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Prancūzijoje ir Italijoje vakar vyko 
rinkimai

Londonas. Vakar vyko visuotini balsavimai 
Prancūzijoje ir Italijoje.

Prancūzijoje buvo renkamas antrasis stei
giamasis seimas, kuris turės paruošti naują 
konstitucijos projektą, vietoj praeitą mėnesį 
referendumo keliu atmestojo.

Italijoje vyko pirmieji laisvi rinkimai po 
25 metų. Italai rinko steigiamąjį seimą ir 
taip pat referendumo keliu sprendė klau-

Pasiruosta?
New Yorko „Daily Herald” leidėjas Inger

soll pranešė, kad JAV aviacija Europoje 
užėmė strategines pozicijas žaibiniam Ru
sijos puolimo veiksmų ąuląikymui ir todėl 
Rusija yra iš anksto šachųgį^na. Toliau sa
koma, kad Amerikos lagūnų Europoje kas
kart daugiau, aviatorių įgulos, išdėstytos pa
lei sovietų okupacinę zoną? Kyšium su tuo 
užklaustas valstybės departamentas atsisakė 
nuo bet kokių komentarų.“'"

i ?! . ■
SMUTS APIe WkIETIJĄ

Londonas. Pietų JkfriKSfe Sąjungos ministe- 
ris pirmininkas gen. Smuts, kalbėdamas 
Londone palietė Vokietijos klausimą, pa
brėždamas, kad Vokietijos, kaip tautos su
naikinimas būtų ne tik nusikaltimas, bet ir 
nesąmonė, galinti atnešti daug' negeistinų 
pasėkų. Pabrėžęs, kad reikia sunaikinti 
hitlerizmą ir Bismarko militarizmą, Smuts 
palietė svarbią Vokietijos rolę dėl Europos 
ateities. \

VOKIEČIŲ ŪKINE SAVIVALDA
Londonas. JAV karinės valdžios atstovas 

Vokietijoje gen. mjr. Drefa Amerikos eko
nominiams sluoksniams pasiūlė memoran
dumo formoje suteikti vokiečių savivaldos 
organams pilną atsakomybę tvarkyti ūkinį 
gyvenimą, kas paliestų anglies, plieno, 
maisto produktų ir kitas ūkio sritis. Tik 
ypatingais principiniais klausimais reiktų 
gauti karinės valdžios pritarimą.

SUMAŽĖS UNRRA-OS TRANSPORTAI
Londonas. UNRRA-os generalinis direkto

rius vakar padarė pranešimą apie numato
mus UNRRA-os javų transportų sumažini
mą birželio mėnesį. Jis pareiškė, kad tie 
transportai bus mažesni už iki šiol buvusius. 
Jau ir gegužės menesį buvę daug mažiau 
transportuojama, negu buvo numatyta.

JAV NEGRŲ KONGRESAS
Londonas. JAV įvykęs negrų kongresas 

kreipėsi į jungtines tautas su manifestu 
vieną kartą baigti 13 milijonų negrų 
priespaudą Jungtinėse Valstybėse.

Simą, ar Italijos valstybė liks monarchija 
ar virs respublika.

ITALIJOJE RINKIMAI VYKSTA 
RAMIAI

Londonas. Pranešama, kad žmonės Romoje 
stovi ilgose eilėse prie rinkiminių aplinkių. 
Rinkimai vyksta visiškai ramiai. Tikimasi, 
kad rinkimų rezultatai bus žinomi jau rytoj. 
Tautos pasisakymo rezultatai dėl valstybės 
valdymo formos ateityje bus žinomi trečia
dienį. ,

Siūlo nutraukti diplomatinius santykius 
su Franko Ispanija

Londonas. -Saugumo Tarybos paskirta pa
komisė, kuri turėjo ištirti padėtį Ispanijoje, 
vakar paskelbė savo pranešimą. Ji konsta
tavo, kad nors Franco režimas negręsia 
taikai ir nesukelia baimės — Ispanija tąm 
yra permaža jėga — tačiau ji sudaro sun
kumų prieiti vieningos nuomonės ir susi
tarimo taikos klausimais.

Nežiūrint Franco režimo silpnumo, pra
nešimu yra rekomenduojama valstybėms 
kurios yra JTO nariai, visumos susirinkime 
reikalauti nutraukti diplomatinius santykius 
su Franco Ispanija.

Ispanijos spauda ir Madrido radijas 
griežtai atmeta šias pakomisės padarytas 
išvadas ir pažymi, kad šį naują. kišimąsi Į 
Ispanijos reikalus ispanų tauta sutiko su pa
juokos šypsena.

Anglijos užsieniu politikos pagrindai
Londonas. Iš kompetentingų sluoksnių kal

bėtojas pareiškė, kad galima laukti greito 
pasisakymo dėl Molotovo padaryto pareiški
mo. Molotovas, sako kalbėtojas, apkaltino 
Angliją organizuojant Vakarų bloką tikslu 
išvystyti ofenzyvą prieš Sovietų Sąjungą. Ta 
ofenzyva, anot Molotovo, yra imperializmas, 
agresija ir reakcija. Kalbėtojas pažymėjo, 
kad Anglija skiria komunizmą nuo Rusijos, 
bolševizmą nuo marksizmo. Anglija į ko- 
munizmą-bolševizmą žiūri kaip į totalitariz
mo diktatūros formą atimančią žodžio ir 
nuomonės reiškimo laisvę.

Anglijos politika remiasi trimis punktais 
1/ draugiškas ir glaudus bendradarbiavimas 
su JAV, nežiūrint kai kurių nuomonių skirtu
mo 2/ santarvės išlaikymas su Sovietų Są
junga, nežiūrint ideoliginio pažiūrio skir
tingumo ir 3/ besąlyginis JTO rėmimas ir

POPIEŽIAUS PASISAKYMAS
Londonas. Popiežius paskelbė kardinolų 

kolegijai raštą, kur pasisakoma dėl įvyk
siančių rinkimų Italijoje ir Prancūzijoje. 
Rašte sakoma, kad laimint šiuose kraštuose 
materialistinei pažiūrai būtų prieita prie tos 
būsenos, kuri būtų be dvasinės idėjos, be 
religijos ir be Dievo.

ĮSPĖJIMAS TARYBŲ SĄJUNGAI
Naujorkas. Amerikos darbo federacija pas

kelbė reikalavimą, kad JAV „pasidarytų 
kietesnė“ Tarybų S-gai ir kad pastaroji 
būtų priversta tęsėti karo metu padarytus 
įsipareigojimus, pagrįstus Atlanto Charta. 
(„Daily Mail“ No. 16077).

FRANCO PUOLA SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR PRANCŪZIJĄ

Kaip „Le Monde” informuoja, generolas 
Franco savo kalboj Oviedo smarkiai kriti
kavo Sovietų Sąjungą, kurios veikla esanti 
didelis farsas, ir Prancūziją, kuri norinti 
suprancūzinti Ispaniją ir kuri praeityje sie
kusi Napoleono žygiais okupuoti šį kraštą.

NEPADALINO ITALIJOS LAIVYNO
Paryžius. Paryžiuje vykstanti užsienių 

viceministerių konferencija nepajėgė susi
tarti dėl Italijos laivyno ir tą klausimą pa
liko ministerių konferencijai.

SUIMTA MARIJA QUISLING
Oslo. Marija Quislingo žmona buvo suim

ta. Suėmimo priežastys dar nepaskelbtos.

jos autoriteto išlaikymas. Tik toks nusistaty
mas gali padėti išlaikyti naują ilgą taiką ir 
taikų gyvenimą — baigė kalbėtojas.

ŠVEICARIJOS VYRIAUSYBE APIE 
KOMUNISTUS

Bernas. Šveicarijos kantonų vyriausybė 
paskalbė pranešimą apie komunistų veiklą 
karo metu, kuriame konstatuojama, kad ne
žiūrint kominterno paleidimo 1943 metais, 
Šveicarijos komunistų partija visuomet dar 
turi ryšį su svetimomis valstybėmis.

AZORŲ SALOS PERDUOTOS 
PORTUGALIJAI

Londonas. Anglija, kuri karo metu strate
giniais sumetimais buvo užėmusi Portugali
jai priklausančias Azorų salas, dabar jas vėl 
perdavė senajam šeimininkui.

ABU ANTONESCU PAKARTI
Bukareštas. Iš Bukarešto pranešama, kad 

maršalas Antonescu ir Mihai Antonescu 
pakarti.
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A a.5 ten tartu. baKį
Gasparas Velička

Fragmentas iš „Nemunas žydi“

G. Velička Vilniuje yra išpopu
liarėjęs, kaip liaudies ansamblio 
muzikinių pjesių rašytojas ir reži
sierius, „Joninių“, „Šienapiūties“ 
autorius. Jis savo kūryboj negvildo 
universalinių problemų, bet savo lie
tuviška intuicija išreiškia tautos 
dvasią, jos širdį, troškimus.

Kiemas ant Nemuno kranto. Saulėleidis. 
Sekminių išvakarės. Slėnyje aidi Sekminių 
ragas ir glaudi — Tykiai, tykiai Nemunėlis 
teka — daina. Iš gonkelių išeina Nastė, 
klauso dainos ir kukčiodama, krinta po 
kryžium. Iš svirno išbėga jos teta.

Teta
Kas tau, Nastute?

Nastė
Nieko, tetule . . . Išgirdau jaunimo dainą 

ir neišlaikė mano širdis.
Teta

Suprantu. Sunku sutikti su vyresniųjų 
valia. Bet nepyk ant mūsų. Mes tau norim 
tik gero.

Nastė ,
Aš nepykstu, tetule. Pati esu kalta, kad 

Jonui daviau žodį. Prieš tris metus, tetule, 
aš dar nieko nesupratau, negalvojau, kad 
atsiras žmogus, prieš kurį užtems visos 
mano vaikystės godos.

Teta
Žinau . . . Jurgis palenkė tavo širdelę.

Nastė
Tetule, kuo aš kalta . . . (Krinta į jos 

glėbį). Bet Jurgis to nežino, aš jam nesa
kiau.

Teta
Ir gerai, kad nesakei. Pagalvok apie Joną 

ir jį suprasi.- Jis dėl tavęs iš maskolių pa
bėgo, dabar slapstosi ir turės bėgti į Ame
riką. Tu pas jį nuvažiuosi, viską užmirši. • •

Nastė
Ne, ne, tetule, niekados to neužmiršiu, su 

kuo suaugau ir širdim susirišau. Gimta žemė 
šį vakarą į mane prabilo ir neatleidžia. Visi 
panemunės vaizdai, Dievo rankos išglostyti 
slėniai, medžiai, eglių viršūnių smaigaliai 
sminga map į širdį ir sako: kodėl, kodėl 
tu mus apleidi? Kai panorėsi, iš ano krašto 
neparbėgsi į Nemuną. (Pasigirsta piemenų 
daina). Piemenys dainuoja. Tetule, sakyk, 
kodėl aš taip greit užaugau, kodėl negalėjau 
ir toliau vaiku tebebūti? Juk dar taip ne- 
seniau ir■ aš ganiau . . . laksčiau drugeliu 
lankoje . . . Jeigu galėčiau sugrįžti į anas 
priemenėlių dienas, suskirdusių kojų skaus
mas man būtų brangesnis už užaugusio 
laimę ir už svetimas, tolimas šalis .

Teta
Žmogus kaip paukštis: užgaugai ir turi 

skristi iš savo lizdo. Neverk. Visų mūsų mo
terų tokia dalis. Kelk, eime į bažnyčią, ten 
tau bus lengviau. (Nastė pakyla ir eina į 
svirną). Nastute, tavo mamos nuometas.

Nastė
Mano mamos nuometas?

Teta
Mirdama prašė jį tau išsaugoti.

Nastė
Ji savo jaunystę į jį suvyniojo ir mane 

širdy užnešiojo. Tetule, kai ji dediesi, ar ne
jauti, kad, vystaisi į baltą, baltą grabo 
drobę?

Teta
Taigi, taigi, jaunystę į jį palaidoji.

Nastė
(Spaudžia nuometą prie širdies). Kodėl jūs 

taip padarėt, kad aš nė truputėlio neatsi
menu savo mamos?

Teta
Mes negalėjom jos išgelbėti. Ji buvo tokia 

jautri, kaip ir tu, ir palūžo. Tavo irgi silpna 
sveikata. Tavo vietoj: aš bijočiau pasileisti 
į tokią didelę kelionę. Na, aš turiu eiti prie 
ruošos.

Nastė
Eik, tetule. (Teta nueina, Nastė lieka 

viena). ,
2.

Nastė
Kokia plona, lygi drobė. Ir 'kalėdinio 

sniego baltumo. Su ja gali atgaivinti sus
kirdusias lūpas. Ne, ne, daugiau . . . Dievas 
nesupyktų, jei aš su ja paimčiau Sakra
mentą j rankas. O kokie turėjo būti mamos 
pirštai, kurie tuos siūlus suverpė? Ploni, 
švelnūs. Ar kas mylėjo, • ar bučiavo tokias 
rankas? O aš nuklystu svetiman kraštan ir 
neišmoksiu drobių austi. Ten, sako, mašinos 
audeklus audžia. Išeina be meilės, be min
ties. Ten savo lūkesčių į drobę niekas nebau
džia. (Dainuoja).

Vai, motule, motinėle, ko gi man 
paklausti,

Kaip linelius reikės verpti, plonas 
drobes austi?

Tu ilsies klevų paunksmėj ant 
aukšto kalnelio,

Palikus mane našlaitę vargt didžio 
vargelio.

Kris iš rankų man darbeliai sve
timuose namuose,

Nepažįstamuos veiduose aš nepasi- 
guosiu. ~-

Kai parpulsiu aš raudoti ant sieros 
žemelės,

Praleki tuo pro šalelę nors maža 
paukštelė. s >

3.
(Ateina Jonas).

s Jonas
Ko tokia susigraudinusi, Nastute?

Nastė
Nežinau, Joneli, pati nesuprantu. Mamą 

prisiminiau. Sako,, be meilės ištekėjo ir 
anksti nuvyto mano mama. Bijau, kad ir 
aš . - .

Jonas
Nastute, tai gal ir tu teki be meilės?

Nastė
Ne, ne, Joneli . . . Bet aš nuvysiu viena 

pasilikus.
Jonas

Tu greitai atvažiuosi pas mane.
Nastė

Kažin . . . Tu manę užmirši. - • > .

Jonas
!• Sakyk, ką aš turiu padaryti, kad tu pa- 
■ tikėtum?. Jei man nereikėtų slapčia išbėgu, 
aš tavęs aepalikčiau. (i ; V ;

Nastė
O sakyk; ar mes kada nors iš tenai su

grįžtume į savo kraštą?
Jonas .

To tai nežinau. Gal, kai rusai išeis, ir jis 
bus laisvas. f ... . į

Nastė . Z
Tai kažin kada... Neužmatomai kažin 

kada. Mes tokie mažiukai.
Jonas >

Mažas kartais lengviau iš didelių rankų 
ištrūksta.

Nastė
Mes turėsim visko netekt: namų, Nemuno, 

kalnų, lankų. " -
Jonas

Ten rasim kitas upes ir kitas lankas.
< ' Nastė • ‘‘ ■

Bet bus netoks gailus jų vanduo, ir gali 
tekės ne į ta pusę. Nemunas teka į vakarus. 
Plaukia drauge su saule, su diena, Joneli, 
sakyk, ar aš ten rasiu beržą? Va tokį kaip 
šitas? ■>.

Jonas <_• ’ >
Ir beržą rasi. ,

Nastė.
Ar jis uždengs '-mane savo šakomis nuo 

kaitros? Ar priglKUB, kai verksiu?
^Jonas

Vaikas tu, tilcra^'^raikas tu, Nastute
•pn

-į. Nastė
Kuo aš kalta, kad kitaip negaliu. Išeidama 

iš namų, aš ne tik mūsų sodo, bet visus pa
kelės medžius išglgęįysiu. ■

J<onas e
Aš matau, kad tau sunku su visu. kuo 

skirtis.
Nastė

Sunku, Joneli.
JJonas

Todėl," kad tu manęs jau nemyli.
Nastė

Taip nesakyk. Aš laukiau tavęs sugrįžtant.
Jonas

Sakai, laukei? O aš girdėjau, -kad savo 
pažadus sulaužei. Daug kas šneka, kad Jur
gis čia tave globojo. •

Nastė
Tai ir tu apie jį jau išgirdai?

Jonas
Išgirdau. Štai dėl ko tau sunku skirtis.

, ’ Nastė
Jei plepalų klausysi, tai labai suklysi. 

Jurgis man tik geras kaimynas. Pamokė 
mane. Daugiau mes nieko neturėjom.

■ Jonas
Netikiu Ne tik jis vienas . . . Sako, kad 

ir valsčiaus sargo vaikas ... Et, viskas 
suirę ...

> -Nastė
Vaje, kaip aš apkaltinta. Tu pats žinai, 

kad tas sargo vaikas lindo prie manęs, bet 
aš jo nekenčiu Juk aš rytoj einu su tavim 
prie altoriaus. Bet būtų geriau, kad tu ga
lėtum savam krašte gyventi. Mes čia taip, 
reikalingi. . ... ■ .

(perkelta j 3 psl.) ,; ...
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Ged. G ai v a n a u s k.a s.

Apsiniaukusioje Italijos 
padangėje

Sulūžusios ašies skeveldra. Romėniškoji 
Italija sužlugdyta. Ji-svajojo jsivyrauti Vi
duržemio jūroje, kurią pavadino „mare nost
rum”. Jos vestas ilgas karas su Abisinija, 
nežiūrint ūkinės blokados, laimėtas. Koloni
jinė imperija sukurta. Albanija klastingai 
parblokšta. Jau koja Balkanuose įkelta. Šio 
karo metu Prancūzija iš pasalų užpulta. Tais 
žygiais akimi moja į Gibraltarą ir Suesą, ku
rių sargu Italija nori pasidaryti. Bet dar tuo 
metu, kai perkrautoji ašis tik {linkusi'buvo 
Italija pradeda svyruoti. Karo audra persi
meta į bato pėdą, sulą. Italai kovoja prieš 
italus, remiamus ašies sąjungininko ar san
tarvininkų. ilgai tęsiasi mūšiai. Italija nuo 
jų iškankinta ir nualinta. Didysis svajonių 
rūmas byra, o visą palaidoja lūžusi ašis, ku
rios ratai savais keliais nurieda.

Italijos reformatorius Mussolini, nuolat 
studijavęs Napoleono likimą sulaukia žymiai 
tragiškesnio epilogo. Perplačiai užsimojusi 
jo užsienio politika palaidoja vidaus refor
mas. Kraštas nugrimsta vidinėje suirutėje 
ir ūkiniame skurde. Pokarinė Italija tampa 
didžiųjų demokratijų ir Sovietų rungtynia
vimo objektu. Italų tauta nesijaučia ką nors 
užtarnavusi už pagalbą santarvininkams. Šiuo 
metu prisidengusių, kaip „Uomo Qualunque” 
ir radikaliųjų: fašistų, monarchistų pasigirsta 
balsas — Ar blogiau būtų buvę, jei mes su 
vokiečiais iki galo būtume ištvėrę? Šis klau
simas apibūdina tik Italijos pralaimėto karo 
pasėkas. Krašte verda kova, kuri gal ir per 
toli nueitų, jei ne vakarinės demokratijos, 
kurios teikia jai pagalbą.

Tarp kūjo ir priekalo. Dar vasario mėn., 
kai Italijos teritoriniai klausimai lyg nuoša
lyje buvo palikti, dabartinis ministeris pir
mininkai de Gaspari teritoriniais klausimais 
pasisakė visos vyriausybės, taigi ir komu
nistų partijos vardu kuriai vadovauja Tog
liatti. Jis nurodė, kad dabartinė Italija, su
laukusi triumfo' 1943 m. liepos mėn., yra toli 
nuo Mussolinio revindikacinių užmačių. Ita
lija turi sulaukti taikos sutarties, kuri iš
spręstų visas problemas. Dodekanesą sutin
ka perleisti Graikijai, kuri valdytų tą salą, 
vadovaudamasi atskiru statutu. Italijos-Jugo- 
slavijos siena turi būti išlyginta pagal Wil- 
sono pravestą liniją 1919 m. Fiume ir Žara 
būtų laisvais miestais, o Triestas liktų Ita
lijai. Prancūzų reikalaujamos Brigne ir Ten- 
de apylinkės turi likti Italijai. Austrijos teri
torinius reikalavimus atmesti. Kolonijų klau
simą aplenkti. Reparacijų kraštas negali mo
kėti, nes ūkiškai nepajėgus.

Paryžiaus konferencijoje Italijos klausimas 
sukėlė audrą, kuri iri šiandien dar neper
gyventa. Teritoriniais klausimais, išskyrus 
Dodekaneso perleidimą Graikijai, visai nesu
sitarta. Neperkandamu riešutu yra Veneci
jos Julijos problema. Ją tyrė tarptautinė ko
misija, bet nepriėjo tų išvadų, kurios galėtų 
patenkinti JAV ir Sovietus. Visos pravestos 
Tito linijos yra nepriimtinos, nes jis reika
lauja visos Venecijos Julijos. Dr. Babler, 
Jugoslavijos užsienių reikalų viceministeris 
pareiškia, kad amerikiečių siūlymu klausimą 

išspręsti Italijai palieka 277.056 jugoslavus, 
anglų — 244.404, prancūzų — 181.947, o Tito 
reikalavimu norima užgrobti 600.000 italų. 
Jugoslavija nedaro dabar menkiausių nuolai
dų, nes už jos pečių stovi Kremlius. Molo
tovo „niet” — Paryžiaus konferencijoje buvo 
ypač garsus šiuo klausimu.

Kai dvi jėgos rungtyniauja, italai ir jugo
slavai bėga iš ginčyjamos srities palikę, ką 
tik turėjo. Jie bėga, nes nori išvengti siau
čiančio teroro, skurdo ir tikybinių persekio
jimų. Mistiškai dingsta žmonės, kurie Tito 
agentų pagrobiami. 4000 asmenų „išvyko” 
praėjusiais metais. Jugoslavų spauda nepa
rastai agresyvi. Nuosaikiajam, o ypač proi- 
tališkam elementui telieka tik laukti.

Prancūzijos reikalavimas kai kurių Itali
jos sričių dar neišspręstas, nes palikta suin
teresuotoms šalims susitarti. Tų pasitari
mų metu neabejotinai turės įtakos 1 ir 2 ge
gužės Tarptautinės komisijos lankymosi iš-

L. Janavičienė
NUO KALNO

Pintinę melsvučių
Suskyniau gėlių —
Šiltam vėjui pučiant
Nuo kalno lekiu---------- ,
Nuo kalno — pakalnėn
Su džiaugsmo „aū-ū-ū!“ 
Su neužmiršuolėm
Vėjuotų dienų. —

Vilnius, 1941.

davos Rojos baseine, Tende ir Brigne sri
tyse. Bet ir tomis sritimis prancūzų revin- 
dikacijos neapsirėžia.

Kolonijų klausimu Paryžiaus konferenci
joje tik nuomonėmis pasikeikta. Anglosak
sams pavyko Sovietus pažaboti jiems reika
laujant Somalijos ir užtikrinti britų užimtas 
pozicijas. Visumoje tas klausimas paliktas 
ateičiai.

Nors negalutinai, susitarta tik dėl itališ
kų nuotrupų: laikyno pasidalinimo, repara
cijų, kurios pagaliau paverstos nieku.

Kai Italija apkarpoma, iš imperijos tam
pa silpna pajėga/ Krašte vyrauja dvi pro
ves. Viena yra radikali, linkusi visus klau 
simus spręsti, susitarus su anglosaksais. Jos 
nuomone, vieton suirutės turi būti tvarka. 
Krašto ūkyje turi būti spartus atsistatymas, 
JAV padedant. Toji Italija atsisako autar
kies linkmės, nes yra pasiruošusi plačiai 
vartus atidaryti JAV ir Britanijai.

Kita linkmė siekia apsirėžti savomis pajė
gomis ir ruošiasi pergyventi ilgą krizę. Ji 
siekia kuo didžiausios laisvės išorės santy
kiuose. Pagrindinė užsienio politikos link
mė: palaikyti gerus santykius su artimais 
kaimynais ir laukti geros konjunktūros tarp
tautinės politikos raidoje.

Vidaus kryžkelėj Italijos pergyvena di
džiausius sunkumus. Pramonė visai suny

kusi. 1945 m. iždo deficitas siekia 360 mrd. 
lyrų. Šių metų finansinė būklė negeresnė. 
Žemės ūkio gaminių Italija niekuomet neuž
teko gyventojams išmaitinti. Dauguma italų 
dabar maitinasi iš jos didenybės UNRRA-os 
malonės. Šiai tarptautinei organizacijai sus
tabdžius' tiekimą, kraštas atsidurtų bado 
grėsmėje.

Toji milžiniška ūkio krizė turi {takos į 
vidaus politinius persigrupavimus. Sardinija 
ir Sicilija siekia autonomijos, nes tie kraštai 

negauna už sumokėtus mokesčius atitin
kamų valstybės patarnavimų. O viskas su
kasi apię 1,8 mil. pramonės darbininkų, ku
rie nedirbdami gauna valstybės paramą, per 
metus siekiančią 60 mrd. lyrų. Autonomijos 
pageidaujančios sritys nepramoningos. Dalis 
jų mokesčių atitenka pramoningos Italijos 
reikalams.

Italijoje verda aštri politinė kova, kuri gali 
išvirsti net į pilietinį karą. Stipri ir gerai 
organizuota komunistų partija turi arti 2 mil. 
narių. Ji iššaukia gyvą reakciją. Fašizmas 
tiesiog ar prisidengęs vėl bando atgimti. 
Mussolinio relikvijos dingsta iš Milano ci- 
mettero Magiore. Gegužės pradžioje. Romos 
— Monte Mario radijo siųstuvu staiga pras
kamba fašistų himnas. Du sąjūdžiai „Uomo 
Qualunque” ir „Giustizia ė Liberta”, nors 
nevieningai, bet remia tą patj tikslą. O tas 
tikslas remti monarchiją ir atsispirti italų 
komunistų partijai, kuri turi silpnybę linkti 
į Maskvą. Kremliaus taktika svyruoja, bet 
jo pagrindinis tikslas Italijoje yra aiškus.

Anglosaksai remia Italiją, kad išvengtų 
ateityje kraštutinumų: kairiojo ir dešiniojo, 
kurie šiandien yra stambioje užuomazgoje. 
Vyraujanti partija Italijoje yra krikščionys 
demokratai, kurie atsveria socialistų ir ko
munistų bloką įvykusiuose savivaldybių rin
kimuose.

Valstybės santvarkos klausimas yra atvi
ras, bet jis netrukus, birželio 2 d,, tautos at- 
siklausime bus išspręstas. Visos stambiosios 
partijos daugumoj pasisako prieš monarchų 
ją. Viktorą Emanuelį II pakeitė sūnus Um
berto II, bet ar jis pasiliks soste, kai krik
ščionių demokratų partijos atsiklausime tik 
17% pasisakė už monarchiją? Italija yra vi
daus ir užsienio politikos kryžkelėse, o to-, 
liau matyti į kalnus kopianti, šalia bedugnių 
vingiuojanti, prarajingi gausūs keliai.

<15 ten laitu bet-^a
(atkelta iš 2 psl.) 

Jonas
Gera valia aš nepalikčiau savo žemės. Tu 

dar gimtų namų ilgesio nepažinai ir štai, 
besiruošiant iš jų išeiti, sodo medis tau stoja 
skersai kelio. Aš jau tris metus likau be 
tėviškės, be tėviškės ir vėl turiu likti.’ Tu’ 
man būtum didžiausia paguoda svetimoje 
žemėje.

Nastė
Gerai, Joneli. Aš savo žodžio nepakeisiu. 

Taip tu, taip ir mario tėvelis nori, — aš 
atvažiuosiu pas tave.

Jonas
Bet ar" aš galiu būti tikras, kad tu, čia 

likusi, Jurgiui nebūsi artima?
Nastė

Dieve, mano, tu vėl tą patį . . . Jei nepa
sitiki, neimk manęs.

Pabaiga.
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Anglijos spauda aktualiais klausimais
Londonas. „Tablet” komentuodamas Čeko

slovakijos rinkimus pažymėjo, kad komuni
stams pavyko Čekoslovakijoje ir todėl dau
giau balsų surinkti, kad žemės ūkio miriiste- 
ris-komunistas pažadėjo Bohemijos-Moravi- 
jos ūkininkams atiduoti sudėtų vokiečių dva
rus. „Economist” rašo, kad šiais rinkimais 
baigėsi Masaryko Čekoslovakijos respublika 
ir prasidėjo kairiosios socialistinės Čekoslo
vakijos valstybės pradžia. „Spectator” pa
žymi, kad anksčiau buvo lengvoji industrija 
ir jai ateityje gal teks konkuruoti su vokie
čių lengvąja industrija. Išugdyti sunkiąją 
pramonę Čekoslovakijoje gal tiek pavyksią.

Nota Rumunijos vyriausybei
Londonas. Didžioji Britanija ir Jungtinės 

Valstybės, kaip britų užsienių reikalų mini
sterijos kalbėtojas paskelbė, pasiuntė rumu
nų vyriausybei vienodo turinio notas, kurio
se reikalaujama galimai greito rinkimų pra- 
vedimo ir išpildymo Maskvos susitarimo dėl 
įjungimo opocijos narių į rumunų kabinetą

Pasiuntimas notos įvyko po to, kai So
vietų Sąjunga į amerikiečių pasiūlymą dėl 
bendro trijų didžiųjų žygio Rumunijos klau
simu nieko neatsakė. Pagal Maskvos susita
rimą privalėjo būti du opozicijos atstovai 
priimti į rumunų kabinetą ir po to turėjo 
būti nustatytas rinkimų terminas.

RINKIMAI RUMUNIJOJE
Londonas. Ministeris pirmininkas Groza 

pareiškė, kad rinkimai Rumunijoje įvyksią 
šiais metais rugpiūčio ar rugsėjo mėnesiais.

SUSITARIMAS IRANE
Tabris. Iš Teherano pranešama kad tarp 

Teherano ir Azarbeidžano vyriausybės susi
tarta, kad abiejų pusių kariniai daliniai bus 
atitraukti į stovėjimo vietas ir bus duotas 
įsakymas sustabdyti puolimo veiksmus.

BEVINAS ATSAKYS
Londonas. Iš Londono pranešama, kad 

ateinančią savaitę galima laukti, jog Bevinas 
paskelbs atsakymą į Molotovo pasisakymą 
dėl Paryžiaus-konferencijos. Sis atsakymas 
greičiausia bus paskelbtas parlamente per už
sienio politikos diskusijas.

VENGRIJOS MINISTERIS PIRMININKAS 
ATSISTATYDINSIĄS?

Budapeštas. Vengrijos ministeris pirminin
kas pareiškė, kad jo kabinetas atsistatydin
siąs, jei kairysis sparnas nesutiks, kad ma
žųjų ūkininkų partijos atstovai būtų vidaus 
ir kitų ministerijų ministeriais, kadangi ši 
partija turi 60% atstovų tautos atstovybėje.

CIVILINIO ORO SUSISIEKIMO PLANAS
Londonas. 2emesiems Rūmams pateiktas 

civilinio oro susisiekimo planas, kur numa
toma ir oro turbinų varomas mašinas pa
naudoti. Taip pat Mac Neil referavo pagal
bos akcijos Prancūzijai planą, pagal kurį 
Prancūzijos lakūnai galės būti apmokomi 
Anglijoje ir numatomas glaudus bendradar
biavimas lėktuvų gamybos ir technikos 
srity. 

kiek tas bus sovietų sunkiosios pramonės 
politikai artima.

„Economist” politiniame jspėjančiame 
straipsnyje nagrinėja Rusijos santykius su 
Vakarais. Jis pažymi, kad santykių nutrau
kimas padarytų tik didesnį psichologini; įs
pūdį. Rusijos užsispyrmimas, atmetimas ir 
visiškas neatsižvelgimas pozityvaus Vakarų 
požiūrio veda prie dalykų atsidūrimo pavo
juje arba tamsiuose šešėliuose, kas neišven
giamai veda didžiuosius pasirinkiti — vie
naip ar kitaip. Tačiau laikraštis neuždengia 
žvakės gesintuvu susitarimo vilčių..

Vyriausybė išleido .rinkimų įstatymą, kuriuo 
leidžiama balsuoti nuo 19 metų. Apie anglų- 
amerikiečių tuo reikalu įteiktą notą jis 
nieko neužsiminė-

SUDAROMAS NAUJAS ČEKOSLOVAKIJOS 
MINISTERIŲ KABINETAS

Londonas. Prezidentas Benešąs pavedė ko
munistų vadui Gottwalds, kaip stipriausios 
partijos Čekoslovakijoje atstovui, sudaryti 
naują vyriausybę. Parlamente buvo 300 
atstovų ir kairysis sparnas: komunistai ir 
socialdemokratai tik dviem atstovais tėra 
gausesni už kitas partijas.

IS ČEKOSLOVAKIJOS RINKIMŲ
Komunistai Bohemijoje-Moravijoje laimėjo 

40% atstovų, o Slovakijoje krikščionys de
mokratai — 62% vietų.

Hitleris tebesąs gyvas?
Berlynas. (United Press.) Aukštas ameri

kiečių pareigūnas, kuris visus metus slaptai 
tyrinėjo tariamąjį A. Hitlerio nusižudymą ir 
ryšium su tuo jo kūno dingimą, pareiškė 
esąs įsitikinęs, jog tebesą gyvi Hitleris, Mar
tynas Bormanas ir Eva Braun.

Dėl veiklos pobūdžio negalima nurodyti 
šaltinių, bet tyrinėtoją tikėtinu laiko tiek ka
rinės įstaigos, tiek diplomatai. Pasak prane
šėją, kalbamieji asmenys gal ir nebesą gyvi 
dabar, bet jie visi tebebuvę sveiki karui pa
sibaigus. Kur jie slapstosi dabar, nežinoma, 
bet jų pasprukimo keliai sueina į tris: 1) ga- 
■lėję iš Berlyno pabėgti į Ispaniją ar Šveica
riją, prieš rusams puolant rtiiestą, 2) apsirū
pinę naujais pažymėjimais įsimaišę į pak
rikusių berlyniečių tarpą, o 3) kad pabėgo į 
kurią iš Bavarijoje įruoštų slėptuvių.

TIK 200.000 SAVANORIAIS
Nūrnbergo teisme, apklausiant buvusį Rei

cho generalinį įgaliotinį darbo jėgai, 
Sauckel, paaiškėjo, kad tik 200.000 užsienie
čių tebuvo savanoriais atvykę į Reichą dirb
ti. Likusieji milijonai darbininkų buvo prie
varta atgabenti.

NACIŲ PASAKA APIE ATOMINĘ 
BOMBĄ

Amerikos Karo Departamento misija, ty
rinėjusi ką vokiečiai buvo pasiekę atominės 
gamybos ruošoje, nustatė, kad šios srities

PASAULIO KARIUOMENĖ
Naujorkas. (A. P.) Karo ekspertai pra

neša, kad einančios preliminarinės diskusijos 
dėl techninių priemonių pasaulinei kariuo
menei organizuoti.

Numatomos trys fazės, kaip JT Organi
zacija galės veikti, kad sutukdytų karus 
ateityje.

1. Policinė stadija, kai bus laikomos bau
džiamosios pajėgos, kad atgrąsintų nuo agre
sijos arba nuslopintų agresiją, jei kuri val
stybė sumanytų griebtis ginklo.

2 Ginklavimosi sumažinimo stadija, kurio
je JTO ginkluotos pajėgos pasidarys tokios 
veiksmingos, jog valstybės laisvu noru siau
rins apsiginklavimą.

3. Visuotinio visiško nusiginklavimo sta
dija, kai savitarpio kontrolės idėjas bus tiek 
paplitusi, jog valstybės ryšis savo gynybą 
patikėti JT Organizacijai.

Organizacijos detalės tebelaikomos pas
laptyje.

VIENODI GINKLAI AMERIKOS 2EMYNE
Vašingtonas (A.P.). Siaurės, Centrinės ir 

Pietų Amerikos 21 valstybės vyriausybės 
dabar studijuoja viso apsiginklavimo stan
dartizavimą. Planas sudarytas pernai rugsėjo 
mėn. tarpamerikinės gynybos įstaigos. Pa
gal tą planą visoje vakarinėje hemisferoje 
būtų įmanoma veiki mobilizacija ir vieninga 
karinė akcija. Planą priėmus, visa hemisfera 
apsiginkluotų JAV ginklais.

PIRMIEJI DP AMERIKOJE
Iš Bremerhaveno į Nau Yorką atplaukė 

867 DP. Tai pati pirmoji partija, pasiekusi 
Amerikos Jungtines Valstybes nustatytos 
39.000 metinės kvotos ribose.

tyrinėjimai 1945 mt. tebuvo mažai pažengę 
į priekį nuo 1943 mt. būvio. Rasta, kad įzo- 
topų atskyrimas tebuvo bandomas siauru 
mastu centrifūgos pagelba. Konstatuota, kad 
naciai, viena, mažai tesidomėjo atomo ener
gijos panaudojimu sprogmenyse, o antra, 
neturėjo žinovų tiems darbams. (N. Y. He
rald Tribune No. 19689.)

BAUSMES LANDSBERGO 
RIAUŠININKAMS

Augsburgas (UP). Devyniolika iš 20 jaunų 
DP žydų už riaušes balandžio 28 d. Lands- 
berge kariuomenės teismo nuteisti laisves 
atėmimu nuo 3, mėn. ligi 2 metų Byla truko 
11 dienų.

INFLIACIJA JAPONIJOJ
Tokio. Tokioje kainos žymiai kyla ir in

fliacija didėja. Pusė kilogramo miltų jau 
kainuoja 1,2 dolerio.

NAUJAS LAIKRAŠTIS BERLYNE
Londonas. Britų komendantūrai leidus, 

Berlyne išėjo naujas socialdemokratų lai
kraštis, kurio pirmame numeryje įdėti 
Anglijos ir amerikiečių darbo partijų svei
kinimai. \

Ponia Roosevelt atsiuntė sveikinimą,, ku
riame pažymi, kad demokratinis judėjimas 
turi didžiausios reikšmės Vokietijai. Nuomo
nės ir spaudos laisvė tegali tik tai išreikšti.

07 : 91 : 92 „Mintis"
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