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LOKDOt’AS. Vakar .'ačingtor.o išleistas bendras Trumaflo, Atilos ir Kin

go pasitarimų dėl atominės energijos kontrolės komunikatas. Jane sako
ma, kad atominės bombos gamybos metodai ir toliau bus laikomi griežtoje 
paslaptyje, kol nebus užtikrintas visų^tautų saugumas. Bus įsteigta spe
ciali Komisija, kurios uždavinys bus išdirbti pasiūlymus■Suvienytoms 
Tautoms, kad atominės energijos panaudojimui karo reikalams būtų užkirs
tas kelias. Atominės energijos pritaikymas taikos pramonės reikalams 
bus pranešamas viešai.

DEMONSTRACIJOS SUOMIJOJE.
BEROMUENSTERIS • Suomijoj prasĮdėjus teismui, kuriame yra teisiamas 

būvąs prezidentas ir daugelis kitų aukšti; asmenų, įvyko damonstra oijos, 
kuriose buvo pareikštos simpatijos teisiamiesiems. Demonstrantai buvo 
daugiausiai studentai. Policija demonstrantus išsklaidė.

EERaMMAI PALESTINOJE T^SIaSI.
LONDONAS. Neramumai Tel-Avivo tąsiusi toliau. Britų kariai apmėtyti 

akmenimis. Pidogti valdiški pastatai, plėšiami bankai ir britų krautu
vės. Yru užmuštų ir sužeistų. aukštojo britų įgaliotinio pavaduotojas 
pareiškė, kad rimties laužytojai bus smarkiai baudžiami.

IŠ KINIJOS PILIETINIO KARO. Eew-Yorkas. cing-Tau uoste amerikiečių . 
transportiniai laivai išlaipino amerikiočių^apmokytus ČangkaiŠeko dali
nius. Anksčiau šis uostas buvo komunistų užimtus, bet amerikiečių lai
vyno dil- in lama pavyko jį užimti.

DĖL ĮVYKIŲ JAVOJE. Londonas,. Suraba jo jo indonesai daro priepuolius 
panaudodami tankus ir artileriją. Per Surabajos radio stotį jie išleido 
atsišaukimų į visus indonesus, kviesdami juos prie sukilimo. Anglų, kr e i 
soris ’’Ourion” bombarduoja miestą iš jūros pusės. Londono "Times” ra
šo, kad tai nėra pučas, bot visos indonesų tautos noras išsilaisvinti 
ir kad Anglija įsikišusi į svetimus reikalus, kas gali pakenkti jos 
opini jai .

LENKIJOJE. '■ • , ,
ER..u;k?URTAS’. Lenkijos m in . pirmininkas pareiškė, kad rusų kariuome

nės daliniai buvę vyriausybės pakviesti kovai su banditizmu, nes vy - 
riausybė pati nepajėgusi jo-, sutvarkyti. Dabar gi rusi>. daliniai vėl iš
vyks iŠ Lenkijos ir maždaug po metų Lenkijoje bus pravesti visuotiniai 
rinkimai.

NUERN3ERG0 PROCESAS ATIDĖTAS- Nuernbergas. Karo nusikaltėlių proce
sas iš 20 d. lapkričio nukeltas į 3 d. gruodžio.

LONDONAS. Visas Italijos šių meti; derlius sudaro tik apie 30 procen
tų normalaus derliaus. •

RYGa. Pranešama, kad per Lietuvą bus pravesta autostrada, jungianti 
didesnius miestus ir ūkinius centrus.

PARYŽIUS. Paryžius yra ja skelbtas pa stovia suvienytų Tautų Kultūros 
ir auklė j.no Tarybos buveine. • • , j

LONDONAS . Churchilliui j . važiavusiam Briuselio gatvėmis, minios Žmo
nių kėlė milžiniškas ovacijas.

TIKROJI GARBĖ - taip pavadinta didžiausia istorijoj karinė filmą,ku
ri vaizduoja žygį nuo Normandijos krantų iki Berlyno, iškaro korespon
dentų, kurie dalyvavo jos sukūrimo, 32 buvo užmušti, 16 dingo, 101 su
žeistas .

”TRE TIMES" rašo.: ” Rusi; spauda ir radijas jau.kuris laikas puola 
Turkijos įstaigas ir politikus, kuriuos ji vadina reakcionieriais, ir 
fašistais

ORAS: IŠ Atlanto pusės į vakarų Europą ciną šilta oro srovė.
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AR--SKMJTTS- 1ARAS-BUS MuSŲ KARAS SU RUSIJA?

/"Magazine Digest" l?45m./
'V.G.Carleton yra istorijos ir politinių mokslų profe 
rium Floridos universitete.

JAV ir Rusija neišvengiamai rieda link karo. Joi dabartinė linkmė 
nepasikeis,tai 20 metų bėgyje mes tikrai kariausime.

Ar naujoji Tautų Sąjunga,suplanuota Dumbarton Oakes,gali apsaugoti 
nuo Šito karo? Be. Kės abi žios tautos nori joj dominuoti, jos abi no
ri savo politiką diktuoti ir tik joj vienos gali savo sprendimus pra
vesti. Tačiau jų interesai beveik kiekviename pasaulio taške susitiks ar 
susikirs.

Stambiausios šių kraštų erzinimo priežastys glūdi jų priešingose po
litinėse pažiūrose, kuriat', j i o atstovauja. Daugumoj Europos klausimų ir 
Azijoj jų idėjos jau konflikte. Tai pavojinga padėtis.kokios iki Šiol 
dar niekad nebuvo. Jei norime išvengti rusų -amerlkiečiiį karo,turime 
griebtis abipusio susilaikymo,kantrybės,proto ir gilesnio reikalų supra
timo, Bot ar tai mums pavoks? Kas gi,pagaliau,aliarmuoja amerik5očiij-x»j. 
siį santykius?

1. Faktas,kad JAV ir SSSR yra pasaulį valdančios jėgos, jau reikalą 
komplikuoja. Ateity tikriausia bus daugybė varžybų ir pavydo. Etas daro
ma daug neapykantą kelianolxj palyginimų. Visas pasaulis stebės ir lauks 
susikirtimo ženklų,didinaamas kiekviena jų reikšmę.

2. Amerikiečių ir rusų ekonominė ir politinė sistemos ne tik viena ki
tai priešingos,bet jau ir susikerta. Easailio akyse mes atstovaujam ka
pitalizmą, Rus i ja -socializmą. Fašistams žlugus,daugely Europos vietų ir 
net Azijoj įvyks socialistu, revoliucijos. Socializmui paplitus .baimė juo 
J.A.valstybėse padidės.

S.Rasaulį sunku bus nužymėti ideologinių įtakų sferomis. Gali būti, 
kad tarpusavio sutartimis Rusijai bus duotos palyginti laisvos rankos į 
rytus nuo Adrijos,o vakarų sąjungininkams -į vakarus nuo jos. Bet kas 
Įvyks,jei Italija,Prancūzija ir Ispanija pastoviai kryps į kairę? Kas 
bus, jei jos tai atliks spont aviškai, dėl vidujinių sąlygų ir be Rusijos 
spaudimo? Ar Rusija bus laikoma už tai atsakinga?

4.Padalinus Vokietiją ir Rusijai užėmus jos rytinę dalį,ar tik ji ne
panorės būti populiaria,dalindama žemę valstiečiams? Ar panorės R’Jhro 
ir Reino krašto darbininkai klusniai dirbti po "kapitalistų" kontrole? 
Kadangi jie vistlok palankūs socializmui,tai ar jie sutiks būti kontras
tinėj padėtyj su rytų Vokietijos^valstiečiais.kurie atrodys esą geresnėj 
būklėj? at Lenkijos Klausimas,nežiūrint į tai,kaip, jis bus išspręstas, 
nebus tik ateinančių metų abipusio suerzinimo priežastimi? Jeigu jau JAV 
leidžiasi į varžytas" su SSSR,nepalikime nedavertinę stiprių Rusijos ko
zirių: 1 .Rusi ja teritorialiai yra didžiausia viso žemės kamuolio valsty
bė, apžergusi ištisą Eurazijos masės branduolį,kur,i ame gyvena pasaulio 
žmonijos dauguma. Ji paliečia kiekvieną savitą kultūrą -Baltijos kraštus, 
B alkanus, ar t imu jų ir viduriniųjtj rytų musulmonų pasaulį, Indiją, Kini ją ir 
Tolimuosiuos Rytus. Ji turi milžiniškus, dar net nepaliestus^Žaliavų iš
teklius. Jos užnugar.ys sparčiai industrulizuojamas ir neginčijamus fak
tas,kad jos pramonė šiandien yra pačioj Azijos Širdy. IŠ kitosjpusės - 
mes užimame vakarų-pusrutulio centrą,palyginti mažą masę su mažu gyven
tojų skaičiumi. Mūsų ištekliai riboti ir kai kuriais atvėjais jau išąėm- 
ti. Kai knibždantieji Azijos milionai bus įjungti į pramonę,mes užimsi
me maždaug tą pačią poziciją prieš’Europą ir Aziją,kokią dabar turi D. 
Britanija prieš Europos kontinentą.J2.Rusai įsitikinę,kad jie išvengs 
pokarinės depresijos. Gi Stalinas išsitaręs Eric Johnstonui,kač jis^esąs 
t\kras,jog JAV kentės pokarinę depresiją. Liūdna tiesa,bet ir mūsų žmo
nių dauguma irgi to paties laukia. Visas pasaulis seks ir stebės,ar pa
vyks Rusijai jos išvengti ir ar JAV bus priverstos ją įęsti. Jie gi tuo
met lygins Rusų sistemą su mūsiške, čia ir yra momerrbas,kur vidaus poli-, 
tika veikia į . jnūaų tarptautiniua.._saiTtykius.
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Ir "visai'nesvarbu ar tai depresijai sušvelninti mums reikės specialios 
valdžios kontrolės ar ne.

Trečia,srovės Europoje ir net azijoj ideologiniai krypsta Rusijos pa
sėli. Europos-.linkinė yra kairėn, l’aciams žlugus, šios srovės paspartės. 
Kairiosios.partijos,fašistų opozicijos viršūnės.pogrindinio judėjimo ir 
tautinių liberalų vadai ima Europoje viršų kraštas po krašto., šis po
sūkis kairėn vyks su ar be Rusijos padrąsinimo.

Ketvirta,rusai ištikrųjų turi pirmenybių kolonijaliuose ir atsiliku
siuose kraštuose. Jie pripažįsta rasinę lygybę. Dar daugiau,jie ją prak
tikuoja. Jie nesusipratę- rasii? atžvilgiu. Juk jas juos mongolai ir ru
sai susimaišę.

Rasių klausimu apie mus pasaulis atsiliepia blogai, be to,dauguma 
amerikiečių tiek, pietuose tiek šiaurė j,yra susipratę spalvotųjų atžvil
giu. Eet geriausias intehoijas turėdami mes galime tik globoti.’ Tačiau 
t as Azijoj mums nepad ės .

Be to sovietų vvri-iusybė niekados nepraktikuoja imperializmo senuoju 
būdu". Peržengę sieną jie efektingai kalta atsilikėliams:’’Lies ateiname 
no eksploatuoti jūsų. lies norime jums padėti ir pakelti jūsų pragyvenimo 
standart lies atvykome jums parodyti,kaip jūs galite būti savo pramo
nės seimininkai." Amerikietį ar britą sunku būti;. įtikinti,kad tai ne^im- 
perializmas,bet rusai tuo tiki ir yra daugybė faktų,kad ir kolonijų žmo
nės su tuo sutinka. Antra vertus,rusai visuomet pabrėžia giminingus mū
sų santykius su britais,;) britai vieni i; to mažo žmonių skaičiaus .ku
rie praktikuoja senos mados imperializmą.

Rusų social© ir ekonominė sistema stipriai apeliuoji į atsilikusias 
tautas- Rusų laimėjimai joms atrodo milžiniški ir jų metodai tiems lai
mėjimams pasiekti turi įpatingą pritarimą.

ita i, rusiška prie ijaukinimo formulė:"Jūs norite moderniškos pramonės • 
ir masinės produce i jos, ar ne? Jūs norite miiderniakos technologijos?
Jums trūksta kasyklų, fabrikų,gsleŠlakelių ir hidroelektrinių stočių? 
Jums trūksta nuosavo kapitalo šių dienų gigantiškos pramonės finansavi
mui? Jūs -nenorite būti priklausomais nuo svetimų vyriausybių? Gerai,tai 
kodėl gi nedarote taip,kaip ties?’’

"Mes tai? pat buvome atsilikusi tauta’vos tik prieš keletą metu. Kės 
neturėjome nei vietiniu kapitalistų,nei viduriniosios klasės milzinis-

■ kai pramonei Hatyii, Mes irgi nenorėjome būti užsienio kapitalistų iŠ- 
naudė jauni; Ko gi mes tada griobėmės? Kės pastatėme didžiulę pramonę ko
lektyviai, pad ėdant vyriausybės agentams. Tiesa,mes pasikvietėme talkon 
užsienio technikus. Bet seimininkais buvome mes. Kai įmonės buvo baig
tos, <jos priklausė mums.tautai,kolektyvui, bot ne užsienio kapitalistams •"

Rusai siekia ne vien tik įrodyti,kad jų lai: jjimai pralenkia kapita
listiškuos ius , jie siekia daugiau;jie rodo,kad jų laimėjimai gali būti 
pasiekiami visoms atsilikusioms tautoms. Jiems lieka suplanuoti tik idė
ją ir atsilikusiom tautom nurodyti ją sekti.

0 ką mes galime daryti? Mes galime kreiptis į šias atsilikusias tau
tas su kontra- pasiūlimu;"Mes žonome.kad jums trūksta moderniškos masi
nės produkcijos ir technologijos,savų kapitalistų ir viduriniosios kla
sės .šios pramonės pastatams ir įrengimams finansuoti. Mas žinome,kad 
jūs nenorite priklausyti ar būti užsienio kapitalistų eksploatuojami. 
Privatus kapitalas kovoje prieš imperializmą yra perbaukštus statyti 
save rizikon į šiuos didelius projektus. Dėlto Amerikos vyriausybė duos 
jūsų vyriausybei paskolą ir padės jai tą pramonę įrengti. Tai mes pada
rysime importo-exporto banko pavidale ar modifikuota nuomos-paskolos 
sutartimi." Dabar atsilikusis kraštas gali prikišti,kad tokia paramos’ 
forma padarys jį priklausomu Amerikos vyriausybei. Be t o,.-įmor ik os vy
riausybė tokiai’politikai turės pas save plačią -opoziciją. Amerikiečiai 
tuoj paklaus;"Kodėl mes savo pinigais turime padėti Kinijai statyti jos 
pramonę?" Amerikoniškas interesas klaus toliau:"Ar tam turime statyti^ 
Kinijoj jblieno liejyklas,kad jos plienas kariautų rinkoj su amerikoniš
kuoju? ' Dauguma amerikonųmnenorės matyti rinkoj siūlomų supramonintos
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Kenijos''gaminių’/ Bet "jsigu’"mS ir pavyktų, gelbstint Eini J os "vyriau-'" 
sybei, padėti kiniečių tautai atstatyti Jos pramonę, ar tuomet nes bū
tume ten įvedę amerikonišką sistemą? Greičiausia ton būtų tik kiek ki
toniška socialinė sistema. Taigi, ar mes, amerikiečiai, neturime pėga- , 
liau Jokiu pirmenybių? Turime. Kaip individuals! visame pasaulyje mes 
labai populiarūs. Mes neuzsitarnavę imperialistirių užmačių prieki ištų, 
kokius turi britai, prancūzai, vokiečiai ir italai. lies visa galva sto
vime aukščiau kitų technologijos pasauly. Ket rusai godžiai giria mūsų 
gamybos metodus. Pokariniais metais mes būsime vienintelė gakingdau šia 
pasaulio Jėga.

Jeigu mes amorikiočiai pilnai Įsivaizduojame tuos komplikuotus nau
jo pasaulio veido bruožus, kurių link mes riedamo, mes panaudosi® sa
vo milžinišką dabartinę įtaką sukūrimui stiprios pasaulio sąjungos su 
tvirta tarptautine policine Jėga. Tokia tvirta tarptautinė organizaci
ja nors ir nesustabdys socialinės srovės, bot Ji gali apsaugoti Inuėų 
tautų varžybų išsivystymo į naują ateities karą.

RED.PiSTABA. Kers Šis straipsnis parašytas dar karo metu /ko
vo mėn./, tačiau dar ir dabar nenustojo savo aktualumo. Jame randame 
daug sveikos logikos ir aiškaus numatymo į ateitį. Daugelis autoriaus 
spėjimų, kaip pav. dėl kairiųjų brūzdė; lirų, dėl rusų pravedamos rytų 
Vokietijoje žemės reformos ir kt,į jau išsipildė, iš ko galime daryti 
išvadas, kad dalis ir kitų sprendimų bus teisingi. 

VIETOS ŽINIOS.
•7IESBADEBO LIETUVIŲ GES AZIJOJE s .m.lą kričio mėn.15 d .buvo uz - 

baigtas pirmasis trimestras. Pagal Mokytojų Tarybos surašytus mokymo
si ir nutartus elgesio bei visuomeninio subrendimo pažymius goriausie
ji visos gimnazijos mokiniai yra Šie: 1. Miškinytė a./VI kl./ ir Bondo- 
riūtė A. /II kl/.- bendras vidut .pažymys abiejų po 4,8. 2. Burneikytė 
A. /III kl/ - bendr .vid .paz. 4,75 ir 3. Jalisokaitė 01./IV kl./ - b.vid. 
paž. 4,69. Gimnazijos geriausios klasės yra VI /vidut .paž. - 4,1/ ir 
VIII /vid .paž.- 4,06/. Goriausieji kiekvienos klasės mokiniai yra šie: . 
I kl.- 1 .Malakausku it ė D. /4,5/ ir 2. Makarova itė L. /4,4/. Ilki. - 
1. Bendoriūtė A. /4,8/ ir 2. Brazytė D. /4,S7/. III kl. - 1 .Burneikytė 

-A. /4,75/ ir 2. Urmonas R. /4,5/. IV kl. - 1. Jalmokaitė 01. /4,69/ ir 
-2. Lapinas R /4,4/. V kl. - 1. Landsbergis .-*./4,4/ ir 2•Kovalskis J. 
/4,5, bet turi trimestrinį trejetuką/. VI kl.' - 1. Miškinytė a./<-,8/ 
ir 2. Rusaitė M. /4,6C/. VII kl.- 1.Rusaitė I. /4.3/ ir 2. Navikėnas 

•a. /4/. VIII kl.- Skiparis A. /4,37/ ir 2- Jauniškis K. /4,31/. Antra
sis trimestras baigsis 1946.1.31. Tada paskelbs ims ne tik goriausius, 
bet, galbūt, ir po vieną paskutinį /blogiausią/ kiekvienos klasės mo
kinį ,

M.1Į3TAS IS MEDŽIO.. Rcuterio pranešimu, trečioji amerikiečių armija 
Salzburgc atidarė laboratoriją, kurioje piūvenos ir-medžio liekanos 
bus perdirbamos į mėse-- erzacą, turintį uaug baltymų. Projektas medžio . 
perdirbimui į maisto produktus buvo išdirbtas vokiečių mokslininko dr. 
c’riočrioh Bergius. Dr.Bergius 1931 metais gavo Nobelio premiją už at
radimą proceso, kuriuo galima iš medžio gauti alyvos ir benzino. Dabar 
dr. Bergius dirba kartu su amerikiečiais mokslininkais. Du fabrikai 

•Manheime ir Ragensburge galėjo vieno mėnesio laiko pagaminti 800 tonų 
naujo maisto. Dr .Bergius mano, kad užtektų pastatyti 100 para žiu fabri
kų Europai apsaugoti nuo oado.

HANAU‘ E rytoj įvyksta apygardos stovyklų atstovų suvažiavimas apy- '/ 
gardos valdybai rinkti ir kitiems reikalams "'aptart i /Mūsų "c tovykląi *at- 
stovaųti Šiandien isrikkti Košys,Kralikauskas,RuŠa ir Lapinas.

.RAŠYT.STASIUS BULAVAS, šiuo metu gyvenąs musų stovykloj e,rašo scenai 
veikalą ir romaną iš šių dienų gyvenimo ’’Žmonės be namų”.

-Viktorija Noreikaitė, gim. 1924 m. Kąune prašoma skubiai atsiliep
ti pas Kaijo Kongas,Wiesbadeno estų stovyklos raštinėje. .
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