
WIESBADENO 
LIETUVIŲ

Nr. 6. 
Trečiadienis 

1945.x.31.
TRUMANAS APIE JAV VIDAUS UŽDAVINIUS.
NEW-YORKAS. Vakar Trumanas pasakė kalbą, kurioje nušvietė JAV vi- 

da’us padėtį, Trumanas pareiškė, jog vyriausybė stengsis išlaikyti, kaip 
galima didesnę gamybos potenciją, pravesti laisvą darbo susitarimą, 
panaikinti infliacijos ir defliacijos pavojų. " Mes visi turime pa
rodyti dabartiniame pokariniame laikotarpyje proto ir bendradarbiavi
mo. Perėjimas iš karo į taikos gamybą darbininkams yra didelis smūgis 
ir bedarbių skaičius neišvengiamai padidės. Darbininkų būklęipagerinti 
vyriausybė numat® padidinti bedarbiams pašalpas. Darbininkų uždarbis 
sumažės 1/4 , gi pragyvenimas 30 procentų pabrangęsPrezidentui duo- ‘ 
tą pasiūlymą dėl kainų ir algų pakėlimo Trumanas atmetė. Kainos bus 
stengiamasi išlaikyti pastovios, o uždarbis bus didinamas.

DEL ATLLEE PASIMATYMO SU TRUI-IANU.
Atllee,užklaustas Churohillio, užtvirtino, kad lapkričio pradžioj 

jis tikrai vyks į Ameriką, kur turės susitikimą su Trunanu ir Kanados 
ministeriu pirmininku. Pirmas susitikimas numatomas lapkričio 11 d. 
Churchillis palinkėję, kad visų klausimų išsprendimas praeitų sklan
džiai, ir kad būtų išspręstos visos abu kraštu liečiančios problemos. 
Į klausimą, ar nenumatoma pakviesti ir Rusiją prie pasitarimų, Atllee 
atsakė, kad jis darąs viską, kad prie šios galimybės pamažu būtų pri
eitą.

TRUMANO KALBOS ATGARSIAI. JAV demokratu partija nuoširdžiai sveiki
na 12 Trumano užsienių reikalų politikos punktų. Respublikonai papra
šė įrodymų, kaip tie principai veiks praktikoje.

’’RAUDONŲJŲ PRETENZIJOS KALTINAMAJAME AKTE JAV NEPRIPAŽINTOS” - to
kia antrašte "Stars and Stripes" 29 spalių dienos numeryje rašo: "Na
cių karo nusikaltėlių kaltinamasis aktas, kuriame Lietuva, Latvija ir 
kai kurios kitos teritorijos pažymėtos kaip SSSR dalis, buvo JAV pasi
rašytos pabrėžiant, kad tas pasirašymas dar nereiškia, jog Amerika 
pripažintų sovietų suverenumo pretenzijas į tas sritis."

SOVIETAI PUOLA SĄJUNGININKŲ SPAUDĄ. Sovietų armijos organas " Rau
donoji Žvaigždė" 2? spalių apkaltino britų spaudą ir radiją, jog jie 
Skleidžiu klaidingus kaltinimus sovietų daliniams ir primetą jiems 
girtavimą, plėšikavimą, terorą ir vokiečių persekiojimą sovietų okupa
cinėje Vokietijos zonoje. /United Press praneša iš Maskvos, jog "Rau
donoji Žvaigždė" kaltina ir JAV spaudą. Tame kaltinime puolama apgal
vota šmeižtų, kompanija prieš raudonosios armijos politiką ir elgimąsi 
Vokietijoje/. David Zaslausky savo straipsny,kaltindamas užsienio 
laikraščius "skolinimus! melų pasakų iš nacių”, pareiškia: " Jie neduo
da, nė vienos datos, nepamini nė vieno fakto, nenurodo nė vieno liūdi- 
ninko. Jie tik apvelka nešvarius prasimanymus hipokrizijos rūku. Kai 
neseniai japonų laikraštis paskelbė išgalvotas žiaurumų pasakas apie 
JAV armiją Japonijoje, generolas Mac Arthur tą japonų fašistų laikraš
tį konfiskavo. Bet japonų šmeižikų britiškieji broliai šmeižia nebau
džiami" .

NAUJA PARTIJA LENKIJOJE. Londonas. Lenkijoje oficialiai leista 
steigti Krikščionių Demokratų Darbo Partiją. Ji bus dešinesnė, negu 
Ūkininkų Partija.

JAV TAIKOS SARGYBOJE. Amerikos generalinio štabo viršininkas gen, 
Marshall pareiškė, kad Jungtinių Tautų Organizacija savo uždavinius 
galės atlikti tik tada, kai už jos stovės stiprios JAV karo pajėgos. 
T” pačia proga jis pabrėžė, kad skubotas JAV kariuomenės demobilizavi
mas būtų pragaištingas kariuomenei ir sudarytų pavojų Amerikos galy
bei .

TRUMANAS LIKS WAŠINGTONE. Trumanas pareiškė, kad jis iš Wašingtono 
kurį Iniką niekur, neišužiuosiąs ir atsidėsiąs vien vidaus ir užsiėnio 
politikos klausimams spręsti.
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APIE PADĖTI LIETUVOJE. Amerikos lietuvi! laikraštis ' 
20J persispausdino iš dabartinės Lietuvos spaudos pro: 
vičįaus laišką Lietuvos inteligentijai, Kadangi tarp jo eilučių mes 
galime išskaityti dabartinę padėtį Lietuvoje paduodame jį skaityto
jams: ” Kaunas ... agitacijos panaudotą karo meto pilietinių parei
gų sunkumai: valstybinės duoklės, skyrimai į kariškos reikšmės dar
bus, šaukimas vyrų karinėn apskaiton, grąžinimas naujakuriams že - 
mių ir inventoriaus sunkumai ir kt. Nesajnoningi ir piktos valios pi
liečiai paklausė agitatorių gundymų, pradėjo vengti, išsisukinėti 
pareigų atlikimo, kai kur net atvirai sabotuoti tarybinės valdžios 
parėdymus. Pradėjo slapstytis, sudarydami kenkėjų, o vietomis ir plė
šikų gaujas. Darbo inteligentija laiku nesusigriebė, vėliau nesuge
bėjo energingai įsijungti į platų aiškinamąjį darbą ir sutrukdyti 
taip pražūtingą Lietuvos liaudžiai ir jos gerovei griaunamąją keiikė- 
jų veiklą. Dalis inteligentijos paliko pasyvi, kai kurie patikėjo 
skleidžiamiems gandams, o paskiri asmenys patys prisidėjo prie vokiš
kų agentų griaunamojo darbo. Karas pasibaigė... Lietuvos tarybinė 
valdžia ir partija atsižvelgdama į tai, kad vokiškosios okupacijos 
metu vyko beatodairinė fašistinė propaganda, žmonių gąsdinimas ir te
rorizavimas, kaip visi žinome, leido grįžti suklaidintiems prie sa
vo darbo ir savo pareigų, negrąsindama jokiomis bausmėmis. Kas šian
dieną atsitiktinai ar per suklaidinimą yra nelegalioje padėtyje, tu
rėtų nieko re laukdamas, kol nepervėlu, pasinaudoti tarybinės valdžios 
duotu pažadu ir užtikrinimu ir grįžti prie savo darbo. Savo galvo - 
mis it nekaltų žmonių gyvybėmis nedenkite fašizmo agentų likučių. 
Darbo inteligentija, veikdama aiškinamuoju žodžiu, ir darbu, kiek
vienas savo darbovietėje, o pagal galimybę ir plačiau, turėtų eiti 
į pagalbą tarybinei Lietuvos valdžiai likviduoti banditizmą, grąžin
ti krašte ramybę ir prisidėti prie ramaus atstatymo darbo.”

ĮVAIRIOS POLITINĖS ŽINIOS.
NEW-YORKAS. De Vargas, prezidentavęs Brazilijoje 15 metų, atsis

tatydino.
LONDONAS. Apytikriai apskaičiuojama, kad per Vokietijos bombarda

vimus žuvo 300.000 civ. gyventojų. Anglų ir amerikiečių aviacija 
taip pat turėjo sunkių nuostolių. Anglų aviacijoje žuvę 80.000 žmo
nių, amerikiečių - irgi apie tiek. Aktyviai kovose dalyvavo 28.000 
lėktuvų su 1.300.000 personalu.

NEW-Y0RKAS. Karo nusikaltėliams Nuernberge vakar buvo pranešta ži
nia apie Robert Ley mirtį. Goeringas į tai tik nusijuokęs, 0 Strei
cher, leidėjas ’’Stuerrier", pasakęs: ” Ley buvo visados paršas. Par
šas vidujiniai ir išoriniai.”

- JAV pripažino naująją Venesuelos vyriausybę.
- JAV duosiąnčios UNRRA organizacijai dar 550-000.000 dolerių.
LONDONAS. Rytoj Londone prasidės auklėjimo ir kultūros konferen

cija, kurioje dalyvaus 35 kraštų atstovai.
LONDONAS. ’’News Chronicle” nuomone, JAV po dviejų metų jau turė

sianti atomine energija varomas mašinas.
VIDAUS ŽINIOS.
- Rytoj, ketvirtadienį, 14 vai. įvyks tinklinio rungtynės tarp 

’’Lituanicos” ir lenkų vyrų komandų. 15 vai. - futbolo rungtynės tarp 
’’Lituanicos” ir latvių-estų kombinuotos komandų.

- Reikalinga virtuvėn nuolatinės bulvių skutėjos. Tuo reikalu 
kreiptis pas virtuvės virėją. Darbas bus atlyginamas.

- Kas turi parduoti ar žino,kur galima pirkti dešimtaines svars
tykles, prašoma pranešti virtuvės vyr.maistininkui.

- Yra gauta maišų. Prastesni bus duodami koridoriams plauti, o ge
resnieji - čiužiniams, skaitant po šešis maišus vienam šiužiniui. 
Maišai bus išduodami lapkričio 1 dieną nuo 16 iki 17 vai, pagal rū
mų komendantų pažymėjimus. Maišai valymui tuo pat laiku bus išduoti 
aukštų seniūnams, kurie juos paskirstys gyventojams.
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