
Taikos konferencijos dalyviai
Liepos 29 d. įvykstančioje taikos konferen

cijoje dalyvaus: Valstybės kvietėjos — JAV, 
D. Britanija, Prancūzija ir Tarybų S-ga; 
kviečiamosios valstybės — Australija, Pietų 
Afrika, Belgija, Gudijos TSR, Brazilija, 
Kanada, Kinija, Etiopija, Graikija, Indija, 
Naujoji Zelandija, Norvegija, Olandija, Len
kija, Čekoslovakija, Ukrainos TSR, Jugo
slavija; buvusios priešo valstybės — Bulga
rija, Suomija, Vengrija, Italija, Rumunija.

ANGLIJA RUOŠIASI ATNAUJINTI 
PREKYBĄ SU AUSTRIJA

Didžiosios Britanijos įgaliotinis Vokietijai 
ir Austrijai ministeris Hyndas atvyko Vie
non, kdr tarsis Su Austrijos prezidentu 
Renneriu, ministeriu pirmininku Figliu ir 
kitais vyriausybės nariais prekybinių santy
kių atnaujinimo reikalu, ryšium su numa
tomu Dunojaus prekybos atgijimu, pasi
rašius taikos sutarties su Vengrija, Rumu

MANIUS PERRINKTAS RUMUNŲ ŪKI
NINKŲ PARTIJOS LYDERIU

Rumunų ūkininkų partijos vyriausios 
tarybos visuma perrinko. Julių Manių šios 
partijos lyderiu. J. Manius, kuris yra nuo 
1937 m. partijos priešakyje, norėjo pasi
traukti ir užleisti savo vietą kitam bet vyr. 
taryba nesutiko ir atnaujino mandatą.

MALARIJA IR POLITIKA "
UNRRA nutraukė savo akciją prieš mala- 

riją Kretoje po to, kai graikų sveikatos or
ganai pašalino keletą jos pareigūnų už ne- . 
lojalią ir anarchistišką elgseną Graikijos 
vyriausybės atžvilgiu. UNRRA teigia, jog ji | 
esanti apolitinė globos organizacija ir/ jos 1 
pareigūnai nesikišę į politiką. I

nija ir Bulgarija. Taip pat ministeris pas
kubins išdavimą įvažiavimo Anglijon pažy
mėjimų išvietintiesiems, turintiems ten sa
vo giminių. Mihisterio vizito Austrijos vy
riausybei proga iš Anglijos pareiškiama apie 
numatytų visų Austrijos belaisvių paleidimą 
namo ir apie įvestą telegrafo susisiekimą 
tarp Anglijos ir Austrijos. Dėl pašto siuntų 
atnaujinimo tebesitariama.

TEBEGINA MICHAILOVICIŲ . . .
Liberalų „News Chronicl" teisina jau su

šaudytą generolą Michailovičių, teigdamas, 
jog ne jis kaltas, kad kovoje dėl savo tau
tos turėjo net su priešu bendradarbiauti. JĮ 
pasmerkti ar Išteisint teturi teisės tik isto
rija. Jo kaltintojai, bėgdami istorijai už 
akių, sukels tik teisę mylinčiųjų pasipikti
nimą, kurio pasekmės nesibaigs su šia 
diena.

Ruošia Triesto statutą
Paryžiuje likę užsienių reikalų ministeriu 

pavaduotojai užbaigė sutarčių su Vokietijos 
vasalinėmis valstybėms projektus ir pradė
jo svarstyti Triesto statuto projektą, kurį 
rengdami išklausys Italijos ir Jugoslavijos 
specialiai atsiunčiamų atstovų nuomones.

TRIESTO SRITIES SIĖNŲ NEAIŠKUMAI
Paryžius. Paryžiaus užs. reikalų mini

steriu konferencijoje sudarytai sienų gin
čų aiškinimo komisijai Italijos vyriausybė 
nusiuntė notą. Joje pareiškiama, kad ko
misijos pasirinktasis būdas tarptautinės 
zonos sienoms nustatyti nėra pakankamas, 
atsižvelgiant į sunkią ir painią problemą.

TRUMANO TARĖJAS VIENOJE
Viena. Prezidento Trumano asmenin s 

tarėjas reparacijų klausimais atvyko į 
Vieną su dideliu bendradarbių štabu, 
Amerikos žinių agentūra Vokietijoje pra
neša, kad be ginklavimosi įmonių visi kiti 
Austrijos fabrikai paliks austrams.

RUOŠA ŪKINEI VIENYBEI ATSTATYTI
Anglų okupacinės kariuomenės vadas Vo

kietijoje generolas Robinsonas atvyko, į 
Londoną, kur tarsis su savo vyriausybe dėl 
Vokietijos ūkinio vienalytiškumo 'atstatymo 
ir dėl amerikiečių siūlyto ūkinės unijos su 
jų zona sudarymo reikalo.

ĮMONĖS PLAUKIA Į TARYBŲ S-GĄ
Sovietams skirtų reparacijų sąskaitcn 

ariįlų zonoje išmontuotų vokiečių Įmonių, 
pirmieji transportai pasiųsti Hamburgan 
pakavimui į laivus jų tolesniam pervežimui. 
Šios.siuntos svoris yra 5.195 tonos. Jai su
pakuoti sovietai seniai buvo atsiuntę 200 va
gonų popierio ir miško medžiagos.

Skubotumas Ir Italijos priekaištų nepaisy
mas žymiai sumažinąs komisijos darbo 
vertę. ‘

DEMONSTRACIJOS BELGRADE
Belgrade 50.000 žmonių demonstravo 

prieš britų, amerikiečių ir prancūzų am
basadas dėl Triesto ateities plano. Demon
strantų šūkis buvo „Triestas Jugoslavijai!“.

DANIJA REIKALAUJA REPARACIJŲ
Paryžius. Pranešimu iš'Prancūzijos, Da

niai reikalauja iš Vokietijos 40 milijardų 
kronų ( = milijarda šveicarų frankų).

Emigfacijos klausimas aiškėja
BRAZILUOS SIŪLYMAS DP ĮKURDINIMO REIKALU

Brazilijos emigracijos viršininkas Alberto 
savo vyriausybės vardu oficialiai pareiškė 
Brazilijos nusistatymą dar šiemet priimti 
100.000 emigrantų iš vidurinės Europos 
kraštų. Pirmenybė teikiama Vokietijoj ir 
Austrijoje esantiems išvietintiesiems. Brazi
lija sutinka perimti jų įkurdinimo kaštus, 
jei Jungtinės Tautos (UN) apmokės jų trans
porto išlaidas. Deryboms, tuą reikalų, su 
Brazilijos vyriausybe jau išvykusi UN ko
misija iš Amerikos. Tikinąosi, jog Brazilijos 
pavyzdžiu paseks ir kiti emigraciniai kraš
tai ir tuo padės išspręsti jau nedelsiant rei
kalingą spręsti išvietintųjų problemą.

GRAIKUOS POLITIKŲ PASITARIMAI 
SU ATTLEE

Londonas. Apie neseniai Įvykusius Bri
tanijos min. pirmininko Attlee 'pasitarimus 
su Graikijos politikais pranešama, jog bu- 
v > gvildenami abiem kraštams rūpimi 
klausimai-ir jog pasiektas visiškas nuomo-

Anglų zonoje Hamburge įvykp 30.000 vo
kiečių darbininkų protesto demonstracijos 
dėl blogo maisto ir blogų gyvenamų bara
kų. Demonstrantai buvo policijos išsklaidyti 
po to, kai išplėšė ma'- o sandėlį. Aštuonio
likmetis demonsbamų vadas suimtas.

nių vienodumas. Svarbiausias klausimas, 
GrĄįcijos ūkio problema, buvo nuodugniai 
išgvildentas. Pasitarimuose dominavo grai
kų prekybos laivyno ir tabako kultūros 
atstatymas. Tais klausimais bus ir toliau 
keičiamasi nuomonėmis.

LAIKINĖ PALESTINOS VYRIAUSYBĖ 
PARYŽIUJE?

„Le Monde“ praneša, jog Peteris Berg- 
ronas, tautinio hebrajų išlaivinimo komite
to pirmininkas, pareiškė Naujorke, kad su
darąs provizorinę Palestinos vyriausybę Pa
ryžiuje. Si vyriausybė sudėta iš Palestinos 
krikščionių, muzuĮmonų ir žydų.

DEMONSTRACUA HAMBURGE

KEPĖJŲ PAREIŠKIMAS DĖL DUONOS 
RACIONALIZAVIMO

Anglų Žemuosiuose rūmuose prasidėjo 
diskusijos dėl duonos racionalizvavimo įsta
tymo pertvarkymo. Maitinimo ministeris 
priėmė , Anglijos kepėjų sąjungos atstovus, 
kurie užvakar yra įteikę vyriausybei pa
reiškimą duonos racionalizavimo įstatymo 
reikalu. Tuo pareiškimu atsisakoma įstaty
mas vykdyti dėl jo netinkamumo ir žada
ma duona pardavinėti ir toliau be kortelių 
iki vyriausybė neišleis mažiau komplikuotą 
įstatymą. Tik Škotijos kepėjų sąjunga, nors 
taip pat kritikavo įstatymą, pasižadėjo ban
dyti jį įvykdyti. Anglų spauda beveik bo 

| išimties kritikuoja tokį kepėjų elgesį. Pasak 
, spaudos, galima įstatymas kritikuoti, bet ne
galima atsisakyti jį vykdyti. Ne kepėjams 
spręsti, ar įstatymas administratyviškai 
įvykdomas ir ar jis sociališkai reikalingas. 
Nes už ūkinių sutrikimų neišvengimą no 
kepėjai, bet vyriausybė bus atsakinga. To
dėl ji turi teisės reikalauti, kad ir netob’i- 

' las įstatymas būtų vykdomas iki patyrimas 
į leis jį patobulinti.
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Georges
Latakas is

Prancūzija, beieškodama ir bebandydama 
naujas konstitucines formas, kartu ieško ir 
bando naujus žmones, jų charakterius, va
lią ir sugebėjimus. Šiuo metu jau yra priė
jusi eilė labai simpatingam užsienių reika
lų ministrui Georges Bidault, kurs nuo bir
želio 20 dienos prisiėmė garbę ir sunkią 
Jnaštą būti provizorinės Prancūzijos vyriau
sybės vadovu ir provizoriniu valstybės šė
lu.'' Toji garbė jam teko,- kaip vienam iš 
skaitlingiausios partijos atstovų, kurių trys 
ketvirtadaliai yra, galima sakyti, tabula ra
sa .. . Georges Bidault toje partijoje yra 
tikriausiai . karaliaujantis vienakis tarp 
ak’ ųjų.

G. Bidault priklauso prie jaunos Prancū
zijos krikščionių demokratų generacijos, 
kuri jau senai ir prieš karą ieškojo katali
kiškose doktrinose gyvos praktikos ir mo- 

’derniškesnio socialinės pažangos supratimo. 
Bet prieškarinio Prancūzijos politinio gyve
nimo rutina neleido tiems sumodernintos 
katalikybės jaunuoliams pldčiai ir įtakingi 
pasireikšti. Jų veikla pasitenkino — turė
jo pasitenkinti —, vien „teoretinėmis“ pa
stangomis, kiek galima plačiau, paskleisti 
savasias pažiūras į valstybę, į įvairius so
cialinius klausimus, į kultūrą ir į žmogų 
apskritai. Tatai jie darė labai kukliomis jė
gomis ir beveik nepastebimai. Nedaug žmo
nių tegalėjai sutikti Prancūzijoje, kurie ži
nojo, kad tarp tūkstančių įvairiausios spal
vos laikraščių yra ir toks, kurs vadinasi 
„L’aube“ (Brėkšta) su savo vyriausiuoju re
daktoriumi Georges Bidault.

Bet laikas bėgo, ir gyvenimas keitėsi. 
Prancūziją ištikusi nelaimė išardė senąją, 
politinę sistemą, prakalė ir beveik visiškai 
sunaikino konservatorišką kiautą ir atidarė 
vartus naujiems eksperimentams. Prasidėjo 
slapta ir viešoji kova dėl Prancūzijos naur 
jos ateities, ir čia pirmą kartą įvyko naujas 
Prancūzijos politinių ir socialinių jėgų pa
siskirstymas. Georges 'Bidault randame slap
tame katalikiškame pogrindžio veiklos 
fronte, į kurį jis įsijungė tuoj pat, sugrį
žęs iš vokiečių belaisvės 1941 metais liepos, 
mėn., kaip karo dalyvis.

G. Bidault gimimo data siekia devyniolik
tojo amžiaus paskutiniuosius metus: jis 
gimė 1889 m. spalių 5 d. ties Loire, Allier 
departamente, Moulins mieste. Pirmasis 
Didysis Karas jau faktiškai buvo pasibai
gęs, kai Bidault buvo pašauktas karinei 
prievolei iš studentiško suolo, kur jis ką 
tik buvo pradėjęs aukštuosius istorijos 
mokslus. Atlikęs be rizikos ir, galima sakyti, 
be „ugnies krikšto“ karinę prievolę, Bidault 
vėl sugrįžo į studijas, kurias galutinai for
maliai užbaigė 1925 metais su teise dėstyti 
istoriją vienoje Reims’o gimnazijoje. Stu
dentaudamas Bidault visa širdimi ir protu 
priklausė jaunimo katalikiškai sąjungai ė la 
pavasarininkų. Joje- veikdamas prasimuš© 
iki vicepirmininko, o vėliau jau-pranlenkęs 
„jaunuoliškus metus“, vis tebesiskaitė ak
tingu ir atviru sendraugiu . . . Patapęs mo
kytoju žinomame Paryžiaus licėjuje (Louis- 
le-Grand) 1931 metais Bidault pradžioje 
priklausė labai nereikšmingai dešiniųjų par
tijai, kuri vadinosi parti democrate popu
late. Nuo ano laiko ir bus skaitomas jo 
žurnalistinės ir politinės . . • veiklos jubi
liejus.

Bidault
Paryžiaus

Kaip jau sakėme, Bidault, sugrįžęs iš be
laisvės, įsįjungė į pogrindžio peikimą ir, 
vėl mokytojaudamas Lyone, su keliais drau
gais pradėjo sąjūdį, pakrištytą vardu „Ko
va“ (Combat). Jau buvo 1942 — ji metai, 
kai Prancūzijoje susiformavo, lietuvišku 
terminu tariant, VLIKas. Prancūziškai jis 
vadinosi C.N.R. (Conseil National de la 
Resistance). Jo pirminihku buvo vėliau iš
rinktas Georges Bidault. Tat buvo labai pa
vojingas „postas“ ir reikia - nusilenkti Bi
dault pasiaukojimui ir drąsai. Nereikia pa
miršti, kad Prancūzijos pogrindžio veikloje 
ilgai nebuvo planingumo, susiklausymo ir 
net solidarumo. Ne keletas, o keliolika įvai
rių politinių tendencijų rungėsi dėl įtakos.. 
ir garbės. Ir Bidault parodė daug lankstu
mo, daug takto ir sveikos orientacijos, tas 
tendencijas bederindamas, beskirstydamas 
uždavinius ir beruošdamas plačią ūkinę ir 
socialinę programą, kuri įr šiandien dar 
kasdien minima komunistų, labai dažnai 
kartojama socialistų ir Bidault partija žiūri 
į ją kaip į daiktą, kurį reikia vartoti labai 
atsargiai ir labai protingai.

1943 metais G. Bidault apsigyveno Pary
žiuje ir čia pasiskyrė visas slaptai veiklai, 
kuri daug kartų jį buvo nuvedusi arti Ge
stapo, bet vis laimingai išvengęs deportaci
jos, kalėjimo ir net mirties. Kai gen. de 
Gaule įsikūrė Prancūzijos metropolijoje, 
Bidault buvo paskirtas užsienių reikalų mi
nistru. Jau greit bus du metai, kai jis šias 
pareigas eina, važinėdamas kartu su de 
Gaule po Maskvą ir Vašingtoną, o pats vie
nas po Londoną, San-Francisco ir kitas 
tarptautines konferencijas su reikalavimu 
Prancūzijai saugumo, saugumo ir dar kartą

Žmonės be vie
Jų rasi kiekvienoje stovykloje ir nemaža 

sutiksi keliaudamas vagonuose bei gele
žinkelių stotyse. Apiplyšę, pusbačiai, dau
giau alkani, kaip pavalgę. Keliauja su men
kais dokumentais ar visiškai jų neturėdami. 
Beteisiai. Tai nėra vokiečiai, bet nėra ir 
DP žmonės. Išblyškę, suvargę, Įdubusiais 
skruostais, vis dėlto neblogoje nuotaikoje. 
Retkarčiais net nusišypso,'kai juos kas pra
kalbina.

Kas jie toki?
Tai savu laiku nacių prievarta paimti vo

kiečių kariuomenėn ar j jos pagalbines tar
nybas mūsų vyrai. Sunkias dienas jie gy
veno: kasė apkasus, gilino griovius, nešio
jo žemes, plytas, dirbo fabrikuose, nešiojo 
šovinius ir kitą karišką municiją. Kiti jų 
buvo priversti net kariauti, pasiųsti frontan, 
nors kažin ar rasi jų eilėse tokį, kuris bū
tų paleidęs bent vieną taiklų šūvį j 'vakari
nius aliantus.

Daug dienų ir nakčių jie praleido lauke

BELYGINDAMI UŽMIRŠO
Berlynas. Įvedus sovietų zonoje naujas 

maitinimo normas, Vokietijos socialistinės 
vienybės partijos kalbėtojas, lygindamas 
jas su britų zonos normomis, „užmiršo“ 
pažymėti, kad nežiūrint tam tikrų sovietų 
normų pirmenybių, vis dėlto anglų zonoje 
sunkiai dirbantieji gauna didesnes normas 
nei sovietų. 

saugumo. Bidault visur, visados ir visiems 
kartoja, kad Prancūzijos problema nr 1 yra 
Vokietija. Tai problemai išspręsti jis. reika
lauja sutarptautinti Saro, Renanijos ir 
Ruhro sritis, o pačiai Prancūzijai reikalauja 
garantijų, tvirtų draugysčių ir pastovios 
taikos su kolektyviniu saugumu. Tarp „Tri
jų Didžiųjų“ Bidault mėgina dažnai pavai
dinti tarpininko rolę, siūlydamas jiems 
kompromisų, naujų metodų ir naujų kon
cepcijų. Kartais toji rolė sutinkama Didžių
jų“ su simpatija, kartais iš jos pasišai
poma ...

Nedaug. rasi prancūzų, kurie pasakytų, 
kad Quai d’Orsay yra tvirtose rankose. Tur 
būt, ir pats Bidault nelaiko save laimingu 
Prancūzijos užsienių reikalų ministru. Iki 
šiol jis buvo atsakingas tik už užsienių po
litiką; gi dabar atsakomybė išsiplėtė ir į 
vidaus politiką. Sunku yra turėti jausmą, 
kad ta jo didžioji atsakomybė bus apvaini
kuota laurais ... O gal Quai d’Orsay iš
moktos politinės manieros, diplomatinis 
lankstumas, dviprasmiškos formulės ir fra
zės padės jam suderinti krikščionių demo
kratų, komunistų ir socialistų koncertą . 
kurs ir toliau pasilieka provizorinės.vyriau
sybės pagrindu. Prancūzų katalikai ir kartu 
George Bidault tiki į sėkmę; komunistai — 
šaiposi iš jų tikėjimo, o socialistai džiau
giasi, kad yra naivesnių žmonių, negu jie. <

Georges Bidault gali daug kuo pasigirti. < 
ir net palyginti save su Aristide Briąnd; 
bet pasilyginti tik vienoje srityje: iki šių 
metų pavasario — iki 46 savo amžiaus me
tų — Bidault buvo antrasis viengungiškas 
Prancūzijos užsienių reikalų ministras. Taip, 
kaip ir Briand . . ., kurs tokiu ir mirė, bet 
paliko jauną ir netekėjusią našlę . • • Bi
dault nenorėjo nuskriausti savo sekretorės 
ir moralės spiriamas ją ir formaliai padarė 
„Madame Georges Bidault“. Ir tik šių metų 
pavasarj ... Dr. D.

tos ir be teisiu,
po lietumi ar sniege, nevalgę, šio karo me
tu. Nelengvos buvo jų ir karo nelaisvės 
dienos.

Šiandieną jie, sąjungininkų atleidžiami, 
grįžta į laisvę, atseit į namus. Deja, namų 
jie, kaip ir mes, nebeturi. O laisvė vėl jiems 
nerealus- ir neapčiuopiamas dalykas. Neturi 
jie šeimos, artimųjų. Tai žmonės visa pra
radę, nors savęs dar ne. jie vaikšto iš sto
vyklos į stovyklą, kur daugiau lietuvių gy
vena, norėdami kur nors įtilpti ir pasida
ryti bent tokiais žmonėmis, kaip mes. Tei
sybė, menkos tų DP teisės, betgi jie neturi 
ir tokių.

Daug kas juos priima, pavalgydina, su
šelpia marke kita, bet daug kas ir ne. Deja, 
niekas nesumažina jų tikrojo vargo. Jų da
bartinė būklė yra daug- blogesnė, kaip vo
kiečių karių,’ kurie vis dėlto yra savame 
krašte ir gali rasti šiokią tokią prieglaudą, 
jeigu jau ne namus. Kai kas vadina juos 
net . . . karo kaltininkais,, nors tokio kalti
nimo nemeta ir vokiečių kariui.

Lietuvių stovyklų vadovybės yra beveik 
bejėgės jiems kuo nors padėti, nes jos ne
turi galios, esant uždarytoms ir perpildy
toms stovykloms, įrašyti juos į DP.

Kai kurie jų patenka net Į pavojingas 
rankas. Antai, vienoje vietovėje 1500 tokių- 
buy. baltų belaisvių buvo bandyta apga
vystės būdu grąžinti į Tėvynę. Tik mažas 

(nukelta į 3 p.)
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Trys paskutinės 
Mussolinio dienos

Apie aštuntą valandą vakare — nieko 
Castelliui prieš tai nepranešus — Musso
linio vilkstinė vėl grįžo į Menaggio. Vi
durnaktį iš Como atvyko Pavolinis su 
dviem šarvuočiais. Mussolinis, Pavolinis ir- 
likusieji ministerial susirinko posėdžio, ku
ris tęsėsi tris valandas. Mussolinis nuėjo 
gulti trečią’ valandą ryto. Ketvirtą jis vėl 
buvo ant kojų; per tą laiką Porta pavedė 
Castelliui pasiruošti tolimesnei kolionei. 
Šoferiai tapo sušaukti, apie penktą valan
dą auto kolona pajudėjo šiaurės kryptimi.

26-tą ir 27-tą dienomis Menaggio mie
stelyje apie Mussolinį tesusibūrė tik sau
jelė italų kareivių su keliais šarvuočiais. 
Keletas sunkvežimių su Mussolinio vokiš
kos asmeninės apsaugos vyrais bus prava
žiavę pro Menaggio balandžio 27-tos rytą, 
dar prieš dučės išvykimą. Acųuaserios gy
ventojai paliudyja, kad ten balandžio 27- 
tą apie šeštą valandą susitiko dvi skirtin
gos kolonos. Čia jos naujai persitvarkė. 
Atrodo, kad čia prie Mussolinio kolonos 
prisijungė dalis jo vokiškos asmeninės 
apsaugos ir Claretta Petacci. Taip pat ga
limas dalykas," kad kaip tik čia Mussolinis 
apsivilko vokišką karišką apsiaustą, už
simovė vokišką šalmą ir įlipo į vokišką 
sunkvežimį.

. 3. Užtvara kely
52-oji puolimo brigada „Lulgi Clerici“ 

sudarė dalį Garibaldi divizijos, priklausiu
sios partizanų korpusui — Corpo Volon- 
tari della Laberta. Žiaurios žiemos metu, 
kurią teko praleisti vakarinių Como ežero 
krantų kalnuose, „brigada“ sudilo ligi pen
kiolikos vyrų.

Brigados vadas buvo „Fedro“, Jis buvo 
kilęs ’iš vienos Florencijos kilmingųjų gi
minės ir studijavo Florencijos universi
tete teisę. Jjs jau buvo besiruošiąs pradė-

(atkelta iš. 2 p.) 
atsitiktinumas išgelbėjo juos nuo šios bai
sios nelaimės.

Aš nežinau, ar mūsų centrinės tremtinių 
bendruomenės Įstaigos jų reikalu ką nors 
darė aliantų įstaigose. Gal ir taip. Bet pats 
jų buvimo „ore“ faktas šaukiasi labai sku
bios pagalbos. Jei ir toliau jie bus taip ne
aprūpinti, kaip iki šiol (negauna net vokiš
kųjų maisto kortelių), galime susilaukti 
liūdnų pasėkų: DP nusikaltimų skaičius 
gali labai padidėti.

Bet ir pats žmoniškumo® reikalas verčia 
mus susirūpinti jų globa.

Pirmiausia į pagalbą tūrėtų jiems ateiti 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus skyriai, pra- 
vesdami drabužių bei maisto produktų 
rinkliavas jiems sušelpti. Mūsų gi tremti
nių bendruomenės centrinės įstaigos turė
tų padėti visas pastangas reabilituoti juos 
prieš aliantų įstaigas ir iš jų išrūpinti jiems 
vienokią ar kitokią socialinę globą.

Tie vyrai — mūsų tautos sūnūs. Daug jų 
naciai iššaudė, kaip nenorėjusius paklusti 
jų politinėms užgaidoms. Daugelis jų žuvo 
bombardavimų metu. Bet nė vienas jų neiš
davė savo Tėvynės ir pausaulio laisvės rei
ks’o. ,

Tad padėkime jiemst Br. Kviklys. 

ti pastovų teisininko darbą, kai politinė 
Italijos padėtis paskatino ir jį įsijungti į 
požeminės kovos sąjūdį. Jis buvo vos dvi
dešimties metų, fiziniu atžvilgiu-ne iš 
Stipriųjų. Bet jis buvo pasiryžęs iškovoti 
savo kraštui šviesesnį rytojų. „Billis“ — 
jo dešinioji ranka, o vėliau ir politinis 
25-os brigados komisaras, buvo taip pat 
dar jaunas vyras, kilęs iš paprastų mir
tingųjų tarpo. Jie abu buvo tikri, o ne 
„vienuoliktos valandos“, partizanai, ko
kiais vadinami aktyviai prie sąjūdžio pri- 
sidėjusieji tik balandžio 26-tą arba dar 
vėliau, t. y., tik tada, kai tikrieji partiza
nai paliko savo slėptuves ir perėjo į at
virą vokiečių ir fašistų puolimą.

Balandžio gale Fedro vyrų maisto atsar
gos buvo visai menkos; jie jau buvo dvi 
savaites nerūkę. Galiausiai, jie jau nebe
galėjo ilgiau ištverti; 26-tps rytą Pedro 
ir dar 14—15 jo vyrų nusileido nuo kalnų

Stasys Santvaras

Per ledo jura
Per ledo jūrą tavo laivas plaukią, 
O Lietuva jauna, o Lietuva brangi! 
Klaikioj tyloj žuvėdros klykia — 
Ir keliasi naktis tokia juoda, tokia 

baugi . . .

Norėtum viską atiduot į tėvo svirną 
Gyvenimą ir jo giedrias dienas . . .
Bet žvejo motina pakrantėj verkia — 
Ir ašarom, ir liūdesiu tai permerkia 

dainas ....

Vieni vaikai vidurdieny paklydo,
Kiti jai kalaviją įsmeigė širdin . . .^ 
Vaidai ir barniai erdvėm skrenda — 
Kur sielvartą, kur neviltį jai reikia 

paskandint? ...

Ak, kogi rėkiam, lyg apakę žmonės, 
Kad mes maži, kad mes silpni?
Mū/ dvasiai nėr ribų nei žemėj, 

nei padangėj —
Ir mūsų kluonai aukso derliaus 

kupini! ...

Tegu, tegu užges tik vargo žvakė, 
Tik saulė pasirodys prieangy — 
Ir ledo jūrą perplauks tavo laivas,
O Lietuva jauna, o Lietuva brangi! . .

Iš eil. rinkinio
„Laivai palaužtom burėm“.

jie išgirdo radijo pranešimą, kad sąjun
gininkai greitai artėja iš pietryčių. Tada 
Fedro nutarė, likti Domase, įrengti plente 
užtvarą ir sulaikyti kiekvieną fašistų ar
ba vokiečių koloną. Per ištisą dieną neįvy
ko nieko ypatingo. Bet Fedro sužinojo, 
kad Gravedonos kareivinėse yra vokie
čių dalinių.

Tada Billis su keliais partizanais nuėjo 
į Gravedoną, įžengė be jokių ginklų į 
kareivines ir galiausiai prikalbėjo ir vo
kiečius sudėti ginklus.

Dabar kelias į pietus, Menaggio link, 
buvo laisvas; tada partizanai pasuko į 
Dondo ir Musso; pakeliui prie jų prisidėjo 
dar keletas vyrų. Jie įtaisė antrą bari
kadą iš šiaurinės Musso pusės, pora šim
tų metrų į pietus nuo mažo tiltelio per 
Valorbos upę.

Ankstų balandžio 27-tos rytą Fedro ir 
jo vyrai sėdėjo prie tos šiaurinės plento 
užtvaros.

Iš vienos barikados pusės bangavo eže- 
į Domaso miestelį nusipirkti tabako. Čia 
ras, iš kitos — kalnai beveik visai statme- 
niškai kilo į viršų. Keli partizanai saugojo 
užtvarą; likusieji išsimėtę aplinkui; pora 
sargybų buvo aukštai kalnuose. Jos turėjo 
sekti plentą. Partizanai buvo ginkluoti 
šautuvais, rankinėmis granatomis ir keliais' 
automatais; vis dėlto, jų kovinis pajėgu
mas buvo menkas.

Apie 6,30 vai. ryto kalnų sargybos pra
nešė apie artėjimą didelės vilkstinės. Tuoj 
po to automobilių kolona pasiekė plento 
barikadą ir sustojo. Itališkas šarvuotis ėmė 
spjaudyti ugnimi. Partizanai atsakė. Susi
šaudymas truko tris ar keturias minutes*

Staiga kolonoje pasirodė balta vėliava*.
šaudymai liovėsi. Keletas vokiečių karių 
išlipo is sunkvežimių irę ėmė šaukti par
tizanų vadą. Fedro ir Billis pradėjo kal
bėtis su aviacijos leitenantu, kuris pasisa
kė vadovaująs vilkstinei. Leitenantas siūlė 
laisvai praleisti vilkstinę; tada ir vokie
čiai nesiimsiu prievartos veiksmų.

Fedro atsakė, kad vokiečiai privalo pir
ma atiduoti ginklus ir visus italus, esan
čius vilkstinėje. Vokiečių karininkas pa
reiškė, kad jis negalįs atiduoti ginklų* 
nes jie reikalingi Vokietijai — tolimesnei 
kovai su sąjungininkais, ir tvirtino, kad 
vilkstinėje nėra nė vieno italo. Pedro mė
gino užtęsti derybas: viena, jo pajėgos bu
vo daug menkesnės, — vilkstinėj buvę 
mažiausia 200 vokiečių daug galingesnio 
kovinio pajėgumo ir dar šarvuotis su pat- 
rankėle; antra, Pedro buvo prašęs pagal
bos kitus, toliau į šiaurę esančius, parti
zanų dalinius.

Derybos buvo benutrūkstančios. Staiga 
Fedro galvon šovė puiki mintis — paaiš
kinti, kad jis neturįs įgaliojimų sutikti SU 
tokiomis sąlygomis, ir kad geriausiu atveju 
reikėtų jiems žygiuoti į Garibaldi divizi
jos štabą, esantį už dvidešimties kilometrų* 
Vokietis sutiko; Pedro iškeliavo su juo* 
palikdamas visa kita Billio žiniai. Vokie
čių karininko elgesys sunkiai beišaiškina- 
mas; galbūt, jis pervertino partizanų skai
čių, o gal bijojo, kad jo žmonės nenorėt 
kovoti.

Pakeliui Pedro rodė jam tiltus ir kitai 
mažas kliūtis ir pasakojo, esą jie visi yra 
užminuoti ir bus išsprogdinti, jei vokie
čiai mėgintų jėga prasiveržti. Aišku, tai 
buvo pasakos.

Pedro žinojo, kad tarp Dubino ir Mor- 
begno nebuvo nė vieno partizano. Jis pa
liko vokiečių karininką Dubino kaime, o 
pats nuėjo toliau į Morbegno, kur „Nico
la“, Garibaldi divizijos vadas, turėjo savo 
vyriasiąją būstinę. Nivola mažai teturėjo 
vyrų, tad jis pavedė pačiam Pedro išside
rėti geresnes sąlygas ir, jei tai būtų įma
noma, nuginkluoti vokiečius.

Pedro grįžo į Dubino kaimą ir pranšį 
karininkui, jog jis esąs įgaliotas leisti vo- 

I kiečiams pasilikti ginklus, jei jie atiduof 
! visus vilkstinės italus. Vokiečiai privalę 
I leisti apieškoti savo autovežimius Dongo 
miestelyje.

1 (bus daugiau)
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J. Butėno grupė koncertuoja anglu srityje
Mūsų dainininkas J. Butėnas išeivijoje 

Itin judrus. Vos tik spėjus šiek tiek susi
tvarkyti po Vokietijos kapituliacijos, mūsų 
tremtinių stovyklose pradėjo lankytis J. 
Butėno sudarytoji Lietuvos operų solistų 
grupė. Šiai grupei iširus, J feutėnas ir to
liau nerimsta, rūpindamasis lietuviškosios 
dainos skleidimu. Štai, neseniai jis sudarė 
nedidelę grupę, kuri dabar koncertuoja 
anglų srityje. Sion grupėn. įeina pats J. 
Butėnas, Ant. Dambrauskaitė ir St. Bara
nauskas. Grupės akompaniatorius muzi
kas Stasys Gailevičius. Šiedu pirmieji dai
nininkai mūsų visuomenei gerai pažįstami 
jau iš Lietuvos. Trečiasis daininkas — St 
Baranauskas — debiutuojąs tik išeivijoje. 
Tai didėlio plataus dramatinio tenoro sa
vininkas, mūsų negausiai daininkų šeimai

' KULTŪROS NAUJIENOS %
Prancūzų literatūros premijos. Goncourt 

Literatūros premiją laimėjo Francis Am- 
briėre už. veikalą „Grandės Vacances“ 
(Didžiosios atostogos). Fr. Anjbriėre buvo 
penkerfs metus vokiečių neląisvėj, pats 
patyrė ir matė karo žiaurybes, kurias su 
dideliu realizmu savo premijuotam roma
ne aprašė. Rašytojas yra istorijos mėgė
jas, Rabelais, Stendhal, Valėry garbintojas. 
Kitą premiją Renaudot laimėjo David 
Rousset už veikalą L’Univers Concentra- 
tionaire („Koncentracininko pasaulis“), kur 
aprašomas Vokietijos koncentracijų žvėriš
kas gyvenimas. Kritikas R. Kemp šį vei
kalą laiko originaliausiu ir rečiausiu ro
manu, pocket-book.

Rašytojai ir taika. Paryžiuje įvyko pa
saulio rašytojų posėdis, kurio pagrindinė 
tema buvo taika. Buvo pasakytos gražios 
kalbos ir priimtos rezoliucijos.

Naujas mokslas. Gaston Bouthoui savo 
veikalu „La population dans le mohde“ 
(Žmonių tirštumas pasaulyje) kuria naują 
mokslą, vadinamą polemologiją, kurio už
davinys ištirti karą, kaip tokį, jo formas, 
jo priežastis, jo padarinius, jo socialinį 
vaidmenį. Be kitų karo priežasčių auto
rius nurodo didelį žmonių daugėjimą. Per 
paskutinius du šimtmečius Amerikoj pa
daugėjo nuo 25 milijonų gyv. 1800 m, iki 
276 mil. 1940 m. Europoj nuo 185 mil. 
1800 m. iki 534 mil. 1940 m. Kitose pasau
lio dalyse priaugo nuo 661 mil. 1800 m. iki 
1406 mil. 1940 m- Baltoji rasė paketvirgu- 
bėjusi, tuo tarpu kai kitos rasės padvigu
bėjusios. Tai suprantama, kad baltieji yra 
icaringiausi.

Gottingen universiteto naujienos. Žino
masis vokiečių filosofas Nivolai Hartmann, 
kuris anksčiau skaitė filosofiją Berlyno 
universitete, dabar dėstys ją Gottingeno 
universitete.

Pagerbtas Newton. Neseniai anglai pa
minėjo Newtono gimino 300 m., pavėluotą 
dėl karo, sukaktį. Prancūzų mokslininkai 
šią sukaktį pagerbė ne tik pasiųsdami 
aavo atstovus į minėjimą, bet ir plačiais 
straipsniais apie Newtoną. Prancūzų moks
lo akademikas Henri Villat. straipsnyje 
„Newtono didybė“ pabrėžia, kad mūsų 
žmogiškos sąlygos, dėka Newtono, buvo 
pagerintos. Naujoji mechanika . ir atomo 
atradimas yra skolingi Newtonui.

teikiąs daug gražių vilčių. Tai viehas ga
lingiausių tenorų išeivijoje. Savo progra
moje dainininkas turi daug dalykų, kurių 
atlikimas reikalauja ir didelio pasiruošimo 
ir sugebėjimo. Taip, pvz., jis visai leng
vai, bet labai įspūdingai atlieka ariją iš 
op. „Pajacai“, ariją iš op. „Tosca“ ir daug 
kt. Dainininkas publikos sutinkamas itin 
dideliu karštumu, kartu dėkojąnt ir jo 
mokytojui J. Butėnui, kuris šį žmogų, ga
lima sakyti, „iškasė iš atmatų,,. O buvo 
taip: Savo laiku St. Baranauskas kaip „ne 
gabus“ buvo atleistas iš konservatorijos, 
patariant jam pereiti pas J. Butėną, kuris 
„visas atmatas (iš konservatorijos) renkąs“. 
„Duokite man tokių atmatų!“, sušuko J. 
Butėnas, išgirdęs St. Baranausko balsą. Iš 
šio balso jis padarė tenorą, nors konser
vatorijoje būtinai norėta jį versti baritonu 
dainuoti. Tai jau antras J, Butėno tenoras, 
kurio džiaugiasi mūsų pabėgėliškoji lietu
vių bendruomenė. Pirmasis jo tenoras tai 
P. Jšovelis, kurį lietuviškoji tremtinių vi
suomenė taip pat jau turėjo progos daug 
kur išgirsti.

J. Butėno grupė aplankys visas dides- 
niąsias stovyklas anglų srityje.

S. N.

RAUDONŲJŲ NUŽUDYMAI YRA 
GAUSŪS

Varšuva UP). Generolas Groczas, kuris 
yra lenkų užsienių ministerijos informato
rius, davė oficialų pranešima apie šiuos 
incidentus, kuriuose 19 raudonarmiečių 
Lenkijoje buvo užmušta.

Rusų kareiviai, grįžtant iš Vokietijos 
miške ties Podgorze, buvo užpulti 120 
N.S.Z. vyrų, kurie visus rusus išžudė.

Lpnkų kariuomenės daliniai, atvykę į 
vietovę, nukovė 34 užpuolikus, nužudė ir 
paėmė į nelaisvę 10. Du (?) lenkų karei
viai žuvo kautynėse. ,

"Gen. Groczas paneigė, kad lenkų ūki
ninkai dalyvaują šiuose žygiuose, bet jis 
pripažino, kad „incidentai, kurių metu už
mušami rusų - kareiviai Lenkijoje, yra 

’dažni“. . ’

MUSSOLINIO DUKTĖ IŠKĖLĖ BYLĄ 
ŠVEICARŲ LAIKRAŠČIUI

1944 metų pavasarį Edda Ciano, Musso- 
linio duktė, persirengusi Sena moterimi, at
vyko per „Žaliąją sieną“ į Šveicariją. Ne
prašytas svečias šveicarų spaudos buvo ne 
labai maloniai sutiktas. Atbėgėlės adresu 
buvo parašytas ir vienas kitas aštresnis žo
dis!- Šiomis dienomis Edda Ciano, kuri gy
vena vėl Italijoje, iškėlė šveicarų laikraščio 
„National" redaktoriui bylą už tai, kad to 
laikraščio skiltyse ji buvo išvadinta mora
liai puolusia moterimi, vagim ir melage. Ji
nai reikalauja sumokėti jai 8.000 frankų 
„nuostolių atlyginimo“.

MASINIS NUSIKALTIMAS
Lisabonoje yra uždrausta vyrams išeiti Į 

gatvę be švarko. Tačiau prieš keletą dienų 
šiam potvarkiui nusikalto beveik visi vyrai 
ir j gatvę išėjo be švarkų. Tai. yri tačiau 
suprantama, kaip pastebi radijo pranešėjas, 
nes po 90 rv- ■ pertraukos termometras vėl

j parodė + 59" Celsijaus- j schaft e. G. m. b. H., Memmingen (Bayern).

Margi trupinėliai :
KAI REIKIA JOTI MEDŽIOTI .

Pirmadienį gautas laiškas, kad kitą šešta
dienį atvažiuoja koncertuoti menininkai. Iš 
artimiausio miesto reikia juos parsigabenu, 
pasirūpinti sale, bilietais, kvietimais.

— Šeštadienį? O, laiko dar visos marios! 
— nutarė žiovaudami šio reikalo vietiniai 
tvarkytoj ak — Iki kito šeštadienio galima 
du kartus visą Vokietiją apvažiuoti, ne tik 
koncerto reikalais pasirūpinti.

Penktadienio vakare iš artimiausio miesto 
paskambino menininkų grupės atstovas, pra
šydamas rytojaus dienos .10 valandai pasi
rūpinti susisiekimo priemones. Ak, sujudo 
sukruto tvarkytojai! Ar jau rytoj turi at
važiuoti, ar jau praėjo dvi savaitės? Viešpa
tie! Greičiau bilietų pardavinėti, skubiai 
kvietimų ir skelbimų Spausdinti! O sunk
vežimį ar gausime? — Taip, gausime. — O 
salę? Ak, greičiau salės prašykime! Užimta?, 
O ta antroji? Irgi užimta?!

Šeštadienį popiet, be reikalo kelias' va
landas svetur sugaišę, menininkai gavo te
lefoninį pranešimą, kad koncertas negalės 
įvykti, nes negauta salė. \ (k. abr.)

JAV RUOŠIA ATOMINI ŠAUDMENĮ
Vašingtonas. (AP). JAV armija yra pradė

jusi studijuoti atominį šaudmenį, kontro
liuojamą radaro ir radijo pagalba skren
dantį po 3200 km valandoje, kuris gali 
sprogti aukštai skrendančių bombonešių 
junginyje.

Gen. Ėverettas Hughes pareiškė, kad šio 
ginklo galimybės neribotos, ir kad tam 
tikrų patobulinimų dėka tas šaudmuo ga
lės nuskristi 32.000 km.

Mišri armijos ir laivyno komisija Ieško 
vietos JAV valstybėse ir Ramiajam vande
nyne, kur naujas šaudmuo galėtų būti

I išbandytas. < „ - , S

SPEKULIANTUS GILIOTINUOS
Paryžius. Įteiktas įstatymo projektas, ku

riuo siūloma juodosios prekybos verslinin
kus Prancūzijoje bausti mirties? bausme ir 
ją vykdyti giliotina.

GRANATOS Į ŠOKĖJUS
Londonas. Aleksandrijoje viešoje šokių 

aikštėje mestos 5 rankinės granatos į šo
kančiuosius. Joms sprogus sužeisti 25 as
menys. Už piktadario suėmimą arba nuro
dymą paskirta 5.000 svarų premija.

SIŪLO NUSILEISTI VOKIETĖMS
Anglų darbiečių partijos grupė įteikė vy

riausybei pareiškimą, kuriuo siūloma suš
velninti anglų karių ir vokietaičių vedybų 
draudimo įstatyųią, nes karas seniai pasi
baigęs, ir nesą reikalo vadovautis karo 
nuotaikomis. .
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