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Naujas Jungtinių Amerikos Valstybių taikos planas
Marshallis siūlo steigti Taikos ir Saugumo komitetą .* Jis reikalauja pirmiausia 

svarstyti Graikijos ir Korėjos klausimus ★ Aštri Vyšinskio kalba
SESIJOS ATIDARYMAS

New Yorkas (N. de F.). Dar niekad ne
buvo tokio formalaus atidarymo konferenci
jos, kuri stovi prieš sunkius sprendimus, 
kaip čia, Flushing Meadows. Uždanga at
skleidė klasinį foną: žalias pliušas ir prie 
baltų stiebų plevėsuojančios vėliavos. Ge
nerolas Marshallis sėdi prie stalo ir šneka
si su Spaaku. Prieš pat posėdžio atidarymą 
ponia Rooseveltienė užima savo vietą. Kai 
provizorinis pirmininkas Aranha pasirodo 
tribanoje, salė yra pilna. Dalyviai, kaip ir 
Nuernberge, naudojasi transliacijos įreft- 
gimais, kurie kiekvieno kalbėtojo balsą 
perduoda klausytojui pageidaujamoje kal
boje.

Žilagalvis Aranha kalba apie taiką, apie 
moralines taikos sąlygas ir t.t. Jam ploja
ma. Po jo seka New Yorko vyr. burmis
tras O. Dwyer. Tada skelbiama pertrauka 
pasiruošti susirinkimo bei komisijų pir
mininkų rinkimams. Bet dėmesys krypsta 
kitur. Tai amerikiečių ir rusų susikirtimas 
Saugumo Taryboje Graikijos klausimu. Pir
miesiems pasisekė, šį klausimą perkelti' į 
visuotiną susirinkimą, o antrieji pasiekė 
savo seno pageidavimo panaikinti tarptau
tinę pakomisijų, kuri vis dar įvykius vie
toje tyrinėjo ir kurią amerikiečiai palaikė. 
Čia reikalas eina apie rimtus dalykus. Tai 
yra tas JAV „moralinis” pasiruošimas 
pergalei ir „moralinis” SSSR izoliavimas, 
kurie sudaro dabartinio susirinkimo turinį 
ir pavojų.

Nors čia dar nekilo to klausimo, bet 
spauda toli siekia savo nujautimais dėl 
eventualaus sovietų išstojimo iš JT orga
nizacijos. Bet šios kalkuliacijos kyla iš tos 
mistinės Aranha frazės, kuria jis užbaigė 
savo kalbą: „Tautos, kurios mėgina veikti 
už JT organizacijos ribų, dirba daugiau 
dėl Saro, negu dėl taikos”.

ARANHA RASTAS
Dar prieš posėdžio atidarymą delegatams 

buvo išdalytas Dr. Osvaldo Aranha raštas, 
kuriame jis pageidauja, kad jo kandida
tūra į pirmininkus nebūtų statoma, nes nuo 
praėjusiais matais įvykusio susirinkimo dar 
mažai esą pasiekta. Pasaulio likimas yra 
Jungtinių Tautų rankose. Atįidūrėme 
sprendžiamajame momente ir viską slegia 
abejingumas ir nusivylimas. Nors jau dau
giau kaip du metai prabėgo, nuo karo pa
baigos, dar nėra sudaryta taikos. Negalime 
pasitenkinti tuo, kad būtų uždraustas var
tojimas ginklų, nuodingųjų dujų, atominių 
bombų ir t.t., bet JT uždavinys yra išnai
kinti pasaulyje karo idėją. „Mes visi lau
kiame taikos — rašo Aranha — bet yra 
vienas ir vienintelis kelias į taiką, tai ke

FORRESTALIS PERĖMĖ APSAUGOS
MINISTERIO PAREIGAS

Laivas „Misouri” (Dena/INS). Atsižvel
giant į susidariusią tarptautinę padėtį, pre
zidentas Trumanas įsakė tučtuojau įvesti į 
pareigas James V. Forrestalį, kaipo Jung
tinių Amerikos Valstybių krašto apsaugos 
ministerį. Ryšium su tuo Forre&talio žinion 
pareina visos Jungtinių Amerikos Valsty
bių ginkluotos karinės pajėgos su trimis 
atskiromis ginklų rūšimis: armijos, laivyno 
ir aviacijos.

Vašingtonas (AP). James V. Forrestalis 
trečiadienį prisiekė ir pradėjo eiti JAV ap
saugos ministerio pareigas.

STRASSENAS RAGINA SUŠAUKTI 
KONGRESĄ

New Yorkas (UP). Haroldas E. Stasse- 
nas, kuris respublikonų yra numatomas 
kandidatu j prezidentus New Yorko preky
bos rūmuose pasakytoje kalboje ragino pre
zidentą Trumaną sušaukti Kongreso spe
cialią sesija, kad būtų galima aptarti: Eu
ropai pagalbos teikimą. Europa negalinti 
sutikti ateinančios žiemos be amerikiečių 
pagalbos.

KOMUNIZMAS AR DEMOKRATIJA 
VOKIETIJOJE

Vašingtonas (UP). New Yorko miesto 
statybos skyriaus vedėjas Robert Moses 
JAV karo ministerijos pavedimu važinėjo 
po Vokietiją. Jam buvo pavesta ištirti Vo

lias susitarimo. Čia, šitoje vietoje, turi 
paaiškėti, ar galima bus suorganizuoti tai
ką, ar pasaulis artėja prie karo”.

RINKIMAI
Dr. Oswldo Aranha 29 balsais prieš 22 

balsus buvo išrinktas susirinkimo pirminin
ku. Delegatai jį sveikino garsiais plojimais. 
D. Britanijai pasiūlius, Luksemburgo atsto
vas Joseph Bech buvo išrinktas politinio 
komiteto pirmininku, ūkio ir finansų ko
misijos pirmininku buvo išrinktas Čilės at
stovas Santa Cruz. Poniai Rooseveltienei 
pasiūlius lenkų delegatas Dr. O. Langė 
buvo išrinktas socialinių, humanitarinių ir 
kultūrinių reikalų komisijos pirmininku.

Susirinkimo pirmininkui padėtį buvo iš
rinkti septyni vicepirmininkai. Jie paeina iš 
JAV, D. Britanijos, Sovietų Sąjungos, 
Prancūzijos, Kinijos, Meksikos ir Kubos 
delegacijų.

MARSHALLIO PASIŪLYMAS
New Yorkas (Dena/INS/AP). Rugsėjo 

17 d. JAV užs. reikalų ministeris Mar
shallis patiekė visuotinant susirinkimui 7 
punktų programą, kurioje siūloma sudaryti 
pereinamąjį taikos ir saugumo komitetą. 
Tas komitetas turėtų susidėti iš visų vals
tybių — narių atstovų. Jo uždavinys būtų 
visus klausimus svarstyti, kas tiktai gresia 
tarptautinei taikai. Jis taip pasakė: „Visuo
tinas susirinkimas kaip nebilys stebėtojas 
stovi iš tolo kai tuo pat metu vienas narys 
dėl puolimų iš užsienių pergyvena pavojų. 
Jungtinės Amerikos Valstbės todėl yra 
nusistačiusios patiekti visuotinam susirin
kimui rezoliuciją, kuri nustatytų atsa- 
komingumą už įvykius Graikijoje. Toje 
rezoliucijoje bus kartu kreiptasi į Al
baniją, Bulgariją ir Jugoslaviją su reika
lavimu neremti daugiau Graikijos sukilė
lių”.

Veto teisės naudojimas turėtų būti ap
rėžtas ir leistinas tik tais avėjais, 
kai Jungtinės Tautos būtų verčia
mos imtis ū kinių arba karinių priemo
nių. Vienbalsiškumo teisės piktnaudojimas 
kliudo Saugumo Tarybai vykdyti savo 
tikrąsias funkcijas. Jei JT nepavyks vienos 
mažos valstybės suverenitetą apsaugoti, tai 
visų mažųjų valstybių saugumas atsidurs 
prieš pavojų.

Kitoje savo kalbos dalyje jis palietė al
tas svarbiąsias pasaulio politines proble
mas. Dėl Palestinos jis pažymėjo, kad 
JAV Palestinos komisijos padarytiems pa
siūlymas skiria didelės reikšmės. Jis mano, 
kad Korėjos klausimą turėtų svarstyti vi
sumos susirinkimas. Ešą apgailestautina, 
kad Sovietų Sąjunga ir Lenkija nesutinka

kietijos atstatymo galimybes ir pasiinfor- 
muoti apie bendrąjį reikalų vystymąsi Vokie
tijoje. Grįžęs į New Yorką jis pareiškė, 
kad vokiečių tauta yra arti prie sprendi
mo: amerikiečių demokratija ar rusiškasis 
komunizmas. į

Amerikiečių visuomenę Moses įspėjo 
šiais žodžiais: „Laikas veikia prieš mus”. 
Mes negalime pasitenkinti vien iškėlimu 
didėjančios opozicijos prieš komunistų 
agresingus užsimojimus. Vokietijai yra rei
kalinga sveika amerikiečių politika.

Moses pasiūlė sušaukti konferenciją, kuri 
nustatytų planą efektyviai amerikiečių poli
tikai Vokietijoje. Tas planas turėtų būti 
patvirtintas karo ir užsienio reikalų minis
terijų. Jo manymu Vokietijos atstatymui 
reikėsią 20 metų laiko.

Clevelandas (Dena/INS). JAV prekybos 
ministeris W. Averell Harrimanas vienoje 
kalboje kreipėsi į amerikiečių tautą ragin
damas mažiau valgyti mėsos, kad tuo bū
du būtų galima sutaupyti badaujančiai Eu
ropai daugiau kviečių. •

Harrimanas pasakė: „Mes visi žinome 
komunistų planus nutaikius momentą paimti 
valdžią į savo rankas ir sn pagalba poli
cinės santvarkos įsitvirtinti visam laikui”. 

prisidėti prie daugumos balsų padarytų 
sprendimų atominės energijos komisijoje. 
Marshallis konstatavo, kad nusiginklavimas 
priklauso nuo šių faktorių: nuo tarptautinio 
pasitikėjimo, nuo tarptautinių karinių pa
jėgų sudarymo ir nuo atominės energijos 
kontrolės. „Jungtinės Tautos negalės toliau 
gyvuoti, jei bus palikta privilegija sukliu
dyti kolektyvinę valią” — baigė savo kal
bą Marshallis.

DISKUSIJŲ PRADŽIA
Lenkijos užsienio reikalų ministeris kri

tikavo anglų — amerikiečių europinę p<51i- 
ką ir pabrėžė, kad Vokietijos pagreitintas 
atstatymas reiškia praeities klaidų karto
jimą. Jis tvirtai pažymėjo, kad Lenkija yra 
nusistačiusi prieš visus mėginimus pakeisti 
JT Chartą.

Po to kalbėjęs britų delegatas Marshal- 
lio pasiūlymą pavadino „genialia mintim”. 
Diplomatiniai sluoksniai Marshallio pasiū
lymą traktuoja kaip tvirtą pasiryžimą su- 
normuoti tą, JT veikimą paraližuoįančią, 
veto teisę. Yra prileidžiama, kad šis pa
siūlymas susilauks griežto Sovietų Sąjun
gos pasipriešinimo. Sis naujas Marshallio 
pareiškimas Paryžiuje yra traktuojamas 
kaip stipriausias JAV įspėjimas Sovietų 
Sąjungai.

DARBOTVARKĖS PAP1LDYMĄS
Prieš išsiskirstant visuotinam susirinki

mui iki ketvirtadienio posėdžio, užs. reik, 
ministeris Marshallis prašė pirmininką jo 
pasiūlytąjį pereinamojo Taikos ir Saugumo 
Komiteto sudarymą svarstyti pirmuoju dar
botvarkės punktu — o po jo, pradėti de
batus Korėjos klausimu. Kad tie abu klau
siniai būtų įtraukti į darbotvarkę reikalin
ga dviejų trečdalių balsų daugumos.

Tuo tarpu tvarkomoji komisija vienbal
siai nutarė sudaryti specialią Palestinos 
komisiją, o Graikijos klausimą, nežiūrint 
Sovietų Sąjungos ir Lenkijos opozicijos, 
nutarta įtraukti į visuotino susirinkimo 
darbotvarkę.

SAUGUMO TARYBA JAU ATGYVENO?
New Yorkas (DPD). JT visuotiname su

sirinkime JAV užs. reik, ministeris Mar
shallis pasiūlė sudaryti tarpinę „taikos ir 
saugumo komisiją” ir jai perduoti Saugu

. AR TRUKS VIRVE ?

• Tarp JAV ir Danijos vyksta pasitari
mai dėl pakeitimo Grenlandijos gynimo 
pakto, kuris buvo sudarytas 1942 metais.

. (Dena)
• Naujasis Vengrijos parlamentas 232

balsais prieš 120 balsų išrinko sau komu
nistą parlamento pirmininku. (UP)

• Ratifikavus taikos sutartį su Italija, 
Prancūzijai atiteko ita^ų sritis Tende, Bri- 
gue ir Mort Cenis. Prancūzų prefektas bu
vo širdingai sutiktas.

• Britų užs. reik. min. Bevinas turėjo 
svarbius pasitarimus Londone su JAV 
finansų ministeriu Snyder. Rugsėjo 16 d. 
buvo paskelbta apie anglų aukso pardavi
mus JA Valstybėms skaitant po 172 šilin
gus ir 3 pensus už unciją.

Jungtinės Amerikos Valstybės įteikė Jugos 
lavijos vyriausybei griežtą protesto notą 
dėl „neteisėto suėmimo ir blogo traktavi
mo’ britų — amerikiečių karių.

Griežtoje amerikiečių notoje reikalauja
ma tuojau paleisti du amerikiečius ir sep
tynis britus. Dauguma iš jų suimta britų— 
amerikiečių, zonoje. Notoje yra išvardinti 
šie atsitikimai. Birželio 16 d. Duino apy
linkėje buvo suimti 5 britų kareiviai. Ke
turias dienas jie buvo laikomi nehigieniško
se sąlygose ir paskiau sergą atiduoti į li
goninę, iš kur galop buvo paleisti, Vovo 1 
d. vienas britų karininkas buvo iškratytas,

Šios dienos numeryje:

NAUJAS JUNGTINIŲ AMERIKOS
VALSTYBIŲ TAIKOS PLANAS*
KREMLIAUS TAKTIKA*

mo Tarybos funkcijas. Ši komisija turėtų 
susidėti iš visų 55 narių, kurie nuolat tu
rėtų būti New Yorke. Pagal Marshallio 
pasiūlymą laikotarpyje iki 1948 m. rugsėjo 
mėn. t. y. iki sekančios JT sesijos, ši ko
misija turėtų įsikišti visais atvejais, kai tik 
tarptautinei taikai gresia pavojus. Galuti
ną sprendimą dėl palikimo naujojo organo 
tojiau egzistuoti Jungtinės Tautos turėtų 
vėliau padaryti. '

VYS1NSK1O KALBA
New Yorkas (Dena). Sovietų delegacijos 

vadovo Višinskio kalba buvo pilna prie
kaištų JAV ir D. Britanijos adresu. Ašt
riais žodžiais Vyšinskis kaltino abi minėtas 
valstybes prikišdamas joms norą paskan
dinti Jungtines Tautas ir kaltindamas jas 
sabotažu bendrojo nusiginklavimo ir ato-. 
minės energijos kontrolės darbe. Sovietų 
užs. reikalų viceministeris ypatingai puolė 
Trumano doktriną ir Marshallio planą. 
Nemažiau griežtai jis pasisakė ir prieš 
amerikiečių politiką Vokietijoje. Ypatingu 
atsidėjimu jis gynė veto teisę ir visuose 
klausimuose reikalavo didžiųjų valstybių 
vienbalsingumo. Marshallio pasiūlytąjį pla
ną dėl steigimo naujo Taikos ir Saugumo 
komiteto Vyšinskis nušvietė kaip „apsime
timą ir mėginimą apeiti Saugumo Tarybą”. 
„Sovietų Sąjunga prieš tai kovos” — pa
sakė Vyšinskis. Jis tuojau pat patiekė re
zoliuciją prieš atominės energijos ginklus. 
Kitoje rezoliucijoje, nukreiptoje prieš karo 
kurstytojus, reikalaujama pasmerkti karo 
propagandą ir baustį karo padegėjus.

VYSINSKIO KALBOS ATGARSIAI
Australijos, Kanados, Philipinų, Peru, 

Venecuelos ir Salvadoro atstovai' savo kal
bose aiškiai pasisakė pritariu Marshallio 
pasiūlymams ir reikalavo JT reorganizavi
mo bei veto teisės aprėžimo. Kinijos ir Či
lės atstovai griežtais žodžiais kritikavo veto 
teisės piktnaudojimą.

Britų delegacijos vadovas viceministeris 
Hector Me Neil Vyšinskio užsipuolimus 
prieš D.’ Britaniją ir JAV pavadino gryni 
propaganda. O dėl jo siūlymo bausti karo 
kurstytojus Mc Neil pareiškė, kad tai 
bendrai neturėtų būti traktuojama kaipo re
zoliucija, be kaip Vyšinskio propagandinis 
triukas.

PARYŽIUS VĖL GYVENA NORMALIŲ 
LAIKŲ GYVENIMĄ
(Laiškas „Minties” Redakcijai)

*
IŠKREIPTAS TĖVYNĖS BALSAS

*
ISVIETINTŲ ASMENŲ PROBLEMOS 
SPRENDIMAS AUSTRIJOJE 
(Mūsų spec, bendradarbio)

*
MUS KVIEČIA PRANCŪZIJA w M, ’
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. MIRE LA GUARDIA
Buvęs UNRRA-06 generalinis direkio- 

rius La Guardia mirė.
•

TAIKA TARP D. BRITANIJOS IR 
AUSTRIJOS

Viena (Dena/Reuter). Britų atstovai 
Austrijoje Sir Henry Mack Austrijos kanc
leriui Figl pareiškė, kad karo stovis tarp 
Austrijos ir Anglijos yra baigtas.

•
JUGOSLAVAI NORI PATEKTI | 

TRIESTĄ
Triestas (UP). Kaip praneša laisvojo 

Triesto miesto britų - amerikiečių okupa
cinės srities gubernatorius, jugoslavų ka
rinės pajėgos mėgino užimti dalį Triesto 
miesto. Jugoslavija reikalauja, kad jai būtų 
leista dalyvauti Triesto okupacijoje.

New Yorkas (Dena/Reuter). Saugiam® 
Tarybai nutarus Graikijos klausimą išimti 
iš darbotvarkės, automatiškai nustojo' vei
kusį ir JT Balkanų komisija, kuri 7 mėne
sius dirbo Salonikuose.

NĖRA VILTIES SUSITARTI
Viena (UP). Amerikiečių atstovas ketu

rių valstybių komisijoje dėl paruošimo 'tai
kos sutarties su Austrija pranešė, jog prie 
dabartinio Sovietų Sąjungos laikymosi nėra 
jokios vilties tikėti, kad sutarties projektai 
su Austrija galės būtį patiektas lapkričio 
mėnesį Londone (lausirenkantiems užsienio 
reikalų ministeriams. Svarbiausiąja nesu
tarimų priežastimi vis dar tebėra vokiečių 
kilmės turtų definicija.

NAUJA VALSTYBĖ
Triestas (Dena). Rugsėjo 16 d. Trientae 

buvo iškilmingai paskelbtas laisvu miestu. 
Britų generolas majoras Airey, kaipo vy
riausias karininkas iš sąjungininkų pajėgų 
perėmė provizorinio gubernatoriaus pa
reigas.

VĖL GINKLUOTŲ PAJĖGŲ SKAIČIAVI
MO KLAUSIMAS

Lake Success (UP) ■ Britų delegatas Sir 
A. Cadoganas JT nusiginklavimo komisijo
je patiekė pasiūlymą, kad tuojau būtų su
skaičiuotos ginkluotos pajėgos visame pa
saulyje. Tas sumanymas turįs būti „pir
muoju smulkiu žingsniu” prie atstatymo pa 
sitikėjimo tarp Rytų ir Vakarų, o taip pat 
jis turįs patarnauti bendrojo nusiginklavi
mo palengvinimui. D. Britanija neužilgo 
pasiūlysianti ir karinių biudžetų kontrolę 
atskiruose kraštuose pavesti Jungtinėms 
Tautoms. Sį britų pasiūlymą amerikiečių 
delegatas pavadino „ypatingai įdomiu”. Bet 
gi buvo nutarta diskusijas tuo klausimu ati 
dėti.

• Prancūzų užs. reik, ministeris Bidault 
New Yorke, savo gyvename viešbutyje 
„Waldorf Astorija”, turėjo „privatų" pasi
kalbėjimą su JAV užs. reik, ministeris 

(Iš N.Y.T.) Georges C. Marshalliu.

Protestas del pagrobimų
Londonas (Dena/Reuter). D. Britanija ir nuginkluotas ir nurengtas. Rugpjūčio 9 d.

amerikiečių karininkas ir vienas kareiviu 
buvo suimti bežvejojant Isonzo upėje, ir iki 
šiol abu tebėra nepaleisti. Rugpjūčio 1 d. 
Pola apylinkėse buvo suimti du britų jūri
ninkai. Rugpiūčio 2 d. buvo suimti du bri
tų kareiviai jiems einant sargybą Albano 
apylinkėse; ir jie tebėra nepaleisti. Rug
pjūčio 21 d. du britų kareiviai buvo jugos
lavų užpulti Pola apylinkėse.

• Čekoslovakijos komunistai sutarė M 
socialdemokratais sudaryti vienybės frontą. 
Panašus sutarimas ruošiamas sudarytų ir s« 
socialistine liaudies partija. (Dena).
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JAV - SSSR santykių balansas
I š| klausimą atsako H. W. Baldwi- 

nas savo ilgame straipsnyje „The New 
York Times, O.W." Sept, 
spausdiname jo straipsnio

7, 1947. Čia 
gan traukę.

Red.

ir ideologuAštrus politinis, ekonominis 
nis konfliktas tarp dviejų valstybių ir pa
saulio suskilimas, daugeliui sukėlė baimės, 
kad „šaltas karas" gali pasidarytj „karštu”. 
Kai kas iš mūsų karinių vadų pareiškė vie
šai ir dažniau privačiai, kad karas su Ru
sija yra galimas vienų, 
penkių metų laikotarpyje.

Daug tų kalbų remiasi 
reikia pripažinti, kad tos 
dabartinio pasaulio užnuodytos dirvos. Nes 
čia randamos stiprios jėgos stumiančios 1 
karą. Kartu veikia ir tam tikros tendenci
jos, kurios traukia j taiką. Šitas pro ir 
contra jėgas — sunku čia suklasifikuoti, 
bet jas galima aprašyti.

Jėgos traukiančios į karą yra: ekonomi
nės, politinės ir ideologinės lenktynės tarp 
Rusijos ir Vakarų, kurios dalina pasauli I 
„du pasaulius”; buvimas „pažeidžiamų 
taškų” ar zonų, j kurias turi interesų abi 
didžiosios valstybės,

Contra faktoriai yra — Rusijos silpnu
mas ir amerikiečių vengimas karo; bendra 
baimė 
ginklų 
Šurnas 
karnai

Panagrinėkime pavojus, kurie kyla iš 
rtvalizmo. Atrodo, kad ekonominė, politinė 
ir ideologinė praraja tarp Rytų ir Vakarų 
yra ilgainiui neperžengiama. Čia susiduria 
dvi ūkio sistemos — kapitalistinė su komu
nistinė. Ideologinis konfliktas su interna
cionaliniu komunizmu, kuris nesiskaitydamas 
su priemonėmis siekia savo tikslo sugriau
ti Vakarų struktūrą. Tai1 yra kova pusiau 
feodalistmės, totalitarinės diktatūros prieš 
industrijos demokratiją su aukščiausiu pa
saulyje gyvenimo standartu.

Tačiau konfliktai yra visada buvę žmonių 
ir tautų gyvenime, ir ekonominiai, politi
niai ir ideologiniai skritingumai dar nebū
tinai turi reikšti karą.

NIEKAS NENORI KARO Z
žmonija išsiilgusi tikros taikos. Sovietų ir 

Amerikos darbininkai trokšta tik duonos 
ir ramybės. Vyriausybės taip pat nenori 
karo. Amerikos vyriausybė stengiasi karo 
išvengti, bet mūsų vadai (leaders) nemano, 
kad to galima atsiekti silpąlimu arba pa
taikavimu Bei nuolaidomis. Vyrai Kremliu
je taip pat nori išvengti karo, nors ir dėl 
skirtingų 
tai žino.

Žinoma 
Amerikos 
mes visi dar tebesame didžiausia pasaulyje 
jėga — potencialiai ir daugeliu atžvilgių 
praktiškai. Mūsų armija mažesnė už rusų, 
bet žymiai geriau apginkluota. Rusų oro 
pajėgos turi mažiau lėktuvų operuojan
čiuose squadronuose, bet daugiau angaruose 
ir rezerve. Mes turim nepalyginamai 
resnių kaip lėktuvų taip ir pilotų, negu 
vietai.

DIDŽIAUSIAS LAIVYNAS
Mūsų laivynas yra didesnis už visos li

kusios pasaulio dalies laivyną kartu; mes 
galime naudoti jūras savo tikslam ir ne
leisti rusams naudotis jomis. Mes turime 
atomines bombas, kurios skaitomos dvie'- 
jomia, o gal ir (rijomis skaitlinėmis. Ru-

dviejų,. trijų ir

fantazija, tačiau 
kalbos kyla iš

atominės bombos ir kitų naujų 
katastrofiškų padarinių ir nepana- 

| kilimą incidento, kuris būtų pakan- 
rimtas, kad galėtų užkurti pasauli.

priežaščių. Jie yra silpni ir jie

čia h- buvo daug kalbama apie 
„silpnumą”. ‘ įkariniu atžvilgiu

8«- 
so-

sija neturi. Mūsų pramonė nepalyginamai 
geresnė už Rusijos; fabrikai ir transporto 
sistema karo nepaliesta.

Priešingai mums, Rusija rodo savo tikrą 
silpnumą. Ji laiko skaičiumi didžiausią ar
miją pasaulyje, bet toji armija abejotinai 
apginkluota. Daugelis jos kareivių per savo 
ilgą tarnyba pajuto, kad sovietų respubli
kos militariškai stovį žemiau, už kaimy
nus; desertyravimas paplitęs.

Rusija turi taip pat ir vidaus problemų.
Nors derlius šiais metais, atrodo, bus ge
ras ir tuo būdu pagerės artimos badui pra
eitos žiemos gyvenimo sąlygos, bet sovietų 
pramonės atstatymas ir išvystymas toli gra
žu nepasiekė numatyto plano. Daugeliui 
jos gyventojų nusibodo skęsti1 nedatekliuje 
todėl. Ukrainoje, Kryme ir kitur atsiranda 
disidentų.

KAI STALINAS MIRS
Nors ir negalima po Stalino mirties ti

kėtis revoliucijos, bet visai galima yra 
„šeimyninė” kova dėl Įpėdinystės, kuri gali Jau nebebus apsieinąma su patrankomis, 
baigtis atsiradimu naujos frakcijos komu- j kulkomis, orlaiviais ir tankais. Atominė 
nistų partijoje ala Trockio ir 
mu
Vienok manoma, kad ir po Stalino Sov. i 
Rusijos politika apskritai nepasikeis. Visgi' 
tas galį Rusiją silpninti, nes ir dabar Ru
sija turi rimtų silpnumo daigų. Tas 
numas, palyginus su mūsų jėga, yra 
bus faktorius prieš gresiantį karą.

Dėl to tenka labai suabejoti1 ar per 
kius ar dešimti metų karas tarp JAV ir 
Sov. Sąjungos gali užsiliepsnoti. ,

Žinoma, kilus karui Rusija galėtų pra
džioje užimti didelę dalį arba gal ir visą 
Europą, tuo mažai kas abejoja. Tačiau 
aukščiausio rango mūsų kariniai ekspertai 
mana, kad vargu jie galėtų užimtas sri
tis ilgai išlaikyti. Jų armijos turėtų sėdėti 
ant neramumų vulkano; jų pramonė, trans
portas bei susisiekimas per silpni, kad ga
lėtų patenkinamai funkcionuoti didelės 
apimties karo reikalui.

LENGVAI PAŽEIDŽIAMA PRAMONE
Jeigu JAV sumobilizuotų savo jėgas ir 

panaudotų jas ore ir jūroje, tada Sovietų 
Sąjunga pajustų jos jėgą daugelyje skirtin
gų punktų. Be to, dar priešingai viešajai 
nuomonei, Rusijos pramonė yra daug dau
giau koncentruota ir daugiau pažeidžiama 
kaip Amerikos; jos pramonė gali būti gal 
net visiškai iš oro sunaikinta.

Visa tai, žinoma, nebūtu lengva; karas su 
Rusija būtų sunkus ir pareikalautų daug 
kraujo, nes jų masės ir užsispyrimas daro 
juos pavojingu priešu. Bet jau bent ma
žiausia per penketą metų kilęs karas su 
Rusija taip tikrai, kaip kas nors žemiška 
gali būti tikra, 
tas.

Taigi čia ir 
prieš karą. Bet 
svarbesnis.

Rusija nenori
ar „partijos linija” taip nurodo — kad jis 
iš viso bus reikalingas. Komunistų apašta
lai skelbia, kad kapitalizmo sistema pati 
augina sėklas savęs sunaikinimui. Pir
ma, didžioji Amerikos depresija buvo nu
matyta įvyksiant praėjusi rudeni, paskui ši 
pavasari; dabar komunistai mėgina įsikal
bėti sau ir įtikinti mus, kad didžiausias 
ūkinis sutrikimas visiškai artu Todėl, jų 
manymu, nėra reikalo griebtis ginklo savo 
tikslams atsiekti, juo labiau, kad ir komu
nistų partijos tuose kapitalistiniuose kraš
tuose tiems tikslams ištikimos.

PASAULIO „JAUTRIOS VIETOS”
Be minėtų faktorių ,kurie kalba už ir 

prieš karą ir apskritai kol kas dar palaiko 
lygsvarą, yra dar pasaulio „jautrios vie
tos”, kur susikerta Amerikos ir Rusijos 
interesai ir veda prie kolizijos. Tokių vie
tų yra daug — Korėją, Kinija, Mandžūri- 
ja, Turkija, Graikija, Triestas, Vengrija ii* 
Austrija, o visų labiausia Vokietija. Bet 
kadangi šios vietos yra „natūrali žemė”, 
taip sakant, Amerika su Rusija neturi tau
tinių sienų, nė viena iš jų, atrodo, nelin
kusi įmanevruoti taip giliai, kad nebūtų 
kelio atgal. Bet jeigu šios jautrios vietos 
negydomos, jos lieka nuolatiniu faktorium 
krizėms ir tarptautiniams (tempimams 
sirasti.

at-

ATORĄSINIMAS NUO KARO
čia yra ir galingas atgrasinimas, 

lokalinės infekcijos nesiplėsiu ir nepavirstu 
1 tikrąją karą. Žmonija žino, Maskva ir 
Vašingtonas, taip pat, kad iškilus karui

kad

.įjos somų-, Kūmomis, orlaiviais ir tanxais. Atominė 
sulikvjdavi- bomba, vairuojami sviediniai, biologinis 

nesėkmingų pretendentų ( valdžią, kariavimo būdas, radioaktyviniai spinduliai 
ir kiti masinio naikinimo ginklai jau iš
mėginti arba dabar skubiai mėginami la- 

. ^oratorijose ir kitur, manoma ras pritaiky
mą busimajame kare. Baimė karo padari
nių, žinoma, niekad karo nęsukliudė, bet 
visgi šiame atomo 
chologinę reikšme.

Virš suminėtieji 
karą, sudaro tam 
lansą. Karui kilti tarp Rusijos ir JAV yra 
gana rimtų priežasčių, tačiau nepanašu, 
kad jis užsiliepsnotų artimoje ateityje ...

• Viso to akivaizdoje mes turime sutvar
kyti savo ūk(, turime padėti europiečiams, 
kad tuo būdu pagelbėtume patys sau. Čia 
nebeturi būti dirvos naujam izoliacionizmui 1 
augti ir militariniam imperializmui plėstis. 
JAV yra pasaulinė galybė ,ir mes nešame 
atsakomybę ne tik už save, bet ir už . atei
nančias kartas.

silp-
svar-

pen-

būtų pastarosios pralaimė-

yra tas galingas faktorius 
dar yra vienas ir už šitį

karo, arba bent nemano -

JAV profesinių sąjungų valymas
Kokios nuotaikos viešpatauja JAV, (ro-1 Įtakoje. Profesinės sąjungos tą nuostatą 

do faktas, kad taip vad. „Taft-Hartley apskundė kaip prieštaraujanti konstituci- 
istatymas", kuris liečia prof, sąjungų tel-1 jai Federaliniam Teismui ir stengiasi ivai- 
ses, reikalauja, kad kiekvienas profesinių 
Sąjungų pareigūnas prisiektų, jog jis ne
sąs komunistas ar komunistinės ar „kokios 
nors kitos organizacijos narys ar prijau
čiantis, kuri tiki į Jungtinių Valstybių vy
riausybės nuvertimą arba jj propaguoja“.

Sąjungos, kurių pareigūnai tokios prie
saikos neduoda, negali dalyvauti „Dar
bo sąlygų įstaigoje“ — (N. L R B.). O 
žik tos įstaigos nariai gali vesti derybas 
su darbdaviais ir kitais būdais efektyviai 
|ginti savo narių teises. Melagingą priesaiką 
įdavęs pareigūnas galt būti nubaustas pi
nigine bauda (iki 2509 dol.) arba kalė
jimu iki 10 metų.

Tas nuostatas susilaukė smarkios opo
zicijos tiek ir prof, sąjungų pusės, tiek ir 
iš liberalinių pažiūrų visuomenės, jau nekal
bant apie komunistus. Kaip žinia, (staty
mas buvo prez. Trumano vetuotas, tačiau 
dar kartą */• balsų dauguma priimtas. Įsta
tymo priešininkai tvirtina, kad šis būdas 
apsiginti nuo komunistų (takos nesąs to
bulas. Girdi, komunistai nueis l pogrindi ir 
profesines sąjungas toliau valdys per savo 
patikėtinius, kuriems formaliai nieko ne
galima bus prikišti. Taip pat smarkiai ski
rted tr nuomonės dėl komunistų (takos dy
džio. Tuo tarpu kai vieni tvirtina, kad to- 
1 įtaka esanti labai didelė, kiti nurodo, 
bed tik maža dalis JAV esančių 50.000 
Prrfcaitų sąjungų yra tikrai komunistų

amžiuje turį didelę psi-

faktoriai pro ir contra 
tikrą, sunkų jėgų ba-
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Kremliaus taktika
RAŠO FRANCOIS-PONCET, ŽYMUS PRANCŪZŲ DIPLOMATAS

Staigus Sovietų S-gos nutarimas rati- 
, fikuoti Jau sudarytas su buvusiais Vokie

tijos sąjungininkais sutartis yra laimingas 
įvykis, vienas iš tų retųjų, kuriuos galima 
buvo užregistruoti paskutiniuoju laiku. Nes 
jeigu Sovietų S-ga, kaip jinai buvo pareiš
kusi savo nusistatymą, būtų atidėjusi ne
ribotam laikui šią ratifikaciją, būtų be
prasmis reikalas bandyti sudarinėti nau
jas kabančias ore ir dar sunkesnes sutar
tis su Austrija ir Vokietija.

Tačiau, iš šio Rusijos gesto nereikia da
ryti perankstyvų optimistiškų išvadų dėl 
eventualaus Maskvos nusistatymo pasikei
timo, kuris sudarytų palankesnes perspek
tyvas susitarimui būsimoje lapkričio mėn. 
Londone užsienio reikalų ministerlų kon
ferencijoje.

Atvirkščiai, reikia stebėtis Kremliaus 
politikos pastovumu, ramiu ir nenukryp
stančiu iš anksto užsibrėžtos linijos lai
kymusi, sustojant kada kliūtis atrodo per 
sunki, kad ją galima būtų peržengti, nu
duodant, kad ji visiškai neįdomauja, vė
liau grįžtant, išnaujo' patikrinant ir ban
dant ją apeiti, jei ji per tą laikotarpi ne
sumažėja.

Su Hitleriu ir prieš Hitlerį, su sąjungi
ninkais ir prieš juos, Stalino norima reali
zuoti per jėgą programa, lieka vis ta pati; 
jinai nepasikeitė, ir 
nis po žingsnio.

yra vykdoma žings-

/ APSUKRI
Vengrijoje (vykę 

naujausį epizodą, naujausi progresą. Reikia 
prisipažinti, kad komunizmas Vengrijoje 
neegzistavo. Belą Kūno palikti atsimini
mai atėmė vengrams norą pradėti eksperi
mentus iš naujo. Ir štai šiandieną komu
nizmas vėl yra krašto šeimininkas! Savai
me aišku, kad tokia metamorfoza būtų 
buvusi neįmanoma be rusų okupacinės ka
riuomenes. Bet pastaroji ir užpakalyje 
stovinti Maskvos vyriausybė stengiasi tie
sioginiai nesikišti. Viską atliko patys ven
grai, nepažeidžiant kitų akyse nei nepri
klausomybės, nei suverenumo. Operacija, 
kurios dėka, smulkiųjų ūkininkų partija, 
kuri turėjo žymią daugumą po eilės laips-

OPERACIJA 
rinkimai atvaizduoja

JT visuotinam susirinkimui prasidėjus
Brazilijos delegatas Osvaldo Aranha, 

kaip buvęs nepaprasto visuotino susirinki
mo Palestinos problemai spręsti pirminin
kas, atidarydamas dabartini susirinkimą, 
pareiškė, kad Jungtinės Tautos turinčios 
pasirinkti kuriuo keliu eiti: J taiką ar i 
karą. O New Yorko vyr. burmistras 
O’Dwyer savo pasveikinimo kalboje pabrėžė, 
kad žmonija „aistringai” laukianti teigiamų 
rezultatų. ..

Abi kalbos vaizdžiai parodo prislėgtą 
nuotaiką ir įtemptą atmosferą, kurioje susi
rinko, beveik 1000 delegatų iš 55 valstybių. 
Kodėl taip yra, dieną prieš tai Baltimoreje 
aiškino organizacijos generalinis sekreto
rius Trygve Lie. Jis tarp kitko sakė: „Jung
tinės Tautos kaip tik todėl negali išgydyti 
pasaulio, nes tarp didžiųjų valstybių yra 
nuomonių skirtumas.” Girdi, jų nesugebė
jimas susitarti dėl svarbiausių taikos su
tarčių punktų privedė prie tos liūdnos pa
dėties, kurioje šiandien atsidūrėmė. Ati
darymo išvakarėse, kalbėdamas New Yorke, 
JAV užsienio reikalų ministeris George C. 
Marshallis pabrėžė savo nepalūžtamą tikė
jimą l šviesesnę organizacijos ateiti, nu
rodydamas, kad JT statuto duotosios ga
limybės kovai su obstrukcija ir tarptau
tinių problemų sprendimui dar nėra išsem
tos. „JAV — tęsė Marshallis — nėra prin
cipiniai priešingos statuto pakeitimui. Vi
suotinam susirinkime visa savo galia ir pil
numa turi pasireikšti tautų moralinės 
ir politinės jėgos”.

Tie Marshallio žodžiai paaiškina ko gali
ma laukti iš dabartinio visuotino susirin
kimo, būtent, moralinio spaudimo. 
Ta pačia tema rašydamas „New York Ti
mes” skiltyje, žinoma amerikiečių žurna
listė Ann Mc Cermick nurodo, kad mora
linis spaudimas — pasaulio viešoji nuo
monė, šiandien vaidina tokią rolę, kad net 
Sovietų Sąjunga su ja skaitosi. Kad ji mie
lai pasinaudoja JT tribūna viešajai nuomo
nei savo naudai pakreipti — mes gerai ži
nome. Faktas, kad į New Yorką suvažiavo 
bent 20 užsienio reikalų ministerių, tą Ann 
Mc Cormmick teigimą patvirtina. Preziden
tas Trumanas, kalbėdamas Panamerikos 
konferencijos proga, stengėsi JT autoritetą 
pakelti, pažadėdamas, kad JAV išpildys sa
vo Įsipareigojimus statutui ir žiūrės, kad 
kiti jų nepamirštų. Kitaip sakant, jis aiš
kino: „Jūs tik nutarkite, o mes jau padary
sime”!

susirinkimas turi tik didelę mo- 
politinę jėgą. Todėl, kalbėdamas 

susirinkime, Marshallis pasiūlė tą 
jėgą daugiau išnaudoti negu iki 

pasiūlė sudaryti specialią komisi-

pri versta 
Įsitikinti, 
sąmoks-

riais būdais ji apeiti.
Tuo tarpu buvo įkurta speciali policija, 

kuriai vadovauja žinomas seklys J. Edgar 
Hoover, ir kuri turi kaip tik susekti prof, 
sąjungose pasislėpusius komunistus. Jos 
veikimas jau apsiėjo kraštui virš 6,000.000 
dolerių ir dar daugiau kainuos iki visų 
prof, sąjungų veikėjai bus galutinai „iš- 
skryninguoti“.

Kas gi bus toliau? Reuterio agentūros ben
dradarbis Peter Waring, kurio pranešimo 
mintimis mes pasinaudojome šiam repor
tažui, nurodo, kad, jei Federalinis Teismas 
atmestų prof, s-gų skundą dėl to nuostato 
tariamo prieštaravimo konstitucijai, labai 
galimas daiktas, jog tokį sprendimą sektų 
komunistų partijos JAV-bėse visiškas už
darymas. Turint galvoje dabartines Ameri
kos nuotaikas, toks žingsnis yra galimas.

Ypatingai amerikiečius sujaudino spe
cialios kvotos komisijos pranešimas apie 
1941 m. Allis-Chalmers įmonėse, prie Mil- 
wauke, įvykusi streiką, kuris užtruko 76 
dienas. Po 6 metus užtrukusios kvotos 
nustatyta, kad streiką sukurstė komunistai, 
kurie norėjo sukliudyti JAV pasiruošimus 
kąrui, ęes tuo laiku Sovietų S-ga dar tu
rėjo, nepuolimo paktą su Hitleriu. Peter 
Waring rašo: „Toks pranešimas šiandieną 
krašte, kuriame daug žmonių kalba apie 
.sekanti karą“ ir nėra jokios abejonės kas 
bus priešas, be abejo nelieka be pasekmių“. I yra vienos nuomonės. Kaip minėjome, vl-

suotinas 
ratinę ir 
pačiame 
moralinę 
šiol. Jis
ją iš. visų narių atstovų, kurį stovėtų lyg 
šalia Saugumo Tarybos. Komisijoje niekas 
neturėtų veto teisės. Jos nutarimai būtų 
daromi */> balsų dauguma. Žinoma skepti
kai gali tuojau prikišti, kad jei pats visuo
tinas susirinkimas teturi moralinės reikš
mės, tai ir jo komisija nedaugiau tereikš. Į 
tuos, iš pirmo žvilgsnio teisingus prie
kaištus, galima štai kaip atsikirsti. Komi
sija yra nuolatinis organas, kuris esant 
kokiai nors grėsmei taikai, ir Sšugumo 
Tarybai dėl nuomonių nevienodumo nega
lint veikti, gali tuojau sukelti viešąją pa
saulio nuomonę. Pagal Statuto 51 str. 
Kiekvienas narys gali visomis priemonėmis 
gintis. Jam taip pat gali padėti kiti na
riai. Todėl, jei pavyzdžiui paimsime Grai
kijos bylą, užpulto krašto vyriausybės, 
Saugumo Tarybos darbui pasibaigus fias
co, galėtų kreiptis į tą naują komisiją, ku
ri */» balsų dauguma galėtų tuojau para
ginti kitus narius paskubėti agresijos aukai 
pagalbon. Tuo atveju, JAV pagalba Grai
kijai turėtų didesnės moralinės reikšmės ir 
greičiausia susilauktų ir talkininkų. Toli
mesnės diskusijos tuo klausimu bus labai 
įdomios.

Tuo tarpu posėdžiauja pats visuotinas 
susirinkimas, kuris pats gali atlikti tas bū
simos komisijos funkcijas. Iš 62 būsimos 
dienotvarkės punktų įdomiausi ir svarbiausi 
yra šie: Graikijos byla, Palestinos proble
ma ir veto teisė.

Salia oficialių diskusijų, eis nevieši pri
vatūs pasitarimai. Paprastai seimuose at
stovai susiburia i grupes, partijas. Esant 
nuomonių skirtumui ne kitaip bus, ir jau 
yra, pasaulio seime — JT visuotiname su
sirinkime. JAV buvo pirmasis narys, kuris 
per Panamerikos konferenciją pradėjo or
ganizuoti savo tampresnę -grupę, kurią ga
lėtų pastatyti prieš vadinamą Rytų bloką, 
la grupė, berenkant pirmininką, 
obsoliučią balsų daugumą. Tačiau 
mams įvykdyti reikalinga */» balsų 
ma.

subūrė 
nutari- 
daugu-

šeimos

Visuotinas susirinkimas yra lyg pasaulio 
seimas, kur kiekvienas narys gali daug 
kalbėti, tačiau kuris neturi jokio organo, 
sugebančio Įvykdyti tokio seimo nutari
mus. Vienintelė su didesne galia JT insti
tucija — Saugumo Taryba tik tada gali 
sėkmingai veikti, jei didžiosios valstybės

• niuotų spaudimų, pamažu buvo
• susiskaldyti, nustoti savo vadų, 
; kad pastarieji ruošė baudžiamus 
. lūs ir galų gale prisijungti prie savo prie- 
i šų-yra tikras savo rūšies šedevras.

Piktos dvasios if režimo priešai, ameri
kiečių žurnalistai sako, kad rugpiūčio 31 
dienos rinkimai buvo ciniškai sufalsifi
kuoti ir Dominique Auclėres mums pasa
koja istorijas apie sunkvežimius iš kurių 
išlipdavb vyrai ir pripildydavo rinkimines 
urnas dideliais kiekiais neabejojamo le
galumo „mėlynų lapelių“. Buvo taip pat 
ministerių, kurie nenorėjo dengti savo auto 
ritėtu, jų nuomone, neteisėtus manevrus.

Bet ar 
stebėtojų 
zultatus? 
laisvi ir 
faktu, kad komunistai tegavo tiktai 22’/o 
balsų ir, kad opozicija galėjo pasireikšti ir 
patiekti rinkimams net 5 sąrašus. Tenka 
tiktai žavėtis didžiausiu apsukrumu tų ne
paprastų strategų, kurie taip gražiai su
tvarkė ši reikalą. Perdidelis komunistų 
gautų balsų kiekis atrodytų įtartinu. Tik
tai kietakakčiai naciai prisiskirdavo sau 
per plebiscitus po 98 % balsų; tuo tarpu 
kai 22 % sudaro galimą proporciją, atro
dančią visiškai padoriai. Nieko nereiškia, 
kad tie 22°/o vadovauja vyriausybinę koa
liciją, kurioje jie sudaro stipriausią par
tiją ir laiko visus valdymo vairus. Kas 
liečia opozicija-ji tebėra, kaip kokia flgu- 
rantų trupė, ir duoda tam tikrą rūšį alibi; 
be to, ji nėra pavojinga, nes visi tie ele
mentai, kurių reikėjo bijoti, buvo vienas 
po kito išskirti. Tikroji opozicijos partija, 
tai buvo laisvės partija, tačiau ji buvo pri
versta likviduotis ir jos vadas Sulyok pa
bėgo.

. Tas pats Solyokas aprašo, viename Vie
noje su amerikiečių licenzija išeinančiame 
laikraštyje, savo pabėgimo aplinkybes ir 
jo atpasakojimas rodo tikrąjį vaizdą to, 
kas dedasi Vengrijoje po rafinuotos hipo- 
krizijos skraiste.

,Aš paklausiau, sako jis, ministerie pir
mininko Dlnnyeso, ar aš galiu gyventi ne
persekiojamas Vengrijoje. yJis man atsakė, 
kad tai nepriklauso paskutinėje eilėje nuo 
jo ir kad jam reikėtų pirma pasitarti tuo 
reikalu su komunistų partijos generaliniu 
sekretoriumi Rakosi ir Rusijos ambasodo- 
riumi Puškinu. Iš savo pusės Jis man pa
tarė išvykti nekuriam laikui atostogų t 
užsieni ir net žadėjo man duoti pasą. Bet 
kadangi paso gavimas užtruko, aš ji pa
reikalavau iš vidaus reikalų ministerio, ku
ris yra komunistas. Sis man tiesiog atsa
kė, kad jis būtų didžiausias kvailys visoje 
Vengrijoje, jei man išduotų pasą.“ Aišku, * 
kad po tokio pasikalbėjimo Sulyoka nieko 
nelaukdamas, kuo greičiausiai spruko l 
užsieni.

Štai kokia yra tikroji situacija Vengri
joje. Maždaug tokia pat yra ir Bulgarijo
je, kur opozicijos vadas Nikalojus Pet- 
kovas, gal but, rytoj bus nužudytas. Tokia 
pat ir Rumunijoje, kur ūkininkų partijos 
vadas Julius Maniu yra suimtas ir laukia 
teismo. Tokia pat yra ir Lenkijoje. Tokia 
pat bus Austrijoje arba Graikijoje, jei są
jungininkai; kurie nukariavo Hitlerį, ne- 
budės, kad išsaugoti Europos laisves . . .

Būtų labai naivu tikėti, kad Kremlius 
pribijodamas amerikiečių atsisakytų nuo 
savo projektų. Jis laukia tiktai, kada su- 
silpnės budrumas Amerikos arba Anglį-, 
jos. Jis pasisavino Mazarinio obalsl: „Lai
kas ir aš.“ Kai kuriuos iš jų apskaičiavi
mų laikas jau pateisino, nes Anglija ran
dasi apimta sunkumų, kuri rizikuoja su
silpninti pastangas, kurias ji gali skirti ap
saugojimui labiausiai grasinamoms Euro
pos sritims. Dar truputis kantrybės, galvo
ja sau Sovietų Sąjungos vadovai, ir Ame
rika savo keliu susilauks krizės, kuri su
mažins jos norą kištis ne i savo reikalus .„

gali atsverti įvairūs protestai ir 
pareiškimai iš urnų išėjusius re- 
Įrodymas, kad rinkimai buvo 
teisėti yra aiškiai patvirtinami

Čia didele rolė vėl atiteks britų 
tautoms ir senajai Europai. Nuo tų vals
tybių vienokios ar kitokios orientacijos 
priklausys šio susirinkimo sėkmė. Jei joms 
nepasiseks subendrinti savo pažiūras ir 
suburti savo jėgas bendriems idealams 
siekti, pasaulis pasirinks kelią, kuris galų 
gale nuves prie kąro. Priešingu atveju, jei 
dauguma sugebės suderinti savo interesus ir 
tampriau suburti, ji galės be didesnės kata
strofos priversti nusilenkti sąvo idealams ir 
mažumą. V. Meškauskas.

PRAĖJĘS LAIKAS — PRARASTAS 
LAIKAS

Tokiose sąlygose, prieinama prie to, kad 
reikia savęs paklausti, ar sąjungininkai ne
padarė didelę klaidą, atidedant nepasi
sekusius balandžio mėnesio pasitarimus su 
Rusija iki ateinančio lapkričio mėn. Jie 
tikėjosi, kad šis laikotarpis leis Rusijai 
rasti kelią susitarimui. Tačiau iki šiol nie
kas nerodo, kad Kremliaus ūpas būtų suš- 
velnėjęs. Atvirkščiai, visi reiškiniai rodo, 
kad Stalino Rusija su nepaprasta Ištverme 
ir pastovumu žengia prie savo užsibrėžto 
tikslo.

Kiekvienu atveju būtina, kad šis lapkri
čio terminas būtų paskutinis, o ne reik
štų atidėliojimus paskutiniųjų diskusijų ir 
galutinų nutarimų. Praėjęs laikas buvo 
prarastas laikas. Tai geriausiai matosi iŠ 
Dunojaus ir Balkanų valstybėse įvykusios 
evoliucijos. Niekas negali daryti priekaiš
to dėl anglosaksų iniciatyvos, kurios jie 
turėjo griebtis savo okupacinėse zonose Vo
kietijoje tam, kad neatsidurtų prispausti 
prie sienos.

Jei Londono konferencija nepasisektų, 
savo keliu, būtų beprasmis reikalas, dar 
kartą atidėlioti vėlesniam laikui būsimojo 
susitarimo miražą.

Penelopo burės Ir Sisifo uola yra per
daug gerai žinomi mitai ir savaime pasi«< 
žymi savo gražbylyste. Nėra jokio reikalo 
tenai dar ko nors pridėtL

Iš „Le Figaro“ vertė
Vladas Rekyvaa.
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Paryžius vėl gyvena normalių laikų gyvenimą
1. PASIKALBĖJIMAI TRAUKINYJE

Po ilgų ir painių dokumentų išdavimo 
ceremonijų, per Svarcvaldo kalnus iške
liavau, | Baden Badeną, kad galėčiau pa
siekti Paryžių, šios kelionės tikslą. Prisi
pažinsiu, kad jau senai turėjau norą ten 
atsidurti ir sumegzti tampresnius ryšius 
ateičiai, bet suprantamas DP gyvenimas tai 
neleido padaryti. Vienok, vieną kartą ir 
man laimė nusišypsojo.

Šiandieninė kelionė Vokietijos geležinke
liais, kiekvienam kelaiviui, kad ir keliau
jančiam nedidelį kelią, sudaro nemažai rū
pesčių. Vis dar turi nugąstauti, kad ne
tektų visą kelią stovėti ant vienos kojos. 
Ir Paryžiun keliaujant tie nugastavimai 
turėjo realios reikšmės. Pasirodo, kad no
rint tikrai traukinyje gauti sėdimą vietą, 

* reikia geležinkelio bilietą iš anksto užsi
sakyti. Mano tai nebuvo padaryta ir todėl 
turėjau gerokai po vagonus pavaikščioti, 
kol vietą susiradau. Vėliau atsiradusieji ke
leiviai tos laimės jau neturėjo ir jie visą 
naktj vargo koridoriuose. Girdėjau juos 
kalbant, kad kelionė Paryžiun nepatinkanti. 
Pilnai būčiau jungęsis prie tos nuomonės

(Laiškai „Minties” redakcijai)

Žygiuodamas Paryžiaus gatvėmis kiek
vienu paros laiku sutiksi nepaprastai daug 
užsieniečių. Ir, tur būt, jų niekur tiek daug 
nėra kaip šiame, šaunios išvaizdos, mieste. 
Viso pasaulio rasės ir giminės čia rado 

„ . ___ ,, — ______ .. __ prieglaudą. Čia visais laikais rado prieg-
tų. Ypač tai pastebėsi šventą dieną, kada ' laudą politiniai bėgliai, tik dabar Pary- 
gatvėse pasirodo poilsiaudama minia. Ma-j žius šiuo atžvilgiu kiek kitoks. JTur būt, ir 

jam jau pakankamai įgriso svečiai iš prie
vartos. Man buvo įdomu patirti, kaip pran
cūzai žiūri i užseniečius. Pasirodo, kad ir

vienodai skoninga ir patrauklu. Bet jei už
suksi | viešbučius turtingųjų kvartaluose ir 
vadinamajam lotynų kvartale, tuoj pama
tysi nemažą skirtumą. Čia bus mažiau 
liuksuso, bus daugiau nešvaros, matysi 
daugiau gyventojų iš Afrikos ir rytų tau-

gaivesc pasirouo punsiauaama minia. ma-. 
dos visad daugiau turtingųjų privilegija, j 
Ir todėl turtingųjų rajonuose šventą dieną 
pastebėsi, kad ir šiam pokariniam laike,1 ....... , ________ _ ..
Paryžiuje mados eina pilnu tempu. Mote- j prancūzai juos tiek mėgsta, kiek jie atveža 
rims čia būtų daug ko stebėti ir apie' daug

jei būčiau atsidūręs panašioje padėtyje. Bet' geroj nuotaikoj, niekad nepabėgsi nuo res- 
tnano patogi vieta vagone man leido, nors toranų ir restoranėlių. Jei buvo skaičiuo- 
ir pėr traukinio langą, stebėti Prancūzijos (jama, kad Viena turėjo 2000 kavinių, tai 
laukų, kaimų ir miestelių vaizdus.

Kiekvienas keleivis, kad ir giliau esmės

rims čia būtų daug ko stebėti ir apie' daug' pinigą. Neturtingas užsienietis čia labai 
ką kalbėti ,bet vyriška giminė šiuo atveju,' nesvetingai priimamas ir įsikūrimo sąlygos 
kaip ir nejautri tokiam reikalui.

Eidamas Paryžiaus gatvėmis ant kiek-1 dėdami po svetinius kraštus ir miestus, 
vieno kampo rasi ištaigingiausias kvepalų kada neturėjom bėdų,, galvojom, kad tik 
ir gėrimų krautuves. Jei nuo vienos i*e vieni mandagūs ir fiaslaugūs. Aš gerai 
krautuvės pagundų išsisuksi, tai nesi' prisimenu visus tuos mano draugus, kurie 
tikras, kad antra tavęs nenugalės, buvo gyvenę Vienoje, kada jie pasakodavo,
Juokdariai ir pasakoja, kad tos krautuvės kad ten visi žmonės labai geri. O kai tie 
taip išdėstytos, jog žmogaus stiprybė bū- patys mano prieteliai su tremtinio krepšiu 
, • ■■■■ r • . J. . • .(.U*. aJL \/>Ann>A ..A Va.l.A .r.AH.atų palaužta tr piniginė suploninta. _
gėrimų, ir kvepalų, tave, ypač moterišką gi
minę, dar persekios visokie moteriški reik
menys ir nauji madų išradimai. O jei bū^i

| gabai sunkinamos. Mes tik tais laikais va- 
' žinodami no svetinius kraštus ir mie

pasakyti, kad Paryžiuje, beveik kiekviena
me miesto kvartale labai lengvai gali su
tikti valkataujantį. Jei mums tai svarbu, tai 
nemažiau svarbu pažiūrėti ir į eilinį žmo
gų. O tas eilinis žmogus, nepasakysiu, kad 
įdomus. Viena jo gera savybė, kad jis1 
mėgsta laisvę ir jienori jokiems stabams1 beveik visi ten atsiradę karo aplinkybėse 
lankstytis, kaip tai labai dažnai darė ir lietuviai. Vieni iš jų jau išskrido, o kiti 
darys vokiečiai. Bet jo mentalitetas mūsų kruopščiai tvarkosi dokumentus ir laukia 
nežavi. Tai visai nepalyginsi su mūsų patogesnės progos. Kodėl taip yra? — gali 
krašto žmogumi. Jei mes būtume dar pagy- dažnas paklausti. Atsakyti nebūtų sunku, 
veną vieną ar kelius laisvus dešimtmečius, Užtenka tik priminti, kad prancūzai, nors 
mes galėjom su savo žmogumi drąsiai kon- jiems ir labai trūksta žmonių, iki šio laiko 
kuruoti su visomis tautomis. Tiesa, mes nieko nepadarė, kad sudarius nors mini- 
neturėjome nei daug genijų, bet neturėjome 1 malines padoraus Įsikūrimo sąlygas. Visi, 
nei daug valkataujančių. Gi mūsų žmonių Į kurie ten gyvena, skundžiasi, kad darbo 
bendrasis lygis buvo kur kas aukščiau pa- beveik neįmanoma gauti, kad jei darbą ko- 
šokęs iir mes juo galime pilnai didžiuotis. k| ir gauni, tai jis apmokamas labai mažo- 
DaI 1/a« If.M.' . —A f A. AA aa .A aAa aAa 1 A. I..J f aa A A «A I 1 A1A • t..*lMAA.l

yra galimybė Prancūzijoje įsikurti? Tai 
klausimas, kuris šiandien, tur būt, persekio
ja kiekvieną tremtini, tik žinoma vieną ' 
daugiau o kitą mažiau. I tą klausimą ne
lengva atsakyti. Bet viena aišku, kad iš 
Prancūzijos išskristi yra pakėlą sparnus

Paryžiuje jų dar daugiau. Visos jos puoš- 
1 mos visos turi klijentų ir visos nori ką 

nestudijavęs, iš pirmo žvilgsnio pasakys,! bors išgalvoti, kad *r antrą kartą į ją už- 
kad Prancūzijoje kur kas daugiau vietos/suktum- ° kai užsuki- <aj tada ir sumoki 
negu Vokietijoje. Visur gali pamatyti, kad ■ u* v*ską’ °> *ur būt, daugiausia už tai, kad 
žemė taip kruopščiai neišnaudojama, kad . restoranas galėtų'ir .
yra ir krūmokšniais apaugusių plotų, lau- . Publika>
kų keliai žymiai platesni, o kaip vienas man 
pasakė, net ir perplatūs. Tiesa, dabar; 
Prancūzija dar neturi ypatingų bėdų dėl 
apleistos žemės, kokią jie gyveno prieš an
trąjį pasaulini karą, nes daug gyventojų, 
karo pasėkose sau ramesnį gyvenimą rado 
kaimo aplinkumoje ir dabar ten tebesilaiko. 
Bet kai tik pagerės Prancūzijos ūkinė pa
dėtis, nė kiek nereikia stebėtis, kad vėl at
siras labai daug laisvos žemės. Juk Pran
cūzijoje yra nemažai provincijų, kur vie
nas trečdalis visų ūkių yra išnuomoti. O 
nuomininkas ūkyje sėdi tol, kol jam apsi
moka, arba dėl kurių kitų priežaščių yra 
patogiau gyventi kaime. Nereikia nė kiek 
abejoti, kad kaime po kelių metų pasida
rys vėl „sunku”, kaip tai buvo anksčiau ir 
prancūzai turės gerai pasidaiiyti iš kur 
gavus ūkininkų Nereikia būti pranašu, bet “ ^"YetežinėlTžda^os“- 
atejs eilei kraštų toks la.kas, kada jie gai-| Tarybiniu 6Rašytoiu Valdvboa 
lėsis, kad | DP buvo taip nerimtai žiūrėta. I 
Ir vienas iš tokių kraštų, greičiausia, bus 1 
Prancūzija. Ir jei šiandien į šį klausimą 
taip žiūrima, tai ir čia reikia ieškoji prie
žaščių bendrame Prancūzijos pokariniame

, kuri sudaro kiekvieno 
' didmiesčio daugumą, šiandieniniam laike 
, tokia pat skurdi, kaip ir kiekvienam Euro
pos mieste, kur dar neišgyventi karo sun
kumai. Uždarbiai labai maži o pragyveni
mas labai brangus. Ir jei šiandien nuolat 
Prancūzijoje eina streikai po streikų, tai 
juos ypatingai lengva kurstyti, nes sunki 
kova už kasdieninės duonos kąsnį čia eina 
visu įsitempimu. Kai palygini Prancūzijos 
uždarbius ir pragyvenimo išlaidas, 
dažnai gali susigalvoti, kaip gi 
gyventi. O vienok gyventi galima, 
kia suktis ir nesiduoti murkdomam.

galia atsidūrė Vienoje, jie pirmieji keikė vienie- 
I čius už jų nežmonišką materializmą. Ne- 
' kitaip šiandien ir Paryžiuje, bet nekitaip ir 

kituose miestuose, kurių svetingumo dar 
ant savo kailio nepatyrėm.

3. GENIJAI IR VALKATOS
Turėdamas laisvo laiko mėgau pasėdėti 

Paryžiaus miesto soduose ir gatvių suoliu
kuose. Apie Paryžių buvau nemažai skaitęs 
ir gerai žinojau, kad čia gali rasti visko, 
kas tik žemėje randama. Bet man buvo įdo
mu pasekti prancūziškąjį žmogų. Nepasa
kysiu, kad jis man būtų simpatiškas, įdo
mus. Bet tai eilinis žmogus. Vienok reikia 
pasakyti, kad yra keli prancūzai. Vieni iš 
jų yra pasiekę labai didelių laimėjimų me
ne, muzikoj, moksle. Tai Prancūzijos elitas, 
kuriuo pagrįtai galį didžiuotis ir iš kurių 
galima daug ko pasimokyti. Ir todėl nevel
tui mūsų valstybė visam savo nepriklauso
mo gyvenimo laikotarpyje nemažai mūsų 
jaunimo siųsdavo į Prancūziją {vairių meno 
ir mokslo šakų pastudijuoti. Bet Paražiuje, 
greta genijų visad labai daug sutiksi ir 
valkatų. Tai lyg ir dvi profesijos, kurios 
kažin kaip viena kitą mėgsta, viena nuo 
kitos lyg negali pabėgti. Todėl ir galima

tai labai 
galima 

tik rei-

Bet tai ir nereikia įrodinėti. Kas turi pro- ■ 
gų susidurti su užsieniečiais, jei tie užsie
niečiai pastabūs ir nuoširdūs, jie patys 
tuoj tai pastebi ir stebis. Tiesa, turėjome 
dar ir mes taisytinų dalykų, bet kas jų ne
turi. Ir jei vėl turėsim progos laisvai gy
venti, mes pasistengsim esamas spragas 
užlopę užimti sau prideramą vietą.

ne- 
sa- 
ga- 
To-

4. KAIP PRANCŪZIJOJE GYVENA 
MUSŲ TAUTIEČIAI?

Prancūzijoje nuo senesnių laikų yra įsi
kūrusių visa eilė lietuvių. Veni iš jų jau 
spėjo suprancūzėti, gi kiti .tebesilaiko lie
tuviuos kalbos. Niekas šiandien tiksliai 
negali pasakyti, kiek Prancūzijoje lietuvių 
yra, bet visokiais atvejais jų skaičius 
didelis. Čia nebuvo tokių sąlygų, kaip 
kysim Amerikoje, kur mūsų tautiečiai 
Įėjo bent materialiai padoriai įsikurti,
dėl ir turtingesnių lietuvių Prancūzijoje 
nėra. Visi jie darbininkų ir smulkių savi
ninkų kategorijoje. /

Karo aplinkybėse | Prancūziją taip pat 
pateko keli šimtai naujų lietuvių, kurie iš
sibarstė po visą kraštą ir lyg prapuolė. 
Tiesa, didesnės lietuvių kolonijos minimos 
tik Paryžiuje ir Strassburge. Bet jas nieku 
būdu negalima lyginti su lietuvių koloni
jomis, esančiomis Vokietijoje.

Mes labai dažnai gardime klausimą-ar

mis normomis, kad ir specialistu būnant 
ir įrodant savo sugebėjimus praktiškai, ne
gaunamas darbo leidimas, nors |monė tave 
ir norėtų samdyti. Ir kol tie reikalai nebus 
sutvarkyti, prancūzai, tur būt, tremtinių 
nevilios. Jei visos šios skylės būtų užlopy
tos, neabejotina, kad norinčių ten 
atsirastų. Bet čia žodis priklauso 
mums, bet prancūzams.

Dabar gyvenantieji Prancūzijoje 
verčiasi kaip kas išmano. Vieni, kurie turi 
šiokių tokių privilegijų, ypač kariavusieji 
prancūzų armijos, ar svetimšalių legiono 
eilėse, dirba smulkų darbą įstaigose ar 
įmonėse, o kurie tokių privilegijų neturi, 
verčiasi pripuolamais uždarbiais ir taip 
dienas siumia. Anksčiau lietuviai gaudavo 
BALF pašalpas, dabar tos pašalpos beveik 
išnyko. Vieni tik studentai, kad ir skurs- 
dami, dar gali šiaip taip išsilaikyti ir stu
dijuoti.

Paryžiaus lietuviai jokios jungiančios 
organizacijos neturi. Visus juos kaip ir 
jungia BALF skyrius ir vietinė lietuvių 
katalikų parapija, vadovaujama jėzuito Ku
biliaus. Mažiau ir daugiau tikintieji susi
renka | pamaldas, vieni su kitais pasimato, 
reikalus atlieka ir vėl sekančiai savaitei 
išsiskirsto. Paryžius didelis o lietuvių ma
ža. Tai lyg nematoma saujelė, paberta toift, 
didžiulėje žmonių masėje. B. Audra.

įsikūrti 
jau ne

lietuviai

IŠKREIPTAS TĖVYNĖS BALSAS
Pastaruoju laiku kartu su Vilniaus „Tie

sa” mus aplaukė naujas neprašytas svečias 
■ Lietuvos 

Tarybinių Rašytojų Valdybos specialiai 
D P skirtas propogandinis organas „Tė
vynės Balsas”. Pavadinimas, kaip matome, 
skambus, primenantis mūsų „Tėviškės 
Garsą”. Todėl ir laikraščio turiny norė
tųsi užtikti kitokių vėjų — tokių, kuriekeliUme prisikėlime. To prl.iMimo |«.s "„Mi Mal tremtinių £ 

lanai t%rtfloirtflfa t vmlzia ia» Drarti'n7iia i?rrtr_ * * *labai priešingai veikia ir Prancūzija išgy-i 
vena labai didelius vidujinius bandymus. I 
Vienos jėgos traukia | rytus ir graso rankas, paprastai pirmiausia 
Prancūzijai netekti savistovumo, gi kitos r’aus pavardės. Paieškokime ........—
jėgos tori likti ištikimos senosioms Pran- j redaktoriaus pavardė (Jonas Šimkus) nieko 
cūzijos - tradicijoms ir todėl pagalbos turi gero nežada. Taj tas pats žmogus, kuris 
ieškoti vakaruose. Šiandien tai pastebi ' jau bene ketvirtus metus „šviečia” mus 
kiekvienas stebėtojas ir drauge gali kon- savo sumenkusią, paliegusią „Tiesa” 
Btatuoti, kad Prancūzijos pakrypimas į ge
rėjimą jau atėjęs. Mes tik linkėtume, kad 
jis pastoviai augtų.

Šiomis mintimis mes traukinyje labai il
gai dalinomės su pačiais prancūzais, kol 
beveik visi klausimai buvo apkalbėti ir mes 
pradėjome snausti. O kai naujo ryto šviesa 
pradėjo veržtis pro traukinio langus, 
jau artėjome prie Paryžiaus.

Skaitytojas, paimdamas naują laikrašti | 
ieško redakto- 
ir mes. Deja,

mes

2. PARYŽIAUS GATVĖSE
Į Paryžių visais laikais buvo daug 

liaujančių piligrimų. Jei į šventąją žemę 
traukdavo vienais tikslais, tai J Paryžių ki
tais. Ir mūsų krašto eilinis, žmogus dar' 
anais carų laikais žinojo, kaip kaimynystėje 
gyvenantis dvarininkas beveik kasmet va
žiuodavo į Paryžių, tik nežinodavo, kad jis 
ten važiuodavo išleisti pinigus ir grįžti be
veik visada prasiskolihusiu. O Paryžius,-tur 
būt, savo garsą pirmiausia ir sukūrė tomis 
įstaigomis, kurios labai sumaniai sugeba 
ištuštinti piniginę.

Šiandieninis Paryžius labai skiriasi nuo 
daugelio pasaulio miestų, kur karas praėjo 
viską griaudamas ir naikindama. Ir per 
Paryžių karas ėjo, bet jis čia nepaliko jo
kių skaudžių pėdsakų. Miestas sveikas, 
žėri savo architektūriniais retai kur sutin
kamais paminklais ir pastatais. Ir kurin 
miesto kampan nepasisuksi, visur rasi daug 
ko žiūrėti ir tikrai naujo bei vertingo pa
matyti. Tai ir yra Paryžiaus viliojimas, 
kad kiekvienam miesto kampe gali rasti tai, 
ko nepamatysi jokiam kitam pasaulio mies
te. Lygiai gražūs turtingųjų kvartalai, ly
giai gražūs išoriniai kvartalai, kuriuos taip 
sumaniai aprašinėjo Balzakas ar Viktor 
Hugo. Jei palydovas, kuris nuolat tau aiš
kina, keliaujant per Paryžių, nekalbėtų ku
rta miesto kvartalan esi atsidūręs, nesusi- 
pnrfytum iš išorinių pastatų grožio. Visur

ke-

i — va
dinasi, tėra paprastas uniformos pakeiti
mas: vietoj rusiškos palaidinės redaktorius 
užsivilko stilizuotą tautinį drabuži, matyt/ 
tikėdamasis naująjame kostiume mums dau
giau patikti.

Kiekvieną maskaradą paprastai seka ata
tinkamas dekoracijų pakeitimas. Todėl ir 
drg. Šimkus išbraukė tradicini bolševikų 
spaudos šūkį ir vietoj jo dailininkui paliepė 
nupiešti Gedimino pilį. Juk ir pasakų vil-

kas mėgsta avinėlio kailiu dangstytis, bet 
jis vis dėlto vilku ir palieka. Nekitaip 
įvyko ir su naujuoju „Tėvynės Balsu”.

Savo tikslus redakcija bando nusakyti 
vedamajame, kuriam užuot įprastinių an
traščių — „Laikas nuimti derlių”, „Bolše
vikinių kadrų parengimas”, „Mirtis bur- 
žt fiziniams nacionalistams” ir pan. šį kar- 
ų duodamas paprastesnis pa' sdinimas — 

„L i'.uvos keliu” — atseit, vilkas bando 
avinėliu mekenti.

Ji siūlosi pasakyti teiąybę apie dabar
tinį Lietuvos gyvenimą, kartoja šimtą kar
tų girdėtą istoriją, kaip D P kadaise prie
varta buvo išvežtį iš Lietuvos, .pasidavė 
tamsių gaivalų propogandai, bijo grįžti į 
namus ir todėl skursta stovyklose, laukdami 
nežinomų sprendimų, kai tuo tarpu tarybi
nėj Lietuvoj gyvenimas eina normalia va
ga: dirbama, kuriama ir džiaugiamasi pa
siektais laimėjimais. Apie tikrąsias prie
žastis, dėl kurių mes, tremtiniai, negrįžtame 
namo, neprasitarta nei vienu žodžiu. Kitaip, 
žinoma, negalėjo ir būti, nes gi nepatogu 
Lietuvos Tarybinių Rašytojų Valdybai kal
bėti prieš savo darbdavius, kurių negailes
tinga rąnka net ir jiems, „nusipelniusiems”

ir dėl to neturinti jokio suprati- 
dabartini Lietuvos gyvenimą. Vi- 
priemonėmis jai trukdoma grįžti

apie žinių kraipymą ir jų aukš- 
apvertimą, negalima užmiršti to 
mus —t kiekvieną iš mūsų »—

Baltijos valstybės tarptautinėje politikoje
JAV vyriausybė, kaip žinoma, dar pri

pažįsta Baltijos valstybių pasiuntinius kaip 
šių valstybių atstovus. Bet tai vis tik ne
galėjo pašalinti kai kurių papročių Baltijos 
valstybių pasiuntinių padėtyje Vašingtono 
diplomatinio korpuso sluoksniuose. Palai
kant normalius santykius, kiekvienas nau
jai akredituotas pasiuntinys arba įgaliotas 
ministeris pasiunčia kitų valstybių pasiun
tiniams arba įgaliotiems ministeriams raš
tišką pranešimą apie akreditavimą. Su 
šitokiu pranešimu pasiuntinybės pradeda 
formalius savitarpio ryšius. Su Baltijos 
valstybėmis šitokius ryšius Vašingtone nė
ra užmezgę šių valstybių atstovai: Argen
tinos, Austrijos, Belgijos, Kanados, Kini
jos, Čekoslovakijos, Danijos, Egipto, Suo
mijos, Prancūzijos, D. Britanijos, Graiki
jos, Vengrijos, Islandijos, Italijos, Luksem- 
burgo, Olandijos, N. Zelandijos, Norvegi
jos, Lenkijos, Sovietų s-gos, Rumunijos, 
Ispanijos, Švedijos, Šveicarijos, Turkijos, 
P. Afrikos, Jugoslavijos.

Iš viso Vašingtone akredituoti 63 valsty
bių atstovai. Albanija, Bulgarija, Japonija 
ir Vokietija Vašingtone akredituotų atsto
vų neturi. Iš 63 valstybių atstovų, 28 nė
ra užmezgę formalių santykių su Baltijos 
valstybių pasiuntiniais. Jei dėl šitokio el
gesio iš Sovietų S-gos ir jos satelitų pusės 
nėra ko stebėtis, tai Britų imperijos ir 
Europos žemesniųjų valstybių laikysena

duoda pagrindo rimčiau pagalvoti. Tai dar 
patvirtina keli paskutinio meto įvykiai. 
Gauta žinių,, kad Šveicarijos vyriausybė 
šiomis dienomis perdavė rusams Latvijos 
pasiuntinybės namus Ženevoje.

Kanadoje Latvijos garbės konsulai, atro
do, nebepripažjstami už konsulus. Latvijos 
garbės' konsulas Toronte, dalyvaujant Ka
nados centraliniame imigracijos komitete, 
atstovavo ne kaip Latvijos konsulas, bet 
kaip Kanados pilietis — Latvijos sąlygų 
žinovas. Susirašinėjant su pasiuntinybėmis, 
jis nebe varto j a konsulo titulo.

Pietų ir centrinės Amerikos respublikos, 
priešingai ir toliau pritaria JAV nusistaty
mui ir nepripažįsta Baltijos valstybių 
įjungimo | Sov. Rusiją, bet ir toliau pripa
žįsta nepriklausomų Baltijos valstybių at
stovus. Yra galima, kad ir Argentina pa
keis savo nusistatymą' ir pripažins nepri
klausomus Baltijos valstybių atstovus. 
Kiekvienu atveju vakarų pusrutulio val
stybės šiuo metu parodo save tvirtesnėmis 
tautų teisių užtarėjomis prieš agresiją, nei 
Europos ir Britų Imperijos valstybės. No
risi tikėti, kad tai įvyksta ne dėl to, jog 
vakarų pusrutulį Iš abiejų pusių saugoja 
platūs vandenynai, bet daug kilnesnių tiks
lų dėlial, kurie senajame kontinente ne
gali pradėti veikti, nes jam nėra saugan
čių vandenynų.

(L. Z.)

rašytojams neatleidžia menkiausio nukry
pimo nuo generalinės linijos. Iš kitos pu
sės — redakcija supranta, kad vis dėlto 
vieno milijono D P atsisakymas grjžti | 
rytų Europos kraštus nėra toks jau pripuo
lamas dalykas, kuris galėtų įvykti be jo
kios priežasties. Todėl ji bando ieškoti 
tariamų priežaščių, kad tuo būdu nu
kreiptų dėmėsi nuo tikrosios.

Be abejo, lengviausia būtų visus D P 
apšaukti naciais. Tačiau ar patikės tuo pa
saulis, kada D P tarpe yra tūkstančiai išė
jusių iš nacinės Vokietijos koncentracinių 
stovyklų? „Tėvynės Balso” redakcija pasi
rinko gudresnį kelią: visi lietuviai DP - 
nekaltos nacių aukos, neturinčios savos 
nuomonės, nesugebančios laisvai sampro
tauti ir todėl lengvai pasiduodančios sau
jelės nesąžiningų žmonių liguistoms įtai
goms. Šita neprotaujanti D P masė esanti 
maitinama aukštyn kojomis apverstomis 
žiniomis 
mo apie 
šokiomis 
į namus.

Kalbant 
tyri kojom 
fakto, kad 
laisvai pasiekia tarybinė spauda, L y. „Tie
sa” — tokia, kokia ji Vilniuj išeina iš 
spaustuvės. Kitų žinių iš Lietuvos mes ne
gaunam. Negi tuo redakcija nori pati save 
apkaltinti („T. B.” ir „Tiesos” tas pats re
daktorius)? Dėl „Tiesos” nevykusio turinio 
taipogi neprotinga būtų kaltinti D P Mes 
nekalti, jeigu minėtas dienraštis, iš viso, 
nepanašus | dienraštį ir jeigu jame dažnai 
net menkiausio išsilavinimo D P. neberan
da ką skaityti, ko, pavyzdžiui, negalėtumėm 
pasakyti apie kitus — vakarų Europos ir 
Amerikos laikraščius.

Reikia turėti nemaža pilietinės drąsos 
mesti tokius neapgalvotus kaltinimus, kaip 
repatriacinės akcijos trukdymas — tuo la
biau, kad nei pats „T.B.” redaktorius, pa
galiau, netgi nei vienas lietuvių tarybinių 
rašytojų atstovas nej karto nesilankė D P 
stovyklose. Apie jas redakcija, atrodo, 
orientuojasi tik iš specialių tam reikalui 
savo darbdavių parūpintų pranešimų ir jai 
dėl to nežinoma, kad tremtiniai — priešin
gai „T.B.” tvirtinimams — dažnai spau
džiami repatrijuoti. Repatrijuojantiems tei
kiamos ypatingos privilegijos — išduoda
mas trijų mėnesių maisto davinys. Tą gali 
paliudyti visi, kurie patys savo akimis ma
tė D P stovyklas. Žinoma, būtų juokinga 
paprašyti „T.B.” redaktorių atvykti ir pa
čiam įsitikinti, kada iš anksto žinai, kad

takiems „vizitams” anapus geležinės uždan
gos retai, oi reta; išduodami leidimai ...

Savo nuomonę apie dabartini gyvenimą 
Lietuvoj tremtiniai susiformavo dar namie 
būdami, 1940—41 metais. Ir jeigu šiandien, 
po šešerių metų, mieliau pasirinkom mig
lotas perspektyvas D P stovyklose, ■ negu 
grįžimą anapus geležinės uždangos, kalti 
„T.B.” darbdaviai, per greit ir neatsargiai 
vienerių metų laikotarpy parodą savo ti
krąjį veidą. Dabar nieko nepadės nei gra- . 
žiausios kaukės, nei saldūs, medumi kve
piantieji žodžiai.

O kaip naiviai praskamba lietuviams 
tremtiniams metami redakcijos priekaištai, 
kuriais ji tariasi pasibelsianti | mūsų šir
dies gelmes:

„O jūs DP lietuviai, kaip šaka, nulaužta nuo 
sveiko žaliuojančio tautos medžio, džiūstate 
ir drebate belaukdami, kol kieno nors ranka 
patvėrusi jus |mes į kokią nors krosnį” ...

Taip, mes esame toji nelaiminga, likimo 
prievarta nulaužta, šaka nuo sveiko, ža
liuojančio tautos medžio. Tačiau mes ne- 
džiūstam ir nedrebam, kaip kad vaizduo
jasi „T.B.” redakcija. Mus ištikusi nenu
pelnyta skriauda padarė neĮtikėtiną stebuk
lą — nulaužtoji šaka ir toliau žaliuoja, 
krauna žiedlapius ir neša vaisių. Menas, 
literatūra ir mūsų tėvynės meilė tremtinio 
širdyje kalba už mus. Mintimis mes visada 
esame kartu su tuo žaliuojančiu tautos me
džiu ir mums ypatingai skaudu, kad mes, 
nulaužtoji šaka, nūnai turime palankesnes 
sąlygas žaliuoti, negu jis, tautos medis, 
nuolatinių šiaurės vėjų kamuojamas ir 
varginamas nudžiūvusių (tiesa, dar nenu- 
laužtųl) šakų, kurios geria jo gyvybės sy
vus ir bando kalbėti tautos vardu, nors jos 
pačios tautai seniai yra mirusios ...

Vyt Kastytis.

LATVIŲ PROFESORIUS TARPTAUTI
NIAME MENO IR FOLKLOROS 

KONGRESE

Tarptautinė meno ir folkloro* komisiją ( 

savo trečiąjį iš eilės kongresą, kuris įvyta 
š. m. spalių mėn. 1-5 3. <L, Paryžiuje, 

pakvietė ir latvių prof. K. KundzinĮ. Prof. 

Kundzinš yra tos komisijos narys-steigėjM 

ir yra paprašytas kongreso metu skaityti 

eilę paskaitų J. Puts, J
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Išvietmtu asmenų problemos sprendimas Austrijoje
(Mūsų specialaus bendradarbio)

klausimas Austrijoje (gavo kiek skir- 
vaizdą negu Vokietijoje. Austrija, 
nepriklausomas kraštas, turi žymiai

DP 
iingą 
kaipo 
daugiau įtakos į savo problemų sprendimą, 
be to, valstybės bendra padėtis ir rūpesčiai 
yra dalinai kitokį ir, gal būt, kiek lengvesni, 
negu Vokietijoje. DP klausimą, sprendžiant 
pirmiausia reikia atsižvelgti' į Austrijos 
gyventojų judėjimą. Prieš karą, (1939 m.) 
Austrijoj buvo 6.652.720 gyventojų, dabar 
jų priskaitoma virš 7 milijonų, atseit, karo 
metu gyventojų skaičius padidėjo 400.000 
asmenų. Šį prieauglį tačiau sudarė'sve
timšaliai, kurie karo metu atsidūrė Austri
joje ir dabar nenori ar negali grįžto namo. 
Tikrųjų Austrijos gyventojų skaičius ne
padidėjo ir liko 1939 metų lygyje, t. y. apie 
6,7 milijono žmonių (350.000 karo aukų 
atafnka panašaus dydžio gyventojų prie
st glius).

Austrijoje tad nėra jaučiamas gyventojų 
pripildymas i? nėra milijoninių pabėgėlei 
ir ižtremtųjų masės, kaip VoVetib e. Prie
šingai, Aus'rijos ūkyję ‘aučiamai aiškus 
dribo jėgos trūkumas; nrjm?nė ir žemės 
ūkis negali pasiekti normalaus produkty
vumo, kadangi nėra laisvų darbininkų ir 
tenka samdyti sezoninę darbo jėgą iš už
sienio. Tas faktas turi didelės įtakos DP 
problemą sprendžiant.

Išvidinių asmenų masė yra palyginamai 
didelė. Visoj Austrijoj priskaitoma dabarti
niu metu virš 0,5 milijono žmonių, kurie 
karo metu čionais atvyko ir apsigyveno. į 
tą skaičių įeina 
„Volksdeutsche”, 
jos, Jugoslavijos 
Čekoslovakijos,
300.000. Jų padėtis ir santykiai su austrų 
gyventojais yra žymiai skirtingi, negu vi
sų kitų užsieniečių. Nors jie įstatymo at
žvilgio yra lygiai tokie pat 
čiai ir DP, kaip 
šaliai, tačiau vargu 
pavadinti užsieniečiais, 
kurie neturi Austrijos 
„Altoesterreicher”;
Vengrijoje, Jugoslavijoje ir 
Slovakijoje ėjo iš Austrijos 
čiai, gyvenę tuose kraštuose 
kilmės. Kraujo, kalbos, papročių ir menta
liteto atžvilgiu yra jie su austrais labai 
susigiminiavę ir todėl jiems artimi. Visi 
tie vad. „Altoesterreicher” pasirodė labai 
darbštūs ir geri amatininkai ir specialistai, 
jie greit įsijungė į krašto ūkį ir išlygino 
darbo jėgos spragą, kuri dėl karo nuostolių 
pasireiškė Austrijos ūkyje. Be to, jie rado 
čia sau palankią dvasią ir kultūrinę at
mosferą, savo kalba ir papročiais, ir suge
bėjo įgauti vietinių gyventojų pasitikė
jimą. Visų tų faktų įtakoje pasireiškia 
Austrijoje stipri tendencija tą „išvietintų 
asmenų” masę Austrijoje palikti ir suteikti 
jiems pilnas pilietybės teises. Tą mintį at
stovauja abi didžiosios politinės parti-

pirmoje eilėje taip vad. 
t. y. vokiečiai iš Vengri- 
ir dalinai Rumunijos ir 
kurių priskaitoma virš

užsienie-
kiti svetim-ir

ar begalima juos 
Jie yra austrai, 

pilietybės, t. vad.
vokiška kolonizacija 

dalinai Ceko- 
ir visj vokie- 
yra austriškos

jos (katalikai ir socialistai) Austrijos vy
riausybė ir vakariniai alianfai; priešingi 
tam projektui yra (ik rusai, kurie mato ta
me nacistinių tendencijų stiprinimą, kadan
gi visi „Volksdeutsche” yra pasireiškę kaip 
apsisprendę naciai.

Visai skirtingoje padėtyje yra kiti užsie
niečiai, tai yra visi nevokiškai kalbantieji 
svetimšaliai. Jų yra Austrijoj dabartiniu 
metu apie 150.000. Jie daugumoje atvėjų 
(90%) irgi yra įsijungę į darbo procesą ir 
atlieka svarbią funkciją Austrijos ūkyje. 
Taip pat visi lageriuose gyveną turi aus
trams dirbti ir priklauso austrų darbo 
įstaigoms, kurios gali jų darbo jėgą alian- 
tams tarpininkaujant laisvai disponuoti. 
Tačiau nežiūrint tų visų užsieniečių darbo 
įnašo svarbumo Austrijos ūkyje, jie nėra 
pageidaujami ir Austrijos vyriausybė ne
daro jokių žygių juos čia ilgesniam laikui 
apgyvendinti. Svetima, kalba, kultūra ir pa
pročiai atbaido austrus nuo užsieniečių, be 
to, jie susidarė sau klaidingą nuomonę, 
kad tie užsieniečiai yra palinkę į krimina
listiką, jie esą „fašistai”, nenori dirbti, po
litikuoja ir tt. Prisideda čia taip pat vo
kiečiams charakteringa neapykanta sveti
moms tautoms, kurį karo metu dar daugiau 
paaštrėjo ir iki šio laiko dar nėra užmiršta. 
Visų tų faktų akivaizdoje nėra vilties ir 
jokio tikslo visai DP masei Austri
joj likti. Ypatingai betikslis pasi
likimas būtų inteligentams ir ^įvai
riems specialistams, kurie pageidaujamo 
darbo savo specialybėje negauna, gi likti 
ir dirbti juodą darbą, net paprastiems 
darbininkams, čia neapsimoka, nes jis yra 
blogai apmokamas ir neduoda jokių eg
zistencijos galimybių bei vilčių. Vienintelė 
tad išeitis yra emigracija.

Dvejų metų laukimas ir 
gracijos galimybės baigiasi, 
sąrą jau prasidėjo platesnė 
ja iš Austrijos. Pirmoje eilėje pajudėjo 
anglų ir amerikiečių zonos. Kolkas išvyks
tama į Angliją, Prancūziją, Venecuelą, Bra- 
zilią ir Kanadą. Artimiausiu laiku laukiama 
atvykstant kitų P. Amerikos kraštų komi
sijų, kurios verbuos emigrantus 
Sunku kolkas nustatyti tikslų, 
skaičių, kadangi procesas dar 
baigęs ir nuolat austrų spaudoj 
džiaugstno žinutės „DPs. wander® aus.” 
Kai kurie lageriai yra jau visai aptuštėję, 
kiti gi in corpore pasinešę išvykti kuo 
greičiausiai.

Mus daugiausia domina mūsų tautiečių 
likimas. Iki šiol Austrijoj gyveno apie 1600 
lietuvių tremtinių: 200 Vorarlberge, 
Tirolyje, 800 amerikiečių zonoje, apie 
anglų zonoje ir 60 Vienoje. Gyvenimo 
lygos Austrijoj yra žymiai sunkesnės 
gu Vokietijoje, tiek materialiniu, tiek mo
raliniu atžvilgiu. Tautiečiai Tirolyje ir 
Vorarlberge gyvena daugumoje privačiai ir 
vienu ar kitu būdu yra įsijungę į darbo

neaiškios emi- 
Sių metų va- 
DP emigraci-

i jų šalis, 
išvykusių 

nėra pasi- 
užtinkamos

200 
400 
są- 
ne-

PROTESTUOJA PRIES AUKŠTAS 
MAISTO NORMAS DP DARBININKAMS 

ANGLIJOJE
Prieš nepaprastai aukštas maisto nor

mas 300 savanoriams darbininkams, buvu
siems DP, anglų maitinimo ministeriui ir 
savo apygardos darbo partijos atstovui par
lamente įteikė protestą Utoksetcrio maisto 
kontrolės komitetas, Stefordshire, kaip 
praneša „Daily Mail". Šie darbininkai, pa
gal tautybę ukrainiečiai, latviai, lietuviai 
ir estai, per savaitę gauna mėsos normą 
už 3 šilingus ir 9,5 pensų, tuo tarpu nor
malus vartotojas gali pirkti tik už 1 šilingą 
Ir 2 pensus. Taip pat jie gauna dvigubą 
sūrio normą ir 75% daugiau taukų. Už
sienio darbininkai esą patalpinti žemės 
ūkio darbininkų stovykloje prie Utoksetc
rio ir dirba ūkiuose.

Komiteto proteste nurodyta, jog šitoks 
specialių normų paskyrimas sudaro rūpes
čių. Pagal komiteto nucenonę, reikalinga 
pagrindinių maisto produktų atsargas tei
singai paskirstyti.

Paskirstymas tarp anglų vartotojų prieš 
karą, 1945 metais ir dabar gaunamų pa
grindinių maisto produktų normos, atrodo 
maždaug šitaip, apskaičiuotos gramais:

Rarinas ir taukai, bet mėsa suprantama 
visų rūšių kartu.

Iš šios lentelės, kuri paimta iš anglų 
šaltinių, nuloti, kad tik mėsos, taukų, cuk
raus ir kiaušinių aprūpinimas nėra pasie
kęs prieškarinio lygio, tuo tarpu miltų, uo
gienės, sūrio Ir pieno anglų vartotojas dabar 

Rauna daugiau kaip prieš karą. Iš lentelė: 
dar matosi, kad nuo 1945 m. kai kuri: 
produktai net sumažėję.

(Latvija Nr. 87)

Produktai Prieš karą 1945 m Dabar
Mėsa........... 912 781 849
Bekonas, kumpis 239 145 131
Taukai 372 310 295
Miltai 1704 2099 1974
Uogienė 83 108 114
Sūris 77 82 85
Cukrus 960 648 682
Kiaušiniai 190 105 111
Pienas (Ltr.) 15 2,2 2.2

Prie taukų priskaitytas sviestasi, mar-

■ procesą. Jie gauna normalias austriškas 
maisto korteles; jokių 
UNRRA jau nuo 1946 
šelpia. Kiekvienas turi 
sau išmano, visi tad 
jau nuo pat pradžios.
iš šalies — tai kuklios BALF maisto ir 
drabužių suintos, kurios karts nuo karto 
pasiekia Austriją. Tautiečiai, gyveną anglų 
ir amerikiečių zonose yra susitelkę keliose 
stovyklose, kur gauna pastogę ir maistą, 
bet už tai turi1 mokėti mėnesinį mokestį ir 
privalomai dirbti aliantų ar austrų ūkyje. 
Nedirbantieji šalinami iš lagerio ir ne
gauna taip pat austriškų maisto kortelių.

Pragyvenimas Austrijoje yra žymiai 
brangesnis, negu Vokietijoje. Racionalizuo
tų prekių kainos pakilo nuo 1945 m. gegu
žės mėn. vidutiniai 120—150%, neraciona
lizuotų prekių kainos nusistato pagal pa
siūlas ir paklausas, atseit, juodos rinkos 
kainos. Atlyginimai pakilo tik 50—80%. 
Skirtumas tarp oficialiųjų ir juodųjų kai
nų nuolatos mažėja ir dabartiniu metu juo
dos 
yra 
tuo 
mas

priedų iš aliantų ir 
metų pavasario ne- 
rūpintis savim kaip 
yra „išskrininguoti” 

Vienintelė parama

kainos maisto ir suvartojimo prekėms 
tik 4 kartus didesnės negu oficialios, 
tarpu kai karo pabaigoje šis skirtu- 
buvo milžiniškas. Kadangi Austrijos

; ūkyje reiškiasi aiškios infliacijos tenden- 
• cijos, gyvenimo sąlygos pabėgėliams kol- 
■ kas dar nėra beviltiškos ir dar galima 
i vargingai vegetuoti.

Austrijoj viešpataujančios nuotaikos už
sieniečių atžvilgiu daugiau juos slegia, ne
gu materialiniai sunkumai. Kadangi austrai 
turi daug spaudos laisvės, gali jie aštriau 
ir dažniau DP klausimą nagrinėti. Jų 
bendros nuomonės yra mums visiems ži
nomos, jos nė kiek nesiskiria nuo visų vo
kiečių nuomonės tuo atžvilgiu. Austrų 
vienintelis noras yra kuo greičiausiai atsi
kratyti visais užsieniečiais.

Nenuostabu tad, kad tose gyvenimo sąly
gose pasireiškia aiškus noras kuo grei
čiausiai išvykti ir susirasti sau pastovią ir 
pakenčiamą egzistenciją. Pasitaikius pir
mai progai mūsų tautiečiai sukruto. Pir
moji pajudėjo anglų zona, jį aptuštėjo 
beveik visai, — dauguma išvyko į Didžiąją 
Britaniją žemės ūkio ir pramonės darbams. 
Amerikiečių zonoje tautiečių skaičius su
mažėjo iki pusės. Iš Glasenbacho lagerio 
(prie Salzburgo) virš 100 lietuvių užsirašė 
ir gavo vizas išvykti į Venezuelą, iš Riedo 
lagerio daug išvažiavo į .Angliją ir Kana
dą. Kolkas dar liko privačiai gyvenantieji ;

• ir, maža saujelė, kurie yra pasiryžę Austri
joj likti nuolatos. Išvykusių į USA yra 
maža. Čia taikomi tie patys nuostatai, kaip 
ir Vokietijoje. Prancūzų zona tebesėdi vie
toje. Iki šiol tik pavieniai išvyko į Brazi
liją; jie yra, kaip iš jų laiškų galima 
spręsti, kolkas patenkinti savo likimu. 
Prancūzų zonoje nėra dar buvę jokių emi
gracinių komisijų, galima tik vykti į Pran
cūziją žemės ūkio darbams, iš lietuvių ta
čiau vykti norinčių yra mažai.

Nedidelė Austrijos lietuvių kolonija aiš
kiai tirpsta ir sklaidosi; reikia laukti, kad 
mūsų kolonija artimiausiu laiku dar dau
giau sumažės ir Austrijoj paliks visai ma
žas lietuvių skaičius. Sklaidomės ir emi- 
gruojam į užjūrius, kadangi gyvenimas la
geriuose darosi jau nebeįmanomas, gi ga
limybės įsikurti ir susirasti sau palankią 
egzistenciją esamame krašte yra labai ma
žos. Teks tad atsisveikinti su kraštu, kuris 
trejus metus buvo suteikęs mums pastogę 
ir šiokią tokią vegetaciją. Atsisveikinimas 
tačiau nėra liūdnas, tiek išvykstantiems, 
tiek šeimininkams. Išvažiuojantieji džiau
giasi apleisdami šį ūkinio marazmo kraš
tą, ^austrai džiaugiasi, kad išvyksta „nepa
geidaujami” užsieniečiai. Dr. J. B.

MUS KVIEČIA PRANCŪZIJA
Šiomis dienomis Hanau lietuvių stovyk

loje lankėsi prancūzų delegacija, kurios 
tikslas laisvu noru verbuoti darbininkus į 
Prancūziją anglių kasimo darbams. Delega
ciją sudarė: Mr. DROSSART - Darbo Mi
nisterijos atstovas, Itn. Marzon - ryšių ka
rininkas ir kalnų inžinierius Kremer.

Delegacijos vadovas, gausiame hanavie- 
čių DP susirinkime padarė pranešimą apie 
darbo sąlygas anglių kasyklose ir pragy
venimo galimumus pačioje Prancūzijoje.

Delegacijos teigimu, visi DP nuo 18 iki 
35 išimtinais atvejais iki 38 metų amžiaus 
(vyrai), sveiki ir pajėgūs anglių kasimo 
darbams, laisvu noru gali vykti į Prancū
ziją. Darbas, pabrėžė delegacija, tik anglių 
kasyklose.

Prancūzijoje angliakasiai esą geriausiai 
aprūpinami ir šiandien šios rūšies darbi
ninkai pragyventi gali gerai. Per mėnesį 
angliakasys pradžioje (pradinis atlygini
mas) gaus netto (po visų atskaitymų) 8000 
frankų, nemokamą butą ir kurui nuo 4 iki 
6 to. anglies metams. Sutartys sudaromos 1 
metams ir išduodama užsieniečiams darbo 
kortelė. Po melų kiekvienas angliakasys 
gali sutartį atnaujinti ir darbo kortelę pra
tęsti, arba, jeigu anglies kasyklose darbas 
nebepatiks, gali susirasti kitą darbą. Po 5 
metų gyvenimo Prancūzijoje, kiekvienas 
galėsiąs prašyti ir turės teisę gauti Pran
cūzijos pilietybę.

Kiekvienas darbininkas prilyginamas 
prancūzų darbininkui ir jis pagal veikian
čius socialinės globos įstatymus turi teisę

gauti pirmumo (suprantama už darbą) pre
mijas, priedus šeimos nariams, nedarbin
gumo ir senatvės pensijas ir pilną socia
linį draudimą. Po dviejų mėnesių, kiek
vienas turės teisę atsigabenti savo šeimas, 
gi jų greitesniam pergabenimui padės dar
boviečių administracija. Oi šeimos nariai, 
jeigu jie yra darbingi, galės Prancūzijoje 
darbą pasirinkti pagal savo profesijas. 
Angliakasiams darbo sutartys yra priva
lomos ir jie jų nutraukti negalės. Prieš pa
skiriant į anglių kasyklas ir priimant dar
bininkus į Prancūziją, būsią stropiai pran
cūzų gydytojų patikrinta darbininkų svei
kata ir tiksliai nustatyta, ar darbininkas 
pajėgs angliakasio darbą dirbti. Nepajė
giančių nebūsią visai įsileista ir dėl to vė
liau sutarčių pildymas būsiąs privalomas. 
Oi dėl pač:ių darbo sąlygų kasyklose nerėi- 
kia abejoti, nes bus stengiamasi darbo są
lygas sudaryti pakenčiamas ir geras, kad 
tuo darbininkai būtų patenkinti. Jeigu po to, 
jau dirbant, darbininkas netektų sveikatos, 
tada toks būsiąs pervestas į kitą darbą, ar
ba net mokama pensija, tačiau į Vokietija 
nebūsią sugrąžinti.

Dirbti teksią Lotaringijos kasyklose, ku
riose darbas vyksta nuo 200 iki 1200 metrų 
požemyje. Temperatūra esanti nuo 18 iki 25 
laipsnių, kas lengvai dirbančiųjų pakeliama. 
Ta proga delegacija pareiškė, kad vieno 
asmens pragyvenimas kantinuose 1 dienai 
atsieinąs apie 125 fr. Vaizdingumo dėlial 
pranešė kiek gauna civiliai ir angliakasiai 
maisto būtent: *

Į paklausimus, ar iš Prancūzijos būsią 
galima išvykti kitur ir ar būsią galima iš
sivežti pinigus, delegacija atsakė, kad Pran
cūzija nėra kalėjimas ir po metų laiko esą 
galėsią išvykti kur norės, tačiau dėl va
liutos išvežimo teksią reikalus išsiaiškinti 
išvykstant finansiniuose sluoksniuose, tuo 
tarpu vyraują nuostatai užsienin išvežti va
liutą draudžia.

Baigiant gausius paklausimus ir paaiš
kinimus, delegacija pareiškė, kad norintieji 
vykti j Prancūziją būsią per Karlsruhe ne
delsiant išsiunčiami. Registruotis vietos ko
mitete.

Baigiant tenka pažymėti, kad kada buvo 
paprašyta leisti iš DP tarpo pasiųsti atsto- 
vus susipažinti su Prancūzijos anglių kasyk
lomis ir priminta Belgijos atsinešimas l 
nuvykusius angliakasius, tai delegacija pa
reiškė, kad jiems nerūpi kur kas dedasi 
tačiau į Prancūziją tokia delegacija nebū
sianti įsileista, o reikia, esą patikėti, dele
gacijos pranešimais, kurie kalba vyriausy
bės vardu.

Tokią maždaug iš delegacijos pranešimo 
ir iš paklausimų galima susidaryti nuomoną 
apie Prancūzijos angliakasio gyvenimą iš 
tolo. Gi kas nuvyks turės progos tą taip 
gražiai pavaizduotą gyvenimą pažinti H 
arčiau: Jurgis Janušaitis.
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IS LANDSHUTO LIETUVIŲ GYVENIMO

■> '? <

Mūsų atvaizduose: viršuje mūsų mažieji, apačioje lietuvių sporto klubo VYTIES 
‘ , sportininkai rungtynėse (A.N.K. nuotr.)

Civiliai gyv. angliakasiai
duonos 1 dienai 200 gr. 625 gr.
riebalų 1 mėn. 600 gr. 2775 gr.
sūrio 1 mėn. 125 gr. 1000 gr-
marmelado 1 mėn. 200 gr. 1000 gr.
cukraus 1 mėn. 750 gr. 1250 gr-
kavos 1 mėn. 125 gr. 1000 gr-

normuojamiČia išvardinti produktai yra 
ir gaunami kortelėmis. Gi mėsa, vynas ta
bakas ir kit. perkamą laisvai ir kiek nori.

Prancūzija, pabrėžė delegacija, esąs lais
vių kraštas ir gerbia žmogaus asmens, žo
džio ir religijos laisvę. Kvietė užinteresuo- 
tus rimtai pagalvoti ir pasinaudoti Prancū
zijos teikiamomis galimybėmis patekti į 
Prancūziją, nes esą, daj>artinė padėtis 
neužtikrina ateities ir anksčiau ar vėliau 
teksią kur nors surasti naują tėvynę. Tuo 
labiau, kad Prancūzijoje įsikurti esą ga
limybės geros ir kiekvienas angliakasys, 
norįs tą darbą dirbti, užtikrins sau ir sa
vo šeimai ateitį.

Delegacijai buvo pastatyta visa eilė klau
simų, į kurios jį davė paaiškinimų. Prie 
būdingesnių klausimų buvo iškeltas reika
las ir apie didesnių grupių vienos tauty
bės žmonių apgyvendinimą. Tačiau delega
cija atsakė, kad Prancūzija visus piliečius 
traktuoja lygiai, todėl tautinės grupės 
Prancūzijos respublikoje nebus leidžiamos 
ir kiekvienas užsienietis turės susigyventi su 
prancūzų tauta, vaikus leisti į prancūzų 
mokyklas ir stengtis kaip nors greičiau na- 
turalizuotis pačioje Prancūzijoje. Taip pat 
buvo iškeltas klausimas ir dėl politinių 
Prancūzijos svyravimų ir ar nebūsią šie 
užsieniečiai grąžinti į savas tėvynės. į tai 
delegacija atsakė Prancūzijos užsienų reik, 
ministerio pareiškimu spaudos atstovams, 
kad šiuo metu Prancūzija laikosi asmens 
apsisprendimo laisvės ir jos niekada nema
no pažeisti'. Dėl politinių svyravimų ateityje 
kas gali būti, delegacija atsakyti negalinti, 
tačiau viena galinti pareikšti, kad Prancū
zija laikysis savo senųjų, laisvę gerbiančių 
tradicijų.

ATGAIVINTA LIETUVIŲ — LATVIŲ 
VIENYBES DRAUGIJA

Liubekas. 1947 m. rugsėjo mėn. 3 d„ 
Liubeke, atgaivinta Latvių — Lietuvių 
Vienybės Draugijos skyrius. Susirinkime 
dalyvavo apie 20 lietuvių ir latvių įvairių 
profesijų kultūrininkų. Pirmininkavo latvių 
rašytojas Liepinš, kuris glaudžiai atvaiz
davo latvių — lietuvių vienybės praeitį. 
Pabrėžė, kad šiuo metu svarbiausias Drau
gijos tikslas turėtų būti pasikeitimas kul
tūrinėmis vertybėmis ir gilesnis abipusio 
susipažinimas. Buvo išrinkta skyriaus val
dyba, revizijos komisija ir garbės teism is. 
Valdybą sudaro: Pirmininkas - Liepinš, 
Vicepirmininkas — F. Kirša, sekretorius 
Vladas Pauža, iždininkas Kun. J. Urdze. 
Susirinkimas praėjo labai draugingoje ir 
širdingoje nuotaikoje, kurios bendradarbia
vime latvių su lietuviais labai pasigen
dama. (V. P.)
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