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Austrija nepritaria
Viena. Austrijos vyriausybė pasisakė prieš 

sovietų pasiūlymą sutvarkyti fabrikų išmon- 
tavimo ir reparacijų klausimą. Pasiūlymas 
susideda iš trijų punktų, kur sakoma, kad 
Austrija neturės mokėti jokių reparacijų, 
bet įmonės, kurios buvo pastatytos po Au
strijos prijungimo, turinčios tekti Sovietų 
Sąjungai, kaip karo grobis ir ji pasilieka 
sau teisę nustatyti, kurios įmonės yra po, 
prijungimo pastatytos. Austrija nepritarė 
reparaciniams susitarimams be kitų santa- 
rvinikų.
KUR RANDASI GENEROLAS VLASOVAS 

Frankfurtas. Amerikiečių karinė valdžia 
pranešė, kad buvęs rusų karinių pajėgų vo
kiečių vadovybėje vadas generolas Vlaso
vas, 1945 metų gegužės 5 dieną jį Pragoję 
suėmus, buvo čekų įstaigų išduotas Sovietų 
Sąjungai.

NAUJAS SPRENDIMAS KANADOS 
ŠPIONAŽO BYLOJE

Ottava. Kanados pilietis inžinierius Ed
vardas Maserall buvo nubaustas 4 metus 
kalėjimo už išdavimą valstybinių paslapčių

VI. 26. prezidento
Roma. Numatoma, kad birželio mėn. 26 

mieną, susirinkęs steigiamasis parlamentas 
išrinks Italijos prezidentą.

DE GASPERI — VALSTYBĖS ŠEFAS
Roma. Kol konstitucinis seimas nuspręs, 

ministeris pirminankas De Gasperi pasiliks 
valstybės šefu, karaliui išvykus.

Respublikos vėliava pasiliks tų pačių 
spalvų tik be Savojos ženklo.

Respubliką paskelbs Italijos vyriausio 
teismo pirmininkas.

DIDŽ. BRITANIJA — TILTAS TARP 
.SOV. S-GOS IR JAV

Londonas. Pietų Afrikos Ministeris Pirmi
ninkas Generolas Smuts paskutinėje savo 
pasakytoje kalboje, tarp kita ko, pareiškė:

Šių dienų pasaulyje ligiagrečiai stovi prieš 
viena kitą dvi didžiulės pasaulio jėges:

Lietuvis kandidatuos
i JAV Kongresą

Clevelando lietuviai yra nutarę par atei
nančius šio rudens rinkimus į JAV kongresą 
(parlamentą) išstatyti savo kandidatą — pul- 
kinniką Įeit. Juozą P. Muliolį. Jis yra žino
mo lietuvių veikėjo sūnus, turįs 32 m. amž. 
baigęs Ohio universitetą. Mobilizuotas į 
armiją J. P. Muliolis tarnavo artilerijoj, da
lyvavo daugely nūšių Prancūzijoj ir Vokie
tijoj. Gavo daug pasižymėjimo ženklų ir 
pasiekė aukštą karininko laipsnį.

Sovietų Sąjungai. Inžinierius Maserall dirbo 
Kanados tyrinėjimų institute ir yra trečias 
nubaustas iš 14 suimtųjų šioje aferoje.

JODL PAREIŠKIMAS
Niurnbergas. Niurnbergo teisme, buv. vo

kiečių kar. štabo šefas pareiškė, kad Sovie
tų Sąjunga buvo pulta todėl, kad sukliudyti 
Sovietų Sąjungos užpuolimą Rumunijos 
naftos šaltinių.

Banditai siaučia Lenkijoje
Varšuva. Lenkų vyriausybės saugumo mi- 

nisteris Kadkievičius pranešė, kad vyriau
sybė numato imtis griežtų priemonių išnai
kinti plėšikų ir teroristų gaujoms, kurios 
siaučia Lenkijoje. Šie elementai, pridūrė mi- 
nisteris, yra remiami britų kariuomenės ži
nioje esančių lenkų karinių pajėgų vado, ge
nerolo Anderso ir gauna iš užsienio ginklų 
ir pinigų. Ministeris taip pat pareiškė, kad 
jis turi dekumentinių įrodymų, kokių būdu 
šios pogrindžio organizacijos mano sabo
tuoti ateinančius rinkimus Lenkijoje.

rinkimai Italijoje
Rytai ir Vakarai. Tarp šitų galiūnų randasi 
britaniškoji grupė,’ kuri yra tiltas tarp So
vietų Sąjungos ir JAV.

ITALIJOS — PRANCŪZIJOS SIENA 
NENUSTATYTA

Paryiius. Viceministeriai (keturių didžiųjų) 
Italijos-Pranėūzijos sienos klausimu ne
priėjo vienos nuomonės.

SULYGINAMOS DP NORMOS
Londonas. Austrjjoj DP maisto normos su

lyginamos su austrų normomis.

Lietuva atgaus Nepriklausomybe
Atsakydama Waterhurio lietuviams, viena 

žymiasių Amerikos moterų — kongreso at
stovė Clare Boothe Luce taip rašo:

„Noriu pabrėžti savo susirūpinimą iš viso 
dėl savo valdžios ir laisvės klausimo šian
dieniniame pasaulyje. Paskutiniu kelerių 
metų šiurpūs patyrimai būtų turėję v.isiems 
mums galutinai parodyti, kad kol pasiliks 
bent viena agresyvi totalinė valstybė nepa
žabota, tol nebus laisvės ar savos valdžios 
patikinimo laisvę mylinčioms ir laisvės sie
kiančioms tautoms.

Nepriklausomybę kurią, mano ir daugelio 
kitų amerikiečių įsitikinimu, Lietuva turi pa
siekti ir pasieks, turi būti įvesta duodant 
garantijas, kurios leistų jai ekonomiškai ir 
politiškai tvarkyti savo pačios nuožiūra, o 
ne būtų vien tik įsivaizduota laisvė, kurios 
vard ji gali būti išnaudojama patenkinti sve

PERGALES ŠVENTE
Prieš dvejus metus Alijantai ryžosi įvyk

dyti invaziją, kurios tikslas buvo greičiau 
parblokšti diktatūrinį priešą. Neaprašydami 
šios invazijos eigos, norėtume pabrėžti jos 
reikšmę Europai ir mums, lietuviams, kurie 
kentėme vokiečių priespaudą.

Nuo invazijos pasisekimo priklausė Va
karų demokratijos įsigalėjimas bent tam 
tikroj Europos dalyje. Ji atnešė daugeliui 
tautų laisvę: Prancūzija, Belgija, Olandija, 
Danija, Norvegija šiandien džiaugiasi jos' 
vaisiais. Taip pat ir milijonai ivairių tautų 
žmonių, patekę į vokiečių kalėjimus, kon
centracijos lagerius, sunkius karo pramonės 
darbus laukė kaip išganymo — laisvės iš 
Vakarų. Ir koks buvo jų džiaugsmas, kada 
invazijos kareivis atsidūrė Dachau, Bay
reuth ir juos išlaisvino!

Daug lietuvių kentė Tantalo kančias, 
išbadėję, iškankinti, iščiulpti, vos gyvi nuo 
mušimų, sunkių fizinių darbų, blogo maisto. 
Daug žūvo nuo nacių kulkų. Ir tik Vakarų . 
pradėta invazija atnešė ir tūkstančiams lie
tuvių laisvę.

Šios invazijos reikšmė bus dar labiau 
įvertinta ateityje, l&da demokratijos idėjos 
ir visiška laisvė prašvis visoms tautoms. Ją 
bevertinant ypač tenka pagerbti Amerikos, 
Anglijos ir visų tautų karius, dalyvavusius 
invazijoj ir žuvusius už laisvę. Ypatingai 
vertinga invazijos asmenybė - Eisenhoveris, 
kuris daug planavo, daug rizikavo, kad tik 
invazija pasisektų. Ir ji pasisekė, kad laisvai 
gyventų ir kurtų rrlilijonai žmonių.

timoms ideologijoms ir gobšioms imperi
joms

Dažnai esu kartojusi savo tvirtą įsitikiki- 
nimą dėl rinkimų, kalbos ir religijos laisvės 
kiekvienoje šalyje, ir laukiu dienos, kuomet 
tos laisvės vėl tikrai įsigalės Lietuvoje”.

FA5IŠTINIS TRIUKAS
Prieš kelias dienas Milano miesto aikštėš 

Plezza Duomo elektrinėje skelbimų lentoje 
staiga pasirodė toks užrašas: „Tik ką pasi
rodė trečioji laida „Lotta Fascista” skaity
kite! Fašizmas dar nemarė. Tegyvuoja Du
če!” Atvykusi policija rado abu mechanikus 
prie skirstymo lentos surištus. Jie pareiškė, 
kad trys pistoletais ginkluoti vyrai juos už
puolę, privertė perduoti skelbimą, o paskiau 
surišo.
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Atominėj energija kasdieniniame gyvenimeNorint įsivaizduoti kokiuo mastu būtų galima panaudoti atominė energija taikos meto ūkiniame gyvenime, tenka paminėti kelias pagrindines * mokslines sąvokas. Energija (jėga, galinti atlikti mechaninį darbą) turi tą gerą savybę, kad ją galima krauti ir, reikalui esant, tam tikrais kiekiais naudoti ir kontroliuoti. Dabar visiems žinomi naudojamos energijos šaltiniai yra judančios vandens ir oro masės, kurių judesio energiją žmogus įjungia į darbą saviems tikslams, būtent varyti įvairioms mašinoms. Taip pat ir degančios medžiagos degdamos atiduoda Šilumą ir toji šiluminė energija vartojama visokioms mašinoms sukti. Jau seniai žmogus troško ir saulės išspinduliuojamą energiją panaudoti, būtent, įvedant grandininį procesą, surinkti saulės energiją augančiuose augaluose ir iš jų gaminti alkoholį. Tačiau ilgai mažą dėmesio buvo kreipiama į tuos energijos šaltinius, kurie nėra degančiųjų medžiagų kilmės.Maždaug prieš dvidešimt metų pastebėta, kad vienam elementui virstant kitu, atsipalaiduoja atominė energija, tačiau šį bandymą pasisekė platesniu mastu pravesti tik 1939 metais, išradus būdą uranijų suskaldyti. Tuo būdu, paaiškėjo, kad galima įgyti didelius energijos kiekius iš uranijaus, o gal būt net ir iš kitų elementų skaldymo būdu, kuris visiškai skiriasi nuo deginimo.Taigi paaiškėjo, kad yra įmanoma didelius kiekius atominės energijos šilumos pavidale* atpalaiduoti ir ją pavartoti. Iki šiol tai pasisekė padaryti, keičiant neutronų pagalba uranijų į kitus elementus. Tačiau tenka manyti, kad tai bus įmanoma padaryti ir su kitais elementais, kurių dažniau pasitaiko negu uranijau*Neutronas, atsimušdamas į uranijaus atomą, gali iššaukti sprogimą — taip vadinamą skilimą, kurio metu atsipalaiduoja energija. Skylant susidaro nauji nutronai, kurie savo keliu atsimušdami į uranijaus atomus atpalaiduoja papildomai energiją ir naujus neutronus grandininės reakcijos tąsai.Uranijus yra 3-jų atominių rūšių su atominiais svoriais: 238 (99^,3%), 235 (0,7%) ir 234 (mažą dalis l°/o). Skilimas vyksta tik pas 235 atominio svorio uranijumą ir pas naują elementą plutoniumą, kuris gali būti padaryta iš uranijumo 238. Taip pat ir kiti elementai, k. a. thoriumas, protactiniumas ir gal būt netgi švinas gali būti panaudoti skaldymui atpalaiduojant atominę energiją. Thoriumas ir švinas yra dažniau užtinkami, kaip uranijumas, tačiau dar nežinoma, ar šių medžiagų maži kiekiai įstengs iššaukti grandininę reakciją.Yra įrodyta, kad vidutinio atominio svorio elementai yra pastovesni negu labai lengvo arba labai sunkaus ir, kad galima atpalaiduoti atominę energiją sunkiuosius atomus į lengvesnius skaldant, arba iš labai lengvų statant sunkesnius. Spėjama, kad šitoks paskutiniosios rūšies procesas vyksta ir saulėje ir išlaiko maždaug pastovią temperatūrą, nes kitaip ji pastebimai turėtų atvėsti. Taigi spėjama, kad heliumas darosi iš vandenilio ir, kadangi heliumas yra pastovesnis už *Vandenilį jis susidaro atpalai

duodamas didelius energijos kiekius.Gal būt būtų įmanoma gauti energiją statant sunkius elementus iš lengvų, bet praktiškai tai neduoda jokios naudos, nes statymo darbui būtų sunaudojama daugiau energijos, negu kad galima tuo būdu ją įgyti. Taip pat yra ir su uranijumu, kai vyksta lėta neutronų reakcija.Kai atomai sprogsta ir atpalaiduoja energiją, susidaro spinduliai, kurie savo ypatybėmis yra panašūs į radi j ūmo spindulius, tačiau jie ' dar labiau prasiveržia ir naikina, Taip pat susidaro to proceso metu nuodingos ir radioaktyvios dujos.. Kadangi uranijumas yra nuodingas, turi būti pavartotos rūpestingiausios saugumo priemonės, apsaugoti prie jo dirbančiojo personalo gyvybę ir sveikatą.Naujieji atomai, įgyti skaldant uranijų, yra nepastovūs ir radioaktyvūs. Jie stabilizuojasi išspinduliuodami labai prasiveržiančius spindulius, kurie susideda iš elektronų, neutronų ir rentgeno spindulių ir yra pavojingi sveikatai. Tačiau kaip ir rentgeno ir radiumo spinduliai turi ir gerų ypatybių. Juos būtų galima pavartoti gydymo tikslams vietoj didelio radiumo kiekio. Taip pat jie gMėtų atstoti ir daugelį komplikuotų rentgeno aparatūrų.Daugelis minėtųjų naujai susidariusiųjų medžiagų yra ne vien radioaktyvios ir nuodingos, bet dujų pavidale. Todėl visi įrengimai ir prietaisai, kurių pagalba dirbama su iš uranijaus atpalaiduota energija, turi būti taip sukonstruoti, kad žmonės būtų apsaugoti nuo spindulių ir nuodingų dujų. Gal būt teks uranijumą uždaryti į sunkius švininius indus, kurie turės būti visai nepraleidžią oro. Bet kadąngi tokios priemonės nėra visados tikslios, reikės apsirūpinti aparatais, kurie automatiškai parodytų apie dujų prasiveržimą.Kurį laiką veikęs uranijaus stulpas yra „užnuodytas“ didelio kiekio naujai pagamintų atomų. Šitos nuodingos medžiagos turi būti pašalintos, kad stulpas vėl visa jėga galėtų veikti. Čia kyla klausimas kur dėti tuos milžiniškus nuodingų medžiagų kiekius, kad jie nenuodytų oro, vandens ir žeųiės. Gaminant plutoniumą atominei bombai, buvo suvartoti vėsinimo tikslams dideli kiekiai vandens, kurio būtų užtekę aprūpinti vidutinio didumo miestui. Šitas vanduo buvo prisigėręs tiek daug radioaktyvių ir nuodingų medžiagų, kad teko kuri laiką jį laikyti baseinuose, kad jo radioaktyvumas kristų ir nebebūtų pavojingas. Tad jis buvo vėl išleistas į upę reguliuojant, kad nuodingų medžiagų koncentracija nebūtų per didelė ir nekenktų žuvims bei kitiems padarams.Visa tai turint galvoj kyla klausimas, kaip greitai mes galėsime sulaukti praktiško šios energijos panaudojimo. Žiūrint ik iš finansinės pusės, tur būt negali atominė energija lygintis su degamomis medžiagomis, nes naudingos energijos vertė padengs tik mažą dalį pagaminimo išlaidų. Statant dideles uranijaus elektros jėgaines, būtų finansiniu atžvilgiu beveik neįmanoma perstatyti senąsias jėgaines, nes gal būt jos visai netiktų naujų reikalavimų pritaikymui. Šito

kių idėjų įgyvendinimus gal būtų įmanomas tik visai naujas dideles jėgaines statant.Laikui bėgant uranijumas galėtų atstoti daug vertingesnius energijos šaltinius, nes jų šiaip kur nors rečiau tegalima pritaikyti, gi aliejai iš anglies žaliavos yra būtini •chejniniams ir metalų gamybos procesams. Taigi naudojant uranijų būtų galima taupyti degamas medžiagas. Branduolinė energija turi tą gerą ypatybę, kad ji gali būti patiekta koncentruotoje formoje ir jos šaltinis palyginti mažo svorio. Tuo būdu uranijų būtų galima, nežiūrint didelių išlaidų, sėkmingai vartoti transokeaninių lėktuvų varymui arba ten, kur kiti energijos šaltiniai neįmanomi pavartoti. Kaip minėta atomų skaldymas iššaukia jų didelį radioaktyvumą. H. D. Smyth tvirtina, kad 100.000 kilovatų grandininės reakcijos stulpas per 24 valandas pagamina tiek daug radioaktyvių medžiagų, kad jų užtektų dideliam žemės plotui padaryti negyvenamu. Tačiau gali būti ir kitų sričių, pa v., ligoninės ir metalo apdirbimo įmonės, kur jų panaudojimas tarnautų ne naikinimui, bet žmonijos gerbūviui kelti, žinoma pirma, jas apvaldžius.Be to, atomų skilimo metu susidariusi milžiniškai aukšta temperatūra, kokia iki šiol dar nebuvo pasiekta, jei pasisektų ją apvaldyti, galėtų būti panaudojama cheminiams ir metalurginiams procesams. Gaminant atominę bombą, dideli energijos kiekiai buvo į Kolumbijos upę paleisti (Columbia- river) visai nesistengiant jų panaudoti, nes svarbiausias tikslas buvo atominė bomba. Tačiau galimas dalykas, kad ateity šie milžiniški energijos kiekiai bus naudingai suvartoti ir pajungti mašinų varymui arba šilumos gaminimui. Gal būt jų pagalba bus galima padaryti ir daug vertingų išradimų.
Paroda “Okupuota 

Vokietija“Londonas. Londone min. Hynd vakar atidarė jparodą, .pavadintą „Okupuotoji Vokietija“. Atidaromoje kalboje ministeris Hynd šios parodos tikslą apibūdino kaip uždavinį parodyti kas bus padaryta ir kas turi būti padaryta. Ši paroda rodanti kaip didelis yra tas darbas. .Viskas esą sugriauta ir net vaikai subru- talinti. Jei nebus iš šios padėties išeita, tai gajima skaitytis su galimu dideliu pavojum. Badaują gyventojai galį lengvai ir prie pilietinio karo prieiti.Tas viskas rodo, kad darbas, kuri atlieka britų karinės valdžios vyrai ir moterys yra tiek pat reikšmingas kaip ir karinę pergalę laimėjusių.Okupacinių organų tikslas yra atstatyti demokratinę laisvą Vokietiją, kuri galėtų būti priimta laisvų tautų tarpan. „Taika yra nedaloma“ ir turi būti atstatyta tokia padėtis, kur eksportas ir importas leistų atgaivinti normalų gyvenimą.Gen. Douglas, vyriausias karinių pajėgų viršininkas Vokietijoje, pažymėjo, jei bus Vokietijos problema išspręsta, tai daug jau būsime dėl taikos atstatymo ir išlaikymo padarę.
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Prancūzijos v
Prancūzija, tai viena tų penkių didžvalsty- 

bių, kurios laimėjo antrąjį pasaulinį karą ir 
pasišovė suorganizuoti pokarinę santvarką, 
laiduojančią patvarią taiką. Nors Jungtinių 
Tautų Charta, priimta 1945 m. birželio 26 
d. San Francisko konferencijoje ir sudaranti 
naujos pokarinės santvarkos pagrindą, str. 2 
skelbia, kad JTO yra grindžiama vjsų jos 
narių suvereninės lygybės principu, o str. 18 
sako, kad kiekvienas tos organizacijos visuo
tino susirinkimo narys privalo turėti po vie
ną balsą, tai vis dėlto toje pačioje Chartoje 
ta lygybė nėra pilnai išlaikyta. Tatai matyti 
iš str. 23, garantuojančio Saugumo Taryboje 
penkioms didžvalstybėms nuolatinių narių 
vietas, is? suteikiamos str. 27 penkioms didž
valstybėms Saugumo Tarybos nutarimuose 
veto teisės, kuri trumpoje Saugumo Tarybos 
istorijoje jau buvo panaudota, o taip pat iš 
str. 47, pagal kurį karinio Štabo Komitetas 
privalo būti sudarytas iš Saugumo Tarybos 
nuolatinių narių, t. y. penkių didžvalstybių 
štabų viršininkų arba jų atstovų. Priskyri
mas Prancūzijos prie tų penkių didžvalsty
bių, kurioms ne tik faktiškai, bet taip pat 
formaliai suteikiamos aukščiau nurodytu 
būdu pokarinėje santvarkoje ypatingos tei
sės, iškelia.Prancūziją į ypatingą padėtį, ku
ri savu keliu stato jau eilę reikalavimų vi
daus santvarkos ir tarptautinių santykių atž
vilgiu. Kad Prancūzija galėtų pilnai patei
sinti jai suteiktas teises ir dedamas į tas 
teises pasaulio viltis, ji turi būti labai ap
dairi savo vidaus ir užsienio politikoje.

Dabartiniu metu Prancūzija dar negali 
pilnai pasinaudoti suteiktomis jai didžvalsty- 
bės teisėmis dėl eilės priežasčių. Tačiau 
svarbiausios tų priežasčių yra dvi, kurių 
viena turi tarptautinį pobūdį, o kita išplau
kia iš fakto, kad Prancūzija dar tebestovi 
kryžkelėje, kad dar tebesiblaško, ieškodama 
kelio, kuriuo ji turi eiti, kad ji nėra galu
tinai apsisprendusi, kokiais dėsnais paremti 
savo vidaus gyvenimą ir užsienio politiką.

Faktas, kad#pokarinį gyvenimą siekiama 
formuoti dėsniais, nustatytais Jaltoje, Tehe
rane ir Potsdame, kur Prancūzija dar netu
rėjo balso, silpnina jos dabartinę tarptauti
nę padėtį. Nors dar tų dėsnių nustatymo me
tu Prancūzija išdižiai šaukė, kad ji nepri 
pažins tų nutarimų, kurie bus padaryti jos 
reikalais, bet be jos dalyvavimo, tai vis dėl
to šiuo metu jai tenka skaitytis su tais nuta
rimais. Jei ji dar gali kvestijonuoti tai, kas 
tų nutarimų liečia ją betarpiškai, tai negali 
ignoruoti tų bendrų dėsnių, kurie tik tarpiš- 
kai yra susiję su jos interesais ar dalyvavi
mu pokarinės tvarkos nustatyme. Pagaliau 
dėl vidaus sunkumų ir paramos reikalingu
mo iš svetur jai nepatogu įžūliai peštis su 
tais, iš kurių reikalingos paramos gali 
tikėtis. ,

Prancūzijos vidaus sunkumų ir neapsis
prendimo dėl santvarkos bei politinės lini
jos priežastys gludi antrojo pasaulinio karo 
pasėkose. Karo sunaikintas, okupacijos api
plėštas ir demoralizuotas kraštas, po karo 
atsidūrė prieš eilę politinių socialinių ir eko
nominių problemų, kurias reikėjo kuogrel- 
čiausiai išspręsti. Tikslas aiškus — reikėjo 
skubiai siekti tvarkos ir krašto ūkio astaty- 

idaus politika
mo, garantuojančio visiems piliečiams nor
malų gyvenimą ir saugumą. Tačiau prie
monės šiam tikslui siekti buvo labai įvairios. 
Paprastai tokiais atvejais sprendžiamos pir
moje eilėje ekonominės ir socialinės proble
mos, o tik paskiau tie politiniai klausimai, 
kurie yra susiję su vidaus santvarka. Pran
cūzija šiuo atžvilgiu nuėjo kitu keliu, norė
dama lygiagrečiai išspręsti visas ekonomines, 
socialines ir politines problemas. Matyti, 
nuspręsta, kad tarp tų klausimų yra toks 
priežasčių ryšis, jog ekonominiai ir sociali
niai klausimai pareina nuo politinių santykių 
ir valstybinės santvarkos, o ne atvirkščiai. 
Paskelbus plebiscitą dėl 1875 konsitucijos, 
tauta pasisakė už naujos konstitucijos paruo
šimą, pavedama konstituantai, kuri demokra
tinėje santvarkoje renkama partiniais blokais 
ar atskirais jų sarašais. Ši aplinkybė įnešė i 
Prancūzijos gyvenimą naują veiksnį, kuris 
dar labiau suskaldė gyyentojus, atitraukė 
juos nuo tiesioginio krašto atstatymo darbo, 
sukėlė politines partijų rietenas ir tuo būdo 
pratęsė, nenormalią padėtį. Užuot dirbti kon
kretų ir pozityvų darbą, reikalingą karo ir 
okupacijos padarytoms' žaizdoms užgydyti, 
gyventojai ėmė politikuoti, mitinguoti, ir 
aistringai kovoti dėl naujos konstitucijos, 
nustatančios valstybės santvarką. Nors pir
mosios konstituantos paruoštoji konstitucija 
aiškiai suko nauja kryptimi, siekiančia vie
nos partijos diktatūros, nepriimtinos demo
kratinių laisvių šalies gyventojams, atrodė, 
kad vistiek ji bus tautos priimta, kad tuo 
būdų galima būtų greičiau išeiti iš nenorma
lios padėties, trukdančios krašto atstatymo 
procesą. Tačiau įvyko kitaip. Iš dviejų blo
gybių Prancūzija pasirinko tą, kuri dar prail
gins nenormalią padėti, bet kuri gali apsau
goti kraštą nuo nepageidaujamų eksperimen
tų. Čia atsigavo Prancūzijos sveikas ir la
kus protas. Jis nugalėjo jausmus ir trumpare
gystę.

Ligi naujos konstitucijos priėmirpo kraštą 
valdo trijų pagrindinių partijų sudaryta lai
kinoji koalicinė, vyriausybė. 1875 m. konsti
tucija formaliai tebeveikia ligi naujosios 
priėmimo, bet faktiškai ji jau nustojo galios 
nuo Prancūzijos užlūžimo, įvykusio 1940 m. 
birželio mėn. Dabartinė laikinoji vyriausy
bė negali nustatyti aiškios ir griežtos poli
tinės linijos ne tik vidaus reikalais, bet taip 
pat užsienio politikos klausimais. Kraštas 
valdomas ir užsienio politika grindžiama 
laikinomis, kompromisinėmis priemonėmis. 
Tai ypatingai atsispindi užsienio politikoje, 
kur dabar vyksta aiški dvikova tarp anglo
saksų valstybių ir Sovietų Sąjungos. Čia 
neapsisprendusios ir savęs dar nesuradusios 
Prancūzijos padėtis yra labai sunki. Tikrai 
nežinodama, kurį kelią galutinai pasirinks 
tauta, dabartinė vyriausybė nenori perdaug 
užšiangažūoti nei vienoje nei kitoje kovojan
čių šalių pusėje. Tačiau yra momentų kada 
aiškus ir griežtas pasisakymas yra būtinas. 
Todėl Prancūzija paremia kartais vieną, kar
tais kita pusę, o kai kada mėgina siūlyti 
kompromisą ar iškelti savų sprendimų pro
jektus. Aišku, kad vienos aiškips ir griežtos 
linijos neturėjimas užsienio politikos reika
lais silpnina Pra’ncūzijos-padėtį tarptautinia
me forume, nes abi besigrumiančios pusės 

žiūri į ją su tam tikru nepasitikėjimu, nors 
kartais gali būti atvirkščiai dėl abiejų siun- 
teresuotų blokų .noro patraukti ją savo pu
sėn. L. Bliumo kelionės į Ameriką paskolos 
reikalu sunkumai pavaizduoja pirmąjį tvirti
nimą, o Sovietų Sąjungos pristatyti kviečiai 
sustiprina antrąjį eventualumą. Šiaip ar taip 
būtų, vistiek Prancūzija faktiškai nepasieks 
jai formaliai suteikto svorio tarptautinių 
problemų sprendime, kol ji neįeis į konsti
tucinį gyvenimą, išryškinantį jos tikrąjį 
veidą.

Pagal nustatytą tvarką birželio 2. dieną 
įvyks rinkimai naujos konstituantos, kurios 
kadencija, aprėžta 7 mėnesiais, o tikslas yra 
sudaryti pagal išrinktos konstituantos par
tinę sudėtį naują laikinąją vyriausybę ir pa
ruošti konstituciją, dėl kurios tauta vėl ple
biscito keliu pasisakys taip ar ne. Tautai pir
mąjį konstitucijos projektą atmetus, šios kon
stituantos rinkimams teikiama ypatinga 
reikšmė. Šalę senų partijų į rinkimus išeina 
eilė naujų. Propagandos ir agitacijos kom
panija pasiekė aukšio Įtempimo laipsnį. Ypa
tinga kova verda tarp dešiniųjų ir centro 
partijų iš vienos pusės, o kairiųjų partijų iš 
kitos pusės. Komunistų ir socialistų susikir
timai taip pat labai įdomūs ir reikšmingi. 
Trys didžiosios partijos, t. y. komunistai, so
cialistai ir pažangieji katalikai išstatė savo 
kandidatų sąrašus visose rinkiminėse apy
linkėse, o radikalai tik tose apylinkėse, ku
riose balsuota už juos per paskutinius rin
kimus. Kitose apylinkėse jie kviečia savo . 
šalininkus balsuoti už kitas jiems artimas 
partijas, jei jie nėra sudarę bendrų Sąrašą 
su kitomis nuosaikių kairiųjų grupėmis. Iš’ 
naujai pasirodančių partijų pažymėtinos de
šiniųjų jungtines grupės, einančios į rinki
mus vad. „Antimarksistinė programa”, o taip 
pat kairiųjų radikalų partija, susidedanti iš 
secesijonistų Heriot vadovaujamos radikalų 
partijos. Ši partija savo programa ir taktika 
yra labai artima komunistų partijai. Metzo 
rinkiminėje apylinkėje išstatė savo kandida
tūrą gen. Oiraud, žinomas savo pabėgimu 
iš vokiečių nelaisvės ir veikimu sąjungininkų 
naudai Alžire, kai ten buvo išlaipinama są
jungininkų kariuomenė.

Kairiajame sparne vyksta karšta ir 
aistringa polemika tarp komunistų ir so
cialistų. Komunistai siekia suskaldyti socia
listus; prikišdami jiems pirmojo konstituci
jos projekto nepasisekimą, darbo klasės rei
kalų tinkamo suprantimo stoką ir norą sus
kaldyti ją. Jų šūkis — vienybė visų geros 
valios piliečių prieš fašistus ir reakcionie
rius. O socialilistai atvirai prikiša komu
nistams, kad jie naudoja metodus, skolintus 
iš diktatorinių partijų. L. Bliumui esant 
Amerikoje, socialistų propagandai vadovau
ja partijos sekretorius Daniel Mayer, kurio 
nesenai pasakyta kalba rado didelį atgarsį 
visoje Prancūzijos spaudoje. Socialistų su 
komunistais santykių reikalų jis tarp kitko 
pasakė: „esu šalininkas vieningos darbo 
klasės vienos didelės partijos rėmuose, ta
čiau manau, kad dar per anksti galvoti apie 
šios idėjos realizavimą. Socialistai perdaug, 
vertina asmens laisvę ir laisvų diskusijų 
dvasią, kad galėtų sutikti su tikruoju reli
giniu misticizmu, kuris yra būdingas Sta
lino atžvilgiu daugumoje mūsų draugų ko
munistų. Tiek karo, tiek Stalino Rusijos 
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Taikos beieškant
Žinoma, Sovietai gąsdinimų nebijo. Jie 

sako kovoją prieš tiraniją, reakcionieriškas, 
imperialistines užmačias ir siekią patikrinti 
pasaulyje teisingumą, taiką ir žmonijos 
pažangą. *

Kas labiau nori išigalėti pasaulyje? Ir 
kurgi labiausia pasigendama tų idealų, apie 
kuriuos kalbama?

Tuo metu, kai ieškoma taikos, kai pasaulis 
pasigenda naujų idealų, pirmame žingsnyje 
bandoma pridengti ir gal apgauti, kaip toj 
pasakoj. Tautos negailestingai naikinamos. 
Kokį negirdėtą žmonijos idealų išniekinimą 
pasaulis turi progos regėti, kuris ir ateityje 
neprašalinamas be jėgos.

Šios didžios hipokrizės laikotarpyje, kuri 
dar aukščiausio laipsnio nėra pasiekusi, 
rikiuojamos pajėgos. Ilgi dialogai ir nuobo
dūs monologai būtini, kad būtų laimėtą 
laiko. O to brangaus laiko ypač kai kas pa
sigenda, nes reikalinga naujus ginklus įsi
gyti, kad galėtų išlaikyti lygsvarą jėgų ban
dyme. *

Anglosaksai dabar prasitrynę akis išvydo 
tikrovę, kuri reikalauja taipgi laiko, bet 
žymiai trumpesnio.
Si vis pacem — para balium. S- m. gegužės 

mėn. 17 d. „L’Epoųue“ rašo: „Paryžiaus 
konferencijos akizeriška nesėkmė parodė, 
kad Vokietijos sužlugdymas neatnešė tikros 
taikos. Sovietų veržia verčia pasaulį gy
venti ginkluotoje taikoje. D. Britanija ir 
JAV dabar rūpinasi atkurti ligi pavojingo 
lygmens sumažintas karines pajėgas. So
vietai turi arti 500 ginkluotų divizijų, kurių 
300 yra Europoje. JAV pavojingu greičiu 
nusiginklavo. Amerikiečiai^ naikina pasenu
sius lėktuvus, nes jie nepritaikomi ato
miniams ginklams. 75.000 tokių lėktuvų jau

Užsieniečiu demonstracija
Regensburgas. DANA-os žinių agentūra 

praneša: apie 1.600 lenkų, baltgudžių ir uk
rainiečių, daugumoje moterys ir mergaitės 
iš išvietintųjų stovyklos Regensburge, gegu
žės 31 dieną buvo surengę demonstracijas.

Kolonos priekyje žygiavo vaikai, kurie 
nešė juodas vėliavas. Kiti kolonos dalyviai, 
kurių tarpe buvo ir ortodoksų dvasininkai, 
nešė transparentus .su įvairiais užrašais. Ko
lonai atvykus į miestą ir jos vadovui davus 
ženklą, demonstrantai suklaupė ir sugiedojo 
bažnytinių giesmių. Po to, kolona lydima 
amerikiečių karo policijos patrulių, sugrįžo 
atgal į stovyklą.

Šios demonstracijos buvo suorganizuotos 
po to, kai tos pat dienos priešpietį 40 sto
vyklos vyrų buvo iškviesta į karo policiją 
tardymui.

GAUSIME 15.000 SVARŲ KNYGŲ
Balfo įvykdytoji knygų rinkliava lietuviams 

tremtiniams Europoje paremti davė gražių 
rezultatų. Iš viso surinkta apie 15.000 svarų 
knygų, kurios jau baigiamos rūšiuoti ir pa
kuoti į dėžes eksportui į Europą.

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
Australijoj Brisbano miesto gyvena apie 

7 lietuvių šeimos, kurios labai sielojasi Lie
tuvos reikalais. Kitame dideliame Australijos

sunaikino, o tai jie greičiau padarė, negu 
su vokiška aviacija jiems pavyko susi
doroti“

Kita vertus, amerikiečiai pertvarko visą 
kariuomenę.

Britai, kaip patirta, kalba apie 250.000 sa
vanorių. Karo ministeris Lawson nurodė, 
kad . kariuomenės ir aviatorių teturima tik 
pusę reikalingų. Šiandieną yra . būtinybė 
griebtis priemonių padidinti jų šiandienykštį 
skaičių 7—8 kartus. ,,Taikos meto karinės 
pajėgos turi būti galingos, jei D. Britanija 
nori atlikti vaidmenį taiką išlaikyti“ — pa
sakė . karo ministeris. *

Atlee toliau gvildena tu pačia mintį: 
„Anglija turi būti tvirta. Britai turi tuo)K 
mobilizuoti 100.000 kareivių, 100.000 lakūnų, 
50.000 jūrinkų, kad turėtų minimalinį - skai
čių 1,1 mil. karių: 605.000 sausumos karių, 
305.000 aviatorių, 145.000 laivyno karių“.

O tam skaičiui išlaikyti kviečiami dabar
tiniai kariai tolimesniems 4 metams pasi
likti kariuomenėje, o už tai žadant kiek
vienam 125 svarus sterlingų premijos.

Šios nuotrupos terodo šiandienykštes 
nuotaikas anglosaksų pasaulyje. Dabartinio 
apsiginklavimo pradžia yra pirmas skam
butis, kad pasauly dar nėrą užtektinai vi
suotinos geros valios pastoviai taikai sukurti. 
Makiaveliškas žaismas ir spekuliavimas pi
giausia prekė — taika, ji gali kartą baigtis. 
Aukos, nesenai padėtos ant Marso aukuro, 
atrodo lyg būtų neužtektinos, kad pasauliui 
būtų dovanota visų dabar nuoširdžiai 
trokštama taika. Ir klaidžioja jis- šešėliuose 
lyg neūgdomas dienos šviesos ir tiesaus ke
lio į patį didžiausią tikslu.- O tie šešėliai iš 
tiesų niūrūs ir menkai ką gero žadą.

Ged. Galvanauskas

mieste — Sydney — lietuvių yra žymiai dau
giau. Ten jie turi įsteigę lietuvių draugiją 
(Laie). - .

TURKIJOJE KONFISKUOTAS PRIEŠ 
ISPANIJĄ NUSISTATĘS LAIKRAŠTIS 

Kairas. Turkijos valdžios įstaigos šiomis 
dienomis konfiskavo Kaire išeinantį lai
kraštį „Chif“, kuriame buvo prieš Ispaniją 
nukreiptas straipsnis. Turkų pasiuntinybė 
Kaire paaiškino, kad Turkija yra draugiška 
Ispanijai valstybė ir joje mato: „kertinį 
akmenį kovoje prieš bolševizmą“.

UNRRA REIKALAUJA KAČIŲ '
Londonas. Lenkijoje esančios UNRRA-os 

vadovybė atsiuntė į vyriausią UNRRA-os 
būstinę Londone telegramą, kurioje prašo 
kuo greičiausia atsiųsti į Lenkiją kačių, nes 
miestai yra apnikti pelių ir žiurkių. Tele
gramoje sakoma: „Siųskite, kates katinus! 
Siųskite tik jaunus ir darbščius!“

KURIA STIPRIĄ ARMIJĄ
Varšuva. Dabartinės Lenkijos karo mini

steris maršalas Rolazmiersky pareiškė, kad 
Lenkija sukursianti stipriu armiją, kurią 
padės Sovietai apginkluoti, aprengti ir ki
tomis reikmenimis aprūpinti.

KOVA SU BADU KINIJOJE
Šanchajus. 1938 metais japonai sunaikino 

daugelį kilometrų Geltonosios upės pylimo 
ir užvindė apie 80.000 hektarų derlingiau
sios kiniečių žemės. UNRRA-os vyr. direk
toriui La Guardia įsakius, šiuo metu 100 
tūkstančių kiniečių darbininkų, vadovaujant 
amerikiečių inžinieriams, atstato sugriautus 
pylimus. Dėl šių platų užtvindinimo, 40 mi
lijonų kiniečių visą laiką turėjo kęsti badą, 
o ypaįingai paskutiniuoju metu.

Prancūzijos vidaus politika
(atkelta iš 3 psl.)

interesai ekonominėje ir politinėje srityje 
yra tie patys. Šiandien jie yra tokie patys, 
kaip buvo Kateriuos Didžiosios laikais. Jie 
nėra identiški su Prancūzijos reikalais“. 
Šiais ir eile kitų būdų socialistai atvirai 
skelbia, kad komunistinėje Sovietų Sąjun
goje nėra demokratinių laisvių, o Prancūzų 
komunistai aukščiau stato svetimus reikalus, 
negu Prancūzijos gerovę.

Prieš kairįjį sparną veikia visos dešinio
sios ir vidurio partijos, kurių tarpe yra taip 
pat pažangiejį katalikai — trečioji savo di
dumu Prancūzijos partija. Socialistams pri
kiša jį nepermaldaujamą jų nusistatymą 
prieš tikybos dėstymą mokyklose ir dėl pre
zidento kompetencijos. O komunistus apibū
dino šios partijos sekretorius, pažymėdamas, 
kad „visomis aplinkybėmis jie giria Sovietų 
Sąjungos santvarką' ir politiką. Jie daro ta
tai net tuo atveju, kai tai nesuderinama su 
Prancūzijos darbo klasės reikalais“.

Atskiros partijos skelbia rinkiminėje kom
panijoje savo politines programas konstituci
jos reikalų. Komunistai ir socialistai pasi
sako prieš tikybos dėstymą mokyklose ir 
antruosius parlamento rūmus. Blogiausiu 
atveju jie sutiktų tik su ,aprėžtomis parla
mento antrųjų rūmų teisėmis. Tačiau socia
listai ypatingai pabrėžia reikalą išlaikyti 
savistovią Prancūzijos darbo klasę ir nepri
klausomą politiką. Pažangieji katalikai pro
paguoja vadinamas laisvas mokyklas, parla
mento antruosius rūmus ir teismų nepri
klausomumą. O radikalai kelia reikalą se
nato, prezidento teisių praplėtimo ir rinki
mų įstatymo pakeitimo. Sale to kiekviena 
partija savo programoje iškelia eilę dienos 
reikalų, kaip krašto maitinimas, ūkio atsta
tymas, pramęnės ir prekybos išjudinimas iš 
mieties taško bei išplėtimas ir t. t.

' Politiniuose sluoksniuose ir spaudoje 
reiškiama nuomonė, kad dabartinis partijų 
atstovų santykis labai nepasikeis. Tačiau 
pats faktas, kad komunistų ir socialistų par
tijų susitarimu paruoštas konstitucijos pro
jektas atmestas, leidžia manyti, jog tų par
tijų saskaiton sustiprės tos partijos, kurios 
griežtai pasisakė prieš pirmąjį konstitucijos 
projektą Aiškus ir griežtas socialistų pasi
sakymas -dabartinėje priešrinkiminėje kom
panijoje prieš komunistus taip pat neliks be 
reikšmės. Atrodo, kad dabar jau Prancūzijai 
aiškėja, ko ji nori ir kuriuo keliu turi eiti. 
Pagaliau net tuo atveju, jei dabartinis par
tijų santykis konstituantoje nepakifėtų, vis- 
tiek naujas konstitucijos projektas turėtų 
atsisakyti nuo tų dėsnių, kuriuos norėta 
pravesti pirmuoju konstitucijos projektu, nes 
merktas. ' Petrulis
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