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BLRNES KALBA '’HERALD TRIBUNE" FORUME. '
Kasmet JAV,vienas iš didžiausių laikraščių, "Herald Tribūne”, šau

kia taip vadinamą forumą, t .-y; viešosios opinijos pareiškimo susirifl- 
kimą. Tnr.’e Forume 31 d. spalio kalbėjo JAV užsienių reik, ministeris 
Byrnes. Tarp kitko jis pažymėjo,' kad dabartiniame amžiuje JAV kaimy
nai nėra tik artimiausieji kraštai, bet ir *ie, kurie iki šiol to - 
kiais nebuvo skaitomi; Jeigu norima turėti gerų kaimynų, reikią pa
čiam būti tokiuo. Kišimasis Į kaimynų vidaus reikalus visados buvo ne
pageidaujamas dalykas, bet jeigu iš kurio nors krašto negaunama aiš
kiu informacijų, nenoromis kyla įtarimai ir nepasitenkinimas. Kraštai, 
kur veikia cenzūra j yra kraštai, kurie taiko priespaudą ir varžymus. 
Čia Byrnes paminėjo SSSR ir jos artimiausius kainynus bei santykius 
tarpe ju. Sunrantama, kad SSSR gretimuose kraštuose nori matyti drau
gingas sau valdžias ir yra labai jautri savo saugumui pavojingų idėjų 
skverbimuisi per tuos kraštus.. ” Kės pritariame draugingai politikai 
tarn tų kraštų, bet draugingumas turi būti visų pirma neprimestas.bet 
laisvas. Visi turi teisę apsispręsti ir išsirinkti sau tinkamą val
džią. SSSR buvo nekartą užtikrinus, kad s«vo kaimynams ji neprives ko
munistinės santvarkos, bet gyvenimas parodė, kad tie kraštai liko nuo 
likusio pasaulio atskirti. Regionalinis saugumas, kurio laikosi SSSR, 
neatstos pasaulinio saugumo. Anksčiau didieji kraštai dalindavosi, sa
vo kaimynais, bet pasaulio nesutvarkė. Dabar visas pasaulis turi bū* 
ti visiems arba niekam. Ir informacija iš jo turi būti visapusiška, 
priėjimas prie jos šaltinių laisvas." Po Byrnes kalbėjo Trumanas, ku
ris pabrėžė laisvos spaudos svarbumą, o Forumą pavadino tikros demok
ratijos tvirtove. Tik totalitariniai kraštai kovoją su laisva spauda.

DANIJOJE LAIMĖJO SOCIALDEMOKRATAI. Kopenhaga. 30 spalio įvykusiuo
se Danijos rinkimuose laimėjo socialdemokratai su 4-8 vietom parlamen
te / neteko 18 vietų/. Komunistai gavo 18 vietų / 1939 m. tik 3/> li
beralai - 38 vietas, konservatoriai - 26 vietas. Kadangi nė viena par
tija neturi daugumos, laukiama dabartinės vyriausybės pasitraukimo iy 
sudarymo, naujos, koalicinės. Rinkimuose dalyvavo 2.300,000 danų.

AI-CERIKOS SPAUDA APIE PADŽTĮ LENKIJOJE. New-Yorkis. Radio komenta
torius Varta perskaitė laišką vieno amerikiečio korespondento iš Var
šuvos: ” Oficialiai dabar Lenkijoje yra leista žodžio ir spaudos lais
vė. Bet praktiškai visi laikraščiai yra propagandos ministerijos kon
trolėje, kuri visiems laikraščiams duoda vieną kryptį. Propagandos še
fas Borejsza yra išbandytas komunistas ir oficialioji Lenkijos spau
da turi sovietišką veidą. Jeigu Lenkijos pilietį užklausi politiniais 
reikalais, jis pirmiausia apsidairys,ar niekas jo nesiklauso, Šalia 
legalios spaudos labai gausi nelegalioji, kuri aštriai kritikuoja da-* 
bartinę Lenkijos vyriausybę ir Sovietų Sąjungą. Taip pat Amerika ir 
Anglija negali nuošaliai nuo visa to stovėti."

PILIETINIS KARAS KINIJOJE. Chungkingas. Kinijoje plečiasi pilie
tinis karas. Komunistai atmetė centrelines vyriausybės paliaubų pa - 
siūlymą ir karas išsiplėtė visose 28 provincijose. Abiejose pusėse kau 
naši virš milijono karių. Komunistų žiniomis, vyriausybės jėgos yra 
apie 800.000 žmonių. Sunkiausios kovos vyksta išilgai strateginiai 
svarbių geležinkelio linijų Peiping-Hankow ir Tientsin-Pukow. Komu
nistai besitraukdami nuo pirmyn žygiuojančių vyriausybės dalinių nai
kina bėgius ir tiltus. Vienas komunistų atstovas Chungkingai aiškiai 
pareiškė, jbg raudonieji verčiau tęs kovą, negu duos centralinei vy
riausybei bet kokį laisvą priėjimą prie šiaurės Kinijos.

NERAMUMAI JAVOJE, Londonas. Javos saloje vyksta indonesų sukilimas% 
Po paskelbtų paliaubų sukilėliai nužudė anglų generolą , Sąjunginin
kų vyriausias vadas įsakė sukilėliams tūojaus padėti ginklus^ Sukilė* 
lių vadas sutiko^ bet kol kas dar kovojama.
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Iškovojo tris pergales. Tinklinio varžybose .vyrų koy.ėnda nugalėjo 
lenkus 2:0 ir tuo būdu stovyklai įrodė aiškų savo -pranašumą. Moterys 
tinklininkės atsirevanaŠav* už rudens'šventės pralaimėjimą ir estes 
nugalėjo 2:1. "Lituanicos”-futbolininkai kombinuotą kitų tautų ko
mandą nugalėjo 6:1*

LIETUVIU SKAUTU VIETININKIJA NIESBADENE. Wiesbadeno lietuvių sto
vykloje iki spalio pabaigos buvo suorganizuota viena skautų draugo
vė. Atsiradus naujų skautiškų jėgų, norint skautišką veikimą suakty- , 
Vlnti-įsteigtos dvi - mergaičių "Birutės" ir berniukų. "Kęstučio" - 
draugovės.. Steigiama naijai jaunesniųjų, skautų. - Čių draugovė. L.S. 
Vyriausiai Vadijai pritarus, įsteigta Lietuvių Skautų Vietininkija• 
Niesbadene.

PASIBAIGĖ SPALINĖS PAMALDOS, kurios kasdieną 7,30 vai. vakare vyk
davo lenkų koplyčioje. Maldos buvo aukojamos kenčiančiai tėvynei.

GAUTI IŠ UNRRA ANKSTU. BLANKAI ieškantiems savo šeimų, giminių ar 
pažįstamų. Norintieji jais pasinaudoti, turi kreiptis į L.S-gos raš
tinę darbo valandomis.

- X stovyklą pradėta vežti stovyklai skiriąs malkų kontingentas, 
Malkos tik ką sukirstos, žalios.

- Sekmadienį, t.y. Š.mėn. 4 d. 15 vai. įvyks gimnazijos patalpose 
skautų-čių "Birutės" ir "Kęstučio" draugovių sueiga'.

SKAUTU, VaDIĮ. SUVAŽĮAVIMAS. Spalio 26-28 dienomis įvyko Lietuvių 
Skautų Sąjungos Vokietijos teritorijoj visuotinis vadų suvažiavimas, 
Detmolde. Suvažiavimą sušaukė laik.vyr.vadij a Detmolde. Suvažiaviman 
atvyko 99 atstovei iš anglų, amerikiečių ir prancūzų okup. zonų. Iš 
anglų zonos dalyvavo 86, amerikiečių - 10, ir prancūzų - 3« Išrinkta 
nauja vyr. sąjungos vadija iš 10 narių ir vyr.skautininko l.e. šefo 
pareigas. Vyr.skautininku išrinktas vyr.skautin. prof. dr. Vytautas 
Capas. Iš 10 vyr. vadijos narių, 7 tenka anglų zonai ir 5 amerikiečių. 
Anglų okup. zonoj veikimas eina pilnu tempu.’ Turima 4 tuntai, 1 vie- 
tinink-ija su J2 draugovėm. Parama iš okup. valdžios ir UNRRA pusės 
labai didelė. Kai kur pati UNRRA pasiųlė įsteigti skautų vienetus / 
Reppner/. Nutarta išplėsti veikimas ir kitose zonose, steigiant vai
vadijas. Suvažiavime ypatingai užakcentuota skautų / ypač vyresniųjų/ 
uždaviniai išeivijoje: ideologinis rimtumas, tarpusavio sugyvenimo 
stiprinimas išeivijoje, kova su girtavimu, spekuliacija ir kt. nege
rovėmis; kultūrinio gyvenimo organizavimas ir aktyvus jame dalyvavi
mas, jaunimo sudrausminimas ir įtraukimas jo į naudingą tautinę ir 
kultūrinę veiklą.

■ . ĮVAIRIOS^ POLITINĖS ŽINIOS.
••UNRRA’"pareišk'ė',.. ka'd‘'"parama bus teikiama tik tiems kraštams, ku

rie įsileidžia JAV ir Anglijos spaudos atstovus.
- Japonijoje gyventojų skaičius yra 77.397.642. 1939 metais buvo 

72.875«800. Gimimų procentas tūkstančiui 1<H8 metais siekė 26,7 /JAV- 
17,6, Anglijoje - 15,1/.

- Atėnai. Graikijos regentas ark.Bamaskinos pavedė liberalų parti
jos, vadovaujančiam nariui Venižel'os sudaryti naują vyriausybę.

- Stokholmas. Skandinąvų kraštai veda pasitarimus dėl užsienio ir 
vidaus, politikos bendro vedimo, dėl glaudesnio bendradarbiavimo,•dėl 
bendro socialinio sutvarkymo, ūkinio ir kultūrinio bendradarbiavimo^.

- Maskva.■ Kalbėdamas apie k,ai kurių JAV fabrikų uždarymą,"Maskvos 
Žinių" ekonominis korėspondėntas pareiškė: " Sovietų Sąjunga nepažįs
ta tokių sunkumų. Mūšų krašte nedarbo nėra ir negali būti..."

- Tokio. Vienas Japonijos mokslininkas, dirbęs prie "mirties spin
dulių", kuriais japonai tikėjosi sunaikinti JAV supertvirtoves, tų 
spindulių veikiamas sunkiai susirgo.

« Kaip rodo "Galup Poli" statistikos dąviniai,. JAV viešoji nuomo
nė yra nusistačiusi prieš paskolą sovietams. 60 % apklaustųjų pareiš
kė savo nepasitenkinimą ta^paskola. 27 $ paskolai pritarė.
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