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Stalinas lemia artimiausia ateiti
Dėl keturių konferencijos pirmadieni nesusitarta. — Dar kartą kreipsis i Staliną. 

Tariamosios vakariečių nuolaidos

Sovietai ruošiasi žygiui
‘ Prieš kįi: Jugoslaviją ar Rumuniją?

išmokės po 20 markiu
Frankfurtas (Dena). Trijų vakarinių zonų 

kariniai gubernatoriai pirmadienį įvyku
siame pasitarime nutarė, kad likusioji va
liutos pagalvės dalis, po 20 markių asme
niui, remiantis įstatymu, turi būti išmokė
ta rugpiūčio 20 dieną.

užsienio
piet ta-

užsienio

pirmadienio pasitarimuose Kremliu- 
Berlyno blokados panaikinimą žadė- 
tuo tarpu susilaikyti nuo V. Vokie-

Politlnė olimpiados sensacija
Londonas (Dena/Reuteris). Vengrų olim

pinės komandos 3 dalyviai sekmadienį ga
vo britų vidaus reikalų ministerijos suti
kimą pasilikti Britanijoje kaip politiniai 
pabėgėliai.

Ir Čekoslovakijos olimpinės komandos 
du dalyviai irgi paprašė tokio pat leidimo. 
Pasilikusieji vengrai yra studentai. Veng
rijos pasiuntinybė Londone ir vengrų 
olimpinės komandos atstovas pareiškė, kad 
jiems apie tą įvykį nieko nėra žinoma.

Valys Italijos KP
Rymas (Dena/Reuteris). Italijos komunis

tų laikraštis „Unitą” antradienį paskelbė 
komunistų centrinio komiteto rezoliuciją, 
kurioje reikalaujama du milijonus turinčios 
partijos narių tarpe aiškinti visus klastin
gus elementus ir’rūpestingai atrinkus iš
mesti iš partijos kiekvieną „negarbingą as
menį”, šnipą ir kurstytoją; 
kad ateityje į partiją tokie

be to, budėti, 
neįsiveržtų.

Dlngo žydai
Hamburgas (Dena). Britų 

Vokietijoje painformavo, 
prie Oldenburgo Įkurdinti „exodus” žydai 
naktį į rugpiūčio 10 d. be britų įstaigų ži
nios išvyko iš savo stovyklos^ Tą žydų 
grupę sudarė nelegalūs Palestinos imigran
tai, kurie praėjusiais metais buvo pri
versti grįžti ir britų naikintuvų buvo at
vežti į Hamburgą. Nė vienas tų „exodus” 
žydų nepasisakė savo pavardės ir neleido 
savęs stovyklos administracijai regitrudti.

karinė valdžia 
kad stovykloje

Maskva (Dena). Vakarų valstybių diplo
matiniai atstovai Maskvoje pirmadienį vėl 
turėjo pasikalbėjimą Kremliuje su sovietų 
užsienio reikalų ministeriu Molotovu. Pa
sikalbėjimas truko tris su puse valandos.

Prieš pasikalbėjimą su sovietų 
reikalų ministeriu diplomatai prieš 
rėsi Amerikos ambasadoje.

Pasitarime dalyvavo ir sovietų
reikalų ministerio pavaduotojas Smirnovas.

Pasibaigus pasitarimui Vakarų valstybių 
atstovai nieko nepasakė apie jo turinį. Iš 
pasitarimo visi atstovai nuvyko į Britani
jos ambasadą.

Nė vienas iš trijų djplomatinių atstovų 
nieko neprasitaria apie derybų pabaigą, 
tačiau informuot] sluogsniai mano, kad 
sprendimas gali įvykti prieš savaitės pa
baigą. Jų nuomone, ypatingas Bevino įga
liotinis Robertsas grįšiąs į Londoną lig 
mėnesio pabaigos.

Atrodo, jog patys ambasadoriai mano, 
kad nebūtų galima laikyti blogu ženklu to 
fakto, jei derybos dar kiek užtruktų.

Atitinkami Paryžiaus sluogsniai pirma
dienį manė, kafl Maskvos pasitarimai eina į 
pabaigą ir pirmadienio pasitarimas būtų 
priešpaskutinis. AFP korespondentas pri
duria, jogį reikia tikėtis, kad keturių didžių
jų užsienio reikalų ministerial pirmojoje 
rugsėjo mėn. pusėje susirinks visos Vo
kietijos problemos svartyti.

Diplomatiniai Londono sluogsniai an
tradienį buvo nuomonės, jog Vakarų atsto
vai per pirmadienio susitikimą su Molo
tovu Kremliuje negalėjo susitarti dėl ke
turių valstybių konferencijos Vokietijoj 
problemai svarstyti.

Tų pačių sluogsnių nuomone, Vakarų 
atstovai stengsis gauti pasikalbėjimą su 
Stalinu. Jei nepasisektų pasikalbėti arba 
pasikalbėjimas- baigtųsi- be rezultatų, tai 
Robertsas netrukus grįžtų į Londoną, ir 
būtų atsisakyta nuo minties suorganizuoti 
keturių konferenciją.

Britų užsienio reikalų ministerijos infor
matorius paneigė gandus, kad Vakarų vals-

lybės 
je už 
j usios 
tijos vyriausybės sudarymo. - Pasak infor
matorių, Vakarų vyriausybės tebeketinan- 
čios vykdyti savo planus dėl V. Vokietijos 
parlamento sudarymo.

Po pasikalbėjimo Kremliuje Vakarų at
stovai tuojau išsiuntė bendrą 
trims vyriausybėms.

Antradienio rytą Amerikos, 
Prancūzijos vyriausybės gavo 
pranešimus, kuriuos atstovai skyrium pa
ruošė nakties metu.

„Tiesa apie Maskvos pasitarimus”
Čekoslovakijos socialistų „Svobodne 

Slovo” laikraštis straipsnyje „Tiesa apie 
Maskvos pasitarimus” rašo, kad Vakarų 
valstybių Įgaliotiniai susitikime su Stalinu 
rugpjūčio 2. d. sutiko, kad ostamarkė bū
tų įvesta Berlyne, kaip vienintelė valiuta.

Laikraštis patyręs, kad Vakarų atstovai 
sutikę panaikinti kai kuriuos suvaržymus, 
dėl kurių įvedimo neseniai sustojo trans
portas tarp vakarinių zonų ir Berlyno. Be 
to, tartasi dėl Stalino pageidavimo V. Vo
kietijos valstybės vyriausybės steigimą ati
dėti lig keturių valstybių konferencijos dėl 
Vokietijos problemos viseto.

Vakarų valstybės savo pažiūrą pakeitu
sios tiek, kad pasiūliusios ostmarkę pavesti 
keturių kontrolei. Atrodą, kad Molotovas 
atmetęs tą sumanymą.

Rymas (Dena/Ins). 1NS korespondentas 
K. Smithas patyrė, kad

šiuo metu Rumunijoje vyksta didelis 
sovietų kariuomenės judėjimas.

To pranešimo patvirtinimo nepasisekė 
gauti ir dėl to Vakarų valstybių diploma
tai Dunojaus konferencijoje jį priima re
zervuotai. »

pranešimą

Anglijos ir 
platesnius

Vakarai reikalauja 
karo sąjungos

Washingtonas , (Dena/Ins). Vakarų 
Unijos pakto signatarinės valstybės 
(D. Britanija, Prancūzija ir Bene- 
lukso valstybės) antradienį įsakė sa
vo ambasadoriams Washingtone 
kreiptis į J. A. Valstybes ir Kana
dą dėl glaudžios karo sąjungos su
darymo.

Vakarų Unijos valstybės jau prieš 
kelias savaites buvo įteikusios J. A. 
Valstybėms pranešimą apie savo ben
drą pajėgumą ir kokių karo reikme
nų privalėtų užpuolimo atveju. Per
duodant šį pranešimą J. A. Valsty
bėms, dalyvavo ir Kanados atstovai.

Tačiau padėties raida rūpestingai seka
ma šiais sumetimais: Vakarų valstybių at
stovai mano, kad sovietų daliniai žygiuotų 
per Rumuniją, jeigu sovietai Titui nuvers
ti turėtų panaudoti karines pajėgas; Ru
munijos užsienio reikalų ministerė Anna 
Paukerė praėjusią savaitę skrido į Bu-

Kabineto posėdis su kariuomenes atstovais
Londonas (Dena). Pirmadienį, pirminin

kaujant ministerio pirmininko pavaduoto
jui H. Morrisonui, posėdžiavo britų mi
nisteriu kabinetas. JBųvo svarstoma Mas
kvos pasitarimų klausimas, užsienio ir vi
daus politikos reikalai. Ministeris pirmi
ninkas Attlee šiuo metu atotogauja.

Posėdyje dalyvavo visj ministerial ir 
kariuomenės' atstovai.

kareštą ir kaip tik tuo laiku, kada Vaka
rų diplomatai pirmą kartą išgirdo /pie so
vietų dalinių judėjimą.

Kai kurie. Vakarų diplomata j
taria esant galima, kad Rumunija bus 

įjungta Sovietų Sąjungos sudėtin, 
kad tuo būdu sovietai turėtų tiesioginę sie
ną su atskilusiąja Jugoslavija.

Vakarų diplomatai Belgrade visuotinai 
tiki, kad

sovietai nori pašalinti Titą bet kuriuo 
būdu. Numatoma, kad Titas tuo atve

ju atkakliausiai priešintųsi.
Tam tikslui jis turi 412.000 kareivių. Tie 
daliniai, aplamai paėmus, yra gana gerai 
ginkluoti. Tik silpna Jugbslavijos aviacija 
vertinama kaip menka kliūtis sovietų ka
riuomenei.

Dieną nakll valo derliu
Berlynas (Dena). Vokiečiai, kurie atvyks

ta iš sovietų zonos, pareiškia, kad sovietų 
Ištaigos tenykščiams ūkininkams paskelbė 
[sakymą tuojau nuimti derlių.

Tad derlius yra valomas dieną fr naktį, 
visaj nepaisant ar jis prinokęs. Be to, so
vietų įstaigos visas javų atsargas konfis
kuoja su pastaba, jog tai yra „Berlynui”. 
Tuos pranešimus iš dalies- patvirtina ir ' 
pasienio policija. Saksonijoje paskutinei 
rugpiūčio mėn. dekadai gyventojams visai 
nenumatyta duonos. Tuo būdu javai turi 
būti sutaupyti Berlynui.

Papildomai pranešama, kad javai kon
fiskuojami visoje. sovietų zonoje.

Kruppo fabrikai Magdeburge dėl viso tą 
padarė pusės valandos protesto, streiką. Vi
si streiko organizatoriai buvę areštuoti.

Pirmoji nepriklausomybės šventė
New Delhis (Dena). Indija ir Pakistanas 

praeitą sekmadieni šventė savo pitmąją 
vienerių metų nepriklausomybės šventę. 
Virš Raudonosios tvirtovės New Delhyje, 
kuri yra mongolų ir britų viešpatavimo 
ženklas, iškilmingai buvo pakelta Indijos 
vėliava.

Indijos generalgubernatorius, ministeris 
pirmininkas ir kiti vyriausybės nariai ant 
Gandžio kapo padėjo puokštę kviečių.

Toliau ministeris pirmininkas Nehrus iš 
Raudonosios tvirtovės 200.000 žmonių pa
sakė kalbą, kurioje jis ragino ir ateityje 
laikytis pagrindinių Gandžio siekimų. Jis 
pastebėjo, kad Indija savo laisvei ginti tu
ri sukurti stiprią kariuomenę, kuri būtų 
panaudota jokiu būdu ne agresijai, bet tik
tai kraštui ginti.

Karachis (Dena/Reuteris). Vienerių metų 
nepriklausomybės šventėje Pakistano mi
nisteris pirmininkas pareiškė, kad krašto 
ginkluotos pajėgos yra paruoštos bet ko
kiai agresijai atremti, iš kurios pusės ji 
grėstų.

Jau Potsdame dešifravo Staliną
Washingtonas (Dena/Reuteris)., Profeso

rius Mosselys, kuris Potsdamo konferenci
joje 1945 m. buvo amerikiečių delegacijos 
tarėjas, sekmadienj pareiškė, kad Stalinas 
jau Potsdame apgailėjo Jaltoje padarytą 
pažadą leisti įvykdyti Rytų Europos kraš
tuose laisvus rinkimus. Savo pranešime 
Mosselys teigia, jog Stalinas pasakęs: 
„Kiekviename tų kraštų laisvai išrinkta vy
riausybė bus antisovietiškai nusiteikusi, ir 
to mes negalime leisti”. %

Mosselys tą Stalino pažiūrą paskelbė 
vienoje privačios užsienio politikos drau
gijos išleistoje apžvalgoje apie Amerikos 
Sovietų Sąjungos santykius.

Molotovas tuojau „sustabdė” darbą dėt 
taikos sutarčių su satelitais, kai tometinis 
Amerikos užsienio reikalų ministeris Byr- 
nesas atsisakė patenkinti Molotovo reika
lavimus Japonijos klausimu.

Dėl kilusių po karo nuomonių skirtumų 
tarp Sovietų Sąjungos ir JAV profesorius

Mosselys pareiškė: „Absoliučiai nėra ba
zės, ant kurios mes galėtumėm susitikti su 
sovietų vadais ir tartis dėl visuotinio su
sipratimo.”

Sovietų Sąjunga-— baisybių namas
New Yorkas (Dena/Reuteris). „New York 

Times” sekmadienį vedamajame rašo, kad 
Kosenkinos aferos detalės laisvam ameri
kiečiui kelia išgąsti. Laikraštis sovietų 
konsulatą New Yorke vadina „baisybių na
mu”.

Mes darome gerai, prisimindami, 
„New York Times”, kad baimė, kuri 
sujaudino Kosenkiną, yra tik dalis tų
sybių, kurias šiandien turi išgyventi mili
jonai žmonių komunistų viešp^aujamuose 
kraštuose. O iš to didžiojo baisybių namo 
nėra įmanoma ištrūkti.

New Yorkas. Krašto apsaugos ministeris 
J. Forrestalis pakviestas į Washingtoną 
svarbios konfegen i pas prezidentą. 
(D/R).

rašo 
taip 
bai-

Gerai informuoti sluogsniai mano, kad 
kabinetas svarstė kHhsimą, ar ir toliau 
vykdytina "susiaurinto masto demobilizaci
ja, ar ji laikinai turi būti sustabdyta. Ei
lė aviacijos specialistų lieka karo tarny
boje, nes to reikalauja Berlyno aprūpini
mas oro keliu. . , ‘

Tas faktas, kad posėdyje dalyvavo įvai
rūs kariuomenės vadai, tarp jų ir feldmar
šalas Montgomerys, politiniams sluogsniams 
suteikė progą daryti įvairiausius spėlioji
mus. Tačiau kategoriškai dementuojama, 
kad vyriausybės posėdis sukviestas „di
džiausiu skubotumu.”

Montgomerys šaukia savanorius
Blackpoolis (Anglija). (Dena/Reuteris). 

Britų imperijos generalinio štabo virši
ninkas feldmaršalas lordas Montgomerys 
kreipėsi čia į tautą, kad 150.000 britų vy
rų ir moterų stotų savanoriais į sausumos 
kariuomenės rezervus.

Montgomerys pareiškė, kad atsižvelgiant 
į dabartinę pasaulio būklę tos priemonės 
atrodo esančios reikalingos. Dabartinę 
būklę «jis atvaizdavo kaip nusialinimo pe
riodą, kuris labiau panėši J 
liaubas, negu į taiką.

Savanoriams stoti laiką jis 
nančio pavasario pradžią.

ginklų pa-

nurodė .atei-i

Daugeliui žydu tikslas pasiektas
Jeruzalė (Dena). Reuteris, remdamasis 

žydų šaltiniais, praneša, kad sekmadienį 
arabai pradėjo generalinį puolimą visame 
Jeruzalės fronte. Svarbiausias puolimo tik
slas yra žydų Ramat Rahelio kolonija, esan
ti prie kelio iš Jeruzalės į Betliejų. J ara
bų ugnį .žydai atsakė savo ugnimi.

Grafo Bernadottės atstovas Jeruzalėje 
gen. Rileys stengiasi užmegsti kontaktą su 
žydų ir arabų vadais toje srityje. ■

Pirmasis arabas, kuris jau britų manda
to metu kartu su žydais pogrindyje kovojo 
prieš britus ir arabus, šeikas Abu -Oošas, 
sekmadienį Palestinoje pareiškė savo pri
tarimą žydų reikalams. Jis padėjo pabėgti 
Sterno grupės veikėjai Cohenei, kuri bri
tų buvo nuteista 7 metams, ir už tai žydų 
jis yra labai gerbiamas.

Pirmadienį iš Kipro, salos | Palestiną 
išvyko paskutinis nešaukiamojo amžiaus 
žydų tarnsportas. Išvykstant iš Kipro, juos 
labaj stropiai patikrins britai, kadangi visi 
internuotieji sunaikino savo metrikus.

Per 12.000 vyrų ir moterų, kurie dėl sa
vo amžiaus yra tinkami karo tarnybai, ir 
toliau lieka internuoti saloje. . .

Pietų Prancūzijoje susidflrė dvi automo- 
trisos. Sužeista 50 žmonių. (D/R).

Užimta Markoso vyr. būstinė
Atėnai (Dena/Reuteris). Pirmadienį pa

skelbta, kad Graikijos kariuomenė užėmė 
sukilėlių vado vyriausiąją būstinę, 
buvo Atomelicoje, Grammos kalnuose.

kuri

DP spauda JAV zonoje
Heidelbergas (Dena). Per pasutinius pen

kis mėnesius JAV zonoje išvietintųjų asme
nų spaudinių skaičius pakilo nuo 64 iki 
72. Šiuo metu spausdinama 30 laikraščių ir 
42 žurnalai. Bendras tiražas — 285.000 eg
zempliorių. Spausdinama yra vienuolika 
įvairių kalbų.

ga- 
pa-

Paskutinę valanda:
\ Maskva. Maždaug apie ketvirtadienį

11 įvykti dar vienas Vakarų diplomatų 
simatymas su Molotovu. (D'R).

Pirmadienio pasikelbėjime Molotovas 
Vakarų diplomatams padaręs nepaprastai 
svarbų pranešimą Vokietijos klausimu.

- Turinys neskelbiamas. Perspektyvos susi
tarti atrodančios palankios. (D/R).

Belgradas. Dunojaus. konferencija bai
giama trečiadienį konvencijos pasirašymu.

. (D/R).

Užuot teisinėsi sovietai puola
Washingtonas (Dena/Reuteris). Amerikos 

užsienio reikalų ministerija pareikštuosius 
sovietų kaltinimus amerikiečių leitenantui 
R. Dreheriui, buvusiam Amerikos laivyno 
attaches pavaduotojui Maskvoje, dėl šni
pinėjimo pavadino apgaule.

Amerikos užsienio reikalų ministerijos 
nuomone, tie kaltinimai padaryti tuo su
metimu, kad turėtų atsvarą prieš šiuo me
tu JAV vykdomą špionažo tardymą. Šiuo 
metu Dreheris dirba Amerikos krašto ap
saugos ministerijos laivyno skyriuje prie 
jūrų operacijų.

Amerikos ambasadorius Maskvoje gene
rolas Bedell Smithas jau balandžio 26 d. 
buvo prašytas sovietų užsienio reikalų mi
nisterio pavaduotojo Višinskio Dreherį at
šaukti iš pareigų. Ta proga Smithas Vi
šinskiu! pastebėjo, kad Drehersį, kvietė 
vienas sovietų muitų tarnautojas J Mas
kvos muitinę, kad ten išsiaiškintų ambasa
dos siuntas, kurios buvo laivu atgabentos 
iš Odesos. Kad to susitikimo metu pasi-

rodė sovietų slaptosios policijos agentai, 
įrodo, jog tas pasikalbėjimas buvo įvestai 
į sceną sovietų iniciatyva. Po to įvykio 
Dreheris paprašė išvažiavimo vizos.

Laikotarpis, kuris nuo to įvykio yra pra
ėjęs, JAV užsienio reikalų ministerijos 
nuomone, rodo sovietų politikos pobūdį, 
įvykius panaudoti propagandos tikslams, 
kada tai yra reikalinga.

JAV ruošia smarkią notą
Washingtonas (Dena/Ins). Diplomatiniuo

se sluogsniuose patiriama, kad Jungtinės 
Amerikos Valstybės ruošia Sovietų Sąjun
gai notą, kurioje ryšium su špionažu at
metami visi sovietų kaltinimai 
vimai. *

Ta nota, neatsižvelgiant į jos 
padarinius Maskvos derybose, 
aštria forma. Be to, pastebima ir tai, kad, 
galimas dalykas, notoje bus užuominos, jog 
sovietų vyriausybę turės atšaukti iš JAV 
tam tikrus atstovus, jeigu sovietai ir toliau 
laikysis savo taktikos.

ir reikalą-

eventualius 
parašyta

Sovietų priekabės oro koridoriuje 
z 

Susitiko gubernatoriai
Frankfurtas (Dena). Pirmadienį su savo 

artimiausiais štabais dviejų pajėgų okupa
cinėje įstaigoje susirinko posėdžio britų ir i 
amerikiečių kariniai gubernatoriai. Tokie 
posėdžiai būna po du kartus per mėnesį.

Svarbiausi pasitarimų klausimai, mano
ma, <buvo šie: maisto priedų nubraukimas 
rasiškai ir politiškai nacitu režimo perse
kiotiems, vokiečių kraštų Banko santykiai 
su užsieniu ir kt. •

Tuose pasitarimuose pirmą kartą dalyva- ' 
vo prancūzų karinis gubernatorius gene
rolas Koenigas.

. Berlynas (Dena). Britų įstaigos Berlyno I 
oro saugumo centrinėje protestavo dėl ori
nio saugumo nuostatų 
pusės.

Britai 
Berlyno 
skraido 
du sovietų naikintuvai, pasigavo britų 
„Vickingo“ lėktuvą ir, prisiartindami iki 
30 m, darė numušimo pratimus.

Britaj pastebi, kad panašios pratybos 
buvo atliktos ir balandžio 5 d., kada susi
dūrė sovietų naikintuvas su britų lėktuvu.

Britų karo aviacijos sprausminis naikin
tuvas buvo priverstas nusileisti sovietų 
zonoje, maždaug už 8 km nuo sienos. Pi
lotas liko nesužeistas. Susisiekta su sovie
tų įstaigomis dėl prievarta nutūpusio lėk
tuvo grąžinimo.

Įspėja nesitraukti iš Berlyno

Chicaga (Dena/Ins). Amerikos karinio 
gubernatoriaus Vokietijoje 
yaus nepaprastas tarėjas J. 
dijo kalboje čia pažymėjo 
politinis Europos atstatymas 
JAV pasilikimo Berlyne.

JAV pasitraukimas iš Berlyno, Įspėjo 
Pollockas, būtų tolygus jų pasitraukimui iš 
visos Vokietijos arba ir iš visos Europos.'jos dalyvavimą Marshallio plane.

pažeidimo iš sovietų

j oro koridorių tarp 
kuriuo reguliariai

pareiškė, kad
Hamburgo,

britų susisiekimo lėktuvai, įskrido
pasigavo

generolo Cla- 
Pollockas ra- 
kad ūkinis ir 
priklauso nuo

Skandinavai tarsis
Stockholmas (Dena). Švedijos užsienio 

reikalų ministerija pranešė, kad rugsėjo 8 
—9 d. Stockholme susirinks konferencijos 
Švedijos, Norvegijos ir Danijos užsienio 
reikalų ministerial.

Konferencijos labiausiai bus nagrinėja
mi klausimai, susiję su būsimu JT pilna
ties susirinkimu Paryžiuje

Rugpjūčio 27—28 d. Stockholme susi
rinks konferencijos skandinavų kraštų pre
kybos ministerial. Jie aptars Paryžiaus at
statymo tarybos problemas ir Skandinavi-

1
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„ Atsitikimas su kalbamomis lėlėmis
Jei kas pranašavo, kad 2. D. kare mo

terys nebus naudojamos šnipinėjimui, tas 
apsiriko. 1. D. karas bitvo parodęs prana
šų Inoterų talentą šnipinėjime, ir vyrams 
teko pasitempti. Busimosios ofenzyvos pla
nų savo kišenėje nebesinešiojo nė vienas 
generolas. Jokių.slaptų dokumentų viešbu
čiuose nebepalikinėdavo įsimylėję karinin
kai, o kareiviai būdavo linkę su ..epasiti- 
kėjimu žiūrėti į kiekvieną moterį, kuri daug 
teiraudavosi. •

Bet japonų slaptoji tarnyba šio nepasiti
kėjimo ųielaikė pakankamu pagrindu, kad 
atsisakytų nuo moterų paslaugų. Jie sam
protavo, kad jei kur galėjo būti naudingas 
vyras, tai tą pat, gal net geriau, gali at
likti ir moteris. Japonai iš tikrųjų labai 
pasitikėjo baltosiomis bendradarbėmis, kur 
tik pasitaikydavo jų gauti. Agenčių būriui 
gražiai atstovavo Greta Kainenė, Suomijo
je, Helviga Delbaitė, Danijoje, Rutha Kueh- 
naitė, Pearl Harboure. New Yorko sityje 

• atstovė buvo patraukli penkiasdešimt me
tų našlė.

Veiksmas prasideda 1943 m. rudenį, maž
daug per trisdešimt valandų kelionės nuo 
New Yorko. Springfielde, Ohio steite, gy
veno žymi ir sena Wallacės šeima. Ponia 
Wallaceiene niekada neturėjo šnipinėjimo 
fobijos. Ji labiau domėjosi pastovesniais 
menais, nekaip efemerine politika. Vieną 
rytą ji gavo laišką iŠ Argentinos. Ant vo
ko buvo Buenos Airės antspaudas. Siųstas 
buvo oro paštu, gražiame balta; raudonai 
ir mėlynai margais kraščiukais voke. Jis 
buvo adresuotas ne M. Wallacienei, v bet 
senjorai Inezai Lopez de Mollinaliehei, 
2563 O’Higgins Street, Buenos Airės, Ar
gentina.

Kokiu būdu, šis laiškas, adresuotas ka
žin kokiai nepažįstamajai Argentinoje, pa
teko į M. Wallaceienes pašto dėžutę? Apie 
minutę laiko ji susimąsčiusi žiūrėjo į vo
ką, bet apgręžusi antraip pamatė šiokį ad
resą. Mary Wallace, 1808 E., High Street, 
Springfield, Ohio.

Vokas buvo rašytas mašinėle, o be Ar- 
‘gentinos pašto antspaudo buvo ir New 
Yorko „Grand Central Station” antspaudas, 
datuotas maždaug prieš mėnesį.

Tai buvo paslaptis. Mis Wallaceienė nie
kada nebuvo siuntusi to laiško nei tūrėjo 
pažįstamos Argentinoje Molinalienės pa
varde. Aplamai ji nieko neturėjo pažįstamo 
Lotynų Amerikoje.

Praplėšus! voką ji perskaitė paslaptingą
jį laišką. Jis buvo rašytis jos vardu, bet iš 
turinio negalėjo susigaudyti. Pasirašyta 
Mary Wallace, rašomasis popierius buvo 
beveik kaip jos, matyti buvo kruopščiai pa
rinktas. z

Kodėl šis laiškas grįžo jai? Ji vėl pa
tikrino voką ir pamatė pastabą ispanų kal
ba: „Išsikėlęs. Nepaliko adreso. Grąžinti 
siuntėjui”. » '»

Matyti, kas nors parašė tai senjorai Ar- 
gdhtinoje ir panaudojo Wallaceienes pa
vardę.' Ispanės nebuvo nurodytu adresu, ir 
laišką grąžino tariamajai siuntėjai, kuri 
buvo Mary Wallaceietrė. Ji susijaudino ir 
susirūpino. Kas galėjo drįsti panaudoti jos 
pavardę ir parašą? Tai buvo nemažas aki
plėšiškumas.

Be to, laiške buvo daug rašybos klaidų, 
ir apskritai jis buvo parašytas taip, jog 
mis Wallaceiene būtų gėdijusis tokio raš
to. Pasipiktinusi ji perskaitė štai ką:

„Mielas Drauge,
Tamsta, tur būt, stebiesi, kas pasidarė su 
manim, kad nerašau taip ilgai. Mums buvo 
blogas mėnuo, taigi. Mano vaikaitis, kurį 
labai myliu susirgb smegenų votimi ir at
rodo neišliks gyvas dėl to esame labai nu
liūdę ir nežinome ką daryti. Švitina rent
geno spinduliais galvą ir ketina sustabdy
ti, bet neduoda visiškai jokios vilties dėl 
visiško pasveikimo. Aš esu basiai nuliūdęs.

Prieš mėnesį laiko Tamsta teiravaisi ap
link mano kolekciją. Turėjau pasikalbėti 
su vienu meno klubu, tai aš pašnekėjau ir 
apie mano lėles "Ir figūras. Turiu tik tris 
naujas airiškas lėles. Viena iš tų trijų lė
lių yra senas žvejys su tinklu ant nugaros, 
o kita yra moteris su malkomis ant nuga
ros, o trečioji yra berniukas.

Tamsta rašei, kad pasiuntei laišką miste
riui Shawui, kad jis sunaikino jį, mat jis 
sirgo. Jis sudaužė automobilį, bet dabar 
jau sutaisė. Mačiau vieną kitą iš jo šei
mos. Visi sako, kad misteris Shawas pra
dės veikiai dirbti. .

Tikrai tikiu, kad mano laiškas nebus per 
blogas. Šiandien neturiu ko daugiau be
rašyti.

Motinos reikalais turėjau trumpą biznio 
kelionę. Parašiau jai pajamų njokesčio pra
nešimą, tai dėl to rašau mašinėle.

Šiomis dienomis visi atrodo subruzdę, 
gatvės pilnos žmonių.

Linkėjimai jūsų šeimai, labai atsiprašau 
kad taip ilgai nerašiau.

Su pagarba
. Mary Wallaceienė 

f
PS. Motina norėjo vykti į Louville, bet 

dėl mūsų rūpesčio Louvillės planas atpuo
lė”.

Mis Wallaceiene nepaprastai susirūpino, 
nes ląiške buvo minimi keisti dalykai. Tie
sa, kad jos vaikaitis sunkiai sirgo smege
nimis. Tiesa, kad ji buvo laikiusi paskaitą 
viename klube apie savo lėlių kolekciją. 
Bet ji neturėjo airiškų lėlių. Tikriausiai ji 
nebuvo New Yorke, kada laiškas buvo pa
siųstas į Argentiną. Be to, pagaliau ji nie
kada nesinaudojo mašinėle, bet savo laiš
kus rašydavo ranka.

Ji pamanė, kad kas nors šlykščiai pasi
juokė iš jos įpročio rinkti lėles. Ji nema
tė kitos priežasties, kad praneštų policijai. 
Laišką ji grąžino Springfieldo paštui, kad 
išaiškintų, kas buvo tos išdaigos autorius.

Springfieldo pašto viršininkas laišką pa
siuntė FBI.

Washingtone laišką atidžiai ištyrė. Jis 
buvo per keistas, kad būtų niekuo nedėtas. 
Jei tai turėjo būti juokas, jam stigo są
mojaus. Pašto cenzorius neatkreipė dėme
sio į turinį, jam atrodė sumišąs ir neraš
tingo žmogaus rašytas. Savaime laišką bu
vo galima laikyti niekuo nedėtu, bet antri
nės aplinkybės klaidingas siuntėjo adresas, 
kėlė didelį įtarimą. Vienas Washingtono 
pareigūnas sukūrė šio atsitikimo teoriją. Ji 
galėjo būti ir nieko verta, bet įstaiga nu
sprendė pradėti aiškinti, (B. d.).

Vakarų valstybėms Dunojus uždarytas
Belgradas (Dena/Reuteris). Svarstant vy

riausioje Dunojaus konferencijos komisijo
je sovietų pasiūlytosios konvencijos ' pro
jektą, buvo atmestas amerikiečių siūlymas, 
kuriame numatomas Vakarų valstybių ir 
Austrijos dalyvavimas Dunojaus komisijo
je, o Vokietijai būtų palikta teisė joje da
lyvauti, pasirašius taikos sutartj. Ir pran
cūzų panašus siūlymas buvo atmestas.

Diplomatiniai stebėtojai mano, kad 
Vakarų valstybių siūlymų atmetimas 
teikia mažai vilčių, jog D. Britanija, 
Prancūzija ir JAV pasirašys naująją 

konvenciją.
Prancūzų atstovas prisidėjo prie nutari

mo ateityje oficialiomis kalbomis Duno
jaus komisijoje laikyti rusų ir prancūzų 
kalbas.

Britų atstovas Peakė pasiūlė Dunojaus 
komisijos posėdžiavimų vietą padaryti Bel
gradą, bet ne Gaiacą, Rumunijoje, kaip ru
sų projekte numatyta. Jugoslavijos atsto
vas atmetė tą siūlymą pastebėdamas, kad 
Jugoslavija jau sutiko remti visus sovietų 
projekto straipsnius; be to, jis prasitarė, 
jog tą siūlymą jis vertina kaip politinį ma
nevrą, norint pasinaudoti iš to fakto, jog 
tarp Jugoslavijos KP ir kominformo yra 
nutrūkę santykiai.

Debatų metu britų atstovas paabejojo, ar 
nors ir menkiausiu sklypeliu Ukraina ri
bojasi su Dunojumi. Višinskis į tai atsakė, 
kad toks menkiausias ribojimasis esąs, bū
tent, ten, kur Prutas įteka į Dunojaus žiotis. 
Dėl britų reikalavimo būti atstovaujamiems 
Dunojaus komisijoje Višinskis pareiškė, 
kad jam niekad neteko matyti tokio žemė
lapio, kuriame bent menkiausias britų že
mės plotelis ribotųsi su Dunojumi.

D. BritanijOg ir Prancūzijos atstovai Du
nojaus konferencijoje gavo savo vyriausy

bių nurodymus nutraukti pasitarimus ir iš
vykti iš Belgrado, tiktai susitarus su Ame
rikos atstovu Cannonu, kuris nenori nu
traukti pasitarimų , kol paaiškės Maskvos 
derybų rezultatai.

Amerikos atstovas energingai gynė Du- 
nojaus susisiekimo laisvę, kuri reikalinga 
tarptautinei prekybai. Sovietų projektas 
kaip tik to nenumato. D. Britanijos atsto
vas amerikiečių atstovo reikalavimus pa
rėmė ir prašė konferenciją pačiai spręsti, 
koks pasitarimų būdas yra demokratinis ir 
pažangus ir koks yra imperialistinis ir 
reakcinis.

Dunojaus konferencijog pilnatis atmetė 
siūlymą, pagal kurį būtų atsižvelgiama į 
Graikijos, Belgijos ir Italijos teises, nu
matytas 1921 m. konvencijoje'. Iš savo pusės

Vakarų valstybių atstovai atsisakė da
lyvauti redakcinėje komisijoje 

kuri ruošia galutinį Dunojaus konvencijos 
tekstą. Amerikog atstovas tą atsisakymą 
pagrindė tuo, kad konvencijos testas prak
tiškai daugumos atstovų jau yra priimtas 
ir yra netikslu dalyvauti grynai jnechaniš- 
kame darbe.

Visos Vakarų atstovų pastangos sovietų 
konvencijog projektą pakeisti ntiėjo nie
kais ir per 20 pasiūlytų pakeitimų daugu
mą atmetė.

Antradienį Prancūzijos užsienio reikalų 
ministerijoje patirta, kad Prancūzija keti
na visą Dunojaus laivininkystės klausimų 
kompleksą perduoti Jungtinėms Tautoms.

Prancūzija mano, kad Sovietų Sąjunga 
neturį teisės Vakarų valstybėms nustatyti 
sutartį, kuria Dunojuje įvedama sovietų 
kontrolė. Manoma, jog tuo atveju Jungtinės 
Tautos kreiptųsi į Haagos tribunolą, kad 
jis padarytų sprendimu

Savaitinė politikos apžvalga

Kur šešėliai, ten ir

' TRUMPOS Žinios
■ > . ’ ■

AUSTRIJA
Tirolyje praėjusios savaitės gstle dėl blo

go oro kilę potvyniai padarė didelių nuo
stolių tiltams ir laukams. Iki šiol užregi
struota 7 mirties atvejai. (D).

BRAZILIJA
Brazilijog parlamentas priėmė įstatymo 

Projektą „tautos organizavimui karo atve- 
;u”. Įstatyme numatoma ypatingų įgaliojimų 
irezidentui. Be to, karinėms statyboms 

paskirta pusė milijardo pezų. (D/Afp).
ČEKOSLOVAKIJA

Čekoslovakijos komunistų partija yra 
sumaniusi, kaip rašo komunistų „Rude Pr<į- 
vo” laikraštis, padaryti visų partijos na
rių politinį patikrinimą. Ta akcija prasidės 
spalio men. 1 d. ir lies be išimties visus, 
kurie Įstojo į partiją po vasario men. per
versmo. (D/R).

T. BRITANIJA
Praėjusios savaitės gale D. Britanijoje 

buvo didelės liūtys. Jos padarė daug nuo
stolių, ypač Škotijoje. Vanduo apsėmė lau
kus, prigėrė daug galvijų. (D/Ins).
• GRAIKIJA

Graikijos vyriausybės kariuomenei arti
nantis į Albaniją, buvo per sieną perga
benta 2000 sužeistų sukilėlių. 3 pagauti su
kilėliai pareiškė, kad jie su 1200 kitų grai
kų buvo Jugoslavijoje apmokyti ir pasiųsti 
į pietryčių kovų rajoną. (D).

Graikijoje areštuota 10 teroristų, kurie 
buvo apmokyti Jugoslavijoje ir norėjo 
įvykdyti atentatus prieš ministerio pirmi
ninko pavaduotoją ir užsienio reikalų mi
nister! K'. Tsaldarį ir viešosios tvarkos 
ministerį Rendį. (D).

ISPANIJA
Netrukus L>anijoje pasirodys naujos 

monetos su generolo Franko atvaizdu. Juo- 
• se bus įrašas: „Francisco Franco, Ispanijos 

Caudillo iš Dievo malonės”. (D/R).
■TALIJA

Su Italija įvestos spaudinių ir ekspresi
nių laiškų siuntos. Su prancūzų zona dėl 
šio susisiekimo yra dar neaiškumų. (D).

Italijos kairiųjų socialistų vadas Nennis, 
grįžęs iš Sovietų Sąjungos, pareiškė, kad 
jo kelionė buvo grynai privataus jaobūdžio 
ir jis neturėjęs pasikalbėjimų nei su Molo
tovu nei su Zdanovu. (D/Afp.)

Italijos ambasadorius Argentinoje veda 
derybas su vyriausybe sutarčiai sudaryti 
dėl italų imigracijos. Jis pasisakė ■ už 
stropesnį išvykstančiųjų atrinkimą. Daug 
šimtų italų jau po kelių savaičių pradėjo 
reikalauti grąžinti juos namo, kadangi Ar
gentinoje jie nerandą darbo. Vedamos de
rybos ir su Ispanijos vyriausybe dėl italų 
įvažiavimo. (D/Ins).

IŠ VISUR

loje savarankiškos valdžios, nubausti ben
dra 235 svarų baudos suma. (D/R).

Grafas Bernadottė, iš Palestinos vykda
mas Į Švediją, pakeliui sustojo Ženevoje.

Sirijos vyriausybė pareiškė, kad ji su
tinka perimti Palestinos arabų interesų va
dovavimą užsienyje. (D/R).

J. A. VALSTYBES
JAV statys transokeaninį garlaivį, ku

riame tilps 2000 keleivių. Jo greitis bus 
28—30 mazgų per valandą. (D/Ins).

KINIJA
Kinijos tautinė kariuomenė ičange, prie 

aukštutinės Jangcės, daro savo kariuome
nės pergrupavimus. Užėmus du mieštus, 
komunistų grėsmė dviem svarbiems uos
tams yra pašalinta. (D/R).

RUMUNIJA
Vienas anglas, britų naftos hįpdrovės 

tarnautojas Evansas, kuris birželio mėnesį 
Rumunijoje buvo areštuotas, perduotas Bu
karešto liaudies teismui. Jis kaltinamas pa
sisavinęs bendrovės turto. Rumunų įstai
gos atsisakė jam duoti advokatą. (D/R).

SOVIETŲ S-GA
Sovietų Sąjunga Turkmenistane per Ka- 

rakumo tyrus veda 600 km ilgio geležinke
lį. Prie statybos darbų dirba 70.000 darbi
ninkų. (D/R).

TOL. RYTAI
Sekmadienį Seoule įvyko Pietų Korėjos 

respublikos Įsteigimo sukaktis. Į jas atvy
ko iš Japonijos generolas McArthuras.

Burmos kariuomenės 600 dezertyrų rug
pjūčio 10 d. norėjo užimti Rangūną, nu
versti vyriausybę ir sudaryt; naują kari
nę valdžią. Juos įveikė reguliari kariuo
menė. (D/R).

VENGRIJA

Kipro saloje 22 profesinių sąjungų na
riai už „nelegalų poelgį” reikalaujant sa

Vengrijos vidaus reikalų ministeris de- 
mentavo žinias, kad j Austriją pabėgo 120 
Vengrijos pasienio ' policininkų. (D/Afp.).

VOKIETIJA

Šios savaitės gale numatoma Šiaurės jū
roje paskandinti dar vieną partiją, sudėtą 
iš 4000 tonų, nuodingų dujų, kurias buvo 
pasigaminę vokiečiai karo tikslams. Jau 
seniau buvo paskandinta 5000 tonų nuo
dingųjų dujų. (D).

Wiesbadene prie Hochheimo greitasis 
traukinys užvažiavo važiuoj'antį per perva
žą automobilį, kurį sutraiškė ir keleivius 
užmušė. (D). '

Sukakus 50 dienų nuo Berlyno aprūpini
mo oro keliu, daugiausia skridusiam pilo
tui vyr. leitenantui Lykinsui, generolas 
Turneris įteikė gražią dovaną. Tą dovaną, 
seną didelės vertės kišeninį laikrodį, paau
kojo' vienas Berlyno prekybininkas. (D).

Leutershausene prie Wiirzburgo kilęs 
gaisras viename prekių sandėlyje sunaiki
no prekių už 1 mil. DM. Ugnyje žuvo vien 
tik 479 rutuliai medžiagų. (D).

Lašas po lašo 
ir akmenį prakala

Pereitoje apžvalgoje mes nurodėme, kad 
atsakymą į fatalų klausimą — kas daryti 
su Sovietų Sąjunga?, kamuojantį valstybės 
vyrus jau nuo Quebecko konferencijos lai
kų, — padės surasti visa eilė įvykių, su
keltų atskirų tautų ir atskirų asmenų. Tą
syk iliustravome Suomijos pavyzdžiu, kuri 
turėjo drąsos pašalinti“ komunistus iš savo 
vyriausybės. Pereita savaitė mums patiekė 
vėl tok; pavyzdį.

52 metų Aksana Stepanovna Kosenkina 
iššoko pro langą! Skeptikai, žinoma, pasa
kys — na, tai kas. Vaikantis originalumo 
dangoraižių pilname New Yorke, iššoka
ma ir iš aukščiau, o šimtai tūkstančių, jei 
ne milijonas, žmonių, bėgdami nuo bolše
vikų, ne tik rizikavo, bet ir nusižudė! Taip, 
o vis dėlto, šį kartą buvo truputį kitaip.

Peržiūrėkime dar kartą mums žinomus 
faktus. Sovietai, nepasitikėdami savo dip
lomatais, jų mokyklinio amžiaus vaikus 
nutarė lyg įkaitus laikyti pačioje Sovietų 
Sąjungoje, todėl buvo likviduota jų, dip
lomatų, vaikų mokykla Washingtone, o 
mokytojai turėjo grįžti. Trys jų nutarė ne
grįžti, lygiai taip pat kaip milijonas DP 
neklauso repatriacijos karininkų viliojimo. 
Vieną iš jų generalinio konsulato New Yor
ke valdininką; pačiupo, ir ji padaro įpras
tą pareiškimą, kad ją buvo pagrobę bal
tieji gengsteriai.

Iki čia 'įvykiai, galima sakyti, vystėsi 
normalia *aga, bet toliau pasidarė įdomiau. 
Molotovas specialiai išsišaukia amerikiečių 
ambasadorių ir, pasiremdamas Kosenkinos 
konsulate padarytu pareiškimu, skaito no
tacijas apie gerą elgesį. Ir vos tik nutyla 
Maskvos radijo pranešėjas, paskelbęs pla
čiąja! tėvynei apie tą „baisų amerikiečių 
nusikaltimą”, Kosenkiną pasinaudoja pirma 
proga ir šoka pro langą į nežinią.

Kitą rytą viso civilizuoto pasaulio spau
da ir radijas tam visam įvykiui skiria gar
bingiausią vietą, Dar niekados sovietų me
las nebuvo taip greit įrodytas, kaip dabar! 
Tam rekordui gal ir nereikėtų duoti tiek 
daug politinės reikšmės, jei tas įvykis ne
sudarytų fono Rytų Vakarų santykiams, 
je; jis atitinkamai neveiktų milijonų eilinių 
žmonių, kurie pajutę savo Manhattane Si
biro vėjo pūstelėjimą, veikia ir savo dip
lomatus. Pasipiktinimas visame pasaulyje 
negali neturėti padarinių .užsienio politi
koje.

Antikomunizmas dabar jau madoje. Be
siruošiančios rinkimams partijos turi aiš
kiai pabrėžti antikomunistinį nusiteikimą. 
Skeptikai vėl pasakys — čia vidaus rei
kalas, kuris neturės įtakos didžiajai poli
tikai. Bet šalia Churchillip vienintelis vals
tybės vyras, kuris turėjo lemiamą žodį abe
juose karuose — Vilsono ir Roosevelto ta
rėjas Bernardas Baruchas teigia:

Ilgainiui nė viena tauta negali vesti to
kios užsienio politikos, kuri skirtųsi 

nuo jos vidaus politikos.
Tai geriausiai įrodo,pati Sovietu Sąjunga.

Žmonės, kurie Staliną laiko realistu, negali 
suprasti savižudiškos sovietų užsienio po
litikos, kurią ‘dabar Belgrade taip „suma
niai” demonstruoja Višinskis. Tą mįslę ta
čiau lengva suprasti — aukščiau nurodyta 
taisyklė saisto. Milijonai lašų žmonių au
kų pavidalu krito ant akmens, slėgiančio 
pasaulio sąžinę, tačiau tik paskutinieji gar
siai skamba ir siekia tikslą.

Kur trumpa — ten trūksta
Bet ne vien kelių žmonių elgesys gadina 

sovietams Maskvos derybų atmosferą. Pe
reitą savaitę jiems nepasisekė ne tik „pla
nas” su Kosenkinos pareiškimu. Pereitą 
ketvij-tadienį BBC komentatorius Robertas 
Grahamas paskelbė, kad pagal sovietų 
kruopščiai puoselėjamą planą, jie jau. rug- 
piūčio 15. «d. turėjo pasilikti vieni Ber
lyne, o vakariečiai su didžiausia gėda išva
ryti. Jų planas rėmėsi klaidingu tarmeniu, 
kad vakariečia; oro keliu nepajėgs išmai
tinti Berlyno ir noromis nenoromis, pasi
trauks, negalėdami žiūrėti į badu mirštan
čius žmones. Tai būtų didžiulis sovietų 
triumfas, kuris visą Europą uždengtų jų 
metamu šešėliu. Bet pasirodė, kad sovietų 
planuotojai, kuriems draudžiama žiūrėti 
pesimistiškai, neįvertino „oro tilto” pajė
gumo. Vakarų atsakymas į blokadą — viso 
tarpzoninio susisiekimo sustabdymas, — 
skaudžiai palietė jų zoną. Pasak Grahamą, 
jie gali nesiskaityti su žmonių pasipiktini
mu, bet jie turi skaudžiai pajusti savo.zo
nos ūkinį sukrėtimą. Ir iš tikrųjų, žinios 
iš jų zonos patvirtino, kad Vakarų plieno, 
gumos dirbinių ir chemikalų pristatymo 
nutrūkimas sudarė laba; rimtą kliūtį jų 
zonos pramonei. Bet tuo tarpu, nors tas 
planas ir nuėjo niekais, atskiros sovietų 
vadybos toliau vykdo jo detales arba im
provizuoja naujas. Tačiau tokie veiksmai 
veda tik į Berlyno suskaldymą į dvi dalis. 
Jau matome du policijos prezidentus, dvi 
maitinimo įstaigas, netrukus, tur būt, su
skils ir kitos likusios įstaigos. Padėtis, tie
sa, nemaloni Vakarams, bet ne ką geresnė 
ir Rytams. Vakarinių zonų gyventojus ji 
dar neverčia šokti pro langą, bet ir sovie
tams simpatijų ji nepadidina.

Raudonasis Dunojus
Savaitės gale Dunojaus konferencija pa

galiau priėmė sovietų siūlomos naujos Du
nojaus konvencijos 5 straipsnį, kuriuo atei
tyje Dunojaus komisiją sudarys tik sovie
tai ir jų kontroliuojamos valstybės. Po 
80 metų iš jos pašalinamos D. Britanija ir 
Prancūzija. To reikėjo ir laukti, nuostabu, 
tik tai, kad Višinskiu! tam prireikė net 
dviejų savaičių. Įdomu, kad jis Austrijos 
ir Vakarinių valstybių atstovams prikišo 
konferencijos darbų trukdymą. Bet tuo me
tu, kai tie „trukdė” kelių minučių pareiš
kimais, Višinskis jiems atkirsdavo po kelias 
valandas, daužydamas stalą kumščiu ir 
replikas lydėdamas kitais Rytuose supran
tamais atributais. Akylus stebėtojas netru
ko suprasti, kad pats Višinskis kažin ko-

»

šviesa
dėl konferenciją vilkina. Manoma, kad jis 
tą konferenciją turėjo susieti su Maskvojt 
vykstančiais pasitarimais. Negalima už
miršti, kad kartu vyksta ir sudėtingas žai
dimas dėl Tito sielos. Višinskis čia buvo 
Maskvos atmosferos barometras!

„Esu pasiruošęs*
Buvo laikai, kada sovietų šešėliai su ku

riais kovojama Berlyne ir Belgrade — jau 
anapus geležinės uždangos — temdė ir 
žydrąsias Italijos ir Prancūzijos padanges. 
Šiandien jie jau ne taip grasūs, bent nie- — 
kas nebekalkuliuoja galimybės, kad jie le
galiu ar nelegaliu keliu pagrobs tų kraštų 
valdžią, nors pavojus nepafhiršt'nas. Pran
cūzijoje 72 metų politikas Paulius Reynaud 
gavo Įgaliojimus, kuriuos tik 1925 m. buvo 
gavęs Poincarė, tąsyk stabilizavęs franką. 
„Daily Telegraph” ta proga konstatuoja, 
kad Prancūzijos būklė toli gražu ne bevil
tiška. Komunistų įtaka vis labiau ir labiau 
mažėjanti. Ir dabar, jei vadinamąja! nuosai
kiųjų „trečiajai jėgai” nepasisektų, jei Rey
naud su savo Įgaliojimais vis dar negalėtų 
grąžinti Prancūzijos ūkiui pusiausvyros, 
generolas de Gaullė, kuris jau 5 kartus pa
sakė: „Esu pasiruošęs” gautų progą tai 
įrodyti ne tik žodžiais, bet ir veiksmais. 
Londono „The Times”, nagrinėdamas „tre
čiosios jėgos” nepasisekimų priežastis, 
konstantuoja, kad visos ligšiolinės prancū
zų vyriausybės nebuvo tikri vykdomieji or
ganai, bet tik įvairių partijų delegatų ko
mitetai, kurie kraštą nevaldė, bet tik laiki
nai Sėdėjo ministerių kėdėse. Kaip tik toks 
kabinetas susitikdavo su rimtesne problema, 
jis atsistatydindavo, o jo vietoje buvo su-> 
daromas naujas komitetas, Tįuris laikės; iki 
vėl grįždavo laikinai nustumta senoji pro
blema. Šį kartą vyriausybė gavo tokius A 
įgaliojimus, kurių senieji komitetai netu
rėjo. Jei nepasiseks, teks užleisti vietą de " 
Gaullei, kuris Reynaud planą pasmerkė dar 
prieš jį paskelbiant. Je; tas planas pasi
seks, de Gaullė turės laikinai atsisakyti' 
politikos, jei ne — jis laimės. Bet apie 
komunistus niekas nekalba...

•
Teisybė laimi 

„Manchester Guardian” pereitą ketvirta
dienį vedamajame: „Europos liga” nagri
nėjo moralinio Europos negalavimo prie
žastis. Dėl to chaoso esąs kaltas Hitlerio ■ 
karas, kurio metu žiaurumu reikėjo atsa
kyti į žiaurumą, apgaule - Į apgaulę. Tat 
išvedė iš dvasinės pusiausvyros, ir žmonės 
pradėjo nesusivokti, kur tiesa ir kur ne. 
Komunistai tuo pasinaudojo ir neturinčius 
moralinės disciplinos patraukė savo pu
sėn. Jie ir toliau neatsisakė nuo besąlygi
nių karo metodų.

Tačiau paskutiniosios savaitės įvykiai it 
jų atgarsiai parodė, kad komunistų varto
jamais metodais visur pradedama bodėtis, 
tiesiog piktintis ir juos smerkti. Pagaliau 
suprasta, kad jei yra šešėliai, turi būti ir 
šviesa, šešėlis yra tik ženklas, kad tai švie
sai kažkas kliudo. VM
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PASIKALBĖJIMAS SU ŠVEDIJOJE GYVENANČIU LIETUVIU - VISUOMENINKU

nuo- 
niū- 
gy-

atrodys, bet 
pakenčiamą 

kaip jis 
ir yra.

visuomenininkas.
kuriose

pradžio-

lietuvių.

Po šio karo retai rasi kraštų, kur negy
ventų lietuviai. Švedijoj taip pat yra pri
siglaudę apie 450 lietuvių, apie kurių 
taikag ir gyvenimo sąlygas sutiko su 
sų skaitytojais pasidalinti vienas ten 
venantis lietuvis

— Kiek šiuo metu lietuvių ir 
'Švedijos vietose gyvena? — buvo 
je paklaustas.

— Viso Švedijoje yra apie 450 
Gyvena jie išsimėtę visame šiame gražia
me ir aukštai kultūringame krašte. Kiek di
desnės lietuvių kolonijos yra Eskilstunoje, 
Stockholme ir pajūryje, prie Baltijos kran
tų.

Paskutiniu laiku lietuviai Švedijoje ma
lėja. Kelios šeimos išvyko į Jungtines 
Valstybes, keli pavieniai lietuviai vyksta į 
Kanadą. Dalis lietuvių atsargos sumeti
mais pasirūpinff vizomis net į įvairias Pie
tų Amerikos valstybes. Tat visai nestebė
tina, nes pavyzdžiui estai ir latviai, kurių 
tarpe yra daugiau patyrusių jūrininkų, 
sunkiai dirba, taupo pinigus, perkasi ma
žus laivelius ir leidžiasi labai pavojingon 
jūros kelionėn per Atlantą... Neseniai du 
toki laiveliai paliko Švedijos' krantus ir pa
sileido nuotykių kelionėn „per mareles, per 
jūreles”. Viename tautybėmis mišriame 
laivelyje išplaukė ir būrelis lietuvių. Nau- 

— jų lietuvių Švedijon neatvyksta, nes visiš
kai sustabdytas įvažiavimas.

— Kuriuo būdu lietuviai Švedijoje atsi
rado ir kurių jie, profesijų?

— Keletas lietuvių Švedijoje gyveno dar 
prieš buvtfcį karą. Dauguma atsidūrė Šve
dijoje 1944 metų vasarą, kuomet mažais 
žvejų laiveliais perplaukė Baltijos jūrą. Ke
liolika jaunų vyrų persikėlė iš Norvegijos, 
kur rudųjų nacių prievarta buvo nugaben
ti įvairiems vergų darbams. Dalis lietuvių 
čion pakliuvo apleidę baisiąsias Vokieti
jos koncentracijos stovyklas. Keletas atvy
ko švedijon iš Vakarų Vokietijos pas sa
vo šeimos narius ir gimines.

Vietos lietuviai yra įvairių profesijų: in
žinieriai, agronomai, buvę kariai, teisinin
kai, studentai, žvejai ir šiaip jaunuoliai.

Kuriuos darbus daugiausiai dirba Šve
dijos lietuviai?

— Lietuviai, kaip ir kiti baltiečiai, dau
giausia dirba Įvairiuose fabrikuose. Darbas 
fabrikuose akordinis ir norint daugiau už
dirbti tenka gerokai pasitempti. Mažas 
skaičius lietuvių dirba žemės ūkyje. Darbas 
ūkiuose, kaip ir fabrikuose, gerai atlygina
mas, mechanizuotas ir švarios, gražios gy
venimo sąlygos, bet žymiai ilgiau ir sun
kiau tenka dirbti ir todėl švedų žemės 
ūkiai lietuvių nevilioja. Vyresniojo am
žiaus vyrai, taip apie 60 metų, gyveną 
miestuose gali gauti darbo archyvuose. Čia 
uždarbis mažesnis kaip fabrike, bet dar
bas. žymiai lengvesnis. Iš atlyginimo vie
nas žmogus gali pragyventi. Kelios lietu
vės — moterys dirba pašte. Keli anksčiau 
atvykę inžinieriai^ dirba privačiose 
rose.

— Kurios gyvenimo ir darbo 
lietuviams Švedijoje? •

— Į šį klausimą sunku atsakyti,
giausiai man parašė vienas garbingas šve
das, kuomet aš buvau ką tik atvykęs ir 
susižavėjęs vietos gyvenimu, kaip ir visi

konto-

sąlygos

Teisin-

vo-
Qy- 
ma- 
fak- 
nu-

kiti naujai atvykusieji Švedijon. Jis rašė: 
„Jums daug kas čia keistai 
iš lėto įsikursite ir turėsite 
gyvenimą. „Tragbares Leben”, 
kiškai parašė. Taip iš tikrųjų
venti galima, bet gyvenime kokį nors 
lonumą jausti negalima. Gal pakas to 
to, kad man vos atvykus Švedijon ir 
ėjus vietos policijon formalumus sutvarky
ti ir visa atlikus, beišeinant buvau sustab
dytas ir man mandagiai pasiūlyta pasiskai
tyti vieną atverstos knygos paragrafą ... 
Aš tada dar nemokėjau švediškai ir man 
švelniu balsu buvo šis lemtingas paragra
fas išverstas. Mano ausyse skambėjo, kad 
svetimšalis negali Švedijoje jokios vado
vaujamos pareigos eiti, jis negali savo ži
nioje turėti nei vieno Švedijos piliečio, 
nežiūrint ar jis bus inžinierius, batsiuvys 
ar daržininkas... Eidamas iš policijos į 
savo laikinąjį prieglobstį sau galvojau — 
ar taip buvo mūsų brangidje Lietuvoje el
giamasi su visokiais garbingais p. p. Phil- 
bladais, Schfoederiais, Wulstromais ir tt. Ar 
ne daugybę Lietuvos piliečių jie ir jų at
sigabentieji visoki meisteriai savo žinioje 
turėjo? Ar ne jų ūkiškai veiklai Letuvoje 
vadovavo pats Švedijos tuometinis atstovas 
p. Westring? Mes čia švedų nesuprantami 
ir skaudžiųjų mūsų tautai nelaimių metu... 
Taip pat amatininkai čia gražiai susitvar
kę ir daug uždirba, bet užsieniečiai gali 
tik švedams dirbti eiliniais darbininkais už

nustatytą atlyginimą, bet savystoviai ama
tu verstis jokiu būdu neturi teisės. Švedi
jos pilietybę įgyt, labai sunku ir reikia il
gai Švedijoje gyventi. Iš baltiečių iki šiol 
tik, rodos, keletas švedų kilmės estų šią pi
lietybę įsigijo.

Žodžiu, gyvenimas ir darbas Švedijoje 
lietuviui be jokios šviesesnės ateities. Jei 
ir sunkiai dirbsi, pinigų susitaupysi, tai nei 
žemės ūkio, nei namo, nei savystovios 
įmonės įsigyti negalėsi, nes tat draudžia
ma. Amatu savystoviai verstis taip pat ne
galėsi. Sutaupytų pinigų užsienin išsivež
ti taip pat negalėsi, nes tat griežtai drau
džiama.

— Kuri prasmė lietuviams kiek ilgiau 
pasilikti Švedijoje?

— Čia galima Lietuvai artimose sąlygo
se daug ko naudingo ir visai moderniško 
išmokti įvairiose gyvenimo ir tautos ūkio 
srjjyse. Vėliau visą išmoktąjį ir patirtąjį 
galima bus Lietuvon perkelti. Be to, jei 
galvoti, kad už 1—2 metų grįšime Lietu
von, tai visais žvilgsniais čia apsimoka pa
silikti. Bet jei tremtyje teks ilgiau užtruk
ti, tai čia kiekvieni praleisti metai yra lie
tuviams grynas nuostolis. Ypač turint gal
voje imigraciją į Amerikos Jungtines Vals
tybes, Kanadą, Australiją, kur žmogus yra 
visai laisvas ir gali kurtis bei veikti visai 
savystoviai, niekeno nevaržomas, bet dar 
padedamas.

Šiaip, be abejonės, gyvenimas Švedijo
je yra tuo tarpu geresnis, nei kuriame ki- 

Man teko kalbėtis 
čia 
gy-

po-

tame Europos krašte, 
su ką tik iš Anglijos atvykusiais į 
latviais ir jie visi sakėsi esą Švedijos 
venimu patenkinti.

— Kurios lietuvių ir kitų baltiečių 
litinės nuotaikos Švedijoje?

— Vietos lietuvių ^nuotaikos gana liūd
nokos. Juos čia ištinka nuolatiniai ir la
bai nemalonūs siurprizai. Niekuomet ne
pamirštamas žiaurusis Švedijos išdavimas 
Sovietų Sąjungai ir eventualiniai baisajai 
mirčiai apie poros šimtų baltiečių ir jų 
tarpe lietuvių, dabartinė Švedijos baltiečių 
registracija SSSR piliečiais, dviejų estų 
jaunuolių pagrobimas į „didžiąją tėvynę” 
ir tt. Nei vienas lietuvis rimtai negalvoja, 
kad čia galės kiek ilgiau pasilikti gyven-

Visi vienas antro tik ir klausia į kur 
kaip išvykti? Estai net paniškai perka- 
ir statosi laivus—laivelius... Šeiminin- 
„neutralumo” politika veikia į nervus 

tik mums, baltiečiams, bet pradeda įky
rėti net vietos gyventojams. Žinoma, tat 
vyksta ne dėl kokio sentimento baltiečiams, 
bet todėl, kad pataikavimas rusams skau
džiai atsiliepia į ūkinį švedų gyvenimą. 
Visi žinome, kad pagal vieno miliardo su
tartį Sovietų Sąjungai viskas išvežama, o 
atlyginimas už visas gėrybes bus gautas 
tik kada nors ir kaip nors... Švedijos už
sieniu valiutos rezervai jau išsisėmė. Maži

infliacijos simptomai ir čia pastebimi. 
Maisto, rūbų, susisiekimo, rūkalų kainos 
nuolat kyla. Gaunamas atlyginimas, kaip 
tat visuomet atsitinka, nespėja kainų kilimo 
pasivyti. Tat verste verčia susirūpinti pa
čius švedus, o juo labiau visa ko stingan
čius lietuvius ir kitus baltiečius — tremti
nius. Kiekvienam kyla klausimas: kada gi 
aukštieji Švedijos politikai susipras ir pra
dės žmoniškiau traktuoti savo buvusius 
kaimynus — baltiečius jų nelaimių metais? 
Vien tik savais netolimos ateities sumeti
mais jie šį klausimą turėtų pasistatyti.

Ar yra lietuvių besimokančių amatų ir 
kitokio naujų profesijų darbo? ,

— Nedaug lietuvių mokosi amatų. Ke
lios moterys mokosi plaukų kirpimo ir ke
letas jaunuolių lanko prekybos kursus ir tt. 

Ar lanko lietuviai aukštąsias tnokyk-

Is netolimos šiurpios praeities

ir 
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kų 
ne
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vie.

las?
— Aukštąjį mokslą lietuviai studijuoja: 

Upsaloj — mediciną ir Stockholme bei 
Gdteborge — techniką. Studentai labai 
sunkiai gyvena ir verčiasi. Yra tokių, ku
rie dieną mokosi, o naktimis eina į resto
ranus indų plauti. Švedijos studentams 
kalinga greita ir efektinga medžiaginė 
rama.

— Kurios lietuvių organizacijos ir
šojo pobūdžio įstaigos dabar veikia. Šve
dijoje? Kuri jų veikla ir siekimai?

— Šiuo metu vieša, veikia Švedijog Lie
tuvių Komitetas. Jo tikslas-viehyti visus 
Švedijos lietuvius ir rūpintis jų ekonomi
niais, kultūriniais ir kitokiais reikalais. Yra 
ir BALFo skyrius, kuris šelpdavo studen
tus ir remdavo kiek (vaikus. ,

(Nukelta į 4 psl.)

Pravieniškių tragedijos liudininkai pasakoja
1941 m. birželio mėn. 24 d. (sekmadienį) Stovykloje liko 37 prižiūrėtojai su Ko- 

Pravieniškių koncentracijos stovykloje ( maru. Tada vienas iš prižiūrėtojų atvyko į 
buvo šiurpi diena. Tos šiurpios dienos gy
vi išlikę liudininkai dar ir dabar stveriasi 
už galvų ir stebisi, kaip jie išliko gyvi 
toje sadistinėje egzekucijoje.

Kas sėdėjo tuo laiku Pravieniškių kon
centracijos stovykloje?

Tai įvairių profesijų.lietuviai: ūkininkai- 
laiku neatidavę bolševikams pyliavas, in
teligentai - nepritariantieji bolševikų dva
siai, tarnautojai - pavėlavę 15-20 minučių . .... ,
atvykti į tarnybą, mokytojai, inspektoriai, būrą, paslėpė po vienu kelmu. Paslėpimo. traukęs kratą, davė ženklą atidaryti ugnį, 
kariškiai ir daugelis kitų, sėdėjusių už ma
žus nusikaltimus.

Žudymo metu stovykloje buvo 430 kali- atsakė, kad juos reiktų perduoti atvykstan- 
n.ų -• • -• • ■ ‘ ’-!-x ’ 1 1
čiai stipriai veržėsi į priekį ir bolševikai ■ kaitimo bylas, #vienus paleistų, o recidi- 
vos 
nuo 
bolševikai dar laikėsi ir turėjo štabą, nors 
vokiečiai jau spėjo užnugaryje įvaryti gi
lius kylius.

Tuo laiku Pravieniškių koncentracijos 
stovyklos viršininku buvo Itn. Komaras, 
Smetonos laikais pašalintas iš kariuomenės 
už pritarimą komunistinei dvasiai ir i 
veiklai. Prasidėjus neramumams, bolševi- 
kuojantieji stovyklos tarnautojai nutarė1 
kartu trauktis ‘ su komunistais į Rusiją. ■ 
Komaras, sukyietęs prižiūrėtojus, pareiškė,! 
kad norintiems išvykti duosiąs ginklų, | 
šaudmenų, gurguolę ir maisto. Tą Jis ir 
padarė. Raudonieji, suvirtę Į gurguoles, nu
dardėjo Kaišiadorių link. SpėKojama, ar 
tik nebus šie Kaišiadoryse bolševikams 
pranešę, kas darosi koncentracijos sto- 
vykioje ir užsiundę egzekucijos būrį.

vielų ir stengėsi įspėti mįslę, deja, jie nie
ko negalėjo matyti. O čia kaip tik jau pra
sidėjo žiaurios egzekucijos pradžia. 37 tar
nautojai išsirikiavo pusiau lanku už gy
venamo bloko nugarom pastato langus, 
pro kuriuos žiūrėjo jų vaikai ir žmonos.

Leitenantas iš dešinio sparno traukė pri
žiūrėtojams iš švarko dokumentus ir su
plėšęs metė į vieną krūvą. Nespėjus visus 

5*^, .lra8UUU an.^, j įkratyti, miške pasigirdo šūvis. Mangolas
patvirtintą parašais ’r,. įkišę į pistoleto ka- pagalvojo, kad puola vokiečiai, todėl, nu-

Pravieniškių geležinkelio stotelę (3 km nuo 
stovyklos), ir jos viršininkui C. P. pa
reiškė, kad ' reikia sudaryti partizanų 
grupę, likviduoti Komarą, o kalinius pa
leisti. Besitveriančiai partizanų grupei šis. 
būdas buvo priimtinas, bet Komaras ar tai' 
pajutęs, ar dėl kitokių aplinkybių užšoko 
už akių. Jis pats sušaukęs vyrus įsteigė. 
partizanų grupę, surašė steigimo aktą, j

vietą žinojo tik du: Komaras ir C. P. Ko- j Sutratėjo 
maras užklaustas kaip bus su kaliniais 1,1'.',

> kulkosvaidžiai. Prižiūrėtojai 
paplūdę kraujuose 'suklupo. Žmonos ir 
vaįkai už langų ėmė klykti. Du prižiūrė
tojai: Gečys ir dar vienas su peršauta 
ranka pasileido į mišką. Juodviem pavyko 
išbėgti ir likti gyviems tos egzekucijos 
liudininkais todėl, kad tame pačiame 
sparne buvo karininkas ir mongolai, ne
pasitikėdami savo taiklumu, bijojo sužeisti 
vadą. Visi kiti tarnautojai buvo sušaudyti. 

V“ uu jsuunvvoomus, s'““'* , išžudžius prižiūrėtojus, kareiviai, ginkluoti
nujautė, ko ši ekspedicija atvyksta ir, dar. naganais, suvmto į prižiūrėtojų butus su- 
jiems neprivažiavus, movė į durpyną. Pa-1 naikint‘ « želmas. Smulkiai kratė klek- 

■ vieną butą, žiūrinėjo paloves, skrynias, 
I durtuvais badė čiužinius, patalus, rūbus ir 
| viską vertė į kambario vidų. Griežtas įsa
kymas, nepalikti nei vieno gyvo liudinin
ko, buvo sąžiningai vykdomas. Ką nors ra
dus, be jokių kalbų paleisdavo šūvį. Vai
kus nudurdavo arba prikišę naganą 
spustelėdavo. Dvi 18-19 metų studentės 
Pravieniškių stovykloje praktikavosi raš
tinės darbo. Bet štai šią nors ir nedarbo 
dieną atvyko jos pažiūrėti, kas darosi su

Birželio mėn. 23-24 dienomis vokie-; tiems vokiečiams, kurie, peržiūrėję nusi- 
stipnai verzesi i prieki ir boisevucai kaitimu bylus, -vienus paleistų, v rečiui- 
spėjo bėgti. Kaišiadorių ruože (18 km j vistus paliktų. Antra, paleidus tokią masę, I 
Pravieniškių koncentracijos stovyklos), I daugelis pakliūtų į bolševikų rankas ir 

..................................... ___________ 1 žūtų.
Birželio mėn. 24 d. Komaras pamatė ke

liu atvykstančius 'du sunkvežimius, prisė- ' 
duslus raudonarmiečių. Komaras, matyt,■

sigirdo šūviai. Keli raudonarmiečiai pasi
leido Komarą vytis, bet jam pasiseįcė 
įlįsti i durpyno žoles. Nesuradę, mongolai 
sulipo į sunkvežimį ir visa kolona Įvažia
vo į Pravieniškių stovyklą. Keli raudon-1 
armiečiai pasiėmę kulkosvaidžius, užėjo 
iš durpyno pusės už tarnautojų barako ir 
netoli miškelio užsimaskavo. Mongolas ka
rininkas' įsakė visiems stovyklos prižiūrė
tojams susirinkti už jų gyvenamo pastato.
Susijaudinę kaliniai grūdosi prie spygliuotų kaliniais ir žudynių užtiktos pasislėpė gale

Donna Rachelė rašo atsiminimus
Pirmaisiais po karo metais visi Musso

linio giminės — žmona, sūnūs; dukterys 
ir kiti artimieji — buvo persekiojami, 
areštuojami, spaudoje užpuldinėjami, gra
sinama jiems teismu. Bet vėliau ši keršto 
aistra pamažu atslūgo. Ir pačiuose italuose 
net greičiau tai pasireiškė, negu kitose tau
tose. Jie pamiršo Mussolinį, paliko jo gi
mines ramybėje ir nebereikalavo teismo 
sprendimų. Bet ... prasidėjo pareikalavi
mas reportažų, fotografijų, šeimos indis- 
kretiškumų.

Trečiaisiais po karo metais Mussolinio 
šeima tyliai, kukliai, net vargingai gyvena 
Ischia saloje prie Neapolio, ir Rachelė 
Mussolini, buv. Italijos diktatoriaus žmona, 
rašo savo atsiminimus. Benito galybės lai
kais Rachelė buvo Italijos „nežinomoji mo
teris”. Ji viešumoje niekur nesirodė. Joks 
laikraštis negalėjo jos vardo paminėti, ne
kalbant jau apie fotografijos atspausdinimą. 
Dučė gėdijosi buv. paukščių ir gyvulių 

' piemenės iš savo gimtojo kaimo Predappio. 
Rachelė nebuvo nei graži, nei išlavinta. 
Vargais negalais buvo baigusi dvi liaudies 
mokyklos klases. Jos mokytojais buvę 
Mussolinio motina ir pats Benito, dešimčia 
metų vyresnis už s$yo mokinę. Rachelė 
buvo aštuonerių metų, kai mirė jos tėvas. 
Šeima pateko j didelį vargą, ir mergaitė 

'turėjo palikti namus ir pati užsidirbti sau 
duoną. Ji ėjo iš kaimo į kaimą, ieškodama 
pas ūkininkus darbo, ganydama žąsis ir 
kiaules ir niekad sočiai nepavalgydama.

Mussolinio viešpatavimo metais italai 
apie diktatoriaus žmoną nieko nežinojo.

Buvo težinoma, kad ji esanti vardu „donna 
Rachelė”, kad ji gyvenanti Romoje, viloje 
Torlonia, arba Mussolinio pilyje Rocca 
delle Gaminate, stovinčioje netoli jo gim
tojo sodžiaus \Predappio, ir laikas nuo lai
ko gimdanti Mussoliniui vaikus. O jei ku
ris ir ką nors žinojž — jis atsargumo su
metimais buvo apsisprendęs verčiau paty
lėti. Buvo nutylima net ir tai, kas būtų 
buvę galima drąsiai skelbti, — kad Donna 
Rachelė esanti šauni, sąžininga, kukli ir 
nekvaila moteris, nesikišanti į politiką, bet 
užtat namuose, šeimoje rūpestinga ir savo 
vyrą pavydu persekiojanti. Tam progos jai 
duodavo jo santykiai su meilužėmis, ypač 
su (Aidžiausia ir fatališkiausia jo gyvenimo 
meile Claretta Petacci, kuri ir žuvo drauge 
su juo.

Dabar, sulaukusi 56 metų, Mussolinio 
našlė pateko reporterių ir spaudos fotogra
fų smalsumo ugnin, o viena amerikiečių 
agentūra jai net įkalbėjo parašyti savo gy
venimo atsiminimus, šiuo metu jie dalimis 
pasirodo daugelyje Italijos laikraščių. Ra
chelė; atsiminimais italai karštai domisi. 
Kukliu paprastumu, nieko nenuslėpdama 
ir nepagražindama, pasakoja našlė apie sa
vo gyvenimą su diktatoriumi, kuris vienu 
geros nuotaikos momentu, kaip Ciano savo 
dienoraštyje rašo, pareiškęs: „Ant mano 
kapo paminklinio akmens turės būti para
šyta: čia ilsisi vienas inteligentiškiausių 
žvėrių iš visų pasirodžiusiųjų žemėje.”

Yp4č neturtingesniųjų sluoksniuose jau
triai sutinkami šie kadaise neturtingos, vė
liau iškilusios ir vėl kritusios donnos Ra-

chelės atsiminimai. Durininkas ant slenks
čio, kirpėja darbo pertraukos metu, taksi 
šoferis ar keleivis traukinyje uoliai skaito 
20 metų nuo jo slėptus įvykius. „Ar jau 
skaitėte Rachelės atsiminimus?” dažnai iš
girsi. „Vargšė donna, kiek jai reikėjo per
gyventi!” — priduria italas. Ir laikraščiai 
eina iš rankų į rankas.

Tik dabar italai sužinojo, kaip Musso- 
linis 1909 metais pasipiršo Rachelei. Tuo 
metu jis buvo persekiojamasis, kraštutinis 
provincijos socialistas ir laikraščio „Lotta 
di Classe” (Klasių kova) leidėjas. Po 
vieno Cena delle Beffe spektaklio — pir
mojo vaidinimo, kurį Rachelei teko matyti 
— Benito jai pareiškė, kad jis nusprendęs 
ją vesti. Rachelei atsisakinėjant, jis kitą 
dieną nuvyko pas mergaitės tėvus ir, nu
kreipęs revolverio vamzdį į Rachelę, pa
reiškė, kad jis vienu šūviu nušausiąs ją ir 
penkiais save, jeigu tėvai nesutiksią duk
ters jam atiduoti. Italas smarkiai nustemba 
patyręs, kad Benito tuoj po sutuoktuvių 
Forli (kaimelyje, netoli Bolognos,-. už 16 lirų 
išsinuomavęs skurdų dviejų kambarių*bu- 
telį, ir mėnesiui uždirbąs tik 100 lirų. Ir 
tik dabar, po 25 metų, atsitiktinai patiria
ma, kad Edda Ciano, vyriausioji Mussoli
nio duktė, nėrp, kaip anksčiau spaudoje 
buvo 
tykių 
sius, 
prieš

žmonės laikraštyje mato neišlavintą, gru
bią vos galinčios pasirašyti moters rašy
seną. Dona Rachelė dabar susilaukė italų

spėliojama, nelegalus Mussolinio šan
su tūla Rusijos žyde-socialiste vai- 

o Benito ir Rachilės kūdikis, gimęs 
jų sutuoktuves.

dėmesio, kuris jai buvo uždraustas, jos vy
rui gyvam tebesant. Žmonės Neapolyje pa
sakoja vienas kitam, kaip kukliai ji dabar 
Forli kaimelyje, Iscfiia saloje, gyvenanti. Ji 
pati einanti turgun apsipirkti, pati ver
danti, atliekanti namų ruošą ir draugu su 
abiem jauniausiais savo vaikais — dukte
rimi Anna Maria ir sūnumi Romano tvar
kanti vieną Trattoria kurorto svečiams. Be 
abejo, dėl to smarkiai rūstauja Argentinon 
pabėgąs vyresnysis sūnus Vittorio, kuriam 
šie reportažai nėra malonūs.

Retkarčiais motiną aplanko vyriausioji 
duktė Edda, kuri šiuo metu vieniša gyvena 
■pas tūlus savo draugus vienoje Capri vilo
je. Jos didžiąją' puošniąją vilą, esančią 
toje pačioje saloje, valstybė konfiskavo. 
Spaudoje pasirodo nuotraukų, vaizduojančių 
Eddą ir jos seserį Anną Mariją dažančias 
virtuvės baldus ir dirbančias kitus ruošos 
darbus. Edda teigia, kad ji pati blogai ga
minanti valgį ir sunkiausias jai darbas 
esąs gerai paruošti kavą. Iš kadaise val
dytų milžiniškų turtų jai nieko nebeliko. 
Tačiau jos vyro dienoraštis, išverstas į 
daugybą viso pasaulio kalbų, pasirodąs 
daugeliu laidų ir tebespausdinamas tęsi
niais daugelyje itališkų laikraščių, vis dar 
tebeteikia jai pajamų. Kartais Edda nu
vyksta Romon, aplanko savo vaikus, gyve
nančius pas Ciano senelę ir lankančius mo
kyklą, ir pasisvečiuoja pas senuosius drau
gus, vaišingai ją priimančius. Anais gar
bės metais, kai Edda Ciano vaidino Italijos 
pirmosios damos vaidmenį, ji sugebėjo įsi
gyti bičiulių, ir kai kurie iš jų liko jai 
ištikimi ir dabar. (SL/pp)

tarnautojų namo rūsyje. Vienas mongolas 
atidaręs rūsį riktelėjo:

— Ar yra kas?
Tyla. Jam uždarius duris, po kiek laiko 

atėjo dar du ir įlipo į rūsį. Smulkiai krės
dami už maišų atrado pasislėpusias šias 
dvi studentes. Liepė išlipti ir nusivedė į 
bulvių daržą, Studentės klaupėsi, bučiavo 
mongolams batus, prašė dovanoti gyvyba. 
Negailestingi mongolų šūviai jaunų mexL . 
gaičių prašymą nutildė.

Likvidavus prižiūrėtojus ir jų šeimas, , 
atėjo kalinių ėilė. Visi jie buvo susispietę 
prie vielų ir smalsiai stebėjo kas darosi. 
Likę gyvi kaliniai sako, kad jie galvojo, 
jog išžudžius prižiūrėtojus juos paleis arba 
blogiausiu atveju - išsivarys kartu. Todėl 
jie šaukė:
,— Draugai, paleiskite muši Šie šildys 

mus kankino!
Sadistiniai šypsodamas mongolų karinin

kas tarėsi kaip pravesti kalinių likvidavi
mą. Iš pradžių, kaip pasakoja girdėję po
litiniai kaliniai, buvo galvota išvesti gru
pėmis po penkiolika ir likviduoti, Grupė- , 
mis šaudyti tuo nepatogų, kad užims daug 
laiko, o čia kiekvienu momentu galėjo pa
sirodyti vokiečiai. Nutarė likviduoti iš 
karto. Davus žęnklą, be pertraukos tratėjo 
kulkosvaidžiai, vis rydami naujas šovinių 
juostas. Kryžminė ugnis gausiai guldė 
krūvon susispietusius kalinius. 430 kalinių 
masė, paplūdusi kraujo klane, vartėsi sto
vyklos aikštėje. Jų tarpe buvo moterų, 
vaikų. Sužeistieji kilo, bet, naujos šūvių 
serijos pakirsti, griuvo į bendrą kraujo' 
klaną.

Baigus egzekuciją, leitenantas skubiai 
įsakė susirinkti. Stovykloje paliko vieną 
mongolą, kuriam buvo įsakyta pribaigti 
kalinius, kurie turės gyvybės žymių. Prieš 
išvažiuodami nušovė stovyklos vilkinį šu
nį, jog kartais ir tas „neprakalbėtų“.

Pasilikęs mongolas laipiojo per lavonus 
ir, išgirdęs dėjavimą, badė į tą vietą-dur
tuvu. Vienas kitas sužeistasis ėmė šaukti:

— Aš dar gyvas aš gyvas!... Pribaikite 
mane!

įjuos nudūrė. Tvirtesnių nervų sužeistie
ji kantriai tūnojo apačioje. Draugų lavonų 
suspausti, sužeistieji išbuvo iki aušros, 
kuomet mongolas, įsitikinęs jog nėra gyvų, 
apleido stovyklą.

Sužeistieji rausėsi iš apačios ir paskuti
nėmis jėgomis rėpliojo Pravieniškių stote- z 
lės link. Norinčių dar gyventi žmonių vir
tinė, peršautom galvom, kojom, rankom, 
spausdami išdraskytus vidurius delnais, 
metras po metro rėpliojo geležinkeįio sto
telės link. Nusilpusleji kėlė galvas ir mal- 
daujančiom akim prašė pagalbos. Ten vėl 
išlikęs gyvas vaikas verkė atsiklaupęs « 
prie nužudytos motinos lavono. \

Pirmasis stotelę pasiekė su pęršauta 
ranka Martinkus. Pulkininko Žutauto bro
lis, buvęs „Drobės“ fabriko direktorius, 
peršautas j galvą neišlaikė kelionės galo 
ir suklupo miške. Tarp pirštų išlindusiom 
žarnom slinko trečias, ketvirtas ...

Geležinkelio stotelėje tik keli žmonės, o 
sužeistieji vis slinko, šaukėsi pagalbos. Be 
tvarščių ir daktaro sunkiai sužeistiems 
neįmanoma padėti. Gulėjo susmukę kely
je, stotelės aikštėje ir prašė vandens, 
galbos.

Telefohas 
išskubėjo į 
galbai, kuri 
gyvuosius į

Pravieniškių tragedija pareikalavo per 
400 aukų ir tik 20 gyvi išlikę yra liudinin
kai šių, kaip ir panašių, dažnai praktikuo- M 
jamų bolševikų sadistinių darbų.

C. Splrauskas

pa-

neveikė. Komaras ir C.
Kauną pranešti greitajai 
per pietus atvykusi nuvežė 

ligoninę.

P. 
pa-
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LTB Centro Komiteto pirmininkas EUCOME
S. m. rligpiūčio m. 9. d. LTB Centro 

Komiteto pirmininkas P. Gaučys lankėsi 
EUCOMe pas DP Skyriaus Viršininką p. 
A. Squadrill|. Ta proga buvo iškelti šie 
aktualūs klausimi:

— S. m. birželio -m. 15 d. PC IRO Ge
neral. sekretorius H. Tuckas išleido laikini 
{sakymą dėl tremtinių stovyklų savivaldos. 
Ar tas potvarkis pakeis ir kaip dabartinę 
santvarką?

— Praktiškai šis potvarkis vargu ką pa
keis. Stovyklų Komitetai galės pristatyti 
IRO administracijai vadovą, o ši tvirtins.

— Šiuo metu PCIRO ruošia nuo IX. 1. 
stovyklų tarnautojų sumažinimą 40%

Šią žiemą toji pati grupė buvo iškelta iš 
Wiirzburgo siekiant to paties tikslo. Gy
ventojai turėjo didelių nuostolių, dabar vos 
spėjus susitvarkyti, jie vėl keliami.

— Išemigravus nemažam skaičiui tremti
nių atsirado vietų stovyklose: Gen. Clayus 
{sakė sudaryti planą, pagal kurj praretin
tos stovyklos bus užpildomos. Viengungiai 
neturėtų priešintis,. nes jiems visvien kur 
jie gyvena. Kai dėl' šeimų, aš pasiteirausiu 
smulkmenų, tačiau t neprižadu, kad jūsų 
prašymas tų žmonių nekelti bus patenkin
tas.

— Kaip su Dailės parodos eksponatų

transportu | JAV?
— Stabas duoda leidimą eksponatus iš

gabenti | JAV. Tačiau jūs turite garan
tuoti, kad tie eksponatai nebus parduoti, 
priešingu atveju — už parduotus reikės 
mokėti muitą. Už parduotus eksponatus bus 
apmokėta 60% DM, o likusieji užsienio 
valiuta. Gautom sumom galėsit pirkti ža
liavas ir kas jums reikės.

— Jums paraginus, mes |sfeigėm liau
dies meno išdirbinių kooperatyvus, tačiau 
jų Įstatų vokiečių teismai nenori tvirtinti.

— Praneškite apie tai mums raštų. Mes 
juos paspausime. (LTB)

AKIMIRKSNIU KRONIKA

Dirbančiųjų skaičius yra suredukuofas, kad 
dar mažinant, — sugrius visas aparatas, o 
ypatingai nukentės švietimo ir kultūros 
reikalai.

— Apie 
man nieko 
galima, bet

— Ar Štabas turi kokių naujų žinių 
biliaus reikalu. "

— Deja, tuo tarpu nieko nauja.
— Kaip bus su tais DP, kurie yra gimę 

kitose šalyse, pav. Vokietijoj, Rusijoj etc.
— Jie "galės pasinaudoti tų šalių kvota, 

kurios pusė bus rezervuota DP.
— PCIRO mus ragina reikalauti iš vo

kiečių (staigų atlyginimo už karo metu vo
kiečių konfiskuotą turtą. Kur mes turime 

‘ kreiptis?
— Tuo reikalu yra 

potvarkis. Aš j| jums
' turėti ir I^CIRO Area.

— šiomis dienomis
stovyklos gyventojų (750)' ketinama iškelti 
| 6 kitas stovyklas, nes, jų užimamose pa
talpose norima rengti pereinamąją stovyklą.

Pasitarimas švietimo reikalais
jjaujus dirbančiųjų atleidimus 
nežinoma. Manau, kad tai 
aš pasiteirausiu.

ne-

DP

išleistas .specialus 
atsiųsiu, bet jį turi

dalis Schweinfurto

S. m. rugpiūčio m. 10 d. Fellbache {vyko 
specialus pasitarimas švietimo \ reikalais, 
kuriame dalyvavo Vykd. Tarybos Pirmi
ninkas, Finansų ir Kultūros Tarnybų rei
kalų Valdytojai, LTB Centro Komiteto 
Pirmininkas, L. .R. Kr. Vyr. Valdybos At
stovas, Švietimo ir Kultūros Tarybos Pir
mininkas, Švietimo Valdybos Pirmininkas, 
LTB C. K. ryšininkas prie Vykd. veiksnių.

Buvo išnagrinėta dabartinė mūsų moky
klų finansinė būklė, kuri daugeliu atvejų 
yra sunki, nes daug vidur, mokyklų moky
tojų negauna atlyginimo. Konstatuota, kad 
pradžios mokyklų būklė yra patenkinama. 
Jeigu kur prad. m-lų mokytojai negauna 
atlyginimo iš vokiečių, kalti dėl to vietos 
Apylinkės Komitetai. Kadangi amerikiečių 
zonoje vokifečių mokamas mokytojams at
lyginimas siekia apie.40%, tai papildomai 
mokytojams turėtų sudėti po 10% vietos 
komitetai iš dirbančiųjų algų, 10% — 
tėvai ir 10% L. R. Kr. Taip susitvarkius,

atlyginimą.

Iš Reutlingeno lietuviu, gyvenimo
Reuflingenas. Vietos PDR Įstaigai, kuri 

atlieka visus PC IRO darbus, sumaniai va
dovauja neseniai čia atkeltas direktorius p. 
P. Gichard. Ypač rūpinamasi tremtinių 
Socialiniais, profesinio parengimo, darbo ir 
emigracijos reikalais. PDR šefui talkinin
kauja įstaigos sekretorius P. Ambroza ir 
bendradarbiai inž. Garšva, Dr. Stankus, p. 
Radauskienė ir p. Bivinš.

* < *
Tremtinių sveikata rūpinasi PDR svei

katos .skyriaus vedėja gyd. Biretaitė-Am- 
brozlenė ir gydytojai Proscevičius, Toto- 
raitienė, Klavinš ir Grinfeld.

/ * - ‘
Tremtiniams atstovauja ir ‘su PDR |sfai- 

, ga ryšius palaiko atskirų tautybių ryšįnin- 
' kai. Jie gauna atlyginimą. .Lietuvių atsto

vas adv. I. Gylys.
*

Neseniai |vyko vietos LTB apyl. k-to 
rinkimai. Dalyvavo • didesnė vietos tremti
nių pusė, ko anksčiau nebūdavo. Rinkimai 
praėjo kultūringai.

šeštadieni popietėmis būna LTB narių 

susirinkimai. St. Daunys pranešinėja svar
besniuosius pasaulinius Įvykius, o k-to na- 

„ riai ir atstovas PDR Įstaigai informuoja 
apie vietos reikalus. Pastaruoju metu po
pietėse pranešimus darė VI. Jakutis — bir
želio 14—15 d. d. {vykiai, J. Povilaitis — 
naujosios vokiečių valiutos klausimais ir 
kun. Krupavičius — gyvenimas Lietuvoje.

*
grupėse mokosi ang- 
dar prancūzų ir ispa-

Tremtiniai trijose 
lų kalbos. Rengiami 
nų |talbų kursai.

Įsteigtas vietos Lietuvių sporto klubas. 
Vadovybėn išrinkti Zavadskas, Gailienė ir 
Krivickas. Reutlingeno lietuviai stalo teni- 
sistai yra prancūzų Zonos DP šios sporto 
šakos nugalėtojai. Dar veikia šachmatinin
kai ir pradeda darbą krepšininkai.

Iš vietos tremtinių yra emigravusių Ang- 
lijon ir Kanadon. Neseniai užregistruota 
didesnis lietuvių skaičius vykti Kanadon. 
Priiminėjo jaunesnius vyrus,, moteris ir 
bevaikes šeimas. Austra1ijos komisija pran
cūzų zonoje iki šiol nepasirodė. Daug kas 
tvarkosi dokumentus išvykti Kolumbijon. 
šiomis dienomis prancūzų karininkai PDR 
pareigūnus informavo apie emigraciją Ve- 
necuelon. Kiek žymesnės emigracijos iš 
prancūzų zonos iki.. Šiol nebuvo.

visi mokytojai gautų (manomą 
Be to, mažinant išlaidas reikėtų mažinti 
etatus. Dėti visas pastangas, kad vokie
čių mokamų algų pagrindu būtų laikoma 
ne 25 mokiniai, bet 15.,.

Buvo konstatuota, kad pasunkėjus 
BALF’o finansinėj būklei, šiais metais var
gu ar bus iš jo gauta aukų. Ligi pinigų 
reformos pradžios buvo šelpiama 1.180 stu
dentų, po reformos tebus šelpiama tik bai
gią studijas, besiruošią diplominiams eg
zaminams; tokių yra 148. Šiuo metu ge
riausia išspręsta anglų zonos studentų 
būklė, nes ten visi studentai gauna iš vo
kiečių kišenpinigius, kurie siekia ligi 100 
DM Į mėnes|.

Pravedus piniginę reformą karitatyvinių 
organizacijų reikalai tiek pablogėjo, kad 
joms gresia pavojus sustabdyti savo veiklą.

Kad paskatinti bendruomenės narius au
koti lėšų mūsų švietimo, šalpos ir kultūros 
reikalams nutarta prašyti Vykdomąją Ta
rybą ir LTB Centro Komitetą 
bendrą atsišaukimą.

Aptarus kultūrininkų 
reikalą, nutarta prašytį 
organizacijas jiems išrūpinti darbo 
garantijas.

Buvo pasikeista nuomonėmis dėl atkursi- 
mos Lietuvos ūkio reikalų ir rasta reika
linga tam ruoštis. Pirmon galvon reikia 
ruošti kvalifikuotų darbininkų kadrus, ama
tininkus, kurių bus labai didelis trūkumas. 
Siekiant to tiksli reikia didelę dali mūsų 
jaunimo kreipti į amatų mokyklas.

Galiausiai buvo pasikeista nuomonėmis 
ir švietimo administraciniais klausimais.

LTB.

emigracijos 
Amerikos

išleisti

i JAV 
lietuvių 
ir buto

Rengiamasi iškilmingai minėti rugsėjo 
mėn. 8 d. šventę. Programoje numatyti 
vietos rašytojai ir Ciurlionies ansamblio 
dalyviai. *

Įvedus naująją vokiečių valiutą, L. R. 
Kryžiaus darbas žymiai susiaurėjo, ~ Iš 
centro įstaigos atleista keletas bendradar
bių. Dėl atleidimo esmės ir būdo atsirado 
nepasitenkinimų.

*
Išrinkta L. Raud. Kryžiaus Retrtlingeno 

skyriaus Valdybon prof. Dirmantas, inž. 
Birutis, adv. Totoraitis, dr. Proscevičius ir 
p. Paplauskienė. Pirmininkauja prof. Dir- 
mantas. Skyrius plačiai dirba tremtinių 
šalpos darbą.

PADEK/
P. A. Rimydžiui daugiausiai Įdėjusiam 

pastangų steigiant lietuvišką knygynėli Ed- 
mundsthalio Sanatorijoje, Mūsų Keliui, 
Atžalynui, Patrios sav. p. Lenktaičiui, Su- 
davijas — p. Br. Šulaičiams, Spaud. Skyr. 
prie Šv. Sosto Delegatūros, p. Narbutui ir 
Indreikai, p. P. Abelskiui už atsiųstas 
knygas ir pnsižadėjimą siusti išeinančius 
leidinius mūsų ligoninės knygynėliui, o 
taip pat Edmundsthalio Sanatorijos šefui 
Dr. K. Vyšniauskui, buv. Spackenbergo 
lagerio L. R. K. pirmininkui Dr.'Stonkui, 
dek. kun. V. Dabašinskui ir kitiems pini
gais parėmusiems knygynėlį '— širdingai 
dėkojame.

Edmindsthalio TBC Sanatorijos 
lietuviai pacientai.

Tylioji Olimpiada
x'

Londone vyko Pasaulio Sporto Olimpijada. Penki tūkstančiai, penkiasdešim
ties devynių taiką mylinčių tautų, sportinio' jaunimo po penkiažiede vėliava run
gėsi dėl sportinės garbės. Šių kovų garsas nustelbė net politini aliarmą. Tesi- 
rieja diplomatai, teskambina kardais generolai, taikusis pilietis negirdi pavo
jaus gandų, vienas garsas, kurj jis dar girdi ir klausos — Olimpijada! Jos did
vyrių vardais puošiasi spaudos puslapiai, juos kartoja radijas. Olimpijados gar
sų pilnas pasaulis. Ir nors ten neplevėsavo pavergtų tautų vėliavos, nors ten ne
sivaržė sportininkai tremtiniai, ne vienas tremtinys plakančia širdimi klausėsi 
Olimpijados alaso. Bet ne apie šią olimpijadą čia norime kalbėti.

Nesigraušime čia, kad mūsų atstovų ten nėra, neieškosime to liūdno fakto 
priežasčių, nes jos žinomos -* politika. Kalbėsime apie savo Olimpijadą — Pa
vergtų Tautų Olimpijadą, pasistebėsime, kodėl ji tokia tyli, kodėl mes jai toki 
abuojos.

Gražus, tiesiog pagirtinas sportininkų sumanymas pravesti pavergtųjų tautų 
olimpinius žaidimus. Temato pasaulis, kad ir tremtinio širdyje dega olimpinė ug
nis, težino, kad politika gali uždrausti mūsų sportininkui su laisvaisiais susikibti, 
bet negali olimpinės idėjos užslopinti. Politika išjungė mūsų jaunimą iš laisvų 
tautų sportinės bendruomenės, tai tebūnie, jei jau taip, jei sportas negali būti 
laisvas nuo politikos, mūsų Olimpijada politinė demonstracija. Tebūnie apeliacija 
į pasaulio sportininkus, tebūnie garsiu protestu prieš baimę, prieš politikos mai
šymąsi | sportą. Tebūnie ji laisvės šūkiu — norime būtį, laisvi tarp laisvųjų!

Pavergtųjų Tautų Olimpijados priešžaismiai jau vyksta. Rugpiūčio 28—29 d. 
Nūrnberge iškils ant stiebo ir penkiažiedė vėliava, po kuria prasidės baigiamo
sios rungtys, o tylu, o slogu lyg kazefe. Kodėl? Ar bijoma, kad pasaulis neiš
girstų? Ar gal nenorima trukdyti pasaulio sąžinės miego? Bet ar nėra tai šios 
Olimpijados tikslas?! Taip, tai vyriausias tikslas, kad visi girdėtų ir susigėstų. 
Tai kodėl fa tyla? Juk jei ši Olimpijada praeis patylomis, niekeno nepastebėta, 
tai bus buvus tik paprastu stovykliniu pasilinksminimu, o ne tuo retu ir dideliu 
Įvykiu. «

Įvykis tikrai didelis ir reikšmingas, bet pas mus, atrodo, tas nėra reikiamai 
suprasta. Londono Olimpijadai buvo ruošiamasi metais, ruošiamasi garsiai ir toje 
ruošoje dalyvavo ne vien sportininkai. Nuo eilinio piliečio iki valstybės vyro — 
visi rėmė ir ruošė savo reprezentantus. Mūsų Olimpijada mums reikšmingesnė 
negu Londone dalyvaujančioms tautoms, o susidomėjimas ja menkas, lyg tai būtų 
vien sporto ligonių reikalas. Kas, kad apie ją parašo ir pakalba patys sportinin
kai, kas, kad randame spaudoje oficialius sporto komiteto pranešimus, — to maža. 
Toli gražu nepakanka. Į Olimpijados išgarsinimą turėtų įsijungti ko'legos žurna
listai, paieškoti kelių pagarsinti užsienio bei vokiečių spaudoje ir pas save iš- 
kelti ją tokiu reikšmingu jvykiu, kokiu ji yra, kad kiekvienas tremtinys olimpines 
dienas jaustų, kad jos būtų jam protestu prieš neteisybę. Bendruomenės vado
vybė gi turėtų suprasti, kad tai nėra vien sportinė išdaiga, bet didžiulė mūsų 
reikalo propaganda ir kovos dėl laisvės dalis. Turėtų parodyti daugiau dėme
sio, remtų ir ragintų remti bendruomenę. Nors laiko ne per daugiausia, padary
kime mūsų Olimpijadą tikra sportine švente ir garsiu protesto šauksmu. Padary
kime pavergtų tautų vieningumo demonstracija.

Ir palikus nuošalyje Olimpijados ypatinguosius tikslus, vien | sportuojančio 
jaunimo šventę žiūrint, Olimpijada yra vertu dėmesio įvykiu. Ji duoda progos 
jaunimui draugiškai parungtyniauti, stiprina, tarptautinę bičiulystę ir naikina ne
apykantos nuodus. Juk sakoma: leiskite jaunimui sportuoti, ir jis nenorės kariauti. 
Nenorės kelti kardo prieš savo draugus. Be to, laimėtojų laurai bus akstinu ki
tiems siekti tos garbės, dirbti savo ir savo tautos garbei. Olimpijada ' išjudins 
sportini jaunimą, patrauks | aikštyną lūkuriuojančius ir tuo bus reikšmingu 
veiksniu fizinio auklėjimo darbe. Tik padarykime, kad ji būtų verta to vardo. 
Tenelieka tyliąja, tebūnie skambi Pavergtųjų Tautų Olimpijada! A. CIOCYS.

Skelbimas Nr. 45 v

Švedijos lietuviu rūpesčiai
(Atkelta iš 3 psl.)

— Kaip su švietimo reikalais? Ar lanko 
.lietuviukai švedų pradžios mokyklas?

— Lietuvių vaikai lanko švedų mokyk- 
x las. Estų ir latvių čia gyvena žymiai 

daugiau ir jie turi savas mokyklas. Mo
kymas, knygas, priešpiečiai-nemokamai. 

Užsieųiečių vaikai traktuojami ■ labai gra
žiai ir pavyzdingai. Pačios mokyklos labai 
puikiai įrengtos ir sutvarkytos. Jau pra
džios mokykloje vaikai mokomi amato. 
Veikia stalių, šaltkalvių, odos apdirbimo 
ir t. t. gerai Įrengtos dirbtuvės. Baigu
siems pradžias mokyklą vaikams toliau 
mokytis gana sunku. Trūksta lėšų, šeima 
Švedijoje pragyvena tik tuo atveju, jei 
tėvas ir motina kur nors dirba ir gauna 
atlyginimą. Vidutinių žmonių tarpe tat Šve
dijoje visai normalus reiškinys. Savo 

. aukštą gyvenimo lygį švedai pasiekė tik 
darbu ir jį toliau palaiko tik kiekvienos 
šeimos vyrui ir žmonai bedirbant, nekal
bant jau apie kitus darbingus šeimos na
rius. Čia visus žmones labai slėgia dar bu
tų krizė. Ne spekuliatyviniu keliu butą 
gauti yra labai sunku, 
mokslo, visuomet tenka 
nimo sunkumus.

— Ar leidžia lietuviai
— Lietuviai čia turi 

liūs” ir studentų žurnalą. Daug lietuvišku

Siekiant aukštesnio 
nugalėti apsigyve-

savus laikraščius?
savus „Pragiedru-

laikraščių ateina iš Vakarų Vokietijos ir 
Amerikos.

— Koki 
ventojais 
atsiranda

— 'Su 
santykiai 
rių čion daug privažiavo, švedai nemėgsta, 
bet to savo jausmo stengiasi neparodyti. 
Privačiame gyvenime švedai užsieniečiams 
nuolat pataria išvąžiuoti ir jei kas išva
žiuoja, tai niekas neprašo pasilikti ir iš
vykimo neapgailestauja, švedų įstaigose su 
baltiečiais elgiamasi „ santūriai, bet žmo- į 
niškai.

Lietuvių santuokų su švedais pasitaiko.
— Ar rytų vėjai neterorizuoja lietuvius?
— Politinė padėtis slėgte-slėgia. Visi 

jaūčiasi, kaip ant skęstančio laivo. Todėl 
visi nori emigruoti, .nors išvykti sunkiau, 
kaip iš Vak. Vokietijos.

— Ar lanko jus atsakingi lietuvių pa
reigūnai ir veikėjai?

— Be kun. Končiaus ir p. A. Devenie- 
nės niekas Švedijos lietuvių nelankė. Man 
atrodo, kad ir lankiusieji nesusidarė sau 
tikro vaizdo apie Švedijos lietuvių gyve
nimą — baigė pasikalbėjimą Švedijos lie-

lietuvių santykiai su vietos gy-. 
ir jų viešosiomis įstaigomis? Ar 
santuokų su vietos gyventojais?

vietos gyventojais svetimšalių 
visai korektiški. Užsieniečių, ku-

PRANEŠIMAS <
Vyr. F.A.S.K-tui (galiojus mane surinkti, 

tremties lengvosios atletikos archyvą ir re
gistruoti geriausias tremties bei sezono, 
pasekmes,, skelbiu:

1. Vyr. F.A.S.K-to, Lengv. Atletikos Sek
cija yra nutarusi surinkti visų tremtyje 
įvykusių lengv. atletikos varžybų pasek
mes, visose amžiaus klasėse.

2. Norint turėti nuolatini mūsų lengva- 
atletų pajėgumo bei pažangos vaizdą, yra 
nutarta (vesti geriausių tremties ir sezono 
Pasekmių lenteles, visose amžiaus klasėse ir 
aiks nuo laiko skelbti jas spaudoje.

3. Sąryšyj su tuo, visi sporto klubai ar 
pavieniai lengvaatletai yra įpareigojami pri
siųsti man visas, tremtyje pasiektas, oficia
lias leng. atletikos pasekmes. Esant galimy
bei, ypač, jei varžybos buvo lietuvių ren
giamas, reikalinga prisiųsti rungtynių la
pus ar jų nuorašus. Jei varžybos buvo ren
giamos kitų;, reikia gauti iš rengėjų pažy
mėjimą apie tose varžybose dalyvavusių 
lietuvių pasiektas pasekmes. Esant sunkumų 
tokiems pažymėjimams gauti, klubo vado
vybė gali pati parašyti, pažymint, kada, 
kur, ir kokiose varžybose pasekmės buvo 
pasiektos. Eventualiai ir laikraščių iškar
pos gali būti pateisinamaisiais dokumen
tais.

4. Geriausių pasekmių lentelės bus suda
romos šiose klasėse: vyrų, moterų, jaunių 
ir mergaičių A (1930—31 m. gimimo), B 
(1932—33), C (1934-35) ir D 1936-37). 
Prisiunčiant pasekmes, yra būtinai reika
linga pažymėti sportininko gimimo datą.

5. Pabrėžiama, kad niekeno nepatvirtin
tos pasekmės nebus imamos domėn ir ne
galės būti (trauktos ( geriausių pasekmių 
lenteles. Ptašoma siuntimo ilgai nedelsti, 
nes1 dar šio mėnesio pabaigoje, numatome 
lenteles paskelbti spaudoje. Už žinių tik
rumą atsako jų suteikėjas. *

6. Žinias siųsti šiuo adresu: A. Bielskus, 
Pichlmayrstr. 22, Litauisches Laner (13b) 
Rosenheim a. Inn.

Vyr. F.A.S.K-tui pavędus: A. 
Lengv. Atl. Archyvo Vedėjas.

Bielskus,

atstovai, 
sąjungų, 

atvyko j Prahą. Jie non čia susipažinti su 
socialine įstatymų leidyba ir pastudijuoti

Amerikos profesinių sąjungų 
kviesti Čekoslovakijos profesinių'

.. .. . .. . socialine įstatymų iciuyua n lmsiuuijuuu
tuv^kuns žinomais sumetimais prašė jo j Čekoslovakijos orofesinių saiuncu proble-

R. K. mas. (D). < , ■ ■ ■pavardės neskelbti.

Žemiau išvardinti ieškomieji,. arba jų li
kimą žinantieji, yra prašomi atsiliepti C/ 
Kartotekon per savo LTB komitetus, kartu 
nurodant skelbimo (bet ne laikraščio) eilės 
numeri ir Įdedant reikiamą kieki pašto 
ženklų atsakymui apmokėti.
676. MATULEVIČIENĖ -.Stankevičiūtė

Stasė su dukromis Laimute ir Daly
te; MOSINSKIS Algirdas iš A.' Pa
nemunės; JASAITIENE - Ramansevi- 
čiūtė Marija.

677. DAMBRAUSKIS ar BLIUMBRAUS- 
KIS iš Užvenčiu; KAZAKEVIČIUS 
Zigmas iš Aluntos ir BELENAVI- 
C1US Juozas iš Vilniaus; BAKUCIO- 
NYTE Felė iš Sargalių;

678. Izidorius Šimkus, gyvenantis adresu: 
Rp. Argentina, Valparaiso 2520, 4 de 
Junio — ieško savo giminių, kilusių- 
nuo Eržvilko.

679. Mrs. Lucilj Sakalas, gyv. adresu; Gen. 
Del., Dyersburg, Tenn./USA — ieško 
Vilhelmą Jonuti, gyvenusi Palangoje.

680. Mrs. Emilija Korsakas - Sadauskaitė.
gyv. adresu: 25 Rorell Street, Dor
chester, Mass./USA — ieško giminių, 
kilusių nuo Papilio.

681. Mrs. Eva Lebiednik-Adliūtė, gyve
nanti adresu: 1117 Whitesboro St., 
Utica 4, N. Y./USA — ieško Adlių ir 
Lebedninkų, kilusių nuo Žilėnų.

682. Mrs. Julia Padelskis-Putriūtė, gyve
nanti adresu: Main Street, East Gran
by Conn./USA — ieško Ievą ir Juze
fą Putriūtes, kilusias iš Aglonų,

683. Mrs. Ona Urbanavičienė - Barčaitė, 
gyv. adresu :3409 So. Leavitt St., Chi
cago, Ill./USA — ieško savo seserj 
Petrę su šeima, gyv. Kelmėje.

684 Mrs. B. Laurenitis, gyvenanti adresu: 
Amherst Road, Sunderland, Mass./USA 
ieško savo gimines: Reginą Juocrzevi- 
čiūtę, Pr. Oudelevičių, K. PranskaitĮ.

685. Mr. Vincas Seibukas (Shaber), gyve
nantis adresu: 2202 Washington Ave., 
Sioux City, la./USA — ieško Marijo
ną Seibukienę. >

686. Mrs. Frances Yochus-Sadauskaitė, gy
venanti adresu; 401 Stadium Street, 
Pittsburgh 4, Pa./USA — ieško savo 
brol| Joną Sadauską iš Peldžiūnų.

687. Mr. Kleopas Lenartavičius. 79 Con
gress Ave., Waterbury, Conn./USA— 
ieško savo brolius Valerijoną ir Pe
trą, gyvenusius Judriškiuose.

688. Mr. George B. Puidokas, 858 Glen- 
more Ave., Brooklyn, N. Y. / USA — 
ieško savo giminaiti Zenoną Kem
zūrą, gyvenusį Kaune.

689. Mr. Juozas Antanavičius, 620 Main 
St., Oakville, Conn./USA — Ieško sa
vo gimines Antanavičius, gyvenusius 
S. Kalvarijoje.

690. JAV-se mirusio Jurgio Grigaliūno 
palikimo byloje Nr. 11802 yra ieško
mi Mary Jurkevičius iš Panevėžio, 
Amelija Kelmelis iš Pavarčių, Lad-

. zius Grigaliūnas iš Butkūnų, Juo

zas Grigaliūnas iš Pakolų. Steponas 
Grigaliūnas iŠ Pakolų, Pranas Gri
galiūnas ir kiti giminės. Palikimo 
reikalais prašoma kreiptis betarpiškai 
I LO Konsulatą, New Yorke.

691. Palikimo byloje Nr. 4817 yra ieškcn 
mi; Simanas ir Pranas Bakševičiai, 
Marija Oustienė-B,, Pranė Krapavic- 
kienė-B., Agota Bakšienė-Bakševičiū- 
tė. visi kilę iš Karališkių. Kreiptis | 
LG Konsulatą, New Yorke.

692. Gauti adresai iš JAV: Jonui Virby- 
lai, Stefanijai Rudzianskienei-Koze- 
niauskaitei, Onai Venckaitienei-Vyš- 
niauskaitei, Baliui Vidugiriui, Juozui 
Bagdoniui, Agotai Grigaitienei, Jonui 
Čeponiui, Mam. Stropui, Albinui 
Svailai ir laiškas prof. P. Jakubėnui.

LTB C/Kartotękos Vedėjas

Šiuo metu Australijoje yra 18 vokiečių 
mokslininkų ir technikų, kurie dirba dar
bus, turinčius Australijos mokslui ir tech
nikinei raidai didžiausią reikšmę. Apeinan
čiais mėnesiais laukiama atvykstant j Aus
traliją ir daugiau mokslininkų. (D/R).

„The Thought” Lithuanian Newspaper 
Authorized by US Army European Com
mand Headquarters Civil Affairs Di
vision * License No. UNDP 203 * 
Appears 3 times weekly • Editor in 
Chief and. Authorised Licensee J. Vasaitis, 
(13b) Memmingen, Postfach 2, US Zone. 
Germany * /Population to be served 
20,000 • Circulation 4,000 • Printed by 
Verlagsdruckerei Dietrich & Schuster 
GmbH. Memmingen. , Schrannenplatz 6.

Leista JAV Kariuomęnės Vyriausios Būs
tinės Europoje • Licenzijos Nr. UNDP 
203. Vyr. redaktorius ir leidėjas J. Vasai
tis. Redaktoriai; Henr. Žemelis ir St. 
Kalvaitis * Laikraštis leidžiamas pirma
dieniais, trečiadieniais ir penktadieniais* 
Prenumerata Vokietijoje mėn. DM 3,— 
Atskiras numeris 30 pf. * Į užsieni mė
nesiui DM 4,— . J Sovietų Sąjungą, Japo
niją, ir Austriją laikraštis nesiunčiamas 
• Einam, sąskaita 1) Postscheckkonto 
Miinchen 14210 ir 2) Volksbank Mem
mingen. Postfach* 2. Telef. 2677. Ne
darbo valandomis skambinti telef. 2546 * 
Spausdina Verlagsdruckerei Dietrich & 
Schuster GmbH, Memmingen, Schran

nenplatz 6.

„Minties” atstovas ir platintojas Anglijo
je ir visose jos dominijose yra Fabijonas 
Neveravičius, 40, Fosse Rd. Central, 

Leicester, England.
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