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De Gasperi tarėsi su karalium
Roma. Ministeris pirminankas De Gasperi 

apsilankė pas karalių Umberto II ir tarėsi 
dėl valstybės vadovavimo perdavimo. Re
spublika nebus anksčiau paskelbta, kaip 
ateinantį trečiadienį. Apie tą laiką karalius 
išskrisiąš lėktuvu į Lisaboną, o šeimą 
paims nugabenti vienas Italijos kreiseris.

Pietinė Italija pasisakė daugumoje už 
monarchiją, kaip šiaurinė — už respubliką. 
Monarchists! pareiškė, kad jie bendradar
biaus su nauja vyriausybe, bet, atsižvelgiant 
į mažą balsų' persvarą respublikos naudai, 
vienerių metų bėgyje turėsiąs būti pra
vestas naujas tautos balsavimas dėl valsty
bės formos.

KPD partijos programoje pirmoje vietoje 
stovi žemės reformos klausimas.

Aplamai, abieji rinkimai Italijoje parodė, 
kad nors tarp pietinės ir šiaurinės Italijos 
dėl valstybės formos ir yra mažas nuomo
nių skirtumas, tačiau socialinių problemų 
klausimu nėra jokio ryškesnio skirtumo, nes 
šioj srity balsai visai nepasidalino ir ne ga
lima justi jokio išsiskyrimo.

Pergales paradas Londone
Londonas, šeštadienį, rytą 8 vai., Lon

done įvyks santarvininkų pergalės paradas. 
Parade atsisakė dalyvauti Sovietų Sąjunga 
ir Jugoslavija. Pastaroji nurodė, kad ji ne
dalyvausianti dėl nedraugiško Anglijos lai
kymosi Jugoslavijos atžvilgiu Triesto klau
simu. Lenkija, kol kas, savo atstovų dar 
neatsiuntė.

PARLAMENTARAI VYKS SOVIETŲ 
SĄJUNGON

Londonas. Britų parlamentarų delegacija, 
kurion įeina darbo partijos atstovai H. 
Laski, H. Clay, Baken, M. Philipps, vyks 
Sovietų Sąjungon. Dar nenustatyta, ar jie 
bus svečiai Sovietų Sąjungos vyriausybės ar 
komunistų partijos.

MUSULMONŲ LYGA APSISPRENDĖ
Londonas. Pranešama, kad viena iš svar

biausių Indijos partijų-Musulmonų Lyga 
nutarė priimti Anglijos planą dėl pereina
mosios Indijos vyriausybės sudarymo.

RUSAMS DAR NEPERDAVĖ
Londonas. Ministeris Hynd paskelbė, kad 

pagal Potsdamo nutarimą numatyti fabrikai 
Sovietų Sąjungai dar nei vienas iš anglų 
zonos neperduoti.

PRANCŪZIJOS PARTIJOS TARIASI
Londonas. Pranešama, kad dėl vyriausybės 

sudarymo prancūzų partijos tariasi, tačiau 
negali prieiti vienos nuomonės dėl algų pa
kėlimo, kuris iššauks ir kainų pakilimą. 
Prieš šį projektą pasisakė ir L. Blumas, 
socialistų vadas.

ISPANIJOS KLAUSIMAS ATIDĖTAS
Londonas. Vakar susirinkusi posėdžio 

Saugumo Taryba Ispanijos klausimo svars
tymą atidėjo iki antradienio. Nutarė iš
reikšti padėką E. S. Stettiniui, už pasidar
bavimą Saugumo Taryboje ir JTO.

MAISTO PRODUKTAI ANGLŲ ZONAI
Londonas. Pranešama, kad į Hamburgo 

uostą atplaukė laivai su skirtu įvairių 
maisto produktų kroviniu anglų zonos civi
liams gyventojams.

Taikos beieškant
Konferenciją jūroje. Praslinko nerimastyje 

metai nuo paskutinio šūvio Europoje. Per 
tuos metus pasaulis ieškojo taikos. Ištisi 
metai prarymoti, gausybė konferencijų pa
lydėta, o balandis nešąs alyvos šakelę 
išnyko iš plataus akiračio. Kur jis, kur pa
saulio taika? Nejau ir ji palaidota, kaip 
daugelis praeities konferencijų?

Kai keturi Archontai Paryžiuje susirinko, 
o pasaulis laukė geros žinios, pradėtas iki 
šiol nežinomas kelias. Daugelis pamanė, kad 
nueis Tatteyrando, Metternicko, Casttereagh 
ir Stackelbergo pasirinktu keliu. Kitiems 
prisiminė artima, pergyventa praeitis, kurios 
šešėlyje yra dabartis. Wilson, Clemenseau, 
Lloyd George dienos betgi negrąžintinos, 
kaip ir Vienos „amžinosios" taikos laiko
tarpis. Jos metu Europa buvo diriguojama 
trijų galybių. Versalio sutartis užantspau
duota dviejų, bet netrukus vykdyta D. Bri
tanijos. Dabartiniu metu, įvairiausiose kon
ferencijose, rungtiniauja dvi galybės už 
viešpatavimą pasaulyje. JAV ir Sovietų Są
junga, tuodu milžinu stoja akis į akį. Aukso 
vidurio ir balansavimo politika negailestin
gos plunksnos išbraukiama. Neutralieji, 
kurie savo metu neapsispręs, susilauks ne
tikėtumų. Šiandieną kaip tik ir vyksta tų 
dviejų galybių jėgų rungtiniavimas. Kai kam 
visos konferencijos, gražios kalbos apie 
taiką yra tik priedanga kitko, apie ką puse 
lūpų prasitaria. Didžiausius principus, char- 
tas, kurios tarytum būtų pamirštos, primins 
pasauliui, kai jis bus kviečiamas kovoti. O 
tai kovai šiandieną yra rikiuojamos jėgos, 
ruošiamasi naujam veiksniui, nes paliaubų 
pertrauka, be taikos, negali amžinai tęstis. 
Tuo metu konferencijos ir sudaromos su
tartys. jei pavyktų tai pasiekti, tarnautų 
įrodymu — štai keno jos nevykdomos. Ir 
nelaimė šiandienykščiam pasauliui, kai jis, 
gyvendamas milžniškos technikos jėgos 
laikotarpyje, ieško lygsvaros, kurios iš tiesų 
yra netekęs. Ką ji žada rytojui? Kaip tie 
idealai bus įgyvendinti? Ka atneš kurios ga
lios pirmavimas pasauliui? Tie klausimai tik 
rodosi esą perankstyvi, kaip neakiliam prieš 
metus buvo neįtikėtinas Vašingtono Ir

ISPANIJOS KLAUSIMAS SAUGUMO 
TARYBOJE

Londonas. Vakar vakare Saugumo Taryba 
susirinko svarstyti pakomisės parengto pra
nešimo Franco režimo klausimu Ispanijojo. 
Sovietų Sąjungos atstovas pareiškė, kad 
Sovietų S-ga visai nesutinka dėl viso pa
komisės parengto pranešimo teksto.

MUSSOLINI RĖMĖ MOSLEY
Londonas. Anglijoje paskelbtas slapto do

kumento tekstas, iš kurio aiškėja, kad Mos
ley vienerių metų bėgy yra gavęs iš Itali
jos 3,5 milijonus lyrų.

Maskvos šiandienykštis skaidymasis skirtin
gais žodžiais. O tai juk turi rimtą pagrindą, 
nes Maskva, per šiuos metus yra sukūrusi 
daugelį naujų problemų, kurios savo triukš
mu gązdina taikos balandį nusileisti, pilna 
žodžio prasme, šioje ašarų pakalnėje.

Aštri daugkova. Vilhelmo II kariuomenė 
paprašė paliaubų 1918 m. lapkričio 18 d. 
Versalio konferencija prasidėjo 1919 m. 
sausio 18 d. ir baigėsi birželio 28 d. Nuo 
paliaubų iki taikos sutarties sudarymo 
praėjo tik 7 mėnesiai ir 10 d. Dabartiniu 
dalgis į akmenį. O tose sąlygose, Bymes 
metu dar ieškomi šuntakiai, kuriais būtų 
galima pasiekti pilį, kurioje įmūryta taikos 
karalaitė- JAV valstybės sekretorius Byr
nes, pradėjęs kietai laikytis Paryžiaus kon
ferencijoje, pripažino, jog pasaulis perdaug 
išvargęs, iškankintas, kad galėtų toliau ne- 
kantraukdamas laukti taikos įgyvendinimo. 
Jo kalboje, pasakytoje š. m. gegužės 20 d., 
neslepiant apibūdinta nesėkmė Paryžiaus 
konferencijoje. Nei vienu esminiu klausimu 
ten nesusitarta. Visur JAV atsikirto, kaip 
nuomone, yra du keliu: siekti pastovios 
taikos ar susibūrus stoti į karą. Senatorius 
Vandenbergas, darydamas pranešimą JAV 
Senate, nurodo, kad tarp vakarų kultūros ir 
rytų komunizmo esąs milžiniškas priešginu- 
mas.

Molotovas, išklausęs amerikiečių atvirų 
žodžių, paskelbė užsienio spaudos atstovams 
ir savo nuomonę. Ten dar kartą bando 
ginti pozicijas, kurių nesugebėjo atlaikyti 
Luksemburgo ištaigiuose rūmuose. Sovietų 
pozicija -yra žinoma, todėl dabar apie . ją 
nutylėkime.

Molotovas štai išdrįsta atviriau kai ku
riais klausimais pasisakyti: „Nekurie ame
rikiečių sluoksniai, britams padedant, su
kuria oro ir jū/'ų laivyno bazes visame pa
saulyje. Kai kurios jėgos bando dabar pri
mesti mums savo valią. Ir tai negalima pa
vadinti ofenzyva už taiką, bet antpuoliu 
prieš Sovietus. Kai kuriuose sluoksniuose 
bandoma pakenkti Sovietų Sąjungos tarp
tautiniam prestižui“. Ged. Galvanauskas
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Richard Connel

Penkiasdešimties centu apysaka
Kupinas naujų vilčių ir pasitikėjimo aš 

dairiausi po miestą. Salio manęs ant suolo 
prisėdo vienas purvinas, apiplyšęs vyras, 
gal kokių penkiasdešimt, o gal ir keturias
dešimt ar šešiasdešimt metų amžiaus. Jis 
priminė man sumuštą šunį. 'Jis žvalgėsi po 
skelbimų skyrių laikraštyje ir kraipė galvą.

„Jokių galimumų įsiskverbti kur nors to
kiam senam kaip aš“.— murmėjo jis. Pas
kiau kreipėsi į mane: „Sakyk, drauguži, ar 
negalėtum man duoti kokį dolerį?“

Aš ištraukiau du pusdolerius iš kišeniaus.
„Tai visas mano turtas“.
„Nusibankrotavęs taip pat?“
.„Visiškai!“
„Kokia Jūsų profesija?“
„Apysakų rašytojas“.
„O taip“ — pasakė jis, linktelėjo galva 

puikiai žinau, tai sunkus biznis: pritrūksta 
ir godžiai rijo akimis sidabrinį pinigą. „Aš 
kartais medžiagos, ir baigta!“

„Visiškai teisingai“.
Jis įsisuko į savo nublukusį apsiaustą.
„Klausyk“ — pasakė jis. „Aš žinau vieną 

istoriją. Už pusę dolerio aš perleisiu ją 
Jums“.

„Sumoku išklausęs“ — pasakiau jam susi
domėjęs.

„Tai istorija apie vieną vyrą, vardu 
Sprague“ — pradėjo jis, „daktarą Harvey 
Drake Sprague. Esate girdėję ką nors apie 
jį?“

„Ne“.
„O, jis buvo puikus vyras. Pirmasis mo

kinys gimnazijoje. Studijavo Berlyne ir 
Vienoje. Kiekvienas jį pažinojęs sakė, jog 
tas žmogus padarys didelę karjerą. Baigęs 
universitetą, jis pradėjo praktikuotis Nau- 
jorke. Jis buvo gražus, darbštus ir praktiš
kas, tačiau, kaip ir visiems jauniems gydy
tojams gyvenime, pradžioj vyko viskas la
bai pamažu ir nesklandžiai. Jis buvo 28 metų 
amžiaus. Pinigų uždirbdavo pakankamai, kad 
galėtų gerai pragyventi. Tuo metu jis pa
žino vieną merginą, ir įsimylėjo ją iki 
ausų.

Jos tėvai buvo labai turtingi, iki ji su
kako 22 metus. Tuomet jos tėvas bankro
tavo ir greit ,po to mirė. Ir kuomet dr. 
Sprague ją sutiko, ji blaškėsi nevilty ir 
sirgo, nes nežinojo, kaip pradėti gyvenimą 
su keliais tūkstančiais dolerių, kuriuos jinai 
dar turėjo. Savaime aišku, ji turėjo ištekėti 
už turtingo žmogaus. Daugelis tokių ją norė
jo vesti, ypatingai Perry Torringtonąs, ta
čiau jis buvo dar jaunas ir kvaišas ber- 
niokštis ir jokių kitų gerų savybių neturė
jo, kaip tik tai, kad iš savo tėvo, po jo mir
ties, turėjo paveldėti tris milijonus dolerių. 
Tačiau dr Sprague buvo taip j ją įsimylė
jęs, kad jis įkalbėjo jai, jog yra pakan
kamai turtingas, o kad galėtų tai ir įrodyti, 
pasiskolijo nemažą sumą pinigų . . . Nes
merkite jo dėl šio pasielgimo. Jeigu jūs jį 
pažintumėt . . . Na, vienu žodžiu, jis ją 
vedė.

Galimas daiktas, jog jis buvo kvailys. Gal 
būt jo meilė jai, ir baimė jos nustoti, apa
kino jį. Jis stengėsi išpildyti kiekvieną jos 
pageidavimą. Jis dirbo sunkiai ir daug, ta
čiau skolos jį vis labiau slėgė- Jis tapo jau
trus ir nervuotas, nes bijojo, kad vieną 
jinai viską sužinos.

Ir kartą jį užklupo didelė pagunda. 
Pradžioje jis spyrėsi jai,* tačiau neilgai ir 
vieną dieną jis įsteigė patentuotų vaistų 
gamybos bendrovę, kuri gamino vaistus, ant 
kurių bonkučių buvo užklijuotos etiketės — 
„Vaistas nuo vėžio“. Tikrumoje, tai buvo 
tik paprašciausias apgaulės triukas. Tų 
„vaistų gamyba kainavo 4 centus, o jie buvo 
pardavinėjami pu du doleriu. Greitu laiku 
buvo parduota tūkstančiai bonkų . . . Tai 
buvo prieš daugelį metų, kol laikraščiai 
išaiškino visą šią istoriją. Savo žmonai, gi, 
jis sakė, kad jam gerai sekasi ir jinai jo 
daugiau neklausinėjo. Ji galėjo gauti pinigų 
tiek, kiek norėjo, ir tai jai buvo svarbiausia. 
Pagaliau, jai niekuomet nei nekildavo klau
simas, iš kur jos vyras ima pinigus.

Vieną vasarą jinai pradėjo skųstis svei
kata- Jis nenorėjo pasikliauti jo paties nu
statyto diagnozo tikslumu ir todėl jis nus
kubėjo su ją į Nav'^rką, pas geriausius 
specialistus. Tačiau ir ir jų sprendimas buvo 
tas pat — ji sirgo nepagydomai.

„Mes be reikalo rūpinamės“ — pasakė ji, 
„juk tu gali mane išgydyti“.

Jis išbandė visokiausias gydymo priemo
nes, tačiau viskas veltui. Ir vieną dieną 
jinai pareikalavo: „Duok man savo vaistų, 
tįk jie gali man padėti“.

Jis puikiai žinojo, kad jo vaistai gali tik 
trumpam laikui nuramint skausmus, tačiau 
ne išgydyti žmogų. Tačiau jis davė jų.

G. Rymantas

Čekoslovakija ir rinkimai
Kraštas po 'audros^ Čekoslovakija vienas 

nedaugelio kraštų, kuris laimingai pergy
veno praėjusio karo audrą. Jis labai mažai 
bombarduotas, todėl pramonė išliko sveiku
tėlė. Susisiekimas pergyveno suirutę, bet 
priemonių didžiuma liko krašte. Maisto tru
kumą dalimi pašalino UNRRA-os pagalba, 
kuri 1945 m. siekia 0,4 mil. to, 150 mil. do
lerių vertės. Šiais metais numatyta dar žy
mesnė jos parama. Ji sieks 275 mil. dolerių, 
kurių tarpe 75 mil. dolerių skyriama pra

monei atstatyti.
Sudėtų krašte iškyla sunkumai žemės ūkį 

tinkamai tvarkyti, nes išstumtųjų sudėtų 
vieton reikia įsodinti saviškius. Jie neturė
dami inventoriaus turi pradėti ūkininkauti. 
Siems naujakuriams ateina į pagalbą vy
riausybė ir kooperatyvai.

Maisto trūksta. .Įvestas griežtas maisto 
gaminių normavimas. Kainos tvarkomos.

Prekyba verčiasi perdidelis nuošimtis gy
ventojų skaičiaus, o ypač dabartiniu metu, 
kai darbo jėgos trūksta. Bohemijoje ir Mo
ravijoje yra 70.979 mažmenų prekybininkai, 
8.871 didmeninkas. Tose srityse 123 gyven
tojams išpuola 1 mažmenininkas ir 793 
didmenininkai. Dabar daromi žygiai, kad 
vienas mažmenininkas patarnautų 350 gy
ventojų, t. y. norima dviems trečdaliams 
esamų mažmenininkų surasti kitą darbą- 
Prekyboje padėtis yra žymiai pagerėjusi. 
Prekių vis daugiau atsiranda.

Užsienio prekybos balansas gerėja. Išve
žimas ir įvežimas didėja. Tie duomenys 
rodo, kad kraštas pamažu atsistato. Karo 
metu padarytos audros gydymos gana 
sparčiai. Nuošalyje stovinčiam stebėtojui

„Man jau geriau“ — pasakė ji kartą. Jam 
širdis apsalo iš baimės.

„Jeigu tu, Harvey, man pasakysi, jog šie 
vaistai gali išgydyti žmogų, tai aš tikiu, jog 
pasveiksiu“.

Ištisus mėnesius jis budėjo prie žmonos 
lovos. Vieną dieną ją apžiūrėjo žymus spe
cialistas. Nustebęs, plačiai išplėtęs akis jis 
grįžo pas Sprague.

„Stebuklas!“ — sušuko jis.
„O Dieve!“ — aiktelėjo Sprague, „Jūs 

manot, kad jai geriau?“
„Ji visiškai sveika“ — pasakė specialistas, 

„tačiau, neklausk manęs kokiu būdu ar 
kodėl, nes aš nežinąu“.

Nuo to įvykio dr. Sprague pasikeitė. 
Trumpai sakant, jis išprotėjo. Jis pradėjo 
be saiko gerti ir, savaime suprantama, su
nyko visiškai“.

Išblėsęs pasakotojo žvilgsnis skendo kažur 
kelio tolumoje.

„O kas atsitiko su moterimi?“ — paklau
siau aš.

„Jinai sužinojo viską, kai jis bankrotavo. 
Aš manau, kad ji buvo didelė egoistė. Ji 
mylėjo prabangą labiau už viską. Ji paliko 
Sprague ir nuėjo pas jaunąjį Torringtoną. 
— Na, gausiu aš puse dolerio?“

Aš padaviau jam pinigą.
„Aš turiu eiti“ — pasakė jis ir pašoko nuo 

suolo.
„Labąnakt, dr. Sprague“ — pasakiau jam.
„Trauk jį velniai, tą Sprague“ — atsiliepė 

jis nueidamas. „Aš esu Torringtonąs“.
Vertė K. J.

nekiltų jokių abejonių dėl krašto atstatymo, 
jei ne didelės painiavos tarptautinėje poli
tikoje. Ką tik įvykę rinkimai parodę didelį 
ūpą Čekoslovakijoje, kuri atsirado ne be 
priežasties ir Įtakos, kuri daroma iš šalies.

Rinkimų išvados. Galutini rinkimų duo
menys rodo, kad Čekoslovakijoje komunistų 
partija yra tvirčiausia. Jei Sovietuose būtų 
atskiri sąrašai tikrai komunistų partija ne
sugebėtų pasiekti tų vaisių, kuriais dabar 
džiaugiasi Kermliaus bendradarbiai. Komu
nistai laimėjo 115 atstovų, čekų tautiški so
cialistai — 55, čekų krikščionys liaudininkai 
— 47, slovakų demokratai — 42, čekų social
demokratai — 36, slovakų tautinės laisvės 
partija — 3, slovakų darbiečiai — 2.

Rinkiminė kova tarp komunistų ir Benešo 
tautiškų socialistų jau senai buvo varoma. 
Gegužės 26 d. rinkimai, kurie praėjo gana 
ramiai, atnešė pastarajam žymų pralaimė
jimų. Tvirtinti, kad šie rinkimai buvo visai 
laisvi neatitiktų tikrovės. Tik keturios vy
riausybinės partijos dalyvavo rinkimuose. 
Opozicijai liko vienas kelias — mesti į 
urnas neatžymėtas rinkimų korteles.

Čekijoje ir Moravijoje tos keturios parti
jos yra komunistai, socialdemokratai, tau
tiški socialistai ir krikščionys liaudininkai. 
Slovakijoje partijos visai kitaip susiklosčiu
sios:

Rinkimuose dalyvavo arti 100%. Komu
nistai Čekijoje ir Moravijoje laimėjo 2,2 
mil. balsų, kai 1935 m. gavo 571.000; socia
listai 1,3 mil. prieš 692.000, krikščionys 1,1 
mil. prieš 559.000 ir socialdemokratai 850.000 
prieš 818.000. Šie nauji balsai gauti už kitas

(Perkelta į 4 psl.)
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Nuogi vokiečiu
Prieš porą su viršum metų, kada mes dar 

gyvenome Kaune, mano žmona lankėsi ne
toli Raseinių kaime ir sugrįžusi pasakojo, 
kad jos sesers berniukas Eduardas arba, Edis, 
kaip mes jį paprastai vadinome, įstojo į 
Vietinę Rinktinę. Vėliau sužinojome, kad 
Rinktinės būrys, kuriame tarnavo Edis, 
kažin kur iš Raseinių išsikėlė. Praėjo šiek 
tiek laiko. Jis mums laiškų nerašė, ir apie 
jį nieko negirdėjome.

Visą laiką ’apie Rinktinę, ypač apie Rink
tinės santykius su vokiečiais, Kaune buvo 
įvairiausių gandų. Staiga vieną dieną išgir
dome, kad visą Rinktinės štabą vokiečiai 
suėmė, kad Rinktinės kuopas nuginklavo, 
kad Marijampolėje įvyko susišaudymas, kad 
esą užmuštų ir po kelių dienų išgirdome, 
kad vieną Rinktinės vyrų būrį ginkluoti vo
kiečiai varė pro geležinkelio stotį ir kad 
mūsų jaunuoliai buvo labai . išvargę, be 
rūbų, be kepurių ir daugelis visiškai basi.

Kitą dieną nepažįstamas vyriškis žmonai 
įteikė raščiuką, kuriame buvo įrašyta:

„Miela Teta. Esu belaisvių stovykloje. La
bai noriu valgyti. Ar negali man padėti... 
Edis“.

Nepraslinkus nė valandai laiko, pasiėmę 
krepšius maisto produktų, mudu su žmona 
nuvykome prie belaisvių stovyklos, kuri 
buvo fortuose, prie Kauno - Petrašiūnų 
plento. Stovykla buvo aptverta spygliuotų 
vielų tvora, aplinkui vaikščiojo ginkluoti 
vokiečiai, o kieme buvo matyti būreliai 
išrikiuotų jaunuolių. Prie' stovyklos vartų 
stovėjo didelis būrys žmonių, daugumas su 
ryšuliais, ir visų jų akys buvo nukreiptos į 
stovyklos kiemą. Nors stovyklos aikštė buvo 
labai plati, bet susirinkusiųjų tarpe buvo 
girdėti vardai tų, kuriuos saviškiai pažino. 
Prie vartų ir kieme slankiojo ginkluoti sar
gybiniai ir nieko suimtiesiems perduoti ne
leido. Mėginau prieiti aplinkui, iš užpakalio, 
kur menkesnė sargyba, bet pamatęs vokie
tis pagrasino nušauti. Prie vartų žmonių 
rinkosi vis daugiau. Pastovėję keletą va
landų pastebėjome, kad sunkvežimiai į sto
vyklą veža karines uniformas ir kad tos 
uniformos yra dalinamos mūSų vyrams. Va
karop iš stovyklos išėjo lietuvis karininkas, 
apsivilkęs Lietuvos kariuomenės uniforma, 
lydimas vieno ginkluoto vokiečio, ir susi
rinkusiems pasakė, kad visi susirinkusieji 
savo buvimu čia kenkia tiems, kurie yra 
stovykloje internuoti, dar pridėjo, kad inter
nuotiems nieko netrūksta ir prašė išsiskirs
tyti. Išsiderėjome, kad priimtų mažus laiške
lius ir kad juos perduotų. mūsų vyrams. Su
tiko. Mes parašėme Edžiui, kad buvome at
vykę, bet kad padėti nieko negalim.

Antrą rytą žmonai telefonu buvo pranešta, 
kad Edis yra Šančiuose, prie kareivinių ge
ležinkelių šakos yra paduoti vagonai, juos 
tuojau išveš, prašo atvykti. Nuvykus, Edis 
pasitiko ją jau aprengtas Luftwaffe’s uni
forma.

Trumpai suglaudus Edis jai pasakojo 
šitokia tragišką jų kuopos istoriją.

Iš Raseinių juos buvo perkėlę į Šalčinin
kus. Tai aplenkinta sritis, kuri bolševikų 
laikais- buvo priskirta prie Tarybinės Lie
tuvos. Tenai kuopa turėjo kovoti su „bandi
tais“. Kuopa buvo įkurdinta keliuose kai
muose. Vieną rytą jie pajuto, kad į juos iš 

visų pusių šaudo. Po trumpo susišaudymi

žiaurumo faktai
atvyko parlamentarai ir pareiškė, kad jie 
yra iš visų pusių apsupti ir kad norėdami 
jie galėtų visus mūsiškius sunaikinti, bet 
jie to nedarysią, jie mūsiškius nuginkluosią, 
bet mūsiškiai turi per trumpą laiką iš čia 
išvykti, bet jei neišvyks, tai tada bus išžu
dyti. Beto, jie pasiėmė su savim du mūsų 
karininkus ir du kareivius nusivedė pas sa
viškius ir parodė savo ginklus ir jėgas. Po 
to, mūsiškius paleido grįžti, o patys laukė 
nustatytų sąlygų išpildymo. Kada mūsiškiai 
sugrįžo, padarė pranešimą ir visi susirinkę 
nutarė, kad priešintis nėra prasmės, kad jie 
žymiai geriau ginkluoti ir kova būtų lygi 
savižudybei. Jie nutarė pasitraukti. Prieš 
išžygiuojant juos nuginklavo, o paskui, pa
reikalavo atiduoti ir uniformas. Mūsiškiai 
liko basi ir iki baltinių nuogi. Retas tiktai 
paspruko nešinas vienu ar kitu drabužiu. 
Pusnuogiai jie nutarė žygiuoti į Vilnių. Pu- 
siaukėlyje jie pastebėjo, kad juos apsupo 
SS daliniai. Iš visų pusių puolė tanketės. 
Įsakė iškelti rankas aukštyn. Kratė ir viską 
atėmė. Iš čia, stiprios apsaugos lydimi, jie 
buvo nuvaryti Vilniun į vieną SS žinioje 
esančią stovyklą. Tenai visus uždarė ir 
laikė be maisto ir.be poilsio. Po 3—4 dienų 
atvyko aukšti SS pareigūnai, mūsų vyrus 
išrikiavo ir vienas pareigūnas pasakė 
trumpą kalbą: „. . . pasitraukdami iš tos 
vietos, kur jūs buvote pastatyti, jūs užtrau
kėte sau didelę gėdą, tai gėdai nuplauti, 
keliolika vyrų bus sušaudyta . . .“ Tuojau 
vienas iš vokiečių išrikiuotus vyrus pradėjo 
skaityti ir kiekvienam dešimtam liepė iš ri
kiuotės išeiti. Taip surinko kelis karininkus 
ir keliolika eilinių ir čia pat sušaudė. Kitą 
naktį sunkvežimiais iš Vilniaus vežė į 
Kauną. Prieš išvažiuojant įspėjo, kad už 
kiekvieną pabėgusį, bus sušaudyta dešimts' 
draugų iš nepabėgusių tarpo. Bevažiuojant 
keli pabėgo, — ir vėl daug sušaudė.

Taip nuolat su revolveriais į veidą nu
šauti grasinami,’ mušami, keikiami, nevalgę 
ir pusnuogiai Vietinės Rintinės Raseinių 
kuopos vyrai pasiekė Kauną ir belaisvių 
stovyklą prie Petrašiūnų plento.

„Minties“ skaitytojai, tur būt, ne visi 
pastebėjo, š. m. balandžio 4 d. „Mūsų Ke
lio“ Nr. 13 įdėto straipsnelio „Kas karo kal
tininkas?“, kuriame yra išspausdinta vieno 
buvusio Vietinės Rinktinės kario užrašų 
knygutės šitokia ištrauka:

. . 1944. V. 17 Iš už spygliuotos vielos 
mus atskaito 27 vyrus ir susodina į ma
šiną. Girdėjosi lietuviškos dainos. Kaip 
buvo malonu klausytis dainų skambėjimo. 
Gražus vakaras. Saulutė leidos taip parau
donavus, lyg būtų kraujuose. Kai tiktai 
aptemo, vienas draugas, Žaltauskas, iššoko 
iš mašinos. Mes buvome įspėti: „jeigu kas 
iš jūsų išbėgs, o nepranešite, tai bus šau
doma dešimts vyrų! Mes to bijojom ir ma
šiną sustabdėm. Nesugavo . . . Važiavome 
toliau Kauno link. Pavažiavus 3 km, mūsų 
mašina sustojo. Tuojau mums įsakė išlipti 
ir mus sustatė į dvi eiles. Nuo dešiniojo 
sparno atskaitė dešimtą vyrą. Jam įsako 
išeiti iš rikiuotės, sakydami: „Turi išpirkti 
krauju ano išbėgimą“. Budeliai pradėjo 
savo žiaurų darbą. Ruseckas ėmė prašyti, 
kad dovanotų, bet kur tau dovanos vo
kietis! Spyrė puskarininkis jam į koją, ir 
tas suriko: „O Jėzau!..Paskui ištraukė 

» brauningą ir šovė į galvą. Pastovėjo Ru

seckas keletą sekundžių ir pavirto. Parkri
tęs dar ant kelių, pradėjo iš naujo pra
šyti: „Ponuliai, pasigailėkite ... aš ne
kaltas“ . . . Jam iš galvos bėga kraujas. 
Akys pasruvusios krauju. Maldauja, kojas 
bučiuoja, bet puskarininkis spyrė nekal
tam puskarininkiui į galvą: „Tu esi niek
šas, tu lietuvis, tavęs negali pasigailėti“ .. 
— ir vėlei šovė prikišęs prie smilkinio. 
Toliau stovintieji budeliai paleido šūvius 
iš automatinių. Nekaltasis mūsų draugas 
dar suriko: „Viešpatie, aš nekaltas . . . 
aš jiems dovanoju, nes tie žmonės nežino, 
ką jie daro . . .“ — tuos žodžius ištaręs, 
atsiskyrė Ruseckas su šiuo pasauliu ir 
nusirito nuo kalniuko. Mus spardydami 
vėl suvarė į mašiną. Paskui vienas vokie
tis sako: „Įneškite tą mėšlą! . . •“
Taip žuvo a. a. pusk. Ruseckas Antanas, 
Veiverių valse., Šilėnų km. Jo brolis — 
Ruseckas Aleksas kiek anksčiau žuvo 
Rytuose . . .
Tai yra ne kas kitas, kaip tos pačios ke

lionės iš Vilniaus į Kauną, apie kurią pasa
kojo Edis, baisus, bet dar gyvo liudininko 
patvirtintas, vaizdelis.

Laimė, kad atėję amerikiečiai Edžiui 
sugrąžino laisvę.

Pasibaigs karai, prabėgs daug laiko, bet 
šitokie ir dar baisesni faktai paprastu apra
šymu, ištisu romanu arba net ir kino filmų 
forma kaip šmėklos landžios iš visų Euro
pos kampų kampelių ir visą laiką vokiečių 
tautai neduos ramybės.

Aktualiu klausimu
„Išblaškytieji“ tokiu pavadinimu, ryšium 

su Paryžiaus konferencija, prancūzų kul
tūrinis savaitraštis „Gavroche“ įsidėjo 
straipsnį, kuriame rašoma: „Keturių kon
ferencijos programa per daug perkrauta ir 
jau posėdžiams prasidedant nesimatė per 
daug optimizmo dėl jos rezultatų. Taip pat 
yra aišku, kad ji nesigilins į mažumų 
problemas. Bet reikia, kad kurią dieną tai 
būtų pažvelgta iš pagrindų ir atvirai.

Prieš keletą dienų Pierre Beguin rašė 
laikraštyje „Gazette de Lausanne“ apie di
delę Pabaltijo valstybių kančią ir, ape
liuodamas į sunkų mažųjų valstybių gyve
nimą, kvietė užs. reik, minister} Bidault tą 
klausimą iškelti sekančiame UNO susirin
kime, dedikuojant „broliškumą seniesiems 
vilčių ir kančių draugams, visiems, be jo
kių išimčių“.

Šiame be įstatymų persitvarkančiame pa
saulyje, kur visose kryžkelėse siaučia dar 
mažai demobilizuotos armijos, yra daug 
neįžvelgiamų ir dramatiškų tylos zonų. Gir
dėti, kad milijonai žmonių iš šiaurines Bu
kovinos ir Besarabijos, vyrų, vaikų ir mo
terų, areštuotų tuoj po aneksijos, ir dabar 
tebėra Sibire. Per tuos penkerius metus, 
kaip tęsiasi jų kalvarijos, niekada nė vie
nam tarptautinio R. Kryžiaus atstovui ne
buvo leista jų aplankyti ir, esant labai di
deliems muitams, labai reta, kad jie gautų 
kokius siuntinius. Tie nedaugelis išlikusių 
gyvų nors ir prašomi jų šeimų, dar vis 
nėra repatrijuoti. Panašaus likimo dabar 
susilaukia milijonai lenkų, tokiu pat būdu 
iškeldinamų į Sibirą.

Kas iškels klausimą? Ir kokiame susirin
kime? Ar dar atrodo, kad ši problema'yra 
per opi ir kad UNO-ui nėra reikalo užsiimti 
dygiais klausimais?
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Argentina nori santykiu su 
Sovietu Sąjungą

Buenos Aires. Naujasis Argentinos prezi
dentas generolas Peron pareiškė, kad Ar
gentina nori užmegsti diplomatinius santy
kius su Sovietų Sąjunga. Jis pažymėjo, kad 
jokia šalis negali ignoruoti Sovietų Sąjun
gos buvimo.

ATIDUODA TURTĄ
Sofija. Bulgarijos parlamentas pasisakė, 

kad Bulgarija visą vokiečių likusį po kapi
tuliacijos turtą, nežiūrint koks jis bebūtų, 
perduosianti Sovietų Sąjungai.

MAINŲ PREKYBOS SUTARTIS
Reykjavikas. Maskvoj pasirašyta mainų pre

kybos sutartis tarp Sovietų Sąjungos ir Is
landijos. Sovietų Sąjunga iš Islandijos gaus 
žuvį, o Islandija pirksis Sovietų Sąjungoj 
statybinę medžiagą ir anglis.

Pašto paketu apsimainymas
Naujorkas. Nuo birželio mėn. 1 dienos 

atidarytas pašto paketų apsimainymas tarp 
Vokietijos (amerikiečių zonos) su JAV. Vie
nam asmeniui į savaitę leidžiama pasiųsti 
arba gauti vienas paketas, nedidesnis 5 kg 
svorio. <

Sis patvarkymas kol kas neliečia amerikie
čių Berlyno sektoriaus. Ten toks apsimainy
mas dar neleidžiamas.

NEIŠSPRENDĖ
Paryžius. Užsienių reikalų viceministeriai, 

posėdžiaują Paryžiuje, nepriėjo jokio susi
tarimo dėl okupacinių dalinių atitraukimo iš 
Bulgarijos ir Dunojaus laivininkystės su
reguliavimo. Nutarė šiuos klausimus palikti 
spręsti užsienių reikalų ministeriams.

PARTIJOS TARIASI
Paryžius. Trijų svarbiausių Prancūzijos 

partijų atstovai vakar buvo susirinkę pasi
tarti dėl naujos vyriausybės sudarymo.

NEPATENKINAMAS ATSAKYMAS
Londonas. Anglų vyriausybė gautą Rumu

nijos vyriausybės atsakymą į savo notą dėl 
rinkimų apibūdina kaip visiškai nepaten
kinamą.

Kariniai tikslai
Londonas. Iš 701 Londono bažnyčios per 

vokiečių orinius puolimus 91 bažnyčia buvo 
visai sugriauta ir 533 sunkiau ar lengviau 
sužalotos. O vokiečiai sakydavo, kad jie 
bomborduoja tik karinius tikslus . . .

ĮDOMUS REIŠKINYS
Niurnbergas. Neseniai, kaip rašyta, buvo 

suimtas ir pristatytas į Niurnbergą buvęs 
Himmlerio pavaduotojas gen. Itn. Pohl, kuris 
dar kitaip buvo vadinamas Himmlerio „slap
tąja siela”. Jis kaltinamas kaipo buvęs KZ 
ūkio viršininku ir žiauriai elgęsis su kaze- 
tininkais, o ypač su žydais. Charakteringa, 
kad pats gen. Pohl buvo vedęs žydę.

PERDAVĖ TEISMUI
Miunchenas. Bavarijos komunistų partijos 

sekretoriai Bruno Ooldhammer ir Fritz Sper
ling yra perduoti karinės valdžios teismui 
Miunchene. Kaltinamieji visiškai neprašę lei
dimų peržengė amerikiečių-rušų zonos sieną. 
Grįžtant atgal jie buvo suimti, nugabenti į 
Miuncheną, tačiau už piniginį užštatą iki 
teismo dienos paleisti.

SUSTABDOMA
— Viename amerikiečių karinės valdžios 

pranešime nurodoma, kad nuo birželio 15 
dienos sustabdomas pasikeitimas gyventojais 
tarp rusų ir amerikiečių zonų .Rusų karinė 
valdžia šį savo nutarimą remia tuo, kad į 
rusų zoną iš amerikiečių zonos atvyksta žy
miai daugiau asmenų, negu kad iš rusų zo
nos išvyksta J amerikiečių zoną.

UGNIAKALNIO IŠSIVERŽIMAS
Batavia. Javos . saloj naujai išsiveržė 

ugniakalnis Semeroe. Išsiveržusio ugniakal- 
nįo lava užliejo apie 100 įvairių pastatų.

NAUJAS ŠIURPUS GINKLAS
Vašingtonas. Pakartotinai pranešama apie 

Amerikoj išrastą dar vieną šiurpų ginklą, 
kurio sprogdinamoji galia turi didžiulę jė
gą, o bet to, sprogusi toji bomba ištaško Į 
šalis didelius kiekius tam tikrų bacilų, ku
rios didžiuliame plote sunaikina visą aug
meniją ir palieka tik tuščius — karstu 
kvepiančius plotus.

SUKILO SS BELAISVIAI
Londonas. Čekoslovakijoj, ties Aussigu su

kilo vienoj stovykloj laikomi SS vokiečių 
karo belaisviai. Tarp SS belaisvių ir polici
jos įvyko kova, laike kurids 3 buvę SS vyrai 
nukauti ir keli sužeisti. Iš policininkų pusės 
taipogi yra sužeistų.

Žurnalistu konferencija
Kopenhaga. Danijoje įvyko tarptautinė 

žurnalistų konferencija, kur buvo pasisakyta 
už visiškai laisvą spaudą.

LENKIJOS ANGLIES PRODUKCIJA
Varšuva. Lenkijos anglies produkcija šiais 

metais būsianti nuo 46 iki 48 milijonų tonų. 
Iš tos anglies į mėnesį esą susitarta po 1 mil. 
tonų anglies pristatyti Prancūzijai.

GRĄŽINAMA PASKOLA
Naujorkas. Olandija jau grąžina Amerikai 

100 milijonų paskola atgal, kurią ji buvo pa
siskolinusi tik 1945 m. vasario mėn.

INDIJOJE LAUKIAMA SPRENDIMŲ
Londonas. Laukiamo greito Moslėjos Ly

gos apsisprendimo dėl savistovios Indijos 
vyriausybės sudarimo.

Anglijos delegacija tikimasi, galės su
grįžti Londonan jau sekančią savaitę.

VOKIEČIŲ LAIKRAŠTIS APIE VILNIŲ
Vokiškas laikraštis „Sūd West Echo” kovo 

20 dienos numeryje, pagal gautą žinią iš Var
šuvos rašo:

„Vilnius — nebėra daugiau europinės 
diplomatijos problema. Esą 200.000 lenkų, 
kurie gyveno Vilniuje ir jo aplinkėse, laisvu 
noru išsikelia į naująją Lenkiją, kitaip sa
kant, į prijungtąsias prie Lenkijos vakarų 
sritis, iš kurių iškraustomi vokiečiai.

Tos žinios proga, laikraštis primena Lie
tuvos-Lenkijos santykius dėl Vilniaus, pri
mena, kad Vilnius dabar sovietinės Lietuvos 
respublikos sostinė ir toliau išveda tokią 
tezę:

Laisvas Vilniaus lenkų iškeliavimas iš Vil
niaus, gali reikšti vieno pasaulinės istorijos 
epizodo galą”.

JAV IRGI NEPATENKINTOS
Vašingtonas. Užsienių reikalų ministerijos 

valdininkas pranešė, kad JAV yra gavusios 
atsakymą rumunų vyriausybės į savo notą 
dėl rinkimų Rumunijoj. Atsakymas laiko
mas visai nepatenkinamu.

10.000 SVARŲ MAISTO LIETUVIAMS 
ITALIJOJ

Baltas Italijoj gyvenantiems lietuviams 
pasiuntė 10.000 svarų maisto.

Vokietijoje gyvenantiems lietuviams pa
siųsta 700 dėžių kondensuoto pieno.

Drabužių iš viso Baltas į Europą pasiun
tęs daugiau negu 180.000 svarų.

KOLEGIŠKA PAGALBA
Upsalos universiteto, Švedijoj, studentai 

švedai surengė rinkliavą pabaltiečiams stu
dentams tremtiniams šelpti. Tuo būdu švedų 
studentai nori padėti savo kolegoms pabal
tiečiams studijuojantiems Upsaloj, kad jiems 
netektų badauti arba nutraukti savo akade
mines studijas.

Čekoslovakija ir rinkimai
. (Atkelta iš 2 psl.)

partijas balsavusių iš to milžiniško susilai
kymo — 2,5 mil., kuris buvo 1935 m.

. Komunistai ypač laimėjo didmiesčiuose - 
Pragoję ir kit., išskyrus Brno.

Slovakija yra antraeiliu veiksniu. Čia ko
munistai yra gavę 315.000 balsų, o demokra
tai laimėjo 800.000 balsų.

Bendrai įmant marksistai sudaro didžiumą 
be ryškios persvaros. Bet ji užtektina, kad 
ateityje įgyvendinus nacionalizavimo pro
gramą, kuri praeityje nebuvo nuosekli. Nau
jasis tautinis parlamentas ir vyriausybė, po 
10 metų, vėl pradės veikti nukreipę akis į 
Maskvą. Čekoslovakija aiškiai pasisakė už 
glaudų bendravimą su Sovietais, kurie yra 
Rytų Europos viešpačiais. Čekoslovakija 
vertė kai kurie veiksniai pasirinkti šį kelią, 
bet vienas neabejotinas, tai čekiškas slavi- 
filizmas, kuris ir tą dabartinę Maskvą suar
tina. Sovietų įtakos, armija ir spaudimas 
yra veiksniai, kurie būtų įtikinančiais tik 
politiškai neužaugai. Čekus laikyti nesu
brendusiais būtų netikslu. Jie, gal būt, dau
giau artimi prisitaikėliams, kuriais užsienio 
politikai yra švedai.

07 .- 91 : 92 „Minti*"
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