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DARBIAUTI SU SOVIETAIS
Londonas. Žemuosiuose rūmuose per de

batus britų sovietų santykių klausimu pa
siūlyta steigti bendras prekybos bendroves, 
kad išvengtų nesusipratimų vietose, kur su
sikerta abiejų interesai, pvz., Irane, Balka
nuose, Adriatikos srityje ir Ruhre.

Ministeris Noells Bakeris paaiškino šitaip: 
Britanija rūpinasi kiekvienoje tarptautinio 
gyvenimo srityje pagerinti santykius su so
vietais, stengiasi geriau susiprasti ir prieiti 
bendrą veikimą. Tas darbas geriausiai gali 
vykti pasitikint naująja charta, kuri saisto 
abi puses, ir naujomis tarptautinėmis įstai
gomis, kurios sukurtos bendromis pastan
gomis.

Su demokratijomis sovietai turėjo blogų 
patyrimų. Prisimintini tik pulk. Bekas Len
kijoje, princas Povilas Jugoslavijoje, kara
lius Karolius ir geležinė gvardija Rumuni
joje, Dollfussas Austrijoje ir Horthys Veng
rijoje. Dabar Britanija nori įsigyti sovietų 
pasitikėjimą, nori išsklaidyti įtarimus, nors 
ir kažin kiek tat truktų. Mat, sovietų inte
resai, pasak Molotovą, sutampą su kitų val
stybių tautų Interesais.

Michailovičius sušaudytas
Vakar Belgrade sušaudytas generolas 

Michailovičius ir kiti astuoni, drauge su 
juo nuteistieji.

ŽYDŲ STREIKAS PALESTINOJE
Palestinos žydai pradėjo streiką, reikalau

dami 2000 internuotųjų paleidimo. Internuo
tieji iš savo pusės yra taip pat paskelbę ba
do streiką. Tuo ir kitais reikalais „Jewsih 
Agency“ pirmininkas yra išvykęs Londonan, 
kur tarsis su Atlee ir kolonijų ministerių.

ANGLIES PROBLEMA VOKIETIJOJE
Londonas. Vienas britų kontrolės ko- 

m sijos valdininkas tikrino anglies proble
mą. Nustatyta, kad reikia mažiausiai 
80.000 angliakasių. Lig šiol daugiau pasi- 
traukią, nekaip naujų stoją dirbti. Britų 
įstaigos galinčios darbo jėgą telkti priver
stiniu būdu, tačiau nuo to atsisakančios 
ir bandančios prilaukti darbininkus geres
nėmis darbo sąlygomis. Bet darbo sąlygų 
pagerinimas teįmanomas tik teikiant dau
giau maisto, geresnes. patalpas gyventi ir 
didesnį pasirinkimą vartojimo prekių.. Mai
sto būvis dabar nesąs blogas, bet ne pa
kankamas, todėl nuo to nukenčianti gamy
bą, o vartojimo prekių gamyba šiuo tar
pu dar striuka.. 5O,5’/o Ruhro anglies su
vartota anglų zonoje, 25’/» eksportuoti kaip 
atpildas už svarbias importuotas prekes, 
18*/» išvežama į amerikiečių zoną, ė*/* — 
į prancūzų, o 2xlt"ls — į Berlyną. Be to 
akmens anglis mainoma į rudąją anglį iš 
sovietų zonos. Daroma viskas, kad paša
lintų gandus, jog anglis išvežama iš Vokie
tijos reparacijų sąskaiton.

Sovietų reikalavimai Vengrijai
Britų valdžia įteikė Vengrijos vyriausiai 

sąjungininkų kontrolės komisijai prote
stą prieš sovietų pastatytus toli siekiančius 
politinius reikalavimus. Vengrijoje po įvy
kusio sovietų karininko nužudymo Buda
pešte sovietai, kaip jau buvo mūsų laikra
štyje rašyta, reikalavo paleisti jaunimo or
ganizacijos, kontroliuoti katalikų bažny
čias ir, nežiūrint imuniteto, suimti kai ku
riuos perlamento atstovus. Vengrijos val
džia šiuos reikalivimus atmetė. Tačiau so
vietai jų vis dar tebesilaiko. Anglai savo 
notoje šitokį sovietų žygį laiko neprotingu 
kišimusi į Vengrijos vidaus reikalus ir rei- 
'kalingą paaiškinimo.

DEBATAI DUONOS KLAUSIMU
Londonas. Žemuosiuose rūmuose vakar 

buvo debatai dėl praktinio duonos racio- 
navimo vykdymo. Kepėjų atstovė pareiš-
kė, jog racionavimo planas esąs neįvykdo
mas. kepėjai pasiryžę ir toliau pirkėjams 
pardavinėti duoną, nekreipdami dėmesio 
į racionavimą.

ATSIRADO DINGĘ KARININKAI
Berlyne Vyriausioje Sąjungininkų Kon

trolės Komisijoje Vokietijai prasidėjo pa
sitarimai dėl amerikiečių sulaikytų dviejų 
sovietų karininkų ir dėl sovietų sulaikytų 
dviejų amerikiečių karininkų. Pasitarime 
iškeltas reikalavimas apie tokius įvykius 
tuojau suinteresuotas šalis painformuoti.

KONCENTRACIJOS STOVYKLAS 
ADMINISTRUOJA VOKIEČIAI

Amerikiečių zonoje koncentracijos sto
vyklų administracija pavėsėta vokiečiams.

Žydai bėga
UNRRA-os atstovas Prahai pranešė, jog 

į ten esančią UNRRA-os stovyklą yra 
priimta'9000 iš Lenkijos į amerikiečių zo
ną bėgančių žydų. Žydai po įvykių Kiel- 
cuose yra taip išsigandę, jog jų nuraminti 
nei kaltininkų (jau įvykdytas) sušaudymas, 
nei įvyktiui tirti komisijos griežtumas, Siū
lant suimti net komunistinius vietinės 
valdžios pa reigunus už negriež tumą, nei 
pagaliau vyriausybės raminimai. Varšu
voje esančios užsienio pasiuntinybės yra 
gulte apgultos vizų prašančių žydų.

MUŠTI NORĖDAMAS IEŠKO LAZDOS
Du prieš kurį laiką Berlyne dingę so

cial demokratų partijos veikėjai, kaip pa
aiškėjo, yra sovietų areštuoti už tariamą 
priklausymą nacių partijai. Vienas iš jų 
kaltinamas net Gestape dirbęs. Tačiau tik
roji suėmimo priežastis, be ab'- .o, yra ne
palaužiamas laik; 'asis prieš komunistų 
spaudimą susijungti.

PAVADUOTOJI! PASITARIMAS DEL 
TAIKOS KONFERENCIJOS

Paryžius. Užsienių reikalų ministerių
pavaduotojai liepos 17 d. buvo susirinkę 
posėdžio dėl taikos konferencijos, kuri turi 
prasidėti liepos 29 d. Jugoslavija ir Italija 
siunčia delegatus į Paryžių, kad pareikštų 
savo pažiūras Triesto klausimu. Ministe- 
rio pirmininko pavaduotojas Jugą^lavijos 
parlamente pasakė, jog Jugoslavijos vy
riausybė nesutinkanti pripažinti Triesto 
tvarkymo plano. Vokiu atveju, girdi, 
180.000 jugoslavų turėtų likti gyventi už 
savo valstybės ribų.

PAGALBA SU SĄLYGA
JAV vėl suteikė UNRRA-i naujas su

mas, su sąlyga, kad jos nebus panaudotos 
pagalbai kraštams, kurie neįsiledžia Ame
rikos korespondentų.

KOMUNISTŲ VADAS AMBASADORIUM 
I MASKVĄ

Buenos Aires. Prezidentas Perronas Ar
gentinos ambasadoriumi sovietams paskyrė
buvusį komunistų partijos vadą Frederiką
Cantonį. Pastarasis siūlymą priėmė.

BENDRA EGIPTO GYNIMO TAĖYBA
Londonas. Egipto ministeris pirminin

kas pareiškė, kad Anglijos — Egipto su- 
taj-tin įeina pasiūlymas sudaryti bendrą 
gynybos tarybą, kurią sudarytų atatin
kami abiejų kraštų atstovai.

tarpzonines Ūkines derybos
Londonas Tarp britų ir amerikiečių 

karinių valdžios atstovų eina derybos 'dėl 
tarpzoninių ūkinių suvaržymų panaikini
mo. Pagal Paryžiaus konferencijos nutari
mus pateiktas tarpzoninės sutarties pro
jektas.

iš Lenkijos
SPD RYTINIAME BERLYNO 

SEKTORIUJE
SPD pirminkas Dr. Schumacheris tarėsi 

Berlyne su karinės valdžios atstovais. Ta
me posėdyje buvo gvildenamas SPD orga
nizavimas rytiniame Berlyno sektoriuje. 
Jis pareiškė nusistebėjimą, kad naujai iš
rinktieji partijos pareigūnai nepripažįsta
mi oficialiai.

2.500 TO MAISTO DALYKŲ VOKIETIJAI
Londonas. Antroje birželio mėn. Ham

burge iškrauta 2.500 to maisto produktų. 
Beveik visi jie buvo paskirti gyventojams 
vokiečiams britų zonoje. ,

Britų parlamentarų delegacija, kuri, da
bar lanko britų zoną, apžiūrėjo socialinius 
įrengimus Hamburge ir tarėsi su vokiečių 
savivaldos bei partijų atstovais. Prieš iš
vykdami jie dar apžiūrės Kielį, Hannover! 
ir Berlyną.
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Ged. Galvanauskas

Faktai ir gandai ai
Iki šio meto JAV vienintelės turėjo ato

minę bombą.. Pastaruoju metu sklinda pa
kartotinis gandas, kad ir sovietuose esanti 
išrasta sunkiojo vandens ar vandenilio ato
minė bomba. Egipto žinomas rašytojas Mo- 
hamedas ei Takiė rojalistų “organe „Aker 
Saa“ rašo: „Rusai yra pasiekę gerų rezul
tatų atominės bombos tirinėjime, kuris yra 
daromas Atojpgrado mieste. Atominė bomba 
išrasta profesorių Petro Kapicos ir Serge
jaus Pavlovo. Sunkiojo vandens atominės 
bombos gamyba patobulinta^ š. m. gegužės 
mėn. pabaigoje“. EI Takiė prideda, kad sun
kiojo vandens atominė bomba yra ne ma
žiau veiksminga už uranijo atominę bombą 
ir gali būti gaminama gana sparčiai. Jis nu
rodo, kad ši žinia JAV atominės komisijos 
perteikta raštu Nf. 6875 prezidentui Tru- 
manui. Trumanas ir Byrnesas yra įsakę iš
aiškinti tos atominės bombos veiksmingu
mą. Suprantamą, kad naujos atominės 
bombos gamyba ir bandymas gali pareika
lauti daugiau laiko.

„Daily Mail“ birželio 27 d. paskelbtomis 
. žiniomis, Stalinas esąs gavęs pranešimą 
apie amerikiečių atominę, bombą ir gautas 
žinias perteikęs. Vėliau turėjęs pasitarimą, 
dalyvaujant kom. partijos sekretoriui Novi- 
kovui, ministeriui Mikojanui ir užsienio rei
kalų ministeriui Molotovui.

Rusuose, kaip „Daily Mail“ praneša, da
bar vyraujanti nuomonė, kad reikėsią sun
kaus vandens 8 bombų New York’ui su
griauti, o Maskvai sunaikinti užteksią 3 
amerikietinių uranijo bombų.

Ši žinia yra aliarmuojanti. Ją ypač gar
sina Turkai, kurie beveik metai yra nuola
tinėje parengtyje. 2 mil. pastatyti ant kojų, 
kad išmušus valandai gintų savo kraštą. 
Turkai yra nuolatiniame kontakte su britais, 
kurie ginkluoja ne vien Turkiją, bet visus
artimuosius Rytus. Rodosi, jog tat veikiau
siai bus to globotinio pagalbos šauksmo 
aidas, kad globėjas savo metu atkreiptų dė
mesį ir susirūpintų.

Amerikiečių specialistų Frederico Seitzo 
"Ir Hanso Bathes žiniomis, atominė bomba 
' gali būti pagaminta per 5 metus. Gal būt, 

sovietai jau anksčiau yra išradę atominę 
bombą, bet ir tada reikia tam tikro laiko 
joms pagaminti. Reikia tikėti, kad ameri
kiečiai darys sprendimą anksčiau, negu tą 
dieną, kurią pradėtų kristi sovietinės ato
minės bombos ant JAV didmiesčių. JAV 
saugumas šiandien tampa pasaulinio sau
gumo mastu. Dabartiniu metu anglosaksai 

• palyginti, mažai sielojasi dėl šimtų mili
jonų prispaustų žmonių ir išniekintų iki 
šio meto paskelbtųjų idealų. Tie idealai 
taps šūkiu stoti• kovon, kai tiesiog anglo- 
saksiniai kraštai atsidurs nelemtoje grės
mėje. O tą grėsmę ir sudaro sovietinės ato
minės bombos sukūrimas. Amerikiečiai ne
gali pakęsti sovietinių pirštų Europos kon
tinente, Artimuosiuose ar Tolimuosiuose 
Rytuose. Juos nervina 12 mūijonų sovietinė 
armija, bet atominė bomba privers daryti 
aiškų sprendimą. Šis tuo tarpu dar neap
čiuopiamas veiksnys, gali pakreipti pasau
linės politikos raidą, kuri suteiktų vilties 
Išsilaisvinti dabar išprievartautoms ir ken
čiančioms tautoms.

Atominės bombos trumpa praeitis, surišta 
' su nuolatiniais nepaprastais įvykiais. Didžio
ji šnipinėjimo byla Kanadoje baigėsi tyla.

tie atominę bombą
Kiekvienas žygis yra nuolat sekamas Mask
vos agentų, kurie taip pat, sekami. Prieš 
pat atominės bombos bandymą Bikinio la
gūnoje irgi užtikta sovietų šnipų. Jos spro
gimo metu padarytoji filmą pavogta kelio
nėj tarp New-York’o ir Vąšingtono.

Atominės bombos bandymams Bikinio 
atole pradėta ruoštis jau prieš pusmetį. Ten 
nugabenta įvairaus tipo laivų: 30 karo lai
vų, 30 pagelbinių, 13 transportinių. Tie lai
vai apšarvuoti įvairiausiais tyrimo pabūk
lais, sprogstamomis medžiagomis ir net įgu
la kelių šimtų ožkų, kiaulių ir tūkstančių 
žiurkių.

Dėl atominės bombos sprogimo rezultatų 
iki šio meto nesutariama. Vieni, o prie jų 
priklauso komunistinė spauda, ir stebėtojai 
laiko blefu, kiti laiko visiškai pavykusiu 
bandymu, kuris verčia daryti išvadas, kad 
ligšiolinis laivynas' ateityje vargu bebus 
naudingas.

Oficialiais duomenimis iŠ 73 laivų nu-, 
kentėjo 59: 5 nuskendo, 9 sunkiai sužaloti, 
5 vidutiniškai, 9 paviršutiniškai ir 31 leng
vai. Didieji kreiseriai ir naikintuvai sun
kiai sužaloti. Karštis yra paveikęs ir toliau 
esančius laivus. 3 km spinduliu nuo karščio 
laivai pajuodavę, bet kurie gyvūnai ant dė
nio būtų buvę tuojau sunaikinti.

Kai kuriuose laivuose išliko nemaža gy
vūnų — ožkų ir kiaulių. Ožkos ramiai ėda 
padėtą šieną, o kiaulės vartoja joms skirtą 
maistą. Kiek būtų likę gyvų iš 7.000 įgulos, 
sunku pasakyti. Sprogimo centre, IV2 km 
spinduliu visa įgula būtų sunaikinta. Toliau 
10 kv. km., pusė įgulos turimais duomeni-

1 Balkanų blokas
Prancūzijos laikraštis „Le Figaro“ rašo, Čekoslovakijos ir Austrijos. Tas pats laik-

kaip atrodo,, artimiausiu metu bus įvyk
dytas Albanijos, Jugoslavijos ir Bulgari
jos politinis ir ekonominis susijungimas 
Sovietų Sąjungos vadovybėje. Projekto 
tikslai yra aiškūs '■ reikalas sukasi apie su
darymą Dunojaus bloko, kuriame galuti
noje formoje figūruos ir visos kitos Bal
kanų valstybės. Šios unijos planas jau 
pagrindinai išstudijuotas Maskvoje, Bel
grade, Tiranoje. Tačiau dėl naujos federa
cijos vadovimo jaučiama, nors dar nežymi 
konkurencija tarp maršalo Tito ir garsaus 
komunistų lyderio Dimitrovo. Remiantis 
informacijomis, gautomis iš suinteresuotų 
valstybių, galima susidaryti bendrą vaiz
dą apie projektuojamos federacijos tipą ir 
būdus, kuriais bus prieita prie jos suda
rymo. Bulgarija ir? Albanija — klusnios 
iš anksto sudarytam planui — iškilmin
gai pareikš savo norą būti laisvai sujung
tomis į naują tautinę Jugoslavijos valsty
bę, kuri bus įskaitoma, kaip nauja pavyz
dinė federatyvinė respublika. Šios dvi 
tautos turės plačią autonomija, tačiau 
esantieji tarp jų visi politiniai ir ekono
miniai barjerai bus panaikinti, o valsty
binės įmonės bus naudojamos visų trijų 
tautų bendram labui. Šio susijungimo' pa
sekmėje Vengrija ir Rumunija bus poli
tiškai izoliuotos ir turės orientuotis federa
tyvinio bloko kryptimi iki progresyvios 
integracijos. Ir kas žino, ar toks pats liki
mas per trumpesnį ar ilgesnį laiką neištiks

mia būtų mirusi. Gama spindulių padariniai 
paaiškės tik vėliau. Todėl, apie likusius gy
vūnus dabar dar per anksti tarti galutinį 
žodį. *Radijoaktyvūs debesys, bombai sprcx 
gus, veikia mirštamai IVt km nuo sprogimo 
židinio;

Gen. Anthonys Mc Caųfiffė pareiškė, 
kad atominėmis bombomis galima sunai- 
kinti bet kurį laivyną ir ,priversti karo 
veiksmus nutraukti. Prieš . atominę . bombą 
kovoti tuo tarpu nėra jokio ginklo. Vienin
telė priemonė numušti lėktuvą su atominė
mis bopnbomis. Admirolas Pearsonsas pripa
žįsta, kad Pearl Harbeure povandeniai lai
vai yra padarę žymiai didesnių nuostolių, 
kaip ši atominė bomba, sprogdama Bikinio 
lagūnoje.
v Los Alamos atominės laboratorijos direk
toriaus Bradkuryo pranešimu ši atominė 
bomba prilygstanti Naujosios Meksikos ty
ruose išbandytoms. Pastaruoju metu gami
nama žymiai veiksmingesnės atominės bom
bos. Todėl iš padarytos žalos negalima dąry- 
ti toli siekiančių išvadų, kaip^ ir dėl spro
gusios bombos įvairių rezultatų, iki bus ga
lutinai ištirta.

S. m. liepos mėn. 25 d. bus įvykdytas ki
tas bandymas. Atomine bomba bus išsprog
dinta vandenyje. Kam šie bandymai? Klok 
laiko turės praeiti, iki pradės kristi pilno 
pajėgumo atominės bombos į neįscenizuotus 
taikinius.

Bikinio salose gyvenimas eina įprastine 
vaga. Garsiose maudyklėse, už 4 km nuo 
bombos . sprogimo vietos, įvairūs kariai 
žaidžia jūros bangose. Palmės tebežaliuoja. 
Jei ne tamsios drumzlės žydriame vandeny
je, o lagūnoje pavargę ir sužaloti laivai, 
vargu kas beprimintų tą nelemtą įvykį.

raštis straipsnyje „Didelė diplomatinė 
veikla Belgrade“ rašo, kad nuo kelių sa
vaičių viešpataujanti Belgrade intensyvi 
diplomatinė veikla yra laukiamų plačios 
reikšmės nutarimų simptomas. Daug su
darytų iš ekspertų delegacijų įsteigė savo 
būstines Belgrade, kur jų atstovai kasdien 
tariasi su Tito vyriausybės nariais. Dėl 
Albanijos užsienio diplomatai Belgrade 
skaito Tiranos priklausomumą Jugoslavi
jai įvykusiu faktu. Nėra reikalo pabrėžtj 
šio klausimo svarbos, norint sustiprinti 
Rytų bloką, kuris ir taip jau yra skaito
mas, kaip Rusijos realizuota konstrukcija.

700 TONŲ ĮRODOMOSIOS MEDŽIAGOS
Vašingtonas. JAV kariuomenė pati viena 

pririnko 700 to dokumentų, kurie vaizduoja 
ne tik nacių valdžios, bet visų svarbių Eu
ropos įvykių raidos istoriją. Vokiečių pomė
gis detalius užrašus daryti įgalino kiekvie
nam Niurnbergo kaltinamajam (teikti savo 
ranka pasirašytus kaltės" įrodymus.

MUSSOLINIO PALIKIMAS KONFIS
KUOTAS

Rymas. Italijos finansų ministerijos spren
dimu, Musolinio įpėdiniai liepos 20 d. bus 
pakviesti j teismą, kur jiems praneš, kad 
nusavintas ir valstybės konfiskuojamas vi
sas diktatoriaus turtas. Panašius kvietimus 
gaus ir Staračės, Farinaceio Ir Ciano 
įpėdiniai.
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jusį važiuoti su dučes kolona. Tai bu
vo sunkvežimis, kuris praeitą dieną buvo 
sukėlęs tokį susijaudinimą. Moteris sakė, 
kad sunkvežimio motoras sugedęs, ir jos 
vyras jį laikąs paslėpęs mažam kely, vos 
pora kilometrų nuo Milano. Ji pridėjo, 
kad jie bijo partizanų, ir prašė pagalbos 
sunkvežimį saugiai į Como atgabenti. Ce
lio neturėjo savo žinioje kareivių; tad jis 
paskambino į vietinį juodmarškinių štabą, 
kad moteriai būtų suteikta prašoma ap
sauga.

Tuo tarpu jau ir Como buvo pasiekusi 
žinia apie streiką ir neramumus Milane. 

•Jųodmarškįniai bijojo 'pasirodyti viešu
mon, nes jiems buvę pranešta, kad plentai 
apylinkėje nėra saugūs dėl partizanų, vi
sur puldinėjančių fašistus, veiklos.

Kelionė i 
t,

. Redakcija šiomis dienomis gavo vie
no iretuvįo,, iš vykusio su pirmuoju 
transportu į JAV laišką, kurio ištrau
kas čia dedame.

Išsirengę kelionėn į Bremena, apleidom 
Miuncheną įvairius formulumus atlikę: 
sveikatą patikrinę, dezinfekcijas, išsiregis- 
travimus, naujus užsiregistravimus, baga
žo svėrimą ir kontrolę. Pasirodo, kąd pa
sakos apie smarkią kontrolę ir daiktų ati
minėjimus buvo iš piršto išlaužtos — 
mums nieko nebuvo atimta ir bagažas ne
buvo perdaug sunkus.

Tai ’ buvo gegužės 29 diena. Mus suso
dino po 12—14 asmenų į švariai išplautus 
prekinius vagonus, kuriuose buvo kiekvie
nam paruoštas guolis. Buvom visiškai 
patenkinti, nes pailsėti buvo galima pui
kiausiai. Maistą gaudavom pakeliui ir jo 
pilnai pakako.

Bremeną pasiekėm gegužėj 31 dieną va
kare, kur JAV piliečiai buvo atskirti\ ir 
nuvežti į specialiai amerikiečiams skirtus 
apsigyventi namus, o visi kiti emigrantai 
į netoliese esančias kareivines, kuriose 
reikėjo laukti iki pasikrovimo į laivą die
nos.

Bremeno stovyklose pragyvenom 8 die
nas. Stovyklos tvarka, švara, organizuotu
mas ir UNRRA-os tarnautojų paslaugumas 
paliko visiems malonų įspūdį. Čia pat bu
vo dar sykį patikrinti bagažai, atimti ame
rikoniški kariški daiktai ir gėrimai. Tai ir 
buvo visa ta „baisioji“ kontrolė. Po to mū
sų bagažų daugiau nieks neatidarinėjo ir 
netikrino, išskyrus muitinę Naujorke.

Gyvenant stovykloje, buvo galima eiti į 
miestą lankyti amerikiečiams skirtus ki
nus, ir kavines. Truko, gal kiek maisto, ku
ris, tačiau, buvo skaniai ir švariai paga
mintas.

Iš Bremeno birželio 8 dieną išvykom į 
Bremenhaveną visas mūsų transportas — 
apie 850 asmenų, karių 65%> sudarė žydai. 
Mūsų laivas „Marine Flasher“ buvo 17.000 
ton. kariškas transporto laivas. Atskiras 
kajutes gavo moterys ir ligoniai, o vyrai 
— didesnes sales, kuriose lovos stovėjo 
dviem aukštais ir kurių viena buvo skirta

,V. Lada-Mocarski (2)

Trys paskutinės 
Mussolinio dienos

1. Bėgimas prasideda
Mussolinis pabėgo j Como, Šveicarijos 

pasieny. Jį lydėjo keli ministerial, tarp jų 
maršalas Graziani, ir kiti artimi asmenys. 
Viso galėjo būti apie penkiolika automo
bilių ir vienas ar du autovežimiai su ke
liais vokiečių kareiviais, ginkluotais kul
kosvaidžiais. Mussolinis siusdamas ėjo į 
Como prefektūrą ieškoti signoro Celio, 
fašistinio provincijos prefekto. Dučė buvo 
nepraprastai įtūžęs dėl pagarbos stokos, 
kuri jam — vyriausybės galvai — buvusi 
parodyta Milano posėdyje. Jis tvirtino, 
kad tai buvo niekšiškas triukas — versti 
jį sutikti su tuo, kas iš viso esą nepriim
tina. • .

Prefektūroje pasitarimai vyko vienas po 
kito. Galiausiai, Mussolinis pareiškė, kad 
jam esą visiškai aišku, jog pralaimėjimas- 
galutinis. Kai Celio pasiteiravo apie jo 
artimiausius planus, Mussolinis atsakė, 
kad dar neesąs apsisprendęs. Celio pasiūlė 
prašyti Šveicariją asyliumo (globa ir ap
sauga, teikiama politiniams emigrantams, 
— Vert.). Mussolinis atsakė, — jam esą 
pranešta, kad Šveicarija jo nepriimsianti. 
Tuo tarpu artėjo' vidurnaktis. Francesco 
Barracu pranešė, kad „mažasis sunkveži
mis?, nežiūrint visų pastangų, nesurastas. 
Mussolinis tada visai nustojo valdytis ir 
ėmė šėlti, lyg beprotis. Jis darė priekaištų 
Barracui ir kitiems', kad jie nepasirūpino, 
ar tas sunkvežimis su nepaprastai svar
biais dokumentais ir viena moterimi ke
leive juos lydi. Jis šaukė: didžiausia jo 
tragedija per pastaruosius dvidešimt pen
kerius metus glūdėjusi tame, kad jis visais 
svarbesniais reikalais turėjęs pats asme
niškai rūpintis, antraip jie būtų iš viso 
likę neįvykdyti.

Po to Mussolinis pasikvietė Grazianį, 
greičiausiai, norėdamas išgirsti jo pasta
bas apie karinę padėtį ir aptarti planus 
artimiausiai ateičiai. Graziani buvo susi
rūpinęs savo likimu ir sakėsi neturįs nuo
vokos, ką galima būtų toliau pradėti.

Apie antrą valandą ryto Mussolinis pa
sikvietė Como komisarą Paolo Portą, su 
kuriuo kartu atvyko ir Paolo Zerbino, vi
daus reikalų ministeris. Jie praleido apie 
pusantros valandos mažajame salione. 
Tuoj po šių pasitarimų Mussolinis ryžosi 
vykti į Menaggio, esantį vakarininiame 
Como ežero krante. Galimas dalykas, kad 
Emilio Castelli, fašistinis Menaggio šefas, 
įtikino Portą, o per jį ir Mussolini, kad 
Menaggio apylinkės yra puikiausia slėp
tuvė. Mussolinis, atrodo, nuo pat Milano 
nebuvo sumerkęs akių; balandžio 26 d. 
apie 4 valandą ryto jis apleido Como pre
fektūrą ir išvažiavo į Menaggio. Jo paly
dovams buvo, aišku, kad per porą dienų 
visa situacija bus apvirtusi aukštyn kojo
mis. Visi buvo nusiminę, pilni klaikių nu
jautimų.

Z. Sąmyšis auga
Prieš pat vienuoliktą valandą Como 

prefektūroje pasirodė kukliai apsirengusi 
moteris. Tai buvo viena Mussolinio tar
nautojų. Ji paaiškino prefektui Celini, kad 
jos vyras vairavo mažąjį sunkvežimį, turė

Mussolinis išgėrė Menaggio miestelyje 
puoduką kavos ir numigo keletą vėlandų 
juodmarškinių brigados štafie. Tuoj po 
devynių jis nulipo žemyn ir vėl pradėjo 
nesibaigiančius pasitarimus su Porta ir 
kitais. Porta išsitarė, kad Mussolinio auto
mobilių kolona čia galėtų atkreipti per di
delį dėmesį. Tad jis siūlė pervažiuoti į 
Grandolą? Taip ir buvo padaryta: vifi£ 
stinė išvyko iš Menaggio 9.30 valandą.

Nesunku įsivaizduoti nuovargį, baimę, 
vis didėjantį sąmyšį Mussolinio aplinkoje. 
Kiekvieną slegiančiai veikė dučės neryž
tingumas, nuolatiniai pasitarimai apie tai, 

ikaip elgtis derėtų. Auto kolonos važirtė- 
jimas iš vienos vietos į kitą rodė apgailė- 

,tiną pramatymo ir ryžtingumo stoką. - 
(bus daugiau)

Ameriką
specialiai JAV piliečiams.

Visą dieną buvome nevalgę ir todėl va
karienės laukėme nekantraudami. Ir „ma
žasis“ mūsų laivas mūsų neapvylė: gavo
me vakarienę, kokios jau senai nebuvome 
valgę. Jutom, kad važiuojam į Ameriką. 
Gavome apelsinų, tris kart per dieną mė
sos. Pamiršome, kad yra kokios tai nor
mos. Tačiau ir Į šį gerą maistą 70“/o ke
leivių kitą dieną jau nebegalėjo žiūrėti, 
kol būtina kelionėje liga buvo atsirgtą 
ir keleiviai su dar didesniu apetitu ėmėsi 
„maitinimosi“.

Lietuvių transporte vyko nedaug. 4 pi
liečiai: broliai kunigai Klumbiai iš Fuldos, 
J. Beras ir aš. Emigrantų tarpe buvo 3 vy
rai be šeimų ir 2 našlaičiai, išsiųsti Frank
furto UNRRA-os.

Laive galioja tik viena valiuta —' dole* 
ris. Iš čia buvo galima siųsti pažįstamiem# 
į JAV telegramas; tai buvo galima padaą 
ryti jau ir Bremene, ir geriau apsimoką, 
nes ten galima užsimokėti alijantinėmti) 
markėmis.

Birželio 18 dieną rytą mūsų laivas įplaukė 1 
Naujorko uostą. Ant krantinės matėsi 
daugybė žmonių, laukiančių saviškių . . , 
Pirmiausia išnešamas bagažas, išleidžia^ 
piliečiai o gale ir visi kiti. Muitinė sųjįjįį 
domi mūsų bagažu — šį syki'jau paskubi 
tinį kartą. Muitą mokėti retai kam teko, 
nes asmens vartojimo daiktams muitas n0 
dedamas. Atlikęs šį formalumą muitinėj 
gali vykti kur nori. Įvairių organizaciją 
atstovai duoda reikiamas instrukcijas, pa* 
rūpina susisiekimo priemones ir pan. Lie
tuvos Konsulatas Naujorke, kuriam buvo# 
me telegrama pranešę, jog atvykstam, taip 
pat mus pasitiko ir p. Simutis suteikė rei
kiamas. informacijas ir. pagalbą.

Savo laišką p. Vyt. Beleckas baigia taip< 
„Šios kelios eilutės, brangus skaitytojai^ 

teduoda, bendrą vaizdą emigranto, daba# 
važiuojančio į USA. Aš lieku įsitikinęs, 
kad daug brolių lietuvių per sekančiu# 
mėnesius ir mėtus atvažiuosė į tą pacid 
Ameriką, o mes, anksčiau atvažiavę, past* 
stengsim parengti geresnę dirvą senesni)# 
Amerikos lietuvių tarpe, kurie nesupratę 
iki šiolei tikrosios lietuvio bėglio padėtie# 
bei vidinės kančios, kurioje jis kelia ir 
gula. Jūsų, gyvenamąją būklę ir siekimus, 
kuriuos jūs turite, pasistengsime lietuvis* 
koje spaudoje plačiai perduoti.

Vytautas Beleckas
Naujorkas, birželio 20 d."

NEDARBAS JAV DIDĖJA
Vašingtonas. Amerikos karo veteranų val

dyba numato, kad rugpiūčio mėn. būsią 3 
mil. veteranų be darbo. Šiuo metu tokių be
darbių esą per 1 mil. Darbo pasiūla mažė
janti diena po dienos.
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ž# mū$u QųCenun&
Neumunsteris (Holsteinas) 

Choro jubiliejus
Šioje stovykloje gyvena per 700 lietu

vių. S. m. birželio 23 d. stovykla atšventė 
metines savo mėgiamo choro, kuriam ener
gingai vadovauja Jonas Beinoris. Choras 
Jra pakankamai padirbėjęs ir surengė vi- 
gai gražų vien lietuvių kompozitorių dainų 
koncertą ne tik saviems, bet Įr kitų tau
tybių užsieniečiams bei kaimyninėms sto
vykloms. Choras taip pat visada gieda 
per lietuviškas pamaldas bažnyčioje.

K.

Pagerbtas a. a. Martinas Jankus
Schleswig-Holsteino ir Hamburgo L.T.B. 

Upygardinis komitetas š. m. liepos mėn. 
B d. surengė Neumūnstery nesenai šioje 
apygardoje, Flensburgo stovykloje miru
sio aušrininko Martyno Jankaus minėjimą, 
kuriame dalyvavo daugumos tos apygar
dos stovyklų atstovai ir Garbingojo Velio- 
nies dvi dukterys. Minėjimo meto salėje 
buvo iškabintas A. Jaroševičiaus pieštas 
M. Jankaus portretas su gedulo kaspinu. 
Styginis kvartetas pagriežė Bethoveno 
Adagio iš opus XVIII Ir Bethoveno gedulo 
maršo ištrauką. Paskaitą apie Garbin
gąjį Velioni, nušviesdamas jo veiklos ga
dynę, skaitė vietos progimnazijos direkto
rius V. Clžiūnas. Atsiminimų iš bendro 
darbo Klaipėdos Krašte skaitė buvęs Pa
gėgių Duonelaičio gimnazijos mokytojas 
K. Mockus. Pabaigoj choras pagiedojo 
„Kovoj jūs jau žuvot“, „Kur bėga Šešupė“ 
ir Tautos himną. Ta proga velionies šei
mos reikalams tautiečiai sudėjo aukų pini
gais. Buvo galvota apie .paminklo statymą, 
tačiau paaiškėjo, kad Flensburgo urnų ka
pinėse tai nėra {manoma.

M. K.

Išeina „Naujoji Vaga“
Ligi šiol toj stovykloj pasitenkinta tik 

dienos informacija. Dabar gavus popierio 
pradėta leisti ir savaitinis stovyklos laik
raštis pavadintas „Naujoji Vaga“. Taip pat 
numatoma vietos jėgomis Išleisti protar
piais ir didesni leidinį, kuriame tilptų 
stambesnių straipsnių ir beletristikos kū
rinių.

K.

Surengtas visuomeninis teismas
Mūsų tremtinių gyvenimo ydoms išryš

kinti ir surasti būdų kovai su jomis š. m. 
birželio 2 d. čia buvo surengtas viešas vi
suomeninis teismas, sukėlęs didelio stovy
klos gyventojų susidomėjimo.

; K.
Buxtchudė

Steigiama aukštesnioji amatų mokykla
UNRRA-os, Anglų zonos Vokietijoj rū

pesčiu, Buxtehudėje steigiama aukštes
nioji amatų mokykla pabaltiečiams. Mo
kyklai patalpos gautos pačiame mieste, 
labai geros ir šiai paskirčiai visais atžvil
giais tinkamos. Šiuo metu mokyklai pa
talpos remontuojamas. Darbą atlieka dar
bininkai vokiečiai, vadovaujami lietuvio 
inž. Bimberio. Mokykloje bus šie skyriai: 
elektrotechnikos, . automechanikų, stalių, 
ghtvimo, virimo, fotografijos ir radijo. Pa- 
■M mokyklos steigimo reikalais dabar 

rūpinasi UNRBA Welfare Officer Paul 
Knoth. Į mokyklą bus priimta apie 250 
pabaltiečių jaunuolių Iš (vairių Vokietijos 
vietų, Susisiekimas su mokykla labai ge
ras, nes prie pat mokyklos yra geležinkelio 
stotis, iš kurios traukiniai važiuoja 1 vi
sas Vokietijos puses.

J. Mikalauskas.
\ ' •
Memmingenas

SUGRĮŽO STOVYKLAVĘ SKAUTAI
Šiomis dienomis iš stovyklos prie Laut- 

racho sugrįžo lietuvių skautai ir skautės. 
Stovykla užtruko 7 dienas ir -gerai pavyko, 
išskyrus vieną nemalonų faktą, kad per 
daug lijo. Stovyklavo iš viso apie 80 skau
tų, beveik visi anksčiau nestoyyklavę.

SOVIETAMS
PATARIA BENDRADARBIAUTI

Vašingtonas. Senatorius Vandenbergas pa
darė senate pranešimą apie Paryžiaus kon
ferencijos eigą. Pranešime jis ^paminėjo, 
jog pasitarimai parodę, kad ištvermingumu 
ir kantrumu Vakarų demokratijos galėsian
čios pasiekti bendradarbiavimo su Tarybų 
S-ga. Senatorius Vandenbergas pateikė Ta
rybų S-gai šiuos patikinimus: 1. bus respek
tuojama rusų teise turėti savotišką valsty
bės santvarką. 2. Amerika yra pasiryžusi 
daryti visa įmanoma, kad pasauliui nebetek
tų vėl kentėti nuo karo negandų. 3. Ame
rika sutinka bendradarbiauti su sovietais ir 
kiekviena kita valstybe, kurie nori to bend
radarbiavimo. Amerika nesiduos stumiama 
į tokį būvį, su kuriuo ji nesutiktų savo lais
vu noru. Amerika nieku gyvu nepripažins 
žmonių teisės maitojimo. Senatorius Van
denbergas toliau pažymėjo: tikimės kad ir 
sovietai sutiks bendradarbiauti, o jei ne, tai 
tat nebūtų pagrindas Vakarų valstybėms 
kelti nereikalingus konfliktus.

SPRENDIMAS KIELCŲ POGROMO 
BYLOJE

Kielcai. Pirmasis sprendimas Kielcų po
gromo byloje jau paskelbtas: 9 asmenys nu
bausti mirties bausme, kiti 3 — didesnėmis 
kalėjimo bausmėmis. Byla prieš mažiau 
svarbius šių įvykių kaltininkus dar ne
baigta.

Žydų vyriausias rabinas Lenkijoje Dovy
das Kahanė pogromo aukų laidotuvių metu 
pasakytoje kalboje kreipėsi j Katalikų 
Bažnyčią, prašydamas jos įsikišimo, kad 
antisemitizmas Lenkijoje būtų išnaikintas.

Kardinolas Hlondas viename ganytoji- 
niame laiške pasmerkė šiuos išsišokimus ir 
kvietė tikinčiuosius susiprasti. Tačiau jis 
taip pat nurodė, kad patys žydai yra daug 
kalti dėl šių išsišokimų;- kadangi daugumas 
šiandien' užima aukštas vietas lenkų vy
riausybėje ir siekia tokios valstybės formos, 
prieš Ijurią lenkų tautos dguguma yra nu
sistačiusi.

CIGARETĖS KALTOS ...
Kaip „Die Neue Zeitung“ rašo, naujai 

užsimezgę Šveicarijos Austrijos sportiniai 
santykiai staiga kiek atšalo, nes paaiškėjo, 
kad austrų sportininkai, atvykę Šveicari
jon, į užtiktus cigarečių automatus primėtė 
austriškų pinigų, kadangi šveicariškų ne
turėjo. Tačiau, kaip laikraštis pastebi, san
tykiai, atrodo, vėl pagerėsią, nes paaiškė
jo, jog austrų sportininkai prikišo' pfenlgių 
ne į visus užtiktus automatus, bet tik į ke
letą, kurie buvo nuošalesnėse ir tamsesnėse 
vietose.

Marai trupinėliai
ATVAŽIUOKI

Laiminga tauta, turinti daug gabių žmo
nių: ji paveldės žemę! Mūsų, štai, žmogų 
išmušk iš vienų vėžių, o jis kuo ramiausiai 
susiras savyje kitokių gabumų, atkas dar 
šviesiau blizgantį talentą, ir vėl gyvena iš 
naujo. Va, kad ir buhalteris Nikodemas. 
Anąkart susitinku jį kelionėje, siuvantį iš 
stovyklos į stovyklą.

— Važinėju ir ieškau žmonių, — sako 
jis man. — Greit išleidžiame kultūros žur
nalą. Atvažiuok ir pats, padėsi dirbti.

Išpūčiau akis, o Nikodemas, pasirodo, 
jau iš tikrųjų suorganizavęs štabą. Jis pats 
bus leidėju ir vyr. redaktoribm, jų mie
stelio monopolio sąskaitininkas eis redak
toriaus pavaduotojo pareigas, policijos 
vachmistras rūpinsis kultūrine apžvalga, 
žodžiu, beveik visas personalas jau ant 
kojų, trųksta tik mažo žmogelio, kuris už 
mažą atlyginimą ar iš idėjos palygintų 
truputį rankraščių kalbą, aptvarkytų kiek 
žurnalo medžiagą, nusimanytų redakci- 
nuose reikaluose, suprastų, kaip spaustu
vėje gimsta leidinys, įr t. t.

Laiminga tauta, kai jai netrūksta Niko
demo, bet kai toliau bevažiuodamas suti
kau dar Anuprą, kuris taip pat ieško žmo
nių žurnalui, vėliau Zigmantą, irgi pak
vietusį mane prie žurnalo, tada artimiau
sioje stotyje nusipirkau bilietą atgal ir grį
žau namo nepasiekęs kelionės galo, .pri
siekdamas niekur nebevažinėti, kad nesu
tikčiau vėl kokio nors nikodemo, anupro 
ar Zigmanto.

(b. kaz.)

AMERIKONIŠKAS STILIUS
Vienos stovyklos depisiečiai (aišku, būti

nai nelietuviai!) parsigindavo kartais nu
sipirkę karvę, parsivarydavo kriuksintį 
gyvulėlį ar bliaunantį karvės vaiką, pasi
plaudavo ir valgydavo, kaip namie. Ve
dantį, o kai vieną vakarą depisiečiai vėl 
parginė, karvę,' tai tvarkos apaštalai ap
stojo vartus ir tvoras, nustojo gadinti sau 
dantis griežimu ir pakvietė aukštesnius už 
save tvarkos dabotojus daryti kratos. Va
dinas, pagavom!

Aukštesnieji išžiūrėjo sandėlius, rūsius 
pašales ir patvores, bet nerado nei kar
ves, nei ragų, nei nagų. Nerade supyko, 
išvarė žemesniuosius tvakdarius lauk, iš
barė už nepagrįstus skundus, o po sunkaus 
darbo atsikvėpę ir sako depisiečiams:

— Nebausime, bet sakykite, kur jūs iš tik 
rųjų įkišote tą galviją?

— Ar nebaūsite? — pasitikrino depisie
čiai ir tada nuvedė tvarkdarius į savo gy
venamų didelių rūmų ketvirtąjį aukštą, 
kur palėpėje dobilėlius atrajojo žalmargė.

(s. balt >
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