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M0L0T0’,0 KALBh. '
Sąryšy su spalio revoliucijos sukaktimi, Maskvoje įvyko iškilmingas aukš

čiausio sovieto posėdis, kuriame Molotovas pasakė programinę kalbą. Duodame 
jos ištraukas: Iš pradžių jis palietė SSSR rolę Šiame kare.’’Karas su Vokie
tija ir vėliau su Japonija buvo bandymas SSSR ir jes draugų, Rusų galybės 
nesuardė ir dideli medžiaginiai nuostoliai pirmaisiais karo metais. Sovie
tų liaudis ir raudonoji armija pasirodė galinti pakelti visus jai statomis 
sunkumus ir pajėgs juos ir ateityje nugalėti. Je’gu ne SSSR , visa Europa 
būtų vokiečių pavergta. SSSR sąjungininkai atėjo tik tada, kai vokiečiai 
buvo sumušti ir traukėsi atgal. SSSR įstojimas į karą priešuJaponiją vei
kė perbloškiančiai ir Japonija bematant kapituliavo.Tautų išlaisvinimas 
ir demokratijos išgelbėjimas turi būti pirmoj eilėj dėkingas SSSR perga
lei-” Toliau Molotovas pabrėžė; kad ” nieku nepateisintas šiuo metu vyks
tantis ginklavimosi lenktyniavimas. Atominė jėga turėtų tarnai ti užbėgi- 
mų už akių agresijoms ir taikos apsaugai. Todėl pasaulyje negali būti šios 
rūšies paslapčių. SSSR neturi jokių interesų kūrime blokų ir susigrupavi- 
inų, kuriuos dabar daro vakarų valstybės. Blokų ir susigriipavimij istorija 
moko, kad jie tarnauja fašistinio elemento atsigavimui. Todėl SSSR turi 
būti ypatingai budri tų blokų atžvilgiu, stovėdama savo ir kituotai tu sar
gyboje- Daugelis kraštų, kurių rolė būsimai Europai bus žymi, iš SiŠieti- 
nio nusistatymo pasuko į demokratinį kelią, arba teisingiau neveįdemokra- 
tlnę pusę - Mes sveikinamo šį posūkį ir mūsų pareiga paremti tuose kraštuo
se tikrai demokratinį elementą. Nenurimsime, kol Europoje neišnyks pasku
tiniai fašizmo pėdsakai. Šiuo metu yra bandoma SSSR su Anglo-saksai suda
rytoji ka.ro meto santarvė. Jau užs^’reikalų ministerių konferencija yra 
aliarmas Šiuose santykiuose, bet tautos mokėjo susitarti visais klausimais 
ir, noro turint, gali susitarti ir dabar. Dabar yra įkurta nauja institu
cija - Jungtinės Tautos. Bet gi ši Liga neprivalo būti panaši į buvusią 
Tautų Sąjungą, ir negali patapti įrankiu kurios nors vienos didžiosios 
valstybės, nes tai turi tikslo užviešpatauti pasai ulį9 Visos karą laimė
jusios valstybės turi bendradarbiai damos vienos užtikrinti pasaulio tai
ką® SSSR bus čia ramstis visų taiką mylinčių tautų. Trijų metų karas iš
bandė SSSR ir ji su garbe išėjo nugalėto ja. "Niekas nenugalės tpkies tau
tos.. SSSR autoritetas po karo smarkiai pakilo. Visa mūsų visuomenė yra 
vieningas vienetas, ko negali būti jokiame kitame krašte, padalintame kla
sėmis, kur vyksta žmogaus išnaudojimas žmogumi. Mūsų armija buvo puikiai 
pavalgidinta,aprengta ir aprūpinta» Mūsų organizacija, kolchozai, šach
tos yra tikro demokratizmo sužydėjimas. Jokioje kitoje Šalyje nieko pa
našaus atsitikti negali. Parlamentarinė demokrafi-ja skiriasi nuo liaudies 
demokratijos. Parlamentarinėje demokra,ti jo je galima įžiūrėti bandymai fa
šizmo atsikūrimui. Žodžio, asmens ir spaudos laisvės ten duoda progos fa
šizmo tarnams vesti propagandą už fašizmo atkūrimą. į mūsų sąstatą įsi
jungė naujos teritorijos. Vakarinė Ukraina ir vakarinė Baldgudija pagal 
sutartį su Lenkija susijungė su likusia tų tautų dalimi. Lygiai taip va
karuose buvo prie SSSR prijungta Karaliaučiaus sritis. Prarastos Balti - 
jos valstybės vėl įjungtos . Mes turime atkreipti visą dėmesį į nai jas 
teritorijas ir padėti toms tautoms sustiprėti, nes tas yra reikalinga mū
sų tėvynės saugumui. Taip pat mes gavome Kurilų salas ir Pietų^Sachuli- 
ną« Mes neiŠleidžiame iŠ akių ir reikalausime savo teisių Mandžiurijoje 
ir Port Artūre. Mes turime dirbti intensyviai ir mūsų krašto apsaugai, 
stiprinti raud..armiją ir laivyną. Pas mus nebus bedarbių. Atominė energi
ja yra pirmaeilės reikšmės mūsų technikos pažangai, priešas mūs sutruk
dė, bet mes pasivysime prarastą ir pasieksime savo. Pas mus^bus ir ato
minė bomba ir daug ko kito. Mes dirbsime pastovios taikos išsaugojimui 
pasaulyje. Tam reikalui mes norime bendradarbiauti su visomis valstybė
mis. Mes gyvename valstybių sistemoje, kuriose fašizmas dar neišnal kintas 
ir todėl mūsų pareiga atydžiai sekti savo krašto saugumą’.’ ...
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ŠPORTaS. Rytoj, ketvirtadienį 15 vai. įvyks įdomios fut

nės tarp "Lituanicos” ir vengrų, sustiprintų lenkų ir ukra---------
tininkais, vyru komandų.

MENININKŲ DĖMESIUI. Visi dirbusieji aktoriaus darbą ar turį tam ga
bumų ir noro, kviečiami registruotis vaidybos grupės sudarymui- Regis
tracija vyks nuo šiandien ’’Lituanicos” raštinėje ,/”M” rūm. I a./, 14— 
16 vai. iki šio mėn. 15 d.

ĮVAIRIOS IR POLITIKĖS ZIbIOS.
LONDONAS •7 Vengri jos rinkimų rezultatai yra tokie: 49,5 procentai - 

Mažųjų Ūkininkų, 25,5 proo. - socialdemokratų, 21 proo. - komunistų, 
4 proc. įvairių kitu.

LONDONAS. Suimtas” buv. Suomijos prezidentas Ritii. Jis bus ta islamas 
kaip pirmojo Rus i jos-S uotai jos karo kaltininkas.

BERLYNAS. Oficialiai pranešama, kad JAV, D .Britan i ja ir Rusija pla
nuoja sukurti centralinę Vokietijos administraciją, pagrįstą trimis di
džiosiomis valstybėmis, nedalyvaujant Prancūzijai, jeigu ji ir toliau 
liks opozicijoje tokiam režimui. Prancūzų. zona atsiskirtų nuo likusios . 
Vokietijos.

LONDONAS. Rusų laikraščiai neranda pakankamai -žodžių išgirti Tarp
tautinei Jaunimo Konferencijai. Bet tos Konferencijos sudėtis yra la
bai abejotino charakterio. D.Britani jos jaunimo organizacijos, apiman
čios 2 mil. narių, nusiuntė konferenoi jon tik stebėtojus, pareiksdames, 
kad jos laukia "tikrai pasaulinio pobūdžio jaunimo konferencijos”. ’’Sun
day Dispatch” kritikuoja jaunimo konferenciją d 11 kraštutinio kairumo 
ir pareiškia, kad iš 26 britų delegatų nė vienas neatstovauja garai ži
nomos organizacijos.

LONDONAS. Rinkimai į Italijos parlamentą būsią pagreitinti, m s jų 
atidėliojimu pasinaudoją ekstremistiniai gaivalai.

’’READERS DIGEST” rašo: ” Didžiausias dabartinės politikos, klausimas 
yra, ar Kinija taps demokratinė ar totalitarinė valstybė. Amerik® įta
ka reiškiasi kultūriniu įtikinimu, gerbūvio pavyzdžiais, technikine pa
galba, kapitalu ir ypač kariniais ir ekonominiais siekimais- Rusi jos 
ginklai yta suokalbinė organizacija ir partijos kontroliuojama propa
ganda, vairuojanti prie jėgos pagrobimo ir visų demokratų likvidavimo 
ir, reikalui esant, karinio puolimo ”išvodavimo vardu". Pro-komunistai 
žaidžia Azijoje tą patį žaidimą, kuris jiems taip puikiai pavyko rytų 
Europoje... Bet yra vienas didelis skirtumas - tai Kinijos dydis. Si di
džiulė 450 mil. žmonių masė, susivienijusi savo politika su sovietų 
200 mil. totalitarine imperija iŠtįkrųjų grėstų vilčiai sukurti demok
ratinį pasaulį.

’VIENA. Pranešimu iŠ dienos, Belgrade jau ilgesnį laiką vieši sovietų 
propagandinis žurnalistas Uja Ehrenburg. Bo abejo, rinkiminiais tiks
lais ». - .

LIETUVIAI. BELGIJOJE.
’’Lietuvio” pranešimų, Šiuo metu Belgijoje pas ūkininkus dirba kaip 

internuoti kariai /ne kaip karo belaisviai [ apie 1-100 lietuvių karių, 
isvožtų iš Be lin belaisviij stovyklos. Juos netrukus žada paleisti.Tuo 
reikalu, gen.Plechavičius yra susižinojęs su gen-Eiscr.hoveriu.

LIETUVIAI PRANCŪZIJOJE. Paryžiuje ir apylinkėse gyveną apie 300 lie- 
tutilųū Londono radijo’pranešimų, popiežius paskyrė 200.000 lirų pašal
pą Prancūzijoje esantiems lietuviams pabėgėliams.

- Poetas Jonas Kuosa Aleksandriškis, iki šiol gyvenęs Paryžiųj©,grei 
tu laiku išvykstu į Ameriką, kur profesoriaus Marijonų Kolegijoj Mąria- 
napoly ir dirbs tenykštėj spaudoj.

- Rašytojas Liudas Dovydėnas ruošia spaudai naujausių novelių rinki
nį • ‘ .

REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA nuoširdžiai dėkoja visiems, kurie per
davė mums sunkiai gaunamo rotatorinio popiorio laikraščiui spausdinti. 
Ypatinga padėka priklauso ponui Vladui Meilui, paaukojusiam J._500__įąpų.
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