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Varžytynės dėl Įtakos Vokietijoje 
Ūkinė vienybė ar karas?

šio sekmadienio įtakingiausi Anglijos sa
vu.raščiai paskyrė savo vedamuosius Vokie 
tijos ateičiai spręsti maždaug šia bendra 
tema: Vokietijos klausimas Paryžiaus ketu
rių didžiųjų užsienių reikalų ministerįų kon
ferencijos šviesoje. Konferencija, esą, ofici
aliai atidariusi varžytynes dėl įtakos Vokie
tijoje. Kuo jo's pasibaigs, dar negalima numa
tyti. Bet jei ir toliau nepavyks susitarti, ro
dosi savaime aišku, jog teks kariauti vien 
dėl Vokietijos. 

tėra siekiama. Čia prasikiša sovietų pastan
gos veržtis į-vakarus. Ir jeigu jie tų pastan
gų neatsisakys ir toliau — bus prieitas vi
siškas sąjungininkų savitarpio santykių pai- 
rimas ir Vokietijos, o tuo pačiu ir Europos, 
padalinimas į dvi griežtai viena kitai priešin
gas stovyklas. Prie ko toks padalinimas pri
ves — klausti nereikia. Tačiau, rodosi, jog 
sovietai vargiai pakeis savo pradėtą ūkinio 
išnaudojimo ir politinio „prisijaukinimo" po
litiką, nes norima kiek galint greičiau pa

dengi savo milžiniškus kiro nuostolius ir 
įsigyti draugų neatsakingais, nieko neką - 
nuojančiais pažadais. Taip elgdamiesi Vok e- 
tijos atžvilgiu jie iš karto pasiekia abu tiks
lus: nupramoninta ir tirštai gyvenama va
karų Vokietija ir prie geriausios tvarkos ir 
didžiausios paramos visada liks blogesniame 
būvyje už žemės ūkio gėrybių turtingus so
vietų valdomus ' Vokietijos rytus ir negau
dama bei negalėdama pasigaminti maisto, žiū
rės į sovietų išnaudojamus Vokietijos rytus 
kaip į rojų, o už visus pas save dėl sovietų 
kaltės padidėjusius sunkumus kaltins, žino
ma, ne sovietus, o tiesioginius oknpantus- 
anglus ir amerikiečius.

Iš Molotovo kalbų, pasakytų Paryžiaus 
konferencijoje Vokietijos klausimą sprend
žiant, aiškėja, jog Molotovas nieko nenori 
girdėti apie Potsdame sutartą ūkiškos Vokie
tijos vienybės atstatymą, kadangi Sovietų 
Sąjungai, turinčiai turtingiausią ir rečiausiai 
gyvenamą Vokietijos dalį iš tokios vieny
bės jokios naudos nebūtų. Jis tik su mielu 
noru sutinka dalyvauti Ruhro anglies pasi
dalinime ir vakarų zonų pramonės įmonių 
išmontavime reparacijų Sovietų Sąjungai sąs
kaitom bet nė neužsimena apie sovietų val
domos zonos ūkinių gėrbybių pertekliaus, 
atidavimą vakarų zonoms. Sutikus Vakarų į 
demokratijoms su sovietų nuomone, išeitų, | 
jog jos turėtų neaprėžtą laiką maitinti savo 
zonų vokiečius, dirbančius sovietams. Sa
vaime suprantama, jog šito, kad ir paslėpto 
po tariamai Potsdame sutartų reparacijų 
skraiste, sovietų akiplėšiškumo vakarų de-
mokratijos negali ir negalės pakęsti. Jos jau 
ėmėsi preventyvinių žygių, sustabdydamos 
sovietams skirtų įmonių išmontavimą, kad 
užkirstų kelią šitokiam savanaudiškam Pots
damo susitarimų aiškinimui. Tačiau šis jų 
žvgis, rodosi. Molotovo demagoginei argu
mentacijai daugiau padėjo nei pakenkė. Tai 
įgalino jį priemesti vakarų demokratijoms 
Potsdamo susitarimų nevykdymą (žinoma, 
kas liečia sovietams karo nuostolių paden
gimą) ir kaip satisfakciją už tokį vakarie
čių pasielgimą leisti sau ir kito susitarimo 
(dėl Vokietijos ūkinės vienybės) nevykdyti. 
Taigi dėl sovietų savanaudiško aiškinimo 
Potsdamo susitarimų susidarė būvis tuo tar
pu be išė jimo: sovietai nesutinka derėtis 
dėl ūkinės Vokietijos vienybės atstatymo, 
iki jiems reparacijos nebus išmokėtos, o va
karų demokratijos nenori kalbėti dėl repara
cijų, iki Vokietijos ūkinė vienybė nebus 
įgyvendyta. Tačiau sovietai, nors ir steng
damiesi Vokietijos ūkį pajungti savo naudai, 
vis dėlto pasisakė už politinę Vokietijos vie
nybę ir jos pramonės pajėgumo pakėlimą. 
Tai tėra, žinoma, propagandinis juokas, mes
tas vienybės ir uždarbio trokštančioms vo
kiečių darbininkų masėms patraukti į save. 
Šia prasme Molotovas nukonkuravo savo 
oponentus Beviną ir Bymasą ir dabar jų zo
nos vokiečių spauda ir radijas agituoja už 
Molotovo nusistatymo daug didesnį palanku
mą Vokietijos ateičiai. Sutikus su Molotovo 
siūlymu praktiškai visa Vo'!etija atsidurtų 
sovietų įtakoje, fie abejo, tokiu siūlymu to ir

SIUI.O GALO BEIEŠKANT
Paryžius. Jau anksčiau tumpai buvo 

pranešta, kad 'Prancūzijos konstituantė 
pripažino Daladier mandatą galiojančiu. 
Komunistų frakcija buvo pasiūliusi Dala
dier išrinkimą atstovu anuliuoti, kadangi 
jis, būdamas ministeriu pirmininku, Miun
cheno sutarties metu elgęsis nępateisina- 
mai. Šis klausimas buvo svarstomas 10 
valandų trukusiame pasėdyje ir sukėlė 
ištisą debatų audrą. Priekaištas buvo at
mestas 311 prieš 132 balsus.

Gindamsis Daladier pasakė, kad Pran
cūzija viena tada negalėjusi Vokietijos už- 
'šachuoti, o D. Britanija, jo nuomone, tuo
met nenorėjusi įsipareiguoti. Karo veiks- 
nams prasidėjus, D. Britanija teatsiuntusi 
tik 2 divizijas. Tačiau reikia nepamiršti

jos elgsenos 1941 metais, kada ji viena 
rungėsi su užpuoliku. Ši kova suteikė pa
šaliui laisvę. Hitlerio ir Stalino 1939 mt. 
rugpiūčio mėn. paktas buvusi trikroji karo 
pradžios priežastis. Jis reiškė daugiau kaip 
paprastą nepuolimo paktą. Jame buvo 
slaptų klauzulių dėl Lenkijos padalinimo.

MINISTERIS HYNDAS BERLYNE
Didžiosios Britanijos įgaliotinis Vokietijai 

ir Austrijai ministeris Hyndas vieši Berlyne, 
kur turės pasitarimus administraciniais ir 
ūkiniais klausimais su vyriausios Vokietijos 
kontrolinės komisijos tų reikalų speciali
stais. Iš ten jis vyks į anglų zoną Hambur- 
gan. Jo kelionė, be abejo, prisidės prie ame
rikiečių siūlyto abiejų zonų ūkinio sulie
jimo pagreitinimo.

Žiūrėk r prašymą Z putlapyje „Gen. Mc Narneys pas pabaltijiečius* •
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Ka žada busimoji taikos konferencijaDidelių nesutarimų ir rietenų įkarštyje ilgai atidėliotoji taikos konferencija prasidės liepos 29 dieną. Trumpas pakvietimų tekstas konferencijos tikslą šitaip išreiškia: „. . . kviečiame dalyvauti prie paruošimo taikos sutarčių su Italija, Rumunija, Bulgarija, Vengrija ir Suomija . . .“ Tas reiškia, kad konferencija svarstys tik penkių, priešų pusėje kariavusių, valstybių taikos sutarties. Taikos sąlygų nustatymas Vokietijai ir Austrijai atidėtas iki rudens. Taika su Japonija dar nė neprojektuojama.Ilgas ir sunkus keturių didžiųjų darbas Paryžiuje bus pateiktas visų sąjungininkų forumui. Kaip tie darbai bus įvertinti, dabar dar sunku numatyti. Rezultatų, matyti, bijo ir kai kurie didieji. Konferencija, tur būt, būtų visai neįvykusi, jei Byrnesas nebūtų patikinęs, kad ir ateityje amerikiečių delegacija parems kiekvieną politinį sprendimą, dėl kurių keturi didieji jau yra susitarę. Ir tiktai naujus siūlymus svarstant, jis pasiliko teisę balsuoti pagal savo nuožiūrą.Iki šiol štai kas pavyko susitarti.Triestas padaromas tarptautine sritim. Dodekaneso salos atitenka vėl Graikijai. Prancūzų italų siena nustatoma taip, kad Tenda, Brigą, Mont Cenis ir kai kurios vietovės vakarų Alpėse lieka Prancūzijai. Austrų pretenzijos į pietinę Tirolio dalį atmestos. Italija turi sumokėti Sovietų Sąjungai 100 milijonų dolerių reparacijų. Italija netenka kolonijų, ir jos laivynas sumažinamas iki 41 vieneto. Rumunijos sutikimas perleisti Sovietų Sąjungai Besarabiją pripažįstamas. Rumunija atgauna iš Vengrijos Transilvaniją. Bulgarijai leidžiama turėti ne daugiau kaip 150 lėktuvų, o laivynas neturi prašokti 7.000 tonų. Per 90 die- niĮ _po taikos sutarties su Bulgarija įsitei- sėjimo sovietai atitrauks savo kariuomenę. Per tokį pat laiką sąjungininkų kariuomenė paliks Italiją. Vengrija taip pat negali turėti daugiau' kaip 150 lėktuvų. Užsienių reikalų ministerių paruoštas taikos sutarties projektas su Suomija laikomas priimtinu.Nesusitarta liko: dėl laivininkystės Dunojumi, dėl sąjungininkų nuosavybės Italijoje, dėl atlyginimo sąjungininkams priešo kraštuose padarytų nuostolių ir tt.Ilida nėra savitarpio pasitikėjimo tarp pa .ų taikos organizatorių, ir jų darbas pasidaro labai nesklandus. Kad neįvyktų ko-
LENKIJOJELIKVIDAVOSI DARBININKĘ 

PARTIJA
Londonas. Lenkų krikščionių darbininkų partija sustabdė savo veikimą. Partijos pirmininkas Popielis pareiškė, kad esamomis sąlygomis partija negalinti egzistuoti. Lenkų vyriausybė nesilaiko Potsdame ir Jaltoje nustatytų jai pareigų asmens laisvės srityje. Paskutiniu metu partijai atimtas bet kokia galimybė veikti, pareikalavus, kad ji j rinkimus neitų atskiru sarašu, bet įsijungtų j „demokratinį tautos vienybės bloką“. Sis reikalavimas buvo pastatytas tokia ulti- matyve forma, jog partijos vadovybė nerado kitos išėjimo, kaip tik likviduoti pačią partiją.

RINKIMAI TURKIJOJETurkijoje pereitą sekmadienį vyko rinkimai J parlamentą, kuriuose dalyvavo ir opozicija. • . _ ' 

kių netikėtumų, tenka apsibrėžti iš anksto sudarytomis formulėmis. Pati konferencijas technika, rodosi, bus gana sudėtinga, o svarstymų procesas bus paremtas kvalifikuota balsų aritmetika.Yra susitarta pasiūlyti konferencijai šitokį taisyklių kompleksą.Konferencijos darbams koordinuoti sudaroma viena pagrindinė komisija iš 21 nario. Į komisiją įeina po 1 narį iš kiekvienos delegacijos. Komisija sprendžia dviejų trečdalių balsų dauguma.Taikos sutartims paruošti su kiekviena vokiečių pusėje kariavusia valstybe sudaromos penkios pakomisės. Tos' pakomisės bus sudarytos iš atstovų tų valstybių, kurios faktiškai kariavo su priešu. Tuo būdu Italijos pakomisė turės 20 narių, Rumunijos — 11, Bulgarijos — 12, Vengrijos —.12, Suomijos — 10. Šių pakomisių nutarimai turi būti priimti taip pat dviejų trečdalių balsų dauguma.Be tp, dar bus dvi ūkio komisijos, viena specialiai Italijos ūkio klausimams nagrinėti, o kita — visų kitų valstybių ūkiniams reikalams. Taip pat dar numatoma sudaryti vieną teisės ir vieną karinę komisiją.'
Generolas Mc Narneys pas pabalti ječiusVisai netikėtai Maerzfeldo stovykloje gyvenantieji pabaltijiečiai (estai, latviai ir lietuviai) buvo aplankyti visų JAV karo pajėgų Europoje vyrausiojo vado generolo MacNarneyo. Vos tik pasklido; žinia, kad atvyksta aukštasis svečias, tuoj skubotai buvo imtasi ruoštis sutikti malonų svečią. Pabaltijiečiai skautai ir skautės sudarė garbės sargybą. O prie stovyklos raštinės pagyvėjo judėjimas. Tučtuojau atvyko ir gen. Mac Narneys, lydimas keleto mašinų. Gerbiamąjį svečią sutiko stovyklos visų tautų vadovai, UNRRA-os vadovybė, gen. Watsonas, pik. Martinas ir pabaltijiečių merginos, išsipuošusios taktiškais rūbais.Pasisveikinęs aukštasis svečias apsilankė raštinėje ir knygyne, kur buvo supažindintas su stovyklos tvarkymu ir stovyklos gyventojų darbu, nes visi, šioje stovykloje gyvenantieji, dirba pas amerikiečius. Ta pačia proga svečias buvo painformuotas apie ruošiamą latvių dainų šventę ir jam buvo įteiktas kvietimas, už ką generolas širdingai dėkojo.Po to svečias susipažino su stovykla, aplankė virtuvę, kur moterys tuo momentu skuto bulbes. Apžiūrėjęs švarą ir tvarką keletą žodžių pasikalbėjo Su Yirėju aPie darbą ir maistą. Apžiūrėjo mokyklos patalpas, kur buvo ruošiama dailės paroda. Kalbėjo su mokyklos direktoriumi, klausė, kokio amžiaus ir kiek mokinių lanko mokyklą, kiek mokytojų, kas dėstoma, kaip suskirstytas mokslo darbas. Buvo nurodytas suolų trūkumas.. Generolas, Watsonas pažadėjo suolus parūpinti. Stovyklos teatro patalpos aukštajam svečiui padarė gerą įspūdį. Iš čia pasuko į gyvenamuosius barakus, kur generolas negalėjo nepastebėti suspaustai gyvenančių DP.Si stovykla yra vienintelė kurią gen. Mac Narneys aplankė; matyt, jam rūpi tie žmonės, kurtė dirba pas amerikiečiu^. Po aplankymo' gyvenamų barakų generolas apži-

Antradienis 1946 m. liepos 23 d.

Kaip žinome, Molotovas buvo užsispyręs, kad keturi didieji turi. paruošti galutinę taikos konferencijoje svarstytinų klausimų, darbotvarkę ir ją išsiuntinėti mažiesiems kartu su kvietimais. Po ilgų derybų ir, žinoma, ne be nuolaidų kituose klausimuose, pavyko susitarti, kad prie kvietimų pridėtoji darbotvarkė yra tik rekomenduojama. Tuo būdu konferencijos plenumo Susirinkimas gali darbotvarkę papildyti ir keisti.Šiuo reikalu 1945 m. liepos mėn. gale Potsdamo konferencijoje buvo šitaip susitarta: „Užsienių reikalų nąinisterių tarybai turi būti pavesta, kaip vienas iš svarbiausių ir skubiausių uždavinių, paruošti taikos sutartis su Italija, Rumunija, Bulgarija, Vengrija ir Suomija, kurios turi būti pateiktos Jungtinėms Tautoms“. Išeina, kad per metus laiko nedaug tenuskubėta. Kol tas sutartis dar paruoš, kol jos bus priimtos JT ir kol atsiras visuose čia minėtuose kraštuose tinkamos vyriausybės joms past- rašyti — dar tolimas kelias į taip sunkia! gimstančią taikos įžangą.Nors mes jau seniai laukiame taikos, mes daug vilčių dedame į busimąją pasaulio santvarką, bet, šiuo atveju, busimoji taikos konferencija mums nieko gero nežada.VI. Bs.
ūrėjo stovyklos gyventoju daržus, kurie padarė gerą įspūdį. Buvo pastebėta, kad prieš porą mėnesių šioje vietoje, kai pirmieji pa* baltijiečiai čia atsikėlė, buvo belaisvių stovykla' ir viskas atrodė kaip karo lauke. Dabar, aptvarkius, sunku pažinti. Iš čia aukštasis svečias pasuko apžiūrėti maisto sandėlio, ambulatorijos ir lauko kepyklos. Domėjosi ypač švara ir tvarka. Kepykloje 2.567 stovyklos gyventojams per savaitę iškepama per 7 to duonos.Prieš išvykdamas gen. Mac Narneys, išreiškė savo pasitenkinimą ir, skautų garbės sargybos supamas, atsisveikino su tautų atstovais ir UNRRA-os vadovybe.Per apsilankymą gen. Mac Narneys atkreipė dėmesį j kiekvieną smulkmeną, net buvo įdomu ir tas, į ką kitas nenorėtų žiūrėti. Maerzfeldiškiai tikisi, kad generolas per trumpą apsilankymą susipažino su stovyklos blogu būviu patalpų atžvilgiu ir padarys visas pastangas, kad pagerintų gyvenimo sąlygas, — kaip kad aukštasis svečias pažymėjo. Br. Šušvė.

DARBIEČHJ PROGRAMA — DEMO
KRATIJOS LAIDAS

Attlee vienoje savo paskutiniųjų kalbų 
Šiaurės Anglijoje palietė darbo partijos (La
bour Party) programą, kuri esanti sudaryta 
ne teoriniais, ’bet praktiniais pagrindais, iš
plaukiančiais iš gyvenimo eigos stebėjimo re
zultatų ir orientuota tolimai ateičiai. Ją vyk
dant atlikta didelė demobilizacija, duota daug 
naujų darbo rankų pramonei, pereita iš karo 
meto į taikos meto gamybą, žymiai padidin
tas eksportas, įrengta daug naujų gyvena
mųjų butų, suvalstybinta Anglijos bankų if 
pasiruošta „kitų stambiųjų viešojo intereso 
įmonių tolesniam suvalstybinimui. Darbo 
partija garantuojanti Anglijai tyriausią demo
kratiją pasaulyje.
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V. Lada- Mocarski . ■ /

Trys paskutinės 
Mussolinio dienos

4. Sučiupti!
Auto kolona įvažiavo į Dongo apie tre

čią valandą po pietų. Pagal Pedro nuro
dymus — Billis pravedė visų autovežimių 
apieškojimą. 200 vokiečių buvo vis dar 
ginkluoti. Galima buvo tikėtis, kad tiek 
didelė ir pajėgi grupė parodys žmesnį pa
sipriešinimą, ir bus stengiamasi bent ku
riam laikui primesti menkai ginkluotiems 
partizanams savo valią. Bet vokiečiai jau 
neturėjo noro kovoti dėl savo fašistinių 
sąjungininkų, kokie įžymūs jie bebūtų.

Dongo kaime, betikrinant vilkstinę di
delis sujudimas. Partizanai rado vyrą, 
dvi moteris ir du mažus vaikus. Šie rodė 
ispaniškus dokumentus ir tvirtino esą is
panų konsulato tarnautojai, vykstą į Švei
cariją. Dokumentai, atrodo, buvo paga
minti labai skubant.

Ispanams buvo pareikšta, jog tik vokie
čiai tegalį toliau tęsti kelionę, o jiems teks 
kol kas likti vietoje. Kažkas prakalbino 
tariamąjį ispanų konsulą ispaniškai ir pa
tyrė, kad tas nesupranta nė žodžio. „Kon
sului“ ir jo žmonai teko, iki paaiškės jų 
klausimas, apsistoti kaimo viešbuty. An
troji moteris; kuri — kaip vėliau paaiškėjo 
— buvo Mussolinio mylimoji Claretta Pe- ' 
tacci, tapo nuvesta į rotušę. I

Billiui baigus apžiūrėti antrąjį sunkve
žimį, atbėgo vienas „vienuoliktosios valan
dos“ partizanas ir jam pranešė, matęs vie
name tolimesnių kolonos sunkvežimių la
bai įtartinai atrodantį vokietį. Billis ir 
partizanas tučtuojau nuėjo prie autove- 
žimio. Čia jie pamatė vyrą, sėdintį ant 
grindų, nusisukusį į kampą. Jis turėjo vo
kišką pastatytu kalnieriumi apsiaustą ir 
šalmą. Bįllis pasistiebė, palietė jo pečius 
ir šūktelėjo: „Camerata“. Vyras nesijudino. 
Po to Billis kreipėsi: „Eccellenza“, — vy
ras vis dar nereagavo. Tada Billis sušuko: 
„Cavaliere Benito Mussolini!“ — ir vyro 
nugara suvirpėjo: Billis ir partizanas nu
lipo į sunkvežimį.

Vokiečių kareiviai, buvę tame sunkve
žimy, kai jis anksčiau buvo -peržiūrimas, 
buvo dabar išlipę ir stovėjo aplinkui. Jų 
vienas pareiškė, kad girto, gulinčio ant 
grindų „kamerado“ nereikėtų judinti. Bil
lis atsakė, kad jis pats įsitikins, ir prisiar
tino prie vyro, kurį buvo tik ką kalbinęs. 
Pastarasis vis dar sėdėjo • vidury vilnonių 
antklodžių krūvos ir laikė tarp kojų auto
matą. Billis, negalėdamas įžiūrėti jo veido 
bruožų, nutraukė be mažiausių ceremonijų 
jo šalmą. Pasirodė visiems žinomas nupli
kęs dučės pakaušis.

Būdamas tikras, kad jį atpažino, Musso
linis atsistojo ir tarė: „Aš nesipriešinsiu“. 
Billis paėmė iš jo rankos automatą ir per
davė partizanui. Jis sugriebė Mussolinį už 
kairės rankos, — partizanas nučiupo de
šiniąją; trejukė buvo pasiruošusi išlipti iš 
sunkvižimio. Billis tikėjosi, kad dabar vo
kiečiai pradės šaudyti, kad atėjo pasku
tinis jo gyvenimo akimirksnis. Sveikai 
galvojant, buvo neįtikėtina, kad vokiečiai 
taip lengvai atiduotų dučę. Pats Mussoli
nis- vėliau pasakojo, kad kareiviams buvo 
įsakyta šaudyti, jei tik jis būtų atpažintas.

Bet niekas nepakėlė rankos dučei ginti... 
Vietoj to, vokiečiai paslaugiai nuleido su
dedamus laiptelius užpakaly sunkvežimio. 
Billis, partizanas ir Mussolinis išlipo.

Duče tapo nuvestas į didįjį rotušės kam
barį, kairėje įėjimo pusėje. Įžengęs į kam
barį, dučė nusimetė vokišką apsiaustą ir 
sušuko: „Gana vokiečių! Jie išdavė mane 
antrą kartą.“ Nėra visai aišku, ar ši pa
staba buvo taikyta jo asmeninei apsaugai, 
neparodžiusiai noro kovoti su partizanais, 
ar jis galvojo ką nors kitą.

Partizanai buvo nutraukę telefoninį ryšį 
tarp Dongo ir Como, o jų plento barikados 
sustabdė bet kokį judėjimą- tarp Grave- 
nolos ir Menaggio. Partizanai nieko neiš
leisdavo iš _jų kontroliuojamos srities į 
Como apylinkes, kur vis dar maišėsi faši
stiniai daliniai. -Vien atsitiktinumo dėka 
Milano CLNAI gavo žinią apie Mussolinio 
suėmimą.

„Carlo“; mažo partizanų' dalinėlio vadas, 
turėjo savo būstinę Gera Lario kaime, 
šiauriniame Como gale. Išgirdęs, kad par
tizanai prie Dongo sulaikė dūdelę vokiečių 
italų vilkstinę ir nučiupo Mussolinį, jis 
ryžosi irgi čia -atvykti. Norėdamas įsiti
kinti, kad Mussolinis tikrai yra suimtas, 
jis nuėjo į Dongo rotušę pamatyti dučę sa
vomis akimis.

Medardas Bavarskas

Jaunystės meilė
O svajoja visi apie meilę, 
Apie mėlynas, juodas akis.
Ir iš tikro man nuostabiai gaila,
Kad jau nieks nepakis. ,

Dar nei jai ir nei jam nenuobodu 
Mielą, švelnią rankutę paliest.
Ir abiem jiems, kaip pasakų sode, 
Vienas kitą priglaust prie širdies.

Jei šį šlapią ir varganą rytą 
Aš dar kartą tave pamatau? - 
Kaip paliesčiau tau plaukus sulytus?

Ką sakyčiau aš tau?
Pagalvotum, kad čia kas nors kitas . . .
O per" greit pasenau . . .- 

Grįžęs po to į Gera Lario, Carlo nuėjo 
į Idro Elettrica Comacina bendrovės biurą, 
kuris turėjo privatų telefono ryšį su savo 
centru Milane. Maždaug 5,30 vai. jis susi
siekė su Milanu ir pavedė vienam bend
rovės inžinieriui pranešti CLNAI, kad Mus- 
sulinis tikrai yra suimtas. Po valandos tuo 
pačiu keliu atėjo instrukcijos Mussolinį 
stipriai saugoti, griebtis visų atsargumo 
priemonių, kad jis nepabėgtų, ir tuo tarpu 
nieko blogo jam nedaryti. Carlo perdavė 
tas instrukcijas Pedro ir Billiui.

5. Claretta Petacci
Dar prieš gaudamas šias instrukcijas, 

Pedro buvo numatęs, kad Dongo kaimas, 
esąs palyginus netoli Como ir Menaggio, 
būtų labai fašistams patogus Mussolinį iŠ- 
leisvinti. Tad jis nutarė dučę nugabenti 
į Germasio, mažą kaimelį artimuose kal
nuose.

Priėjimas į Germasio yra sunkokas: ke
lias — siaurės su daugeliu posūkių. Maž

daug 600 metrų aukštumoje yra būstinė 
pasienio sargybos, saugoj ančios artimą ita- 
lų-šveicarų sieną. Daugumas pasienio sar
gybinių buvo palankūs partizanams. Ger
masio punktas buvo partizanams įvairio
mis progomis parūpinęs ginklų, o šaltos 
žiemos metų jiems būdavo dažnai leidžia
ma pernakvoti sargybos patalpose. Dauge
lis sargybinių dirbo kartu su partizanais 
toje pačioje Garibaldi divizijoje dar gero
kai prieš galutinį fašistų valdžios žlugimą.

Tarp. 6,30 ir 7,30 vai. vakaro Pedro, lydi-, 
mas vieno pasienio sargybinio-karšto .pat
rioto, atgabeno Mussolinį ir Portą iš Don
go daboklės į Germasio. Mussolinis tapo 
nuvestas į Antonio Spadea, sargybos punk
to viršininko, kabinetą, esantį būstinės 
antrame aukšte. Belipant laiptais, Pedro 
paklausė Mussolinį, ar jis neturėtų kokių 
ypatingų pageidavimų. Įėjus -į kabinteą, 
Mussolinis pasitraukę Fedrą į šalį ir pri
slopintu balsu paprašė padaryti jam vieną 
patarnavimą: pranešti damai, kuri vyko 
kartu su. ispanų konsulu ir jo žmona, kad 
jis yra sveikas, ir viskas esą tvarkoj. Ped- 
rui paklausus, kas ji esanti, Mussolinis at
sakė, kad juos jungią tamprūs draugišku
mo ryšiai. (B. d).

SVETIMŲJŲ .KALBŲ DĖSTYMO 
REIKALU

Nepaslaptis, kad dar būdami namie rami
ais laikais per mažai kreipėme dėmesio j 
svetimųjų kalbų dėstymo metodo patobuli
nimą. Daugumas mūsų vidurinių mokyklų 
absolventų išeidavo nei minimaliai nepra
mokę svetimos kalbos. Ne retas juk faktas, 
kad aukštąjį mokslą baigęs žmogus pas mus 
negalėjo susikalbėti jokia svetima kalba, 
nekalbant jau apie tai, kad rašyti jis nė ne
bandė. Jeigu namie visa tai ne tiek krito į 
akis, tai čia, ištrėmime, ypač ryšku. Kai 
tenka pildyti įvairias anketas, aukštąjį 
mokslą, baigusiam inteligentui net nepatogu 
pasidaro parašyti, jog jis moka tik lietuviš
kai. Dažniausiai toks parašo dar mokąs vo
kiškai, nors faktiškai jis tos kalbos net ir 
čia, jau antrus metus būdamas, dar minima
liai nepramoko. Juk tai faktas, prieš kur| 
mes negalim užmerkti akių. Svetimųjų kal
bų dėstymas mūsų mokyklose stovėjo gana 
žemai. Gal tik Klaipėdos V. D. gimnazija 
sudarė čia didesnę išimtį. Jos absolventai 
ne tik vokiškai, bet dažnas ir angliškai ne
blogai pramoko. O daugumas kitų, jei patys 
nesistengė, vien iš mokyklos per mažai ga
vo. Užtat mūsų vidurinioji inteligentų kartai 
išaugusi Nepriklausomybės laikais, svetimų
jų kalbų mokėjimo atžvilgiu neišlaiko kon
kurencijos su daugeliu kitų tautybių savo 
kolegų.

Šį faktą čia keliu trumpu strąipsneliu, 
norėdamas atkreipti dėmėsi tų, kurie dabar 
tvarko mūsų švietimą ištrėmime. Rodosi, 
kad vidurinės mokyklos, belenktyniaudamos, 
taip pat tuo atžvilgiu išleidžia mokinius ne
pakankamai pasirengusius. Reikėtų gi ieš
koti savo mokyklofhs naujų metodų ir di
desnių pertvarkymų, ypač svetimųjų kalbų 
dėstyme. Reikėtų susirinkti visiems tų kalbų 
dėstytojams ir paieškoti kelių, kaip padary
ti pažangą ir rasti priemonių išleisti iš vi
durinės mokyklos mokinius daugiau pasi
rengusius svetimųjų kalbų atžvilgiu. Juk 
mūsų buityje svetimųjų kalbų mokėjimas 
įgyja ypatingą reikšmę, tad negalima taip 
ramiai į esamas spragas žiūrėti. , ,

K. Mockus.
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Kontrolės komisija nesiskubina,
Amerikiečių okupacinės kariuomenės Vo

kietijoje vadas generolas Mc, Nameys Vy
riausios Vokietijos Kontrolinės Komisijos po
sėdyje Berlyne JAV vyriausybės vardu pa
darė savo kitiems trims kolegoms siūlymą 
sujungti jų valdomas zonas su amerikiečių 
zona į ūkinę uniją, iki tuo reikalu bus pa
siektas bendras susitarimas. Savo kalboje 
generolas vadovavosi JAV užsienių reikalų 
ministerio Byrneso padarytais tuo reikalu 
Paryžiaus 'konferencijos metu pareiškimais. 
Jis pabrėžė, jog būvis atskirai valdomose zo
nose neleidžia laukti, iki vyriausybės visai 
susitars. Norint išvengti katastrofos, esą rei
kalinga tuojau ką nors daryti. JAV nenori 
Vokietijos padalyti į negalinčias savarankiš
kai verstis sritis. Nes Vokietija, kaip ir kiek
vienas organizmas, pajėgi atgyti tik sude
rintoje visumoje.. Todėl jis siūląs neatidėlio
tinai imti jo pasiūlytą projektą vykdyti. De
ja. posėdis nedavė jokių rezultatų.

TIK PERDAVĖ SIŪLYMUS SAVO 
VYRIAUSYBĖMS

Londonas. Sekmadienį buvo išleistas ofi
cialus komunikatas apię įvykusį Vyriau
sios Kontrolės komisijos Berlyne posėdį, 
kuriame gen. Mc Nameys įteikė siūlymą 
sujungti ūkiškai visas keturias zonas. Ko
munikatas labai trumpas ir tik pastebi, 
jog komisijos nariai perdavė gautą siūly
mą savo vyriausybėms.

Ryšium su išleistu komunikatu gen. Mc 
Nameys pareiškė, kad, jeigu susitartų tik 
britai su amerikiečiais ir tai jau būtų didelė 
pažanga. Nors maisto vis tiek reikėtų 
įvežti, tačiau padidės išvežimas ir tokiu 
būdu Anglijos ir Amerikos mokesčių mo
kėtojams nereikės nešti Vokietijos okupa
cijos naštos. Be to, maisto normos galėtų 
būti padidintos iki 1550 kolorijų abiejose 
zonose. Jeigu susitartų visos trys vakari
nės zonos, tai galima būtų tikėtis, kad jos

GYVA PARTIZANŲ VEIKLA LENKIJOJE
„Stars & Stripes" rašo: Iš Varšuvos pra

nešama, kad vis dažnėja rusų karių užpuoli
mai. o taip pat ir sistemingas žydų žudy
mas.

Šiomis dienomis didelė „NSZ" („Narodowe 
Sily Zbrojne") grupė, praneša laikraštis 
„Glos Ludu", užpuolė keleivinį traukinį, ne
toli Liublino, jį sustabdė, išsivedė šešis so
vietų kareivius ir juos žiauriai nužudė. To
kiu būdu vieno mėnesio būvyje buvo nužu
dyti 25 sovietų kariai.

Kita banda sulaikė traukinį netoli Balstogės 
ir nužudė bei sužalojo didesnį skaičių rau
donosios armijos karių ir apšaudė bėgančius 
{ mišką.

Devyniolika demobilizuotų sovietų karių, 
kurie vyko namo iš Vokietijos per Lenkiją, 
buvo pakeliui viename miške apšaudyti.

Varšuvos laikraščiai nurodo, kad NSZ ban
dos turi būti likviduotos ir rusų trupėms 
Lenkijoje turi būti laiduotas visiškas saugu
mas.

Čekų karininkai amerikiečių
ZONOJE

Frankfurtas. Karinė amerikiečių valdžia 
pranešė, kad šiomis dienomis į amerikiečių 
šoną informacinei kelionei atvyksta 5 aukšti 
čekų karininkai 

jau 1949 metai* ūkiškai galėtų savaran
kiškai versti*. Baigdamas gen. Mc Nar- 
neys pareiškė, kad, jeigu įteiktas siūlymas 
nebus priimtas, tą patį klausimą lapkričio 
mėnesį svarstys užsienių reikalų ministe
rial.

JAV ARMIJA — 1 MILIJONAS VYRŲ
Vašingtonas. Uždaromis durimis JAV kon

gresas išklausė senato ..karinio komiteto pra
nešimą ir patvirtino planą, pagal kurį JAV 
karines pajėgas sudarys 1.000.000 vyrų. Iš 
jų 400.000 sudarys oro ir jurų laivynai ir 
300.000 žemyno pajėgos.

Prieškarinė JAV armija turėjo 188.000 vyrų.

KANADOS ATSTOVAS JAU PAKELIUI
Kanados ministeris pirmininkas Mackenzis 

Kingas jau išvyko į Paryžiau taikos konfe
renciją. Prieš išvykdamas pareiškė, kad esąs 
įsitikinęs konferencijos pasisekimu.

UŽDARE NEPAGEIDAUJAMAS ORGA
NIZACIJAS

Londonas. Sovietų karinių pajėgų vado 
Vengrijoje reikalavimu "vidaus reikalų mi
nisteris uždarė vengrų skautų, katalikų 
jaunimo ir eilę kįtų organizacijų, iš viso 
241 dalinį. Tuo pačiu reikalavimu atkreipi
amas vyriausybės dėmesys į reikalą priži
ūrėti dvasininkus, kurie kurstą vengrų vi
suomenę prieš Sovietų Sąjungą.

DUONOS RACIONAVIMO ĮSTATYMAS 
VEIKIA

Londonas. Nuo vakar dienos Anglijoje 
įvestas duonos, pyragaičių, makaronų, avi
žų dribsnių ir manų kruopų normavimas. 
Tokiu būdu iš maisto produktų Anglijoje 
belieka tik du nenormuoti dalykai: bulvės 
ir daržovės. Kepėjai pakluso įstatymui. Už 
'priešinimąsi juos pabarę opozicijos vadas 
Churchillis. „

Amerikos pozicija
Vašingtonas. JAV užsienių reikalų mini

steris Bymesas radijo kalboje, pasakytoje 
amerikiečių tautai, dėstydamas spvo dele
gacijos veiklą užsienių reikalų ministerių 
konferencijoje Paryžiuje, paminėjo, jog ry
šium su taikos sutarties su Austrija suda
rymu buvo paliesta ir temtinių problema. 
Pažodžiui jis pareiškė: „Aš paprašiau už
sienių reikalų ministerių pavaduotojams 
pavesti paruošti taikos sutartį su Austrija.
Sovietai pateikė savo kontrsiūlymą, ku
riuo reikalavo, kad pirmiau būtų padaryta 
žygių Austrijai denacifikuoti ir dideliam 

, skaičiui tremtinių iš jos išgabenti, kuriuos 
jie laiko nepalankiai jiems nusistačiusiais. 
Mes suprantame šių problemų rimtumą ir 
štengėmes jas nugalėti. Tremtinių pro
blema yra ypačiai sunkiai išsprendžiama. 
Mes padėsime jiems grįžti natrio, kiek jie 
to pageidaus. Bet daugumas atsisako grįžti 
į savo gimtinę, kadangi jie dėl savo poli
tinių pažiūrų bijo mirties arba kalėjimo 
bausmių. Mūsų tradicija globoti politinius 
pabėgėlius yra mums per brangi, kad mes 
galėtume sutikti su masiniu tų žmonių 
trėmimu iš savo zonos! Jungtinės Tautos 
turi komitetą, kuris rūpinasi tuo klausimu, 

jo mes darysime ir toliau ką galėdami, kad

Margi trupinėliai
NESUSIPRATIMAS DEL LAIKRAŠČIO

Nuvažiuoju į stovyklą. Gyvena žmonės, 
kaip ir visur, net penkšlmtis galvų. Pabu
vau dieną, antrą, o paskaityti nėra ko. Pri
pratęs namie prie laikraščio, sakau savo 
naktigulto rūpintojui:

— Kur čia, tamsta, laikraščiai pardavinė
jami. Jau trys dienos nieko neskaičiau, pa
siilgau spaudos.

Seimininkas atidžiau į mane pasižiūrėjo, 
patylėjo, nusišypsojo ir atkirto:

— Čia, broleli, tau ne Kaunas, kad . kas
dien būtų švieži laikraščiai. Laikraščių čia 
niekas negauna ir nepardavinėja.

Ėmiau teisintis, stengdamasis įtikinti šei
mininką, kad visiškai neturiu karščio, kad 
mūsų stovykloje nuolat galima gauti vieną 
ar kitą laikraštį, kad ten jie gaunami iš 
pašto, jei ne vienas, tai kitas beveik kas
dien.

'.— O čia mes turim du numerius per
nykščių metų vieno laikraščio. Teisingiau 
ne mes, bet tas ponas, kuris čia apsigyveno 
prieš porą mėnesių.

O naujų? Ne, naujų nėra kas pasirūpina, 
nes visi gyventojai laisvu laiku visada bai
siai užimti ir nėra kada Išsirašyti laikraščių.

(k. ar.)

GREISERĮ PAKORĖ
Londonas. Sekmadienį Poznanėje viešai 

buvo pakartas buvęs Wartegavo gauleiteris 
Arturas Greiseris.

Vakar Vatikane buvo paneigti lenkų spau
doje paskleisti gandai, kad, esą. Popiežius 
kreipęsis į lenkų vyriausybę '»u prašymu 
sprendimo nevykdyti.

PRAMONE DERINIMO MISIJA
Į britų zoną atvyks nuolatinė amerikiečių 

misija abiejų zonų pramonės derinimo rei
kalais. Tuo padarytas pirmas konkretus žin
gsnis į šių zonų ūkinio suvienijimo vyk- 

I dymą.

tremtinių atžvilgiu
I rastume sprendimą. Tačiau būtų trage- 
' dija delsti sudaryti taikos sutartį su Au

strija, kad ji yra priversta tuo tarpu teikti 
tiems žmonėms prieglobstį, kol bus jiems 
rasta buveinė kituose kraštuose. Posė
džiuose ir šalia jų mes spirtite spirsime, 
kad karo išvargintame pasaulyje vėl būtų 
sukurtos taikingos gyvenimo sąlygos“.

PIRMAS KIAUŠINIS PO KARO
Viena. Liepos 17 d. Vienos gyventojams 

buvo išduota po vieną kiaušinį. Tai pirmasis 
kiaušinis, kurį Vienos gyventojai gavo karui 
pasibaigus.
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