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Testamenta rašant
Tuo metu, kai valytojos ir tvarkdariai ruo

šė Tautų Sąjungos rūmus Ženevoje posė
džiui, pasaulyje kilo nuomonių, kad čia dar 
sykį iškils reikalas viską apimančios ir stip
rios taikos-organizacijos. JTO delegatų tar
pe siūloma, kad šios naujos organizacijos 
centras būtų vis dėlto perkeltas į Ženevą. 
Manoma, kad Sovietų Sąjungą, kuri anksčiau 
buvo nusistačiusi prieš Ženevą, kaip pasau- 
'io organizacijos centrą, dabar su tuo sutik- 

u ą. Nežiūrint kokio nutarimo būtų prieita, 
FTautų Sąjunga savo darbą šį sykį jau galu
tinai baigs. Tuo tarpu vakar per radiją buvo 
pranšta, kad prie Naujorko galutinai išrinkta 
vieta nuolatinei JTO būstinei.

Iš senųjų Tautų Sąjungos atstovų, kurie 
buvo joje jos žydėjimo metu, yra Didžiosios 
Britanijos atstovas Philipas Noel-Bakeris, 
Čekoslovakijos — Janas Masarykas, Olandi
jos — van Klefensas ir Belgijos — Paulius
Spaakas. Šie asmenys dabar yra dar labiau 
pasauliui pažįstami, kaip anose Tautų Są
jungos dienose. Taip pat paskutiniuose po
sėdžiuose dalyvauja ir senas Tautų Sąjuijj 
gos veikėjas ir jos ugdytojas vikontas Ceči- 
lis, dabar 83 metų senelis.

Pažymėtina, kad iš senųjų Tautų Sąjungos 
asmenybių šiuose posėdžiuose nedalyvaus 
Eduardas Heriot, Leonas Blumas ir Maksi
mas Litvinovas. Paskutinįjį susirinkimą ati
darė norvegų atstovas Carlos Kambro, pas
kutiniosios Tautų Sąjungos sesijos pirmi
ninkas.

Manoma, kad Hambro, kreipdamasis į da- 
Ibartinę sesiją, paminės paskutinįjį Tautu 
Sąjungos aktą, kuriuo Sovietų Sąjunga bu
vo eliminuota iš Tautų Sąjungos už jos agre
siją prieš Suomiją. Paskutinieji šios Sąjun
gos sprendimai taip pat neapsieis be kompli
kacijų.

Tokios problemos, kaip galutinė atskaito
mybė su tais kraštais, kurie buvo įjungti į 
Rusiją, arba dabartinėmis priešo valstybė
mis, sudarys daug sunkumų.

Visos 400 tarptautinių sutarčių, kurios bu
vo deponuotos Tautų Sąjungoje, o taip pat 
visas kitas archyvas, statistikos ir garsioji 
Rokefellerio biblioteka su visais Sąjungos 
pastatais bus perduota JTO.

Didžiausių sunkumų sukels Tautų Sąjun
gos mandatų perdavimas JTO. Ypač aktua
lus yra Pietų Afrikos reikalas. Neaišku, ar

Kaip ilgai galima vaikščioti?

Bavarijos vidaus reikalų ministerio 
įsakymu nuo šių metų balandžio 16 
dienos vaikščioti be leidimo galima 
vėl tik iki 23 valandos. 

ji pereis tiesiai JTO žinion, ar bus sudary
tas naujas tuo reikalu susitarimas.

Tautų Sąjunga turėjo 44 narius, tačiau į 
šią paskutinę sesiją savo atstovus siunčia tik 
keturi buvę nariai. Britų delegaciją sudaro 
30 narių, tačiau manoma, kad ji padidės, nes 
laukiama atvykstant paties užsienių reikalų 
ministerio Bevino.

Apie 100 tarnautojų, kurie 6 mėtus buvo be
darbiai, po šios sesijos bus galutinai atleisti.

Dalinamas Vokietijos prekybos laivynas
Londonas. Reperacijų komisija Briuselyje 

svarsto Vokietijos prekybos laivyno padali
nimo klausimą. Laivyno, kurį sudaro apie 
800.000 tonų, didžiausia dalis atiteks Jung
tinėms Amerikos Valstybėms. Galutinis iš
dalinimo sąrašas bus paskelbtas šio mėne
sio gale.

Fiorello L
Naujasis UNRRA,os direktorius yra asme

nybė, kuri jungia savyje svarbiausias šiam 
atsakingam darbui reikalingas žmogaus sa
vybes: darbštumą, tvirtą ir nepalenkiamą už
sibrėžto tikslo siekimą, stiprų teisingumo 
jausmą, didelius organizacinius sugebėjimus 
ir gyvą užuojautą visiems likimo nuskriaus
tiems ir prislėgtiems žmonėms. Toks yra da-* 
bartinis UNRRA-os direktorius ir toks per 
dvylika metų buvo Naujorko burmistras.

Jo karjera yra tikrai amerikoniška: iš pap
rasto italų imigranto jis iškilo į aukščiausias 
Jungtinių Amerikos Valstybių viešojo gyve
nimo viršūnes.

Jis gimė 1892 metais Naujorke, tačiau 
drauge su tėvais po kiek laiko grižo atgal į 
Italiją, iš kur jo tėvai buvo kiję. Po tėvo 
mirties 19-kos metų jaunuolis išvyko į Bu
dapeštą ir įstojo dirbti Jungtinių Amerikos 
Valstybių konsulatam Grįžęs Amerikon, La 
Guardia ėmėsi advokato darbo ir visa savo 
būtybe įsijungė į politinį krašto gyvenimą. 
Patrauklaus savo būdo dėka, jis Surado dau
gelį draugų.. Tačiau svarbiausia jis labai 
greit įgijo vadinamo ’’mažojo žmogaus” pa
sitikėjimą. Būdamas dar tik 34 metų, jis 
buvo išrinktas į Jungtinių Amerikos Valsty
bių atstovų rūmus. Pirmojo pasaulinio karo 
metu La Guardia stojo savanoriu į Jungtinių 
Amerikos Valstybių kariuomenę ir kovėsi 
Italijoje lakūnų eilėse.

Paskutiniojo karo metu La Guardia skaitė 
ištisą paskaitų ciklą, skirtą Italijai, kurios 
buvo vienas iš svarbiausių ginklų kovoje su 
fašizmo.

Ištisus dvylika metų eidamas Naujorko 
burmistro pareigas, La Guardia ne tik buvo 
gerbiamas savo draugų ir bendraminčių, bet 
ir priešininkų. Su bet kokiomis nešvariomis 
kombinacijomis ar korupcija jis vedė kovą 
be jokių kompromisų. Jo skrupulingas ko-

Nemalonus palikimas
Ženeva. Kaip „Stars and Stripes” rašo, 

ramias paskutiniąsias Tautų Sąjungos die
nas sutrukdė buvęs Latvijos atstovas prie 
Tautų Sąjungos Julius Feldmannis, kuris re
miamas1 kitų keturių atstovų, bandė daly
vauti paskutiniuose Tautų Sąjungos posė
džiuose. Susirinkusios delegacijos bijo, kad 
šis faktas priverstų Tautų Sąjungą disku
tuoti Latvijos įjungimą į Sovietų Sąjungą. 
Deja, laikraštis nenurodo, kokiu būdu šis 
reikalas buvo išspręstas.

Britai kaltina lenkų vyriausybę
Londonas. Britų zonos karinė valdžia ap

kaltino lenkų provizorinę vyriausybę, kad ši 
nesilaiko Potsdamo konferencijos nutarimo 
dėl vokiečių iškeldinimo iš Lenkijos. Į britų 
zoną atvykę transpoųįai sudėti tik is senelių, 
paliegėlių ir vaikų. \

a Guardia
rektingumas valdant Naujorko miesto turtą, 
net ir priešų tarpe nedavė jokio pagrindo 
sklisti kurioms nors kalboms, jo burmistra- 
vimo metu miestas daugelyje sričių pasiekė 
aukštą pažangos laipsnį. Jo iniciatyva pra
dėtas likviduoti Naujorko ’’vargo kvartalas”, 
vaikams buvo įrengti parkai ir maudymosi 
baseinai, ligoniams modernos ligoninės, ku 
riose beturčiai buvo gydomi veltui. La Guar
dia iniciatyva pradėtas statyti modernus auto 
kelių tinklas. Dalis pasenusio Naujorko met
ro buvo užgriauta ir išvestos naujos linijos. 
Nors padaryta daug kainuojančių viešųjų 
darbų ir socialinių įrengimų, La Guardijai 
pavyko išlaikyti Naujorko miesto biudžetą be 
deficito. Savaime suprantama, kad tas ūki
nis patyrimas, kurį La Guardia įgijo būda
mas Naujorko burmistru, bus tinkama^ pa
naudotas tvarkant ir UNRRA-os turtą.

La Guardia yra nenuilstamas darbininkas. 
Jo darbo diena prasideda septyniomis ryto, 
o dažnai ir dar anksčiau. Įsivedąs Į savo 
automobilį radijo telefoną, La Guardia galė
davo ir bet kurios kelionės metu palaikyti 
saitus su svarbiausiomis miesto įstaigomis. 
Pasitraukęs iš Naujorko burmistro pareigų, 
La Guardia visiškai ir negalvojo pasitraukti 
iš viešojo gyvenimo, tačiau buvo pasiryžęs 
kaip radijo komentatorius ir žurnalistas va
ryti ir toliau savo kovą dėl tikrosios demo
kratijos ir socialinės žmonijos pažangos.

Paskyrus La Guardią naujuoju UNRRA-os 
direktorium, verta prisiminti vieną jo kalbą, 
pasakytą prieš kelis mėnesius, kurioje jis 
siūlė suorganizuoti tris pasaulio aprūpinimo 
centrines, kurios turėtų suimti visą maisto 
gaminių perprodukciją ir perleisti ją reika
lingiems kraštams. ’’Jokia tauta žemėje ne
gali savęs viena pati išlaikyti” — pasakė • 
La Guardia. ’’Mes turime glaudžiau susiburti 
ir bendradarbiauti”.
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Is kaimynu spaudos
Tautinės krypties lenkų išeivijos savaitraš

tis "Sztandar Polski” (’’Lenku Vėliava”) Nr. 
9, 1946. III. 3, įsidėjo pono G. K. straipsnį: 
’’Rusijos gyvybinė erdvė Vakarų Europoje”, 
kurį vertėtų pažinti. Todėl patiekiu ji išti
sai: ”Rusija„ pasinauduodama Vokietijos nu
galėjimu, .kurį pasiekė bendradarbiaudama 
su anglo-saksais, lemiamai materijaliai rėmu- 
siems, trokšta tų bendrą pergalę išnaudoti 
tik sau, kad pasiliktų visiškai savarankiu 
veiksniu, kuriam jau niekuomet negalėtų bū
ti rimtai grąsoma ir niekuomet nereikalautų 
kieno nors pagalbos. Visai yra aiškus daly
kas taip nusistačiusi Rusija, neatsižvelgiant 
į milžiniškus karo sunaikinimus ir bendrą 
skurdą, negali ūkiškai priklausonja likti nuo 
buvusių savo sąjungininkų. Ji linkusi kiek 
galint daugiau jiems sunkinti, pasinauduoda
ma kiekviena proga. Taigi netenka stebėtis, 
kad sovietų paskolos iš JAV gavimo klausi
mas primena mums tą patarlės jūrų žaltį, 
kuris pasirodo spaudos skiltyse tuomet, kai 
nėra geresnių temų. Tikrumoje gi Sovietų 
Sąjunga apie amerikiečių paskolą netgi ne
galvoja, bet stengiasi kitaip išspręsti savo 
ūkinius sunkumus gilimybių ribose. Kaip 
matome iš įvairių sutarčių Kremliaus pag
rindinius mokesčius turi sumokėti Vakarų, 
Vidurinės ir Pietinės Europos tautos. Į tas 
sritis dabar įžengia nauja gyvybinės erdvės 
politika — kitaip nudažyta, bet esmėje ta 
pati, kuri su antrojo pasaulinio karo pabaiga 
užbaigė savo gyvenimą”. Nepaprastai įdo
mią informacją šia tema teikia vienas iš 
svarbesniųjų Le Monde laikraščio numeris. 
Jis iš Šveicarijos praneša, kad rusai paruošė 
labai smulkų planą suorganizuoti aukščiau 
paminėtai gyvybinei erdvei, kuri turi pa
lengvinti jiems ūkinius ir politinius planus 
realizuoti. ’’Sovietų Sąjunga” — korespon
dentas rašo —.’’yra tvirtai apsisprendusi sus
tiprinti ir išplėsti ekonominę savo poziciją 
Balkanuose ir. centrinėje Europoje”, Tiems 
tikslams atsiekti yra sudarytini trys ūkiniai 
blokai, būtent: bulgarų-jugoslavų, į kurį, lai
kui atėjus, planuojama ir Graikiją įtraukti, 
rumunu-vengrų ir austro-čekų. ’’Vienintele 
šalimi, kuri į :tą platųjį planą neįjungta” — 
rašo prancūzų laipraščio korespondentas — 
”yra. Lenkija” — bet tučtuojau prideda, kad 
Rusija ’’turi tikslą Lenkijai užproponuotį 
muito uniją”. ’’Teisingai Le Monde kore
spondentas pastebi, kad šios rūšies planai 
tuokart turi duoti Rusijai ne tik .ūkinę nau
dą, bet ir politinę; jugoslavų-bulgarų blokas 
turi Turkiją izoliuoti nuo vakarų, o austro- 
čekų blokas padarys neįmanoma bendradar
biavimą austrų su vengrais”.

.’’Iš tikrųjų — pridėkime nuo savęs — len
kų -r sovietų muito uniją pradžioje atstotų 
viešą ^Lenkijos pakrikštijimą 17-ja Sovietų 
respublika, kas laikinai neįmanoma ir nėpa-

togu Rusijai, kaip Jungtinių Tautų Organi
zacijos nariui”. ’’Lygiai kaip iš anksčiau mi
nėtų spaudos žinių ir iš visos sovietų politi
kos išeina, kad tarpjūrio tautos surado naują 
poną, kuriam turi iirbti. Karo eigoje, Tehe
rano (Konferencijos — vert.) metu, kada 
kiekvienu momentu gręsė eventualus prięš- 
vokiškos koalicijos subirėjimas, anglo-sak- 
sai buvo netgi pasiruošė sutikti su tokia ga
limybe. Jaltoje jau buvo kiek kitaip, nes te
nai rezignuota nuo Europos padalijimo į įta
kų zonas, nedrąsiai grįžtant prie kurių At
lanto Chartos dėsnių”. ”Beto„ reikia konsta
tuoti, kad už geležinės užuolaidos vyksta ir 
rengiami dalykai, kurie negali sukelti pasau
lio pasitikėjimą. Kitkart žymus anglų parla
mentaras Edmund Burke pasakė, kad kaip 
ilgai liks neišspręstas Lenkijos klausimas, 
taip ilgai nebus išspręstas nei vokiečių, nei 
Europos klausimas. Šiandien šį tvirtinimą 
reikia išplėsti ir konstatuoti, kad kaip ilgai 
nebus išspręstas pietinės-vakarinės Europos 
ir Lenkijos klausimas, taip ilgai bus iš tik
rųjų neišspręsta Europos ir viso pasaulio 
taikęs klausimas”.

Tveraitis.

Laisve — didžiausias turtas
Žymusis šių dienų prancūzų rašytojas 

Franęois Maurice, korespondento paklaustas 
apie laisvę, atsakė, kad laisvė, kaip ir svei
kata, žmogaus yra labiausiai branginama 

‘tada, kada jos netenkama. Suprantama, ko
dėl mums laisvė kelis šimtmečius buvo bran
giausias žodis ir šiais demokratinių laisvių 
laikais pasidarė evangelija^ ypatingai, kada 
mūsų žemė jąja nealsuoja.

Mums, išgyvenusiems daug priespaudą, 
daug okupacijų, laisvė yra pats brangiau
sias, siektiniausias idealas. Tie, kurie dėl 
lietuvybės kentėjo nacių ir kitų režimų ka
lėjimuose, tie, kurie negalėjo laisvo lietu
viško žodžio skelbti savo spaudoje, tie, ku
rie, būdami intelektualai, baigę universitetą 
įvairių profesijų žmonės, turėjo dirbti, sve
timųjų karo pramonėj, kasė per prievartą ap
kasus, negalėdami nieko laisvai prieš pasisa
kyti, tie, kurie buvo koncentracijos lageriuo
se mušami, niekinami, tie visi lietuviai, kurie 
dėl svetimųjų ginklo bijojo kitaip pasirodyti, 
tie 'savo krauju išgyveno laisvės ir nelaisvės 
idėjas. Tai gali suprasti tik tie, kurie savo 
gyvenime bent kartą buvo netekę laisvės. Bet 
geri psichologai, kaip, pav., W. ChurchiUis, 
ir be išgyvenimų, kalbėdami apie laisvę nuo 
baimės, mus supranta, tarytum jie Lietuvoje 
būtų buvę.

Mūsų tėvai kaime suaugusienfe vaikams, 
kurie norėdavo nuo jų atsiskirti, sakydavo: 
ko gi jūs norit, sotūs, apsivilkę, ar negalit 
prie tėvų gyventi. Ir šiandien mūsų ’’tėvas” 
skelbia, kad jums ir darbo ir duodam, ko 
jūs norit. Bet tie mūsų tėvai nesuprato ir 
nesupranta, kad žmogus gyvena ne tik duo
na, apranga, bet, svarbiausia, laisve, sava
rankumu. Kaip gamtoje kiekvienas narvelis

Pranešimas kelionių reikalu
■ UNRRA-os administracijos karininkas išlei
do aplinkraštį, kuriame nurodo, kad DP 
turi susilaikyti nuo nereikalingi; kelionių.

Kadangi geležinkeliai yra' perkrauti, ateity 
bus leidžiamos tik tokios kelionės, kurios yra 
būtinai reikalingos, pavyzdžiui, aplankyti 
sergančius šeimos narius, mokslo reikalais 
ir pan.

Kelionei leidimą gauti reikia užpildyta nus
tatytus blankus.

Blokų vedėjai turi patys įsitikinti, kad ke
lionė yra reikalinga (patikrinti įrodomuo
sius dokumentus). Tautianiai vadovai turi 
dar sykį kelionės reikalingumą patikrinti ir 
tik tada pareiškimą tvirtinti.

Pareiškimuose rašomas tik vokiškasis teks
tas. -

Roosevelto mirties metinių minėjimas
Londonas. Kaip vakar dienos radijo žinių 

tarnyba pranešė, Roosevelto mirties metinės 
buvo visame pasaulyje iškilmingai pamii 
tos.,fl Prezidentas Trumanas, uždėjęs vainik 
ant Roosevelto kapo pasakė, kad jis tęs m( 
rūsio prezidento politikos liniją, nustatytą 
pasaulio taikai išsaugoti. ’’Visos tautos, di
delės ar mažos, turės būt pasaulio bendruo
menės lygiateisiai nariai” — pabrėžė savo 
kalboje Trumanas.

Anglijoje ministeris pirmininkas Atlee taip 
pat pasakė kalbą kurioje iškėlė Roosevelto 
nuopelnus žmonijai.

kovoja del laisvės, del šviesos,' dėl saulės, 
kaip kiekvienas paukštis išskrenda nuo šei
mos į platybes, į laisvę, taip ir kiekvienas 
žmogus siekia savarankumo, laisvės, trokšta 
gyventi, dirbti tai,, kas jam artima, malonu. 
Juk šiandien nebėra tokios tautos, išskiriant 
tik tas, kurios ilgus šimtmečius buvo valde 
mos botago, kurios norėtų kam nors ver
gauti, kaip nebėra sąmoningo žmogaus, ku/ 
ris savo, dvasią nulenktų prieš bizūną. Šitoji 
laisvių gadynėje žmogus nori išsikovoti sau 
laisvę ir teisę gyventi taip, kaip jo sąži
nė diktuoja.

Jei žmogus aukoja gyvybę dėl laisvės, tai 
juo labiau sąmoninga tauta siekia realizuoti 
savo gyvenimą laisvose valstybinėse formo
se. Demokratinės valstybės tai supranta ir 
tautoms suteikia laisvę. JAV prez. S. Tru
manas savo 12 punktų ir beveik kiekvienoj 
kalboj pabrėžia, kad jis kovoja. ir kovos už 
viso pasaulio tautų laisvę, už buvusių val
stybių atsistatymą suverenėmis teisėmis. Mes 
tikime, gyvename ir kovojame dėl šių laisvės 
idėjų, nes esame šventai įsitikinę kad pasau
linis tautų suklestėjimas ir amžina taika bus 
įvykdyta tik tada, kada bus įgyvendinta visų 
pasaulio žmonių ir visų tautų, subrendusių 
valstybių laisvė.

Amerika — laisvės šalis, amerikiečiai lie-- 
tuviai, subrendę laisvės idėjose atsiuntė 
mums amžiną Laisvės Varpą, su kilniu šūkiu, 
kas negina laisvės, tas nevertas jos. Būkime 
verti laisvės, kovodami dėl žmogaus, dėl 
tautos ir dėl valstybės laisvės. Tik sveikai 
tą laisvę supraskime, kultūringai gyvendin
kime ir, kaip anglę poetas dainuoja, laisvę 
darykime gerų darbų licencija.

. .......................................... Stp. Vk.
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