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^viwe
iktas darbotvarkėfe
cipą ir atkreipia dėmesį į tai, kad visiškai 
gali būti priežasčių, dėl kurių žmogus yra 
kovojęs su nacionalsociaiizmu, bet vis dėito 
jo politinės pažiūros gali nesutikti su jo 
krašto vyriausybės pažiūromis. Čia stovi 
dvi pažiūros prieš vieną kitą, kurių- šaknys 
eina iš nevienodo demokratijos supratimo 
ir tuo būdu siekia giliai į abiejų, Vakarų ir 
Rytų, politinių sistemų dvasinę praeitį.
SUIMINEJA MIKOLAICIKO PARTIJOS 

NARIUS
Varšuva. Ūkininkų partijos pirmininkas ir 

ministerio pirmininko pavaduotojas Miko- 
laičikas paskelbė, kad saugumo policija ligi 
spalio 19 d. suėmusi 915 partijos narių ir 
tarnautojų, iš to skaičiaus 16 partijos vyk
domojo komiteto narių. (AP).

Rinkimą prieainn
Londonas. Tarybų s-gos atstovas vyriau

sioje kontrolės komisijoje Bulgarijoje atme
tė amerikiečių siūlymą sudaryti iš opozoci- 
jos partijų rinkimų ir balsų skaičiavimo 
bei skelbimo kontrolines komisijas, turinčias 
teisę nenormalumus, pastebėtus rinkimų me
tu, skųsti vyr. kontr. komisijai. D. Britani
jos atstovas amerikiečių siūlymui irgi prita
rė. Šito siūlymo atmetimas neleidžia tikėtis, 
kad rinkimai bus laisvi.

KALĖJIMAS U2 KRITIKĄ
Londonas. Mac Neilas savo kalboje 2em. 

Rūmuose su apgailestavimu pareiškė, kad 
opozicijos partijos Bulgarijoje ir Rumuni
joje dėl suvaržyto jų veikimo, turėsiančios 
mažai pasisekimo. Bulgarijoje net socialistų 
partijų atstovai buvę nubausti kalėjimo 

ankiy balsavimu?
trukusį vykdymą, kad per ankstyvus vykdy
mas neatsilieptų į rinkimų rezultatus SĖD 
nenaudai.

KINIJOJE IEŠKOMA TAIKOS
Nankinas. Ciangkaišekas trečią kartą pa-, 

bandė suderinti centrinę vyriausybę ir ko
munistus, kad galėtų įsiviešpatauti taika. 
United Press praneša, kad pasitarimai lie
čia 4 punktus: įsakymo išleidimą besąlygiš
kai nutraukti karo veiksmus visuose fron
tuose; karo paliaubų komisijų sudarymą 
padarytų susitarimų vykdymui prižiūrėti; 
vyriausybės reorganizaciją, įtraukiant visas 
partijas; opozicijos partijų įvedimą j tautos 
atstovybę.

Karo veiksmai šiuo metu tebeina ir labai 
nesėkmingai komunistams. Pasak paskutinių 
žinių komunistų priešinimasis kone visiškai 
žlugęs visuose frontuose. (Reuteris).

Veto klausimas pali
Londonas. JT plenumo sesijoje Naujorke 

Tarybų s-gos atstovas Višinskis pra'ė veto 
teisės susiaurinimo arba panaikinimo kiau- 
simą išimti iš darbotvarkės. Savo kalboje 
pasisakė šiuo tarpu negai š nurodyti, kodėl 
šis klausimas neturėtų būti keliamas, tačiau 
pasižadėjo tai vėliau paaiškinti. JT remiasi 
didžiųjų valstybių savanorišku atsidavimu 
bendram interesui, todėl veto teisės panai
kinimas būtų sunirus smūgis jaunai JT or
ganizacijai..

Britų atstovas nors ir pritarė Višinskiu!, 
vis dėlto išreiškė pasipiktinimą veto teisės 
jau pasireiškusiu piktnaudojimu, kuris ir da
vęs akstiną šito klausimo iškėlimui. Baig
damas pasiū;ė Višinskio kontrapasiū'ymą 
balsuoti. Po to kalbėjęs JAV atstovas pasi
lakė prieš Višinskio siūlymą, Meksikos ir 
Peru atstovai taip pat nepritarė Višinskiu!. 
Susidūręs su tokia griežta opozicija Višins
kis savo siūlymą atsiėmė.

; TREMTINIU KLAUSIMAS JT PLENUME
Pasaulinės politikos apžvalgoje, skirtoje’ 

vien tremtinių klausimui, „NZ” rašo: B,e 
abejo, JT plenume Naujorke kils debatai 
dėl pabėgėlių klausimo. Kaip visuose de
batuose šituo klausimu praeityje, taip ir čia 
skirsis Vakarų valstybių nuomonės nuo so
vietų ir kitų slavų •tautų. Sovietai ir jos 
draugai yra nuomonės, kad negali būti am
žinų pabėgėlių ir kad kiekvienas pabėgėlis 
arba prievarta išgabentasis turįs grįžti į sa
vo tėvynę. Jei jis negrįžtąs, sukeliąs įtari
mą, kad dalyvavęs karo nusikaltimuose ir 
tokiu atveju turįs būti išduodamas savo ki
limo -valstybei.

. O Vakarų valstybės iškelia sąžinės prin-

Ker&tas už nepal
Londonas. Sovietų atstovas vyriausioje są

jungininkų kontrolės taryboje Vokietijoje at
metė amerikiečių atstovo siūlymą tuojau nu
traukti vokiečių darbininkų siuntimą j Ta
rybų s-gą ir apie jau atliktą išsiuntimą nu
teikti paaiškinimų. Kadangi anglų ir pran
cūzų atstovai laikosi tokios pat nuomonės, 
manoma, kad šis klausimas vis dėlto būsiąs 
svarstomas ateinančios savaitės vyriausios 
kontrolės tarybos pasėdžiuose. SPD žinio- 
mi iki šiol išsiųsta apie 7.000 specialistų. 
Išsiunčiamiesiems paaiškinta, kad jų įmones 
perkėlus Tarybų s-gon, perkeliami ir jie, 
todėl gali viską pasiimti. SPD sluoksniuose 
nemanoma, kad tai turėtų reikšti kerštą už 
SĖD pralaimėjimą Berlyne, nes išvežimai 
palietė ne vien Berlyną, bet ir kitas vietas, 
kur SĖD rinkimus laimėjo. Greičiausiai šis 
žygis tereiškiąs seniai numatyto plano už-

PRIEVARTA VOKIEČIUS VEIKTU 
NEIGIAMAI

Londonas. Kalbėdamas 2em. Rūmuose 
Vokietijos reikalais,- Churchitlis pareiškė, 
kad turėtų būti sušvelnintos vokiečių gyve
nimo sąlygos, žinoma, kiek tas praktiškai ir 
ūkiškai įmanoma. Vokiečiams turėtų būti ■ 
duota proga savo pragyvenimą užsidirbti ir 
savo reikalams patiems tvarkyti, nepažei
džiant nuginklavimo principo. Dėl Bevino 
nuomonės, kad turėtų būti suvalstybinta Vo
kietijos pramonė, Churchillis pasakė, jog 
vokiečiams nereikėtų daryti prievartos vi
daus tvarkymosi ir ūkinio atstatymo reika
luose. Ta klaida buvusi padaryta ir po D. 
karo, kai norėta vokiečiams primesti libera
lišką anglišką tvarkymąsi, ko Vokietija 
vien tik' dėl prievartos nenorėjusi priimti.

L nepageidaudama 
bausmėmis, kai jie bandė kritikuoti vyriau
sybę.

Kalbėdamas apie Graikiją jis pasakė, kad 
Graikijoje esanti ne tik stipri dešiniųjų, bet 
taip pat ir kairiųjų opozicija, prieš kurių 
priešįstatyminį elgimąsi vyriausybė pri
versta imtis priemonių, kokių imtųsi ir kiek
viena kita vyriausybė.

TRUMPOS ŽINIOS
Naujorkas. Laivų mašinistų streikas 

baigtas. O jūrininkų streikas tebevyksta 
toliau.

Belgradas. Lenkijos prezidentas susi- ' 
tiko sų maršalu Titu Liublianoje.-

Naujorkas. Tarybų s-gos vyriausybė 
pasiūlė steigti tarptautinę kontrolę vi
soms uranijo kasykloms pasaulyje.

Maskva. Tarybų s-gos vyriausybė da
bar svarsto Amerikos siūlymą konferen
ciją Vokietijos klausimais kviesti Berlyne. 
Naujorkas. Vakar panaikinta kainų kon

trolė visiems maisto produktams, be cu
kraus ir cukraus gaminių.

Manila. Tarp JAV ir Filipinų sudary
tą sąjunga. Tai esanti draugiškumo su
tartis Smulkmenos dar nepaskelbtos.

Belgradas. Iš gerai informuotų sluoks
nių pranešama kad Dunojaus konferenci
joje Vienoje nedalyvausianti jokia Jugo
slavijos delegacija.

Atėnai. Šiomis dienomis bus antroji 
grupinė 51 kareivio byla, kurie teisiami 
dėl bendradarbiavimo su sukilėliais. Pir
moje byloje buvo nuteisti mirties bausme 
9 kareiviai. ;
Jeruzalė. Teroristai sužeidė 11 britų ka

reivių. Policija paėmė tardyti 400 žydų.
Londonas. Anglijos pėstininkija bus 

perorganizuota i 15 vienetų. Kiekviena* 
veiks savarankiškai.

Londonas. Beveik 1000 vokiečių kuro 
vadovų, esančių amerikiečių rankose, bus 
teisiami Nūmberge.
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Tarptautinės politikos vingiuose
Rašo 

G. Kymantas
9 balsais prieš 5 priimta. Dunojaus klausi
mui aptarti bus sušaukta 4 didžiųjų ir pa- 
dunojaus valstybių konferencija, nors sovie
tai jai nepritarė. Todėl šį klausimą turės 
svarstyti 4 galybių užsienio reikalų minis
terial. Ūkiški klausimai sukėlė audrą, kurt 
vargu nurims artimoje ateityje.

Dvi stovyklos
Kai palygini tariamos taikos konferencijos 

-išdavas su keturių galybių nutarimais, pir
mosios darbai tokie menkutėliai, lyg ir jos 
visai nebūtų buvę. Vienbalsiai sutarta grą
žinti Čekoslovakijai tris sodžius ties Bra
tislava. Italijos reparacijos Jugoslavijai 100 
mil. dolerių komisijos nutarta 11 balsų prieš 
4. Satelito satelitui Albanijai reparacijų ne
pripažinta. Britai atsisako iš Italijos ne vien 
reparacijų reikalauti, o dar italus padrąsino 
prašyti Eritrėjos mandato.

Konferencija aiškiai suskaldė pasaulį j 
dvi ■stovyklas. Sovietų stovyklon sutelkti vi
si buvę priešai! bulgarai, rumunai, kurie li
ko klusniais'bendradarbiais. Ši stovykla pa
sipriešina iš Bulgarijos reikalauti reparaci
jų. Graikija užsimojusi gauti 159 mil. dole
rių reparacijų, jai slavų Stovykla pasiūlė tik
10 mil. Slavai, dažnai Čekoslovakijos palai
komi, visuomet balsavo vieningai. Prieš šį 
junginį atsistoja kitas — anglosaksiškas su 
Prancūzija ir mažosiomis demokratijomis. Ir 
štai komisijoje vyko žaismas: Triesto statu
tas užgirtas 14 balsų prieš 6, italų — ju
goslavų siena 13 prieš 5, Dunojaus laisva 
laivyninkystė_9 prieš 5. Kooperacijos pilna
tyje anglosaksai surinko 13 — 14 balsų 
prieš 5 ar 6.

Slavų stovykla lieka izoliuota. Jugoslavi
ja protęstuoja" ęegavusi -Goricijos: ir Tries
to. Tiesį. Morgano siena, A — anglosaksų ir 
B — jugoslavų, srityse įteikiama kariuome-1 
nė. Vienas konfliktas iššaukia kitą. Netik 
karas vyksta tarp jugoslavų ir amerikiečių. 
Pastarieji išmoko kaltipti pirmuosius ne 
yien pelitiniais klausimais, bet neį priminti; 
kad priverstino darbo stovyklose ;įyra 165 
amerikiečiai, o 10 jau mirę. Vašingtonas me
ta pirštinę Jugoslavijai, kad. pastaroji su
organizavusi „vergiško darbo sistemą”.

Balkanuos — Rumunijoje, Bulgarijoje so
vietinė sistema jėga įgyvendinta. Spalio 22 
d. sovietai pasipriešino amerikiečiams, kai 
šie panoro rūpintis Bulgarijos demokrati
ne santvarka: tat esąs bulgarų reikalas. 
JAV gali reikšti geriausius pageidavimus, 
konferencijos gali nutarti, bet visi gerai ži
no, kad sovietų geruoju iš Balkanų neiš
prašysi.

Apie demokratiją Balkanuose vargu rim
tai galima kalbėti, nes raudonoji armija ne
pasitraukus. O ji dabar ten yra, nes turi 
„apsaugoti” kelią ų Austriją. Austrijoje liks 
kol bus išspręstas Vokietijos klausimas. 
Byrnesas spalio 23 d. pareiškime abejoja 
tįgl galimo susitarimo su Sovietais Vokieti
jos klausimais. Spalio 22 d. Bevino pasa
kytoje kalboje ypač išryškino vyriausybės 
nuomonę Vokietijos klausimu: turi būti su

Sovietams dabar rei
kalinga daug laiko, 
kad galėtų jų žo

džiais tarus „dognat i peregnat” kapitalisti
ni pasaulį. Tuo pat metu turi tikslą nelega
lius vaikus įsisūninti. Čia turiu galvoje Pa
baltijo valstybių atstovų dalyvavimą Taikos 
Konferencijoje. Pradžioje bandė juos įrašyti 
atskirų respublikų atstovais, bet konferen
cijos sekretoriatas nutraukė jų titulus ir li
ko paprastais sovietinės delegacijos nariais. 
Diskusijų metu Valeskaln, Kruus bandė kal
bėti, bet tai jie darė sovietų vardu. „Drau
gas” Rotomskis nedrįsta sudaryti garbės 
Lietuvai, nes šis nei karto neprabilo, dėda
masis tyla — gera byla?

. Užsienio spaudoje buvo įdėti kai kurie 
straipsniai tuo klausimu, juose iškraipyti 
faktai ir padarytos išvados. Štai sovietai 
jau laimėjo, kai redakcijoms ir rašeivoms 
nurodyta, kad visa tai neatitinka tikrovės, 
pastarieji tik galėjo atsakyti: suprantama, 
galima ir kitaip parašyti, bet... sauso nie
kas neklauso.... r

Ką nuveikė konferencija?
Ji virškino keturių galybių nutarimus.
Ji atmetė vengrų reikalavimus į Transil

vaniją, patenkino prancūzų pretenzijas į 
italų žemės sklypus: St. Bernardą, Monte- 
cenį, Saberton ir patvarkė kai kuriuos elek
tros vartojimo klausimus. Graikų ir bulgarų 
reikalavimai sienas sulyginti liko nepaten
kinti. Jautriausią ginčą, kaip anuomet, taip 
ir šiuo metu kėlė Triesto klausimas. Jugo
slavija siekė Triesto sritį sumažinti, jei ne 
visai prijungti. Slavų stovykla palaikė Bel
grado reikalavimus, bet konferencija šiuos 
polėkius pavertė nieku tik slavų rinktinei 
pasipriešinus. Tuo būdu, kompromiso keliu, 
sukūrė Europoje naują žaizdą, kuri: yra žy
miai pavojingesnė už buvusią Dancigo ko
ridoriuje. Jugoslavija neįgijusi įtakos Tries
te ir negavusi Goricijos jau šiandieną purkš' 
Jauja ir,grasina. j- j £

Politiniais klausimais, išskyrus Triestą,, 
kuris yra gležnus, lyg pavasarinė gėlė, ta
rytum susitarta. Ten, lyg susitarta, bet eilė 
klausimų, kuriais negalėjo prieiti vieningos 
nuomonės, atidėti neribotai ateičiai.

Triesto klausimą palietus išriedėjo aitrių 
nuomonių skirtumų vilkstinė, anglosaksai 
siekė srities gubernatoriui pavesti vykdo
mąją valdžią, o rinktam parlamentui suteik
ti tik įstatymų*leidimo galią. Jie nesutinka 
suteikti srities pilietybę ten gyvenusiems 
1910 m. birželio 10 d. Sovietai, numatydami 
slavų pergalėjimą, siūlo visą valdžią paves
ti parlamentui. Pagaliau iškyla dar tranzito 
per Jugoslaviją klausimas, nes ten .šiuo ke
liu galimas susisiekimas tarp Triesto — 
Austrijos ar Čekoslovakijos. Jugoslavijai už
sispyrus, Triestas gali tapti mirusiu miestu, 
nes geležinkelio tarifais galima sukurti ūkiš
kai neperžengiamą sieną.

Reparacijoms po ilgų ginčų, pagaliau pri
tarta be pakeitimo. Didžiausio palankumo 
klauzulei sovietai priešinosi, bet komisijoje

kurtos politinės sąlygos, kurios užkirstų 
kelią ateities agresijai, sukurtas ūkiškas tar
pimas, suorganizuotas politinis vienetas: ne- 
perdaug centralizuotas, bet ir neišskaldytas 
j savaimingas valstybėles, Potsdamo nutari
mai turi būti vykdomi, bet vizituotinai, o 
ne dalimi. Saaras tylomis priskiriamas Pran
cūzijai. Reino ir Ruhro sritys negali būti 
laikomos savaimingomis atskirai valstybei 
sukurti. Lenkijos sienos neratifikuotinos. Jei 
Lenkija ankstesnių susitarimų nevykdo, nė
ra rim o pagrindo pasirašyti dar vieną su
sitarimą, kuris liktų popieriuje. _ '

Graikijoje, Bevino žodžiais, dedasi nepa
prasti įvykiai, o kraštas kai kieno neregėtai 
buvo pultas. Persijoje turi būti ‘ pašalintas 
svetimų jėgų rungtyniavimas, kad kraštas 
galėtų atsidėti ’kūrybiniam darbui ir su
lauktų ramybės. Turkija turi likti ir toliau 
Dardanelų saugotoju. Jei kas pageidaĮja 
Montreaux sutartį pakeisti, tam tikslui yra 
numatyta tvarka.

Šiai Bevino kalbai pritarė ne vien dar- 
biečiai, bet ir konservatoriai. Tuo pačiu 
pritarė susiskaldžiusiam pasauliui Į dvi sto
vyklas, kurios graso nuolatiniais neramu
mais. Tie neramumai tačiau visame pasau
lyje ir į juos, kaip į dabartinės tikrovės iš
davas, reikia įremti žvilgsnį. Ne optimiz
mas ar pesimizmas gali būti mastu pasauli
niams įvykiams vertinti, bet visuotinė įvy
kių raida, kurią Byrnesas, JAV autorite
tingiausias vyras nesvyruodamas aptarė.

Lietuviai svetur
Kaip gyvena lietuviai Italijoje

Italijoje gyvenantieji lietuviai yra su
sispietę Reggio Emilia kolonijoje, kuri ir 
yra didžiausias ’ jų judėjimo centras. Ro
moje Jie spausdina „Lietuvių Balsą“, ku
riame bendradarbiauja Petras Babickus, 
VI. Mikalauskas; savo rašinius jam siun
čia kai kurie Vokietijoje gyveną mūsų 
žurnalistai ir rašytojai.

•— komoje, Šv. Petro Bazilikoje, laikė 
savo pirmas Šv. Mišias 3 liet, kunigai 
marijonai: St. Matulis, J. Duoba ir K. 
Černiauskas. '

— Reggio Emilia stovykloje gyvenan
tieji lietuviai leidžia savaitinį laikraštėlį 
„Atžala“, kurį redaguoja Br. Burčikas.

— Nesnaudžia ir lietuviai sportininkai. 
Lietuvių „Vyties“ komanda nugalėjo 
Reggio Emilia miesto rinktinę (34:30).

Ehiesi mieste dominikonas lietuvis 
Kmita gavo kunigo švetinimus.
Lietuviai Danijoje
leidžia „Lietuvių žinias“, kurios rotato
riumi spausdinamos Kopenhagoje. Iš jų 
sužinome, kad lietuviai čia turi savė an
samblį iš 40 asmenų, kuris ruošia koncer
tus įvairiuose Danijos miestuose. Po vieno 
koncerto ansamblis atsisakė keliolikos 
tūkstančių vakaro pelno, kurį paskyrė 
Danų Laisvės Kovotojų sąjungai. Toks 
gestas danus labai sužavėjęs.

— Danijoje veikia ir liet, skautų viene
tų, nors ir ne visiškai savarankiškai. Lie
tuvių skąutai stovyklavo drauge su danais 
Koritntho* stovykloje.
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Walter Lippmann . JJUOlaldU Istorija
KARINE BŪKLE PAREIKALAVO 

NUOLAIDŲ*
Panagrinėkime taip plačiai kursuojančią 

teoriją, kad sovietų ekspansija Europoje bu
vę galima sulaikyti, jeigu prezidentas Roo- 
seveltas nebūtų nusileidęs. Stalinui/ Senato
rius Taftas padarė šią istoriją oficialine 
respublikonų partijos dogma. Rugsėjo mėn. 
11 d. kalboje, pasakytoje Ohio valstybės 
konvencijoje, pareiškė, kad:

I - — Prezidentas Raooseveltas ir preziden
tas Trumanas Teherane, Jaltoje, .Potsdame 
ir pagaliau Maskvoje vedė Rusijos patenki- 

, himp politiką, kuri paaukavo laisvę dauge
lio tautų ir milijonų žmonių Rytų Europoje 
ir Azijoje.
, Dabar nei prezidento Roosevelto, nei Har 
ry Hopkinso nebėra gyvųjų tarpe ir jie ne
begali duoti savo apyskaitos, ką jie padarė 
ir kodėl taip padarė. Bet konferencijoje bu
vo ir kiti, kuomet tie susitarimai buvo da
romi. Nereikia pamiršti, kad ten buvo ir 
Churchillis, britų štabų šefai, admirolas Le
ahy, generolas Marshallis ir admirolas Kin- 

. gas taip pat, kaip ir Charles E. Bohlenas, 
kuris yra svarbiausias patarėjas Byrneso 
Rusijos reikaluose. Niekas iš jų nepasakė, 
kad sutartys su Stalinu buvo diktuojamos 
Roosevelto asmeniškai, ar bent prieš jų no
rą ir patarimą nusileisti Rusijai.

Taip pat gal būt dėlto, kad jie žino, ko 
p. Taftas nežino ar norėtų mielai užmiršti, 
kad Teherano susitarimai, kuriais nustato
mos įtakos zonos, buvo daromi ant strategi
nių karo planų, diktuojant karinei būklei.

Atrodo bus naudinga priminti karinę pa
dėtį tuo metu, kada ši konferencija vyko. 
Aš paimsiu faktus iš dienoraščio kapitono 

. Harry C. Butcherio, kuris buvo generolo 
Eisenhbverio adjutantas laivynui. 1944 m, 
sausio mėn. 29 d., tuojau po sprendžiamo-, 
šios Teherano konferencijos, jis pažymi są- 
yo dienoraštyje — „rusų fronto linijos il-> 
gis, matuojant žemėlapyje, yra šiek tiek di-t 
dėsnis kaip 1900 mylių. /Mūsų žinių tarny
ba nurodo -rusus turint 430 divizijų, o vo- 

= kiečius — 200 divizijų rusų fronte”. Mes 
kovojame Italijoje, didžioji ofenzyva į Pran-' 
cūziją nustatyta pradėti už 4 mėnesių. Roo
seveltas, kaip vyriausias kariuomenės šefas, 
turėjo nemažesni interesą, kaip generolas 
Eisenhoweris ar jungtinių štabų šefai, už
sitikrinti, kad 200 vokiečių divizijų prira
kintų Rytų Fronte nebelauktų ant Norman
dijos krantų išsikeliančių mūsų dalinių.

Kaip iš kapitono Butcherio 1944 m. kovo 
18 d. įrašo matyti, numatomam išsikėlimui 
apytikriai tikimasi gegužės 31 d! turėti 10 
brit pėstininkų divizijų ir 13 — amerikonų. 
Po mėnesio, 6 savaičių prieš išsikėlimą, „In- 
teligence Servies” pranešė, kad vokiečiai 
Europoje turėjo 336 divizijas, iš kurių 51 
divizija buvo Prancūzijoje ir kaimyninėse 
valstybėse, 23 — Italijoje ir apie 235 di
vizijos Rytų fronte

Kada mes girdime žmones kalbančius, kad 

Rooseveltas nusileido Stalinui Rytų Europo
je, būkime tiek padorūs ir pagalvokime, 
kiek britų ir anjerikiečių gyvybių būtų pa
reikalauta, jeigu raudonoji armija nebūtų 
dariusi osenzyvos, kuri sulaikė ir suvirški
no apie 2/s vokiečių pėstininkų divizijų.

Šita visa Taftas nusprendę pamiršti. Jis 
nebuvo nei JAV prezidentu, nei vyriausiu 
ginkluotų pajėgų šefu, todėl ir nebuvo at
sakingas už baisaus karo laimėjimą su kuo 
mažiausia žmonių gyvybių. Rooseveltas už 
tai buvo atsakingas. Jo pirmas rūpestis bu
vo užtikrinti, kad raudonoji armija pultų 
galimai didesniame plote ir žygiuotų į vo
kiečių užimtas teritorijas taip greitai ir gi
liai, kaip tik yra Įmanoma, kuomet. Eisen
howeris pradėjo- invaziją? Prancūzijon.

Svarbiausia Bullit knygos premisa yra ta, 
kad mes neturėję duoti paramos rusams pa
gal lend—lease i (skolinimo ir nuomojimo 
įstatymą) tol, kol Stalinas Ihebūtų davęs raš
tiškos garantijos,; kad jis laikysis'savo 1939 
m. vakarinių sienų. „Jeigu mes būtume iš 
Stalino gavę raštišką pasižadėjimą” — sa
ko Bullit, „nekišti nagų prie Europos ir jis 
šito būtų laikąsis, visas, pasaulis dabai 
džiaugtųsi. Bet jeigu, pagaliau, jis tuos pa
žadus būtų davęs su intencija juos laužyti, 
galų gale jis būtų priverstas taip.elgtis, kau 
jis neturėtų intencijos nepildyti bent taip il
gai, kol jo ir jo krašto gyvybės priklausė 
nuo JAV pagalbos.”

ŠVEICARU LAIKRAŠTIS APIE TAIKOS 
KONFERENCIJĄ IR PABALTIJĮ

Didelis šveicarų dienraštis „National Zei- 
tung” rugpiūčio 7 d. išspausdino straipsni 
iškeliantį skaudžFą Baltijos valstybių laisvės 
problemą sąryšy su Paryžiuje vykstančia 
Taikos konferencija. Laikraštis rašo:

„Didžiam Paryžiuje susirinkusių valsty
bių atstovų nusistebėjimui, ten, kaip rusiš
kosios1 delegacijoš nariai, atvyko trys užsie
nių reikalų ministerial iš1 vadinarrtujų tary
binių Baltijos valstybių: Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos. Plačiai ’žinoma, kad nė viena vais 
tybė, išskyrus Švediją, nepripažino tų trijų 
mažųjų valstybių inkorporavimo f Sov. są
jungą, nes šis inkorporavimas susijęs su 
1939 m. Hitlerio — Stalino draugiškuoju 
paktu. JAV ir D. Britanija nuolatos reiškia 
nesutikimą prpažinti šią tarptautinei teisei 
prieštaraujančią okupaciją. Jau Nuernbergo 
proceso metu rusai bandė parodyti pasau
liui tariamus jų pavergtųjų kraštų atstovus. 
Tačiau tas jų sumanymas amerikiečių buvo 
atmestas. Šiandien gi rusai mėgina Pary
žiuje išgauti bent de facto Baltijos Valsty
bių okupacijos pripažinimą, prijungdami 
prie savo delegacijos Baltijos valstybių ats
tovus, kurių mandatai atstovauti jų šalis 
turi būti konferencijos respektuojami. Šis 
elgesys, kuriuo Sovietų Rusija taip klastin
gai nori pasiekti savo tikslą, sulaukė nema
lonios visų nuostabos, nes patyrinėjus Bal
tijos atstovų asmenybes, aiškiai matyti, kad 
jie negali būti savo tautų atstovais”.

Bet gi tas kaip tiktai ir buvo padaryta. 
Rooseveltas gavo raštišką garantijos teisę 
po Pearl Harbouro, kada Rusija vedė žūt
būtinę kovą dėl savo likimo, pasirašė JT 
deklaraciją ir Atlanto Charts. Ir Stalino el
gesys rodė-.lyg jis būtų ištikimas savo pasi
žadėjimams beveik iki Teherano 1943 m., 
kada jau rusai atsigavo, o mes stovėjome 
dar prieš baisų bandymą — Europos inva
ziją. į

Dabar klausimas, kurį Bullit ignoruoja 
apskritai, ar buvo palanki militarinė situa
cija 1943—44 m., kada Rusija buyo aps.': •• 
gojusi save, o mes dar prieš akis turėj r. 
sunkiausias kovas, kada mes buvome dai _
Italijoje, bet ne Prancūzijoje; galėjo tada . i
Rooseveltas su Churcnilliu versti Staliną lai- / 
kytis savo pasižadėjimų pagal Atlanto Char- 
tą, grąsindami nutraukti paramą „lend—le
ase”. z .1 - ■ ■■ ;

Turėjo jie tuo metu žiūrėti Rusijos sienų, 
sakydami, kad jos turi būti 1939. metų rug
pjūčio mėn. ir nutraukti paramą Stalinui ne
paklausius?

Taftas .ir Bullitas yra tikrai drąsūs vyrai, . 
jeigu jie mano, kad jie, būtų ėmęsi tos rizi
kos ir, vertę rusus sustoti prie Europos var
tų tuo momefftu, kada mūsų vyrų gyvybės 
ir karo fortūna priklausė nuo užtikrinimo, 
kad raudonoji armija žygiuotų pirmyn. Ar 
neatrodo Bullitui, kad būtų atsitikę taip 
verčiant Staliną sutikti su 1939 metų šieno- •
mis, jis galėjo sustabdyti savo iymųas sie
nas priėjus.

■ Baimė, kad jis taip galėjo pasielgti, buvo 
jaučiama tarp tų, kurie iš patyrimo buvo 
įtakingi rusams, kad Stalinas tikrai būtu stt- 
stojęs ir laukęs patogios progos pasinau
doti kare prieš- Japoniją. Tuo būdu palik
damas Britaniją ir Ameriką kraujuoti prieš 
vokiečių armijų masę.'.i ■'

Taftas galėtų !tuo atžvilgiu savo atmintį 
atnaujinti,; užklausdamas Vandenbergą, ar 
pastarasis neturėjo baimės, ar ‘iterašė kai- 
bos, kurią jis klbėjo trumnai prieš Jaltos 
konfėrenciją, kaltindamas Staliną! apsistoji
mu, neverčiant tuo būdu didžiausios karo 
naštos dalį vilkti mums. Tie neskaitlingi 
žmonės, kurie dabar puola Roosevelta dėl 
sudarytų sąlygų raudonajai armijai giliai > į
įsibrauti į Europą, periode tarp Teherano 
ir Jaltos perspėjinėjo mus, kad Stalinas su
darė ar ruošiasi sudaryti slaptą sutartį su 
vokiečių armija, pagal kurią jis (Stalinas) 
nebeeis toliau į Europą ir leis Vakarų są
jungininkams pasitempti prieš Vokietiją, o 
per tą laiką atsigavęs, Stalinas pasirinks 
tinkamą momentą savo valiai įgyvendinti.

Ką Taftas ir Bullitas užmiršo, yra tai, kad 
D. Britanija ir JAV niekad neturėjo pakan
kamai kariuomenės nugalėti vokiečių armi
joms. Prezidentas Rooseveltas žinojo tak, A 
jis žinojo ir reikšmę raudonosios armijos ir 
tai, ką jie piešia kaip jo nuolaidas Stalinui, 
faktiškai buvo reikalas diktuojamas mūsų 
militarinės padėties ir užsitikrinimo, kad 
raudonoji armija suvaidintų savo begalinę 
ir neišvengiamą dalį.
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RUOŠKIMĖS
Prof. Kolupaila pasakoja, jog jis gavo 

iš vieno ūkininko laišką, kuriame jis 
prašo, kad proiesorius.suteiktų duomenų 
apie vieno upelio, kuris dabar teka per 
jo lauką, srovės galingumą, kad kuris 
nors inžinierius suprojektuotų malūną 
ir lentpiūvę. — Kai grįšiu namo, — to
liau jis laiške rašo, — man reikės rū
pintis grynai tik statybos darbais, nes 
visą kitą aš jau turėsiu.

Kai kas gal pagalvosite, kad šis ūki
ninkas yra fantastas ir optimistas, o 
mums atrodo, kad tai yra realistas, svei
kai, ūk'škai protaujantis žmogus. Pro
fesinėms akimis žiūrint, mes visi tokie 
turime būti. Vieni tegu nustato būsimos 
Lietuvos va'stybinės santvarkos rėmus, 
kiti tegu planuoja miškų atželdinimą, 
treti — tiesia ant poplerio kelius, atsta
to miestus, projektuoja namus, žodžiu 
turime pasiruošti, kad grižų namo ga
lėtumėm pakloti ant stalo įvairius pro
jektus ir bendrom jėgom griebtis darbo.

Taip turi būti, ir taip mes turime 
ruoštis grįžimui į savo namus.

O kaip neturi būti, paklausite mūsų.
Negalimi tinginiauti ir nieko neveikti, 

negalime šaukti, kad būkime tolerantin
gi, kai patys nei pavyzdžiu, nei darbais 
to neparodome, negalime rėkti, kad tik 
mes esame pribrendę valdymui bei va
dovavimui ir dėl to dabar turime įvai
rius komitetus bei valdybas paimti į sa
vo rankas ir jau per daug negražu ir ne
korektiška šūkauti, kad girdi, jie tai ta
da ir tada valdė, o mes kalėjimuose 
sėdėjome, kai tuo tarpu tie prasimanė- 
liai politkaliniai po metų tikrai valdė ir 
jau be jokio pasigailėjimo ir reikalo 
sodino savo tautiečius į kalėjimus.

Ir kam visa tai reikalinga daryti? Ne 
gi manai, kad taip parašęs ir visa tai 
perskaitęs nusiplausi nuo savęs visus 
nešvarumus ir pats save norėdamas įti
kinti nebūtais dalykais ir kitus įtikinsi? 
Kai visa tai matai ir girdi, prisimena 
vieno doro tautiečio pasakymas, kad 
girdi jis esąs dvilypis asmuo: vienaip 
mano ir norėtų daryti, bet partija jam 
duoda visai kitokius įsakymus ir juos 
jis vykdo.

Ir šiuo atsitikimu mes užmirštame, 
kad norint išauginti storesnį ir stipresnį 
medį, labai dažnai jam nuplaunama vir
šūnė. Jei kai kur taip padarytumėm ir 
šiandien, tai būtų labai ir labai naudin
ga.

Iš vienos pusės ruošdamies kūrybi
niam atstatymo darbui, iš kitos pusės 
šiam visam reikalui labai kenkiame. O 
norint, kad to neatsitiktų, reikia mažų 
operacijėlių. Sig. Algimantas

12.000 DP dirbs Hamburge statyboje
„Laisvėn” Nr. 7 žiniomis Unrros ir britų 

karinės vaidilos pageidavimu norima su
traukti statybos darbams Hamburge iki 
12.000 įvairių tautų tremtinių. Kaip žinoma, 
Hamburge prie Alsterioi ežero norima pa
statyti ištisą kvartalą, kur persikels britų 
zonos kontrolinė komisija ir kitos aukštes
niosios įstaigos.

Šiems darbams tvarkyti Unrros parėdy
mu Liubeke sudarytas bendras visų tautų 
tremtinių organizacinis komitetas — DPs 
Labour Board. Komitetan įeina lietuvių,

1’ Lietuves
Vieni eikvoja, kiti terorizuojami

„Tiesos” 211 Nr. Marijampolės apskr. 
vykd. komiteto. pirmininkas B. Rutkauskas, 
atsakydamas į anksčiau tame pat laikrašty
je išspausdintą straipsnį, rašo: „Straipsny
je buvo iškelta, kad Marijampolės anskr. iš
kraipoma klasikinė tarybinės finansinės po
litikos linija, rimtai nusižengiama tarybi
niams įstatymams. Toliau buvo nurodyta, 
kad per vieną reviziją Marijamnolės apskr. 
iš 12 mokesčių inspektorių padėjėjų pas 11 
rasta iše'kvojimų. Apskr. vykd. komitetas, 
praneša, kad straipsnyje iškelti trūkumai tei
singi ir šiuo klausimu imtasi priemonių”. 
Kokių imtasi priemonių aiškėja iš tolimes
nio minėto straipsnio teksto: „Nepriemokų 
likvidavimui, kurių Marijamnolės apskr. š. 
m. balandžio 1 dienai buvo priskaitoma apie 
16.000.000 Rb., imtasi griežtų priemonių”. 
Priemokos būsiančios išreikalautos iš ūki
ninkų. Visai komunistiškai: — mokesčių ins
pektoriai eikvoja, o ūkininkai verčiami išeik
vojimus padengti.

10 ūkininkų turi komisarą
Kokius sunkumus tenka pakelti Lietuvos 

ūkininkui — mes kiekvienas gerai-nujaučia- 
me, nes dažnam teko išgyventi pirmąją So
vietų okupaciją. Tas mūsų bukščias nuojau
tas patvirtina tarybinė spauda. Štai amsėjo 
10 d. „Tiesos” 211 Nr. rašoma anie reikalą 
sustiprinti pieno pristatymą. Esą žymiai 
atsilikusių valsčių. Paskutines vietas užimą 
Prienų, pristatę- 37,6% pristatytino pieno 
kiekio, ir Varėnos ūkininkai, tepristatę 23,9 
% pristatytino pieno. Tai esą dėlto, kad 
prieš buožių sabotažus kova vedama be sis
temos, kad esą į pienines „įlindusių buožių 
kenkėjų”. „Vietiniai organai vis dar labai 
silpnai teišnaudoja kovoje dėl pieno- paruo- 
šų pačią žemutiniąją tarybų valdžios gran
dį kaime — dešimtkiemio įgaliotinius. Iš jų 
reikia būtinai organizuoti nuolatinę kontro
lę buožiniams ūkiams, kad šie pagaliau ne
galėtų varyti kenkėjiško darbo. Nuolatinis 
vadovavimas šiai grandžiai ypač daug galė
tų padėti toms apskritims, kurios gėdingai 
velkasi respublikos uodegoje.”

Pirmaisiais sovietų okupacijos metais vi
sa tai vykdė seniūnijų ribose buvę vykd. 
komitetai, gi dabar įvesti dešimtkiemių ko
misarai, vad;mmi įgaliotiniais, kurie lietu
vių ūkininkų terorą dar dagiau didina.

A. Rigmantas

latvių, estų ir lenkų ryšių pareigūnai ir po 
vieną kiekvienos tautos inžinierių. Lietuvius 
šiame komitete atstovauja ryšių pareigūnas 
Pr. Zunda ir dipl. inž. A. Barauskas.

Pirmuoju žygiu š's komitetas pasirūpino 
gauti užtikrinimą, kad tremtiniai nedirbs 
kartu su vokiečiais ir bus vadovaujami sa
vų inžinierių bei admimstracijos pareigū
nų. Kariu užmegstas ryšis su vokiečių sta
tybos firmom's, su kuriomis numatoma pa
sirašyti sutartis kaip su lygiais partneriais.

Antruoju žygiu rūpinamasi tremtiniams 
darbininkams ir technikiniam personalui 
sudaryti tinkamas darbo ir pragyvenimo 
sąlygas pačiame Hamburge. Unrra pažadė
jo dirbančiuosius tremtinius apgyvendinti 
neblogesnėse už dabar stovyklose turimas 
patalpas. Darbininkai gaus sunkiai dirben- 
čiųjų maisto ir rūkalų priedus. Atrodo, 
kad darbininkai Hamburge galės apsigy
venti kartu su savo šeimomis.

Šiems darbams reikalinga visų rūšių sta
tybos bei technologijos inžinierių, technikų, 
amatininkų iri darbininkų. Tos rūšies spe
cialistus, dabar dirbančius kitokį darią 
tremtinių stovyklose, -numatoma iš einamųjų 
pareigų atleisti ir pąrkelti prie statybos 
darbų Hamburge. J. Gerkėnas

SOVIETAI PASKELBĖ DEMOBILIZACIJĄ
Maskva. Vakar Maskvoje buvo paskelbtas 

demobilizacijos įstatymas, kuris numato at
leidimą iš kariuomenės tarp lapkričio ir 
sausio mėnesių. Apie atleidžiamųjų skaičių 
ir amžiaus klasę įstatyme nieko nesakoma.

ŪKIO DERYBOS SU ČEKOSLOVAKIJA
Praha. Amerikiečių karinės valdžios ūkio 

skyriaus viršininkas tarėsi Pragoję su ati
tinkamomis ministerijomis dėl eksporto į 
amerikiečių zoną Vokietijoje. Numatyti įve
žimo produktai yra sėklines bulvės, rudo
sios anglys ir porcelano žaliava.

PRANEŠIMAS
Dr. Marcilionis, Memmingeno L. R. K. 

skyriaus pirmininkas, prašo pranešti, jog 
šeštadienį spalio 26 d. 16 vai. įvykstąs L. R. 
K. Memmingeno skyriaus narių susirinki
mas, kurį kviečia L. R. K. įgaliotinio ame
rikiečių zonai paskirta komisija, yra šau
kiamas skyriaus valdybai nepritariant.
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