysis pareiškimas, 
kur jis nurodo, kad kapitalistinis apsupimas 
yra neįmanomas.

Dvidešimt su viršum metų tarybiniai agi
tatoriai kalė į galvas savo žmonėms, kad 
visos vidujinės ūkiškosios negerovės atsi
randa dėl kapitalistinių kraštų apsupimo. 
Dabar staiga. šią tezę neigia pats Stalinas. 
Tas, greičiausiai, turi ryšio ne su išorės,’ 
bet su vidaus įvykiais. Reikia pažymėti, 
kad šiuo metu labai aktyviai veikia sovieti
nė diplomatija, stengdamasi užmegsti pre
kybinius ryšius su visais kraštais. Kaip žis 
jiome, su Švedija prekybinė sutartis jau yra 
sudaryta. Pasitarimai vedami su Danija, 
Argentina, Šveicarija ir t t Sovietai nori 
suardyti kapitalistinio apsupimo ratą ir pa
rūpinti savo vidaus rinkai daugiau prekių, 

kad galima būtų bent dalinai patenkinti ii 
nuraminti jau tretį dešimtmetį skurstančius 
krašto gyventojus. Bet ar yra galima nu
raminti nepatenkintus, jei pav., Kauno 
„Maisto”' fabrikas vietoje dešrų_ir kumpių 
dabar gamina šukas, sagas ir guzikus. Šve
dijos socialdemokratų vyriausybė sutiko so
vietus kredituoti, bet ar ras jie pasitikėji* 
mo, kad sutiktų kredituoti, kiti kapitalisti
niai kraštai, yra didelis klausimas.

Nors šiandien dar turime per mažai da
vinių, kad jau galėtume laukti tarybinio 
režimo galo. Bet visi šie faktai rodo nepa
lankią vidaus įvykių vystymosi eigą. Jei 
čia prisidėtų dar kas nors netikėto, saky
sim, jei staiga mirtų Stalinas, tada tas re
žimas subyrėtų kaip kortų namelis. Bolše
vizmas neturi jokių perspektyvų išsilaikyti, 
tiek žiūrint. į tai iš vidaus, tiek iš užsienių, 
bet, žinoma, kol jis dar subyrės, jis pada
rys pasauliui dar daug žalos.

VI. Bs.
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