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SVEČIO PABĖGĖLIO P k E E I G O S
Kartais tenka išgirsti nusiskundimu is mūsp. pabėgėliu Švedijoj. 

Tai viena, tai kita nepatinka. Galima suprasti; svetimas kraštas, kiti 
žmonės, kitoniškos gyvenimo sąlygos. Be to: sielvarta dėl paliktos, 
priešo pagrobtos tėvynės, nežinia dėl savųjų likimo. Visa tai slegia, 
jaudina ir neramina.

Ar galima visdėlto šiaip jau suprantamo nervingumo priežastis vi
sam kame pateisinti; Ar galima pateisinti kai keno niurnėjimą pries 
krašto seimyninkus svedus? Ar nereikėtą kiekvienam pagalvoti, kad esame 
svečiai svetimam krašte, kad mūšy galėjo kaip nekviestą, svecip ir neįsi
leisti? Jei įsileido, jei štai kuris jau metas laiko, darbo duoda, ligoj 
padeda, tai turėtumėm žiūrėti kad seimininkams neįkyrėtumėm ir neįsipik- 
tumėm. Kiti, daug, didesni ir turtingesni kraštai, kaip žinome, pabogė- 
lip visai neįsileidžia. 0 jei atsitiktinai ir įsileidžia, neteikia jo
kios pagelbos, neparodo jokio mažiausio rupesnio.

Čia Švedijoj gali mums tekti likti ir ilgiau. Stačiai todėl kad ne
lengva issikelti kur kitur. Kaip SVETUR painformavo kartą ir kita, daug 
vilcip. dėti emigracijos galimybėms Siaurės ar Piety. Amerikon netenka. 
Is šiame numeryje talpinamo straipsnio apie Australiją matyti, kad ir 
ten ne kažin kokie pyragai laukia. Tuo tarpu gi Švedijoj norint galima 
darbo gauti, o tekniniai issilavinusiems ar fizinį darbą dirbantiems 
galima įsitaisyti ir visai neblogai.

Bet ne .tik todėl ir ne tik tais sumetimais turėtumėm nepašykštėti 
krašto seimyninkams dėkingumo jausmo. Turėtumėm nepamiršti taisyklės, 
kad svečias turi ir pareigp, ir tai dar nemazp. Kiekvienas mūšy. turi 
pažinti krašto papročius, gyvenimo sąlygas ir mokėti nuoširdžiai ir at
virai taikintis krašto reikalavimams. Nenoras ar nemokėjimas tai pada
ryti gali neretai daug pakenkti. Tenka deja nustatyti, kad neatsižvel
gimas į vienos srities vietos tvarką ir reikalavimus yra jau nemažai 
Baltijos valstybių pabėgėliams pakenkęs, Turime galvoje nenorą dėtis į 
švedu darbininkę. profesines sąjungas. Švedai darbininkai ilgai rodė 
kantrybės, manė kad jp darbo draugai lietuviai, latviai ir estai patys 
susipras. Deja ligi šiol nesusiprasta. Ir štai prasidėjo per švedę dar
bininkę susirinkimus piltis protestai, jie dažnėja, smarkėja ir net at
siranda reikalavimu, kad baltieciai pabėgėliai būtę prievarta grąžinti 
ten, is kur atvyko.

Reikia atminti, kad Švedijos darbininkija turi krašte didelės įta
kos ir politinės jėgos. Švedę socialdemokratai turi riksdage daugumą ir 
šiuo metu jie vieni sudaro vyriausybę. Kad Švedijos vyriausybė sutikti; 
išduoti Sovietams baltiecius pabėgėlius, apie tai kalbos negc.ll būti, 
tuo niekas negali abejoti, bet darbininkę. opinijos nusistatymas pries 
pabėgėlius gali kitose srityse pasunkinti ję. būklę. Tikėti tuo, kad čia 
vieni komunistai veda akciją pries Baltijos pabėgėlius, nereikėtą. Ži
noma, jie puikiai išnaudoja susidariusią padėtį, bet todėl nereikėtai 
tvenkti vandens ję malūnui.

SVETUR gali kreiptis tik į lietuvius. Mes kreipiamės į tautiečius 
ir raginame jus svečio pabėgėlio pareigos nepamiršti. Turite parodyti 
ne tiek žodžiais kiek darbu, kad kaip susipratę lietuviai mokate įver
tinti krašto šeimyninių? žmoniškus jausmus ir vaisingumą.
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ŠVEDIJOJ: PROFESINĖS £ĄJUNGOS IR PABĖGĖLIAI

Profesinių sąjungų idėja yra Švedijoj labai paplitusi. Ne tik dar
bininkai yra susimetę į įvairias profesines sąjungas} o taip pat įvairių 
rūsių įmonių, tarnautojai,, bet net mokytojai, policininkai ir valdiškų 
įstaigų valdininkai. Vienu žodžiu, darbo ėmėjų plačiai suprasta, kad tik 
glaudžiai susibūrus, vienybėje galima apginti savo bendrus interesus.

Apie prievartę demokratiniame krašte žinoma kalbos būti negali.Į 
savo darbo srities profesines sąjungas stoja kas nori, bet visdėlto į 
tą kas susilaiko žiūrima šnairomis. Tai ir natūralu. Is vienos pusės 
įstojusieji nori, kad jų organiz.acijabūtų stipri, turtinga ne tik nariais 
bet ir 1 somis, ’airių juk reikia Konflikto ar nedarbo atveju.. Is kitos 
pusės ne'.stojusieji, nei darbu nei lėšomis neprisidėjo, paprastai nau
dojasi bendrais kovos rezultatais, iškovotomis lengvatomis"ar atlygini
mo padic .nimals.

Dėl tų nacių nriezascių yra Švedijoj kili nepasitenkinimo Baltijos 
valstybių pabėgėliais. Jie girti dalinasi su švedais darbu, naudojasi 
jų iškovotomis lengvatomis, o padėti nesti finansine našta, mokėti pro
fesinės sąjungos- nario mokestį, t<. i atsisako. Jei tai daro nesusi ratę 
ar nesolidarūs vietos darbininkai, na, tai kr aries juos, svečius, pada
rysi. Kitas reik-.las, kai solidarumo narelįos nesupranta ar jos demon
stratyviai salin si ateiviai, svečiai.'Svečio pareiga juK visur, kokion 
šalin jis nepakliūtų, stengtis suprasti vietos papročius, vietos reika
lus ir mokėti jiems prisitaikinti. Visur bus blogai tam svetimšaliui, 
kuris bus pamiršęs sias pagrindines gyvenimo taisykles.

Kai kas pabėgėlių teisinas, kad girdi švedų profesinėse sąjungose 
daug komunistų. Taip, kai kuriose jis, Kaip pavyzdin metalo, jie sudaro 
net daugumą. Tai vis viena neturi atbaidyti. Priešingai, reikia stoti 
tikslu kad sustiprinus sveikai ir blaiviai galvojantį darbininkijos ele
mentą. Is bolševikinės okupacijos Lietuvoje ar kitose Baltijos valsty
bėse gauti patyrimai neturi nueiti niekais, juos reikia tinkamai išnau
doti žmonijos bendram reikalui. Įstojus ir nerio teises įgyjus bus ir 
svoris visai kitas to, kuris jaus savo šventa pareiga nusviesti darbo 
draugus.

Kita neštojimo priežastis, tai įsitikinimas, kad Švedijoj esame 
tik laikinai. Tas įsitikinimas gali pasirodyti labai klaidingas. Jei 
pagaliau ir ne, jei atsirastų galimybių emigruoti Amerikon ar Australia 
jon, tai nusikelti ten su profesinės sąjungos nario knygute is Švedijos 
bitų tik gera rekomendacija. Ji parodytų kad esama susipratusio ir so
lidarumo reikšmę suprantančio žmogaus.

Iskisamas dar vienas pasiteisinimas. Girdi, švedai nelabai skyria 
estus ir latvius nuo lietuvių. Tegul tie stoja į profesines sąjungas, jų 
juk daugiau. Jei net estai ir latviai visai nestotų, lietuviai jokiu bū
du neturėtų pasekti tokiu pavyzdžiu, Priešingai, lietuviams tikti nuro
dyti kitiems baltieciams sektini' pavyzdi. Politiniai lietuvių niekur ro
dos nebūta atsilikėliais, jie tokiais ir i.veuijoj, saugok Dieve, neturi 
nasireiksti.

Sį straipsnį rašančio kalbėta su fvedijos profesinių sąjungų, Lands- 
organišationen, antruoju pirmininku, riksdago nariu Gunnar Aiicersson, 
tikslu issiaiskinti. Paaiškėjo štai kas:

Svetimšaliai priimami mielai į oroiesines sąjungas. Priimtieji įgy
ja visas tas teises, kuriomis naudojasi ir švedai daroininkai.

Kiekviena profesinė sąjunga turi savo atskirą statutą /įstatus/, 
nagai kuri ir veikia, Per 1941 m. profesinių sąjungų kongresą buvo nu- , 
tarta visus statutus suvienodinti, ir tuo tikslu priimtas vienas visoms 
sąjungoms bendras statuto tipas, bet jis dar ne visam krašte įsigalėjęs
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nes kiekviena profesinė sąjungą be to dar skyrium., atskiru nutarimu turi 
jį patvirtinti. Todėl dar ir šiandien pasitaiko gana zymiy skirtingumy 
tarp pavieniu sąjungy. statut; ..

Bendros taisyklės yr; sios:
1. Sąjungon priimtas n^rys ne tuojau pat naudojasi streiko, lokau

to ar kitais atvejais numatytomis pašalpomis. Vienur tokia teisė įgyjama 
po Z} kitur tik po 12 mėnesiy.

2. Visomis juridinėmis ir moralėmis teisėmis kiekvienas narys nau
dojasi tuojau pat po priėmimo. Sąjungą apgina tokį narį, jei darbdavis
jį kuo nuskriaudžia ar be rimtos ir pateisinamos priežasties nori is dar
bo atleisti. Nustojus nariui darbo, sąjunga padeda jam surasti naujo. 
Vienu žodžiu remia ir globoja jį visais galimais būdais.

3. Profesinės sąjungos turi dviejy rūsiy narius: mokančius pilną 
nario mokesnį ir mokančius tik pusę. Pusę nario mokesčio moka tie, kurie 
dirba tik pusę normalios darbo dienos ar dėl kuriy kity priezasčiy ne
gauna’: pi Ino s atlyginimo normos. Pusę mokesnio moką naudojasi tik puse 
pašalpos nedarbo metu.

a. Nario mokestis ne vienodas įvairiose sąjungose. Kitais žodžiais 
nepareina nuo gaunamo uzuodarbio didumo. Kiekviena profesinė sąjungą nu
stato savystoviai savo nariy mokestį. Be to, turi teisę mokestį padidin
ti ar apdėti narius ekstre mokesčiais, jei to pareikalauja sąjungos pa
blogėjusi finansinė būklė, kas lengvai *ali atsitikti kokiam streikui 
užsitęsus ar kokiu kitu is anksto nenumatytu atveju.

5. Dėl nario mokesčio nemokėjimo, netvarkingo, gėdą darančio elge
sio ar veiklos nukreiptos aries darbininkijos reikalus Sąjungos valdyba 
turi teisę narį is sąjungos išmesti, pranešdama jam rastu apie išmetimo 
priežastis. Narys pasijutęs nuskriausta:- turi teisę ...intis ir apeliuoti 
į aukštesnes vietas.

Delsti nario mokesčio nesumokėjimu paprastai negalima ilgiau kaip 
4, o daugiausia 8 savaites.

6. Pats is sąjungos isstojęs ar valdybos nutarimu išbrauktas narys 
savo sumokėty mokesčiu, atgal negauna.

7. Nariais sąjungon nepriimami žmonės, nesilaiką darbo drausmės, 
streiklaužiai, pasireiškę asocialiu gyvenimu ar veikią pries bendrus 
darbininku interesus ir darbininkijos siekimus. Žinoma nepriimami kri
minaliniai nusikaltę ar sėdėję kalėjimuose ir dėl civilly nusikaltimy.

Nario mokestis gali kai kam kartais atrodyti per aukštas, o stojimo 
sąjungon nauda ne visados tuojau pat apčiuopiama. Ir vis dėlto, nežiūrint 
į tai, lietuviai gavę svedy fabrikuose ar kokiose kitose pramonės ir 
verslo įmonėse darbo turi nedelsdami per vietinius profesini; s.ąjungy 
skyrius patiekti įstojimo orasymus. Prasymy formuliarus ir kitas reika
lingas informacijas galima gauti vietoje.

Neilgai trukus pajunta profesinės sąjungos narys ir naudą is savo 
sąjungos. Jo darbo draugai pradeda kitaip į jį žiūrėti, pats darbdavis 
kitaip žiūri ir skaitosi. Trumpesniam ar ilgesniam nedarbui ištikus žmo
gus visados susilaukia finansines paramos ar pagelbos jieskant naujo 
darbo. Reikia atsiminti, kad Švedijos profesinės sąjungos yra labai ga
lingos ir kad jy finansinė būklė yra gera ir tvirta.

Pabėgėliui priimtam '.'rofesinėn sąjungon yra ir kitos naudos. Jis 
Įgyja tam tikras pilieti -:.s teises, niekas ilgiau negali elgtis su juo 
kaip su kokiu pastumdėliu, nes uz jo nugaros stovi jo sąjunga. Ir jei 
taip atsitikty, kad koki--, negražia diena Maskva pareikalaut; gražinti 
baltiecius pabėgėlius raudonajin rojun, kas galėtu sutikti Sovietams
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atiduoti kokios švedąr• profesinės sąjungos narius? Visos profesinės są
jungos ir jv. spauda skaitytu, savo pareiga tokius baltiecius, savo narius 
visomis išgalėmis ginti .

Reikėti/ tik džiaugtis, kad švedai darbininkai kviečia stoti į savo 
profesines sąjungas, ir nyksta, jei kas nestoja ar nesusipranta.

Lietuviu pareiga į-savo darbo srities sąjungas stoti ir reginti 
latvius ir estus kad nedels tv- o stotu. Tai padarius išnyks tuojau švedą 
darbininkijos nepasitenkinimas Baltijos valstybių pabėgėliais, pagerės 
ju moralinė, politinė o v-'liau ir ekonominė būklė.

ANTINAS miškinis

¥ a 1 z a e 11 a 1
kiūri Dievas is aukšto sosto:
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MAURICE CARR
AUS7KALIJA .šviečia

/ Iš OBS. /

Trylika milionų europiečių pakviesta apsigyventi Australijoj - tik 

ne tuojau nat. Pakvietimas yra nuoširdus, padiktuotas baimės. Ilgu ir 
rimtu pareiškimu rugpjūčio pradžioje apibūdino tik ką paskirtas imita
cijos reikalams ministeris A. Calv.ell padėtį šiai s žodžiais: "Jei austre- 
lieciai išmoko ką per Ramiojo vandenyno karą, tai pirmiausiai tai, kad 
mes ateityje negalėsim patys vieni apginti mūsų didžiulės salos, kad mes 
todėl turėsim smarkiai padidinti mūsų gyventoj; ir .„irsimų skaičių." Po 
Šlubuojančios taikos periodo trecias pasaulinis fcu.as nėra negalimas, 
žmonija gali dar karta atsidurti kruvino konflikto baisumų sūkuryje .

Nėr abejonės, kad pakvietimas dėl tos pat priežasties - oaimės - 
bus sutiktas entuziastiškai. Euro -oje yra šiuo metu milionai žmonių, su 
šaknimis išrautų is savų namų, ir bijančių grįžti atgal. Jie negali įsi
vaizduoti grįžti į tas vietas, kur jų tiek iškentėta. Bijo kad nepasikar
totų tas pat, jei pradžiai ir pasisektų įsikurti is naujo. Baimė nėra, 
žinoma, tas pagrindas ant kurio būti; galimu kas statyti, nors ji be abe
jo yra istorijos masinėse emigracijose suvaidinusi nemažą vaidmenį. Be 
jos vienos turi rastis dar vilties ir drąsos.

Apie didesnio masto emigraciją. Australijon dar negali būti kalbos 
mažiausiai per dvejus ateinančius metus. Anksčiau reikės demobilizuoti 
tuos Australijos vyrus ir moteris, isskyrus Japonijos okupacijai numa
tytus dalinius, kurie vienu ar kitu būdu buvo įtraukti karo tarnybon. 
Tiems vyrams ir moterims reikės surasti darbas, be- to duoti laiko apsi
prasti naujose gyvenimo sąlygose. Be viso šito, trūksta reikiamų laivų. 
Tik no dvejų metų galima bus susilaukti jūrų susisiekimui pakankamo to
nažo'. Tas laikotarpis turės būti sunaudotas pastatymui reikalingų gyve
namų namų, ir turės būti padarytos pastangos kad praplotus krašto ekono
minį gyvenimą, ir tuomi padėjus naujakuriams lengviau įsikurti. Detaliai 
paruosto imigracijos plano dar nėra, bet bendrais bruožais jo principai 
jau nustatyti ir pripažinti tiek vyriausybės, tiek tautos, {svarbiausias 
dėsnis tas, kad negalės būti ir kalbos apie betkokią atsitiktiną. Kolo
nizaciją.

Milionai laukiamų eurooiecių negalės būti apgyvendinti bet kur ir 
paskum palikti Dievo valiai. Ji e‘nėra kviečiami tam kad konkuruotų esamus 
gyventojus, o tam kad prisidėt'/ prie jr pakėlimo. Atlyginimai ir kitos 
darbo sąlygos turės palikti sin dieiu aukštume.

Miesto gyventojai dau..iausit. pa^eieaujami
Joks pasaulio kraštas neturi tokiu tušeiv plotų, kaip Australija. 

Savo astuoniais milionais kvadratinių kilometrų, ploto,arba tokio pat dy
džio kaio Jungtinės Amerikos V-- Istybes, turi Australija tik 7 milionus 
gyventojų, tuo tarpu kai J. ... V. skaito IBS milionus. Apsigyvenus kaip 
laukiama'trylikai milionų europiečių tikimasi per 25 metus pasiekti viso 
kokių 30 milionų gyventojų.

Didesnė Australijos dalis, tai sausų dykumų -plotai. Dviejuose kraš
to trečdaliuose, apimančiuose vakarų, pietų ir siaurės Australiją, pri- 
skaitoma viso tik koks milionas gyventojų. Likęs kontinento trečdalis, 
apimąs Queensland, New South Wales, Victoria ir Tasmanią priskaito 6 
milionus gyventojų, kurių ketvirtadalis, arba 1.500.000 gyvena mieste 
Sydney. Šie skaičiai labai būdingi Australijai. Uzuodarbio ir linksmesnio
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gyvenimo tikslu australieciai spiečiasi miestuose. Gilziniai, atviri xra 
sto plotai paliekami didelėje daugumoje Dievo valiai ir 125 miliony avit 
Daugelis europiečiu įsivaizduoja save, atvykus Austrai!jon, plosiant 
dirvonus ar plečiant gyvulininkys v*., bet reikia tuojau pasakyti, kad 
ūkininkavimo sąlygos, europiečiams įprasta prasme, yra ribotos. Austra
lijos žemės ūkis labai daug priklauso nuo taip vadinamos sekamosios pra
monės, - nuo tekstilės fabriky, sudorojanciy vilnas, nuo kity fabriky, 
perdirbančiu kitus žemės ūkio produktus ir paruosianciy juos eksportui, 
o taip pat labai daug nuo susisiekimo tinklo, jungiančio milziniskus 
krašto atstumus ir palaikančio rysi su kitais tolimais pasaulio konti
nentais. Todėl tokie mieste gyventojai kaip pramonininkai, inžinieriai, 
įvairus amatninkai, teknikai ir pirkliai yra daugiau Australijai pagei
daujami nei žemdirbiai. Tik augant ir plintant pramonei galės europie
čiai kolonistai tikėtis tinkamai išnaudoti derlingus žemės plotus, gu
linčius krašto gilyn nuo dabar apgyvento pajūrio.

Australijos vyriausybės atstovas pasakojo man, kad mielai laukiama 
imigrantę is Europos, kur kultūrinis lygis ir tekniniai sugebėjimai yra 
pasiekę aukšto laipsnio. Pirmenybė bus teikiama imigrantams is Skandi
navijos krasty, Hoiandijos, Belgijos ir E'veicari jos . Pirm nei bus kiek
vienam kraštui skyrium nustatytas įsileistiny imigranty kiekis, reikės 
žinoma sudaryti atitinkamos sutartys su tomis valstybėmis. Reikės be abe 
jo atsižvelgti į paskiry valstybių vyrieusybip nusistatymą, nes galimas 
daiktas kad nebus norima išleisti svetur jaunį! produktingp, pačiam kraš
tui pirmoj eilėje reikalingu gyventoju jėgy.

Ruoša asimiliacijai
Ateinančiais dvejais metais bus pasiruošta imigranty nriemui ne 

tik materialiu bet drauge ir kultūriniu požiūriu. Jau pradėta Australi
jos gyventojų tarpe plati akcija, kurios tikslas praplėsti gyventoju aki 
ratį. Tiesa, australiecic.i geri ir vaisingi žmonės, bet vis uėlto jie 
savo elgesiu yra tipingi salos žmonės, mėgstą nuolat svetimšaliui pri
minti, kad jis yra ateivis, o ne vienas is jy. Tuo kaip ir daug kuo ki
tu - išore, papročiais, ištikimybe karaliui ir '‘cockney” akcentu - aust
ralieciai smarkiai primena savo protėvius. Panašiai kaip Amerika yra 
Australija nusistačiusi sutirpdinti atkeliavusiu įvairiu tautu žmones. 
Nusistatyta visomis įmanomis pozityvėmis priemonėmis kovoti pries imig
rantu pamėgimą laikytis izoliuotai, kalbėti sava kalba ir nuolat svajoti 
apie Europą, kurią jie bus apleidę. Su imigrantais bus elgiamasi tuo bū
du, kad, kaip tikimasi, po kelctos gyvenimo metu Australijoj jie jaustus 
tikrais australieciais ir būtu pačiu australiečių skaitomi sau lygiais. 
Suprantama, kad sitoks perauklėjimo procesas nebus lengvas, ypatingai 
subrendusio amžiaus žmonių atžvilgiu, ir kad imigrantams nebus lengva 
pamiršti savas kraštas ir visa sava praeitis. Australija stengsis todėl 
patraukti imigracijon jauno amžiaus žmones. Yra paruostas planas perkė
limui is Europos 50.000 našlaičiu vaiky. Pirmas 7.000 vaiky transportas 
atplauks Australijon jau ateinančiais metais. Vieton juos patalpinus į 
vaiky prieglaudas, bus jie visi paskiry australišku seimu įsūninti. Tur 
būt bus ir daugiau toki y. nelaimingy ir nuskurdusiu vaiky atkelta Austra
lijon. Tuo oat metu laukia galimybės pasiekti Australiją istisos šimtą-- 
tūkstantinės suaugusiu žmoni’; armijos, kuriems Australija atrodo kaip 
kokia auksiniu vilely salis ir kur jie visi tikisi sukurti naują ir 
laimingesnį gyvenimą.

7



8

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTITTTTTTTTTTTTTTT1TTTTTT1TTTTTTT

lietūvol, Latvijos ir estijos pasiuntiniai lonlone gina KEPkiiiiLtUsoMiErs 
REIKALĄ

Associeted Press, žymi Amerikos žinią agentūra, praneša rugsėjo 13 

is Londono:

Lietuvos, Latvijos ir Estijos pasiuntiniai Londone įteikė penkią 

didžiąją valstybią, Jungtiniai Amerikos Valstybią, D. Britanijos, Pran

cūzijos, Kinijos ir Sovietą Sąjungos, uzsienlą reikalą, ministerial kon

ferencijai memorandumą, kuriame jie reikalauja grąžinti Baltijos vals

tybėms visišką nepriklausomybę.

TTTTtTTTTTTTrT‘TTTTTTTr!irf rrTr'nTrf'Tr^TTTTrrr’ TTTTTTTTTTTT‘TTTTTTTTr?TTTTTTTTTTTTTr;'

UŽSIENIŲ REIKALŲ MINIETERIŲ KONFERENCIJA LONDONE

Šiuo metu konferuoja Londone Jungtini.; Amerikos Valstybią, D. Bri
tanijos, Prancūzijos, Kinijos ir Sovietu Sąjungos užsieniu, reikalą mi
nisterial. Sušaukti tą. konferencijr buvo nutarta per Triją Didžiąją, 
Trums.no, Churchill ■’io /vėliau Attlee/ ir Stalino pasitarimą Potsdame. 
Konferencijos tikslas atlikti paruošiamuosius darbus sudaryti taikai su 
Italija ir kitais buvusiais Vokietijos bendrininkais: Bulge, rija, Rumu
nija, Vengrija ir Suomija. Visiška dienotvarkė ligi šiol nežinoma, bet 
aišku kad besitariant gali kilti ir kitą svarstitiną klausimą. Žinios 
is Londono kalba, kad konferencijoj tarp kito ko bus svarstoma Irano 
padėtis, kurio vyriausybė yra jau ne pirmą kartą pareikalavusi, kad Ang
lija ir Sovietą Sąjunga vėliausiai iki ateinančią metą kovo 2 atitrauktą 
is Irano teritorijos savo kariškas jėgas. Anglija esanti nusistačiusi 
tai padaryti, bet kaip mananti pasielgti Maskva, dar nežinia. Kaip jau 
anksčiau žinoma, Kremlius yra pareikalavęs is Turkijos grąžinti Sovie
tams Karšo ir Ardahano sritis, be to teisės įrengti Dardanelą sąsiaurio 
pakraščiais sovietiskas karo bazes, Turkija atsisakė patenkinti tuos 
reikalavimus. Tas klausimas matyt taip pat teks svarstyti Londono kon
ferencijai. Be to, kaip paaiškėjo, Sovietai norėtą gauti ir anksčiau 
Italijai priklaususias Dedekaneso /dvylikos/ salas/Tos salos yra dide
le dauguma apgyventos graiką, ir Graikija laukė, kad jos dabar grįz jai. 
Tokio įsitikinimo būta Londone ir Washingtone.

Reuterio pranešimu rugsėjo 18 Sovietai yra pareikalavę oerduoti ją 
administracijai visas buvusias Italijos kolonijas, taigi Eritrėją, Cyre- 
naiką ir Tripolį.

Dagens Nyhėter įsitikinimu rugsėjo 16, Londono konferencijoj matyt 
bus stengiamasi sunkesnius klausimus atidėti kitam kartui, o pirmon gal
von spręsti tai, kur galime, atsiekti susitarimo. Prie tokią klausimą 
gal būt priklausys ir Sovietą atsisakymas grąžinti Baltijos valstybią 
laisvę. Dagens Nyheter manymu, nesutarimą objektu tarp Lovietą ii Vakarą 
valstybią esmėje yra ne tiek teritorinis.! klausimai, kiek dideli ideolo
giniai skirtumai. Jie einą visu frontu nuo Baltijos iki Viduržemio jū
ros. Nei viena pusė nenutraukianti ginklavimosį, kiekviena kalba apie
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naujų karo bazių reikalingumą, o be to Anglija ir J. A. V. pasilaikan-. 
cios atominės bombos paslaptį, sau vienoms .

Po to kai Bulgarijos kraštutiniai kairioji vyriausybė nusileido, 
tolimesniam laikui atidėjo paruostus vienpartinius rinkimus, didžiausią 
nesutarimų objektą tarp Vakaru ir Rytų sudaro Rumunija ir Austrija. Tuo 
pat metu būtent, kai ginčai dėl Bulgarijos, rinkimų pasiek'.- auksciausio 
įkarščio, kreipėsi Rumunijos karalius Mihal į ^n Ii ją, J. A. V. ir Sovie
tus prašydamas pagelbos pries krašto komunistine Grozos vyriausybe. Tuo
jau po šito nukeliavo Groza su savo užsieniu reikalų ministeriu Tatarescu 
Maskvon ir grizo is ten issiderėjęs Rumunijai žymių karo paliaubų sąlygų 
lengvatų: 300.000 tonų javų. pageltai nuo šių metų nederliaus ir kita. 0 
Izvestija ilgam straipsnyje įrodinėjo, kad Grozos vyriausybė yra viena 
pačių demokratiškiausių visam pasaulyje ir kad karalius Mihal prašė di
džiųjų valstybių paramos, anglų ir amerikiečių spaudžiamas, kas sudarą 
neleistiną įsikišimą į nepriklausomos valstybės vidaus reikalus. Reuterio 
oranesimu, Londone smarkiai į tai reaguota, pranešant, kad jokio spaudi
mo į Rumunijos karalių nebuvo daryta. Be to, kad pagal Jaltos konferenci
jos nutarimą didžiosios valstybės pasizadėjusios žiūrėti, kad is Vokie
tijos įtakos islaisvintose valstybėse būti., sudarytos tikrai demokratinės 
vyriausybės ir kad ten vėliau būtų pravesti laisvi rinkimai. Anglijos 
vyriausybė nuo pat pradžios protestavusi pries Grozos neteisėtą, vyriausy
bę ir net nemananti jos pripažinti.

Austrija sudarė komplikacijų tuomi, kad ji pasirasė su Maskva slap
tą sutartį, pagal kurią butų Sovietams kasmet tiekiama is austrų naftos 
šaltinių po vieną milioną auksciausios rūsies benzino. Tai paveikė kaip 
bombos sprogimas Londone ir Washingtone. Londonas tuojau smarkiai protes
tavo pries tą sutartį. Pasėkoje Austrijos Rennerio vyriausybė prašė Mask
vos tą reikalą atidėti ateičiai, bet is ten dar nėra gauta kokio atsakymo

Rugsėjo 18 Reuteris pranešė, kad ligi tol užsienio reikalų rair.iste- 
rių konferencijoj nebuvo nei vienu svarstytu klausimu pasiekta jokio su
sitarimo .Nuomonė girdi stovinti pries nuomonę ir niekas nenorįs nusileis
ti, Vis dėlto reikia manyti, kad į pabaigą vienais ar kitais klausimais 
bus prieita Londone susitarimo.

AMERIKOS DARBO FEDERACIJOS ATSTOVAS PUOLI SOVIETUS
Rugsėjo antrą savaitę vyko Llackpoolyje, Anglijoj, tarptautinė pro

fesinių sa.jungų konferencija.Lagens Nyheter pranešimu rugsėjo 13 Amerikos 
Darbo Federacijos atstovas konferencijoje, George Meany, savo kalboje 
labai smarkiai puolė Sovietus ir jų profesines sąjungas. Jis pareiškė, 
kad jo organizacija nei nemano dalyvauti Paryžiuje rengiamoje profesinių 
sąjungų unijoje, nes ten pakviestos dalyvauti Eovietų "pseudoprofesinės 
sąjungos” ir joms panašios Amerikos Pramonės Organizacijų Kongresas, CIO. 
Meany įrodinėjo: "Šios taip vadinamos profesinės sąjungos aktingai remia 
žmonių denortavimą į priverstino darbo stovyklas, kas praktikoje reiškia 
milionų ūkininkų, darbininkų ir inteligentų pavertimą vergais. Tie nelai
mingi žmonės neturi absoliučiai jokių galimybių apsisaugoti nuo tokio 
nežmoniško išnaudojimo." Vienas kitas bandė Meany nutraukti, bet jam 
leista kalbėti iki galo, o paskum karstai plota. Lovietų profesinių są
jungų atstovas Tarasov įteikė konferencijos prezidiumui protestą.

Stockholme lankėsi Palestinos profesinių sąjungų vienas vadų, Isra
el Idlesohn. Jo kelionės tikslas buvo ištirti sąlygas Lvedijoj esantiems 
žydams pabėgėliams is Vokietijos ir Lenkijos, viso apie 4,000 žmonių, 
emigruoti Palestinon. Ten pirmoje eilėje laukiama žydų žemės darbininkų.
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ATOMINE BOMBA PAKEITUSI JĖGŲ SANTYKĮ per vieną naktį, rašo News 
Chronicles buvęs korespondentas Sovietuose, Paul v. inter ton, neseniai 
grįžęs is Maskvos, angly savaitraštyje Time and Tide. Jis teigia; kad 
rusai padėję pagrindą savo ekspansijai Ryty Europoje tuo metu, kai per
svara buvusi jy pusėje. Jis protestuoja todėl prie::, soaudoje nesirodžiu
sius pasiūlymus, kad anglai ir amerikiečiai pasidalinty atominės bombos 
paslaptimi su savo sąjungininkais. - Vienas svedy. karo autoritety,. Oloi 
Sundell, pripažįsta Dagens Nyheter atominės bombos didele galia, bet ma
no kad jos karinė reikšmė bus perdėta. Reikia esą palaukti ir pažiūrėti, 
ar nebus jos pagaminimas toics komplikuotas ir brangus, kad ji galės Puti 
nevartota tik retais atsitikimais.

ANGLIŲ KASYKLŲ SAVININKAI VOKIEČIAI F.u’nro srityje buvo pasiruošę 
sabotuoti brity pastangas išnaudoti ty kasykly milžiniška pajėgumą, kad 
pasalinus kuro krizę Vakarę .Europoje . nusekta, kad vokiečiai buvo sutarę 
paversti niekais tuos sumanymraus ir nustumti Europa į visiška betvarkę. 
Sąmokslas buvo taip suorganizuotas ir išplėstas, kad ryšyje su atsklei
dimu suimta net 80.000 asmeny,

LENKAI NESTENGIA. T.ESETI SAVO PAZaDŲ [vedijai pristatyti sutartus 
anglies kiekius. Iki mėty pabaigos turėjo jie Dancige ir Gaynijoj pa
tiekti į svedy laivus mažiausiai 600.000 tony anglies, bet iki šiol is 
to beveik nieko neišėjo. Švedai jurininkai atsisako plaukti į lenkiškus 
uostus, nes jie ten nesijaučia saugūs nei dėl savo kesenės nei dėl gyvy
bės. - Švedams teko’kreiptis net Amerikon, kad gauty kiek anglies. Pa
daryta su J. A. V. sutartimi is ten kas mėnuo bus atvežama po S0.000 tony 

KILO PLIENO PAREIKALAVIMAS PASAULINĖJE rinkoje Eagersįos, vieno 
Švedijos didžiausiu, plieno koncerny, direktoriaus Hjalmar Aselius pa
reiškimu dienraščiui Stockholms-Tiuningen. Esmėje švedai galį patenkin- 
ir gana didelius pareikalavimus, sunkumus tik sudarą darbininku stoka.

NAFTOS ŠALTINIAI PRaDEDA IŠSEKTI Jungtinėse Amerikos Valstybėse. 
Kuro ministerio Harold Ickes pareiškimu spaudai turimą žaliavos klodą 
prie dabartinio naudojimo tempo pakaks tik keturiolikai mėty. Milžiniški 
karo pareikalavimai privedę prie to. Ickes tikisi vis dėlto, kad atominė 
jėga atstos ir pakeis naftos jėga, todėl jos išnaudojimo galimumai atėję 
kaip tik laiku. Kol tekninos kliūtys ryšyje su atominės jėgos panaudoji
mu visiškai bus nugalėtos, jis siūlo pasaulio didžiosioms valstybėms su
sitarti dėl saikaus ir racionalaus naftos saltiniy naudojimo. - Meksikos 
ir Venecuelos naftos klodui ekspertu informacijomis yra dar labai dice- 
11, todėl tikrumoje J. A. Valstybėms dar jokia skysto kuro krizė negresia

ANGLAI PIKTINASI RUSŲ ELGESIU BERLYNE kaip rašo Daily Telegraph 
Berlyno korespondentas Ossian Goulding is ten rugsėjo 17. Anglui ir me- 
rikieciai, rašo jis, ypatingai kariai, skubino Berlynan kad arčiau susi
pažinus su rūsy kariuomene, kurios nepaprastais žygiais ir laimėjimais 
jie džiaugėsi ir didžiavosi, lab&r padėtis kita, nustato jis. Visi nu
sivylę rusais. Is 41 nuo gegužės prauzios neišaiškintu mirties nusikal
timu įtariama, kad 25 atvejais sus Kaltos rūsy ginkluotos jėgos. Nakties 
metu įsiveržia rusai karininkai ir kareiviai į an-,ly ir ameri.uieciy zo
nas ir žudo ir plėšia civilius vokieciy gyventojus. Be to, Gouldingo 
žodžiais, rūsy politinė policija gaudo žmones ir issiveda juos rūsy pu
sėn. Yra tuo būdu dingę net vokieciy, dirbusią angly administracijoje. 
Pastaruoju metu rusai pakeitę taktiką. Jie geruoju parsivilioja jiems 
pageidaujamus vokiečius, amatninkus, teknikus, tvirtindami kad jie turi 
kai ką gero jiems pranešti. Toks rūsy žodžiu patikėjęs ir jy zonon nu- 
jęs žmogus jau daugiau negrįsta.

MASKVOS RADIJAS NAKTĮ Į RUGSĖJO 19 V L smarkiai puolė Švediją ir 
svedy spaudą neva dėl klaidingai suprasto demokratiškumo ir naciy lizdy 
krašte ualaikymo. Spauda kaltinama varanti akciją pries Sovietus.
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