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Persija skunda atsiima
Persų vyriausybė įgaliojo savo atstovą prie 

JTO atsiimti Persijos skundą pries Sovietų 
Sąjungą iš Saugumo Tarybos. Šitas staigus 
Persijos nuomonės pasikeitimas įvyko po 
vakarykščio pasikąlbėjimo tarp Persijos 
ministerio pirmininko ir sovietų atstovo 
Persijai. Pasikalbėjimo metu sovietų ats
tovas pabrėžtinai patvirtino Sovietų Sąjun
gos nusistatymą savo kariuomenę atitraukti 
iš Persijos iki š. m. gegužės 6 d. be jokių 
sąlygų. Kaip reaguos į ši naują Persijos 
žygį šiandien 22 vai. Europos vasaros laiku 
susirenkanti posėdžiui Naujorke Saugumo 
Taryba nėra žinoma.

Prancūzijos ir Anglijos kariuomenė iš 
Sirijos pasitraukė

Šiandien paskutinieji Prancūzijos ir Angli
jos kariuomenės daliniai apleido Sirijos 
sostinė Damaską. Kaip žinoma, Prancūzija 
ir Anglija yra įsipareigojusios evakuoti savo 
kariuomenes iš Sirijos iki š. m. balandžio 
20 d.

Tautų Sąjungą likviduoti baigia
Tautų Sąjungai likviduoti konferencija 

paskutinį posėdį turės ketvirtadienį, kuriame 
bus priimtas galutinis tekstas turto ir įstaigų 
perdavimui JTO. Pats perdavimas turėsiąs 
nusitęsti, nes jauna JTO neturinti tiek per- 

■įsonalo ir patyrimo, kad tuoj galėtų perimti 
visas buvusias Tautų Sąjungos įstaigas, ypač 
pasiūlė taip pat sumažinti maisto normas ir 
gaminių, kaip opiumo ir t. t. vartojimo ir 
gaminimo kontrolės įstaigą.

Is stovyklos gyvenimo
Memmingenas-Airport. Naujai išrinktas lie

tuvių Tremtinių Bendruomenės Apylinkės 
Komitetas pareigomis pasiskirstė taip: V. 
Aglinskas — pirmininkas, A. Karnavičius — 
sekretorius, P. Augustinavičius — švietimo 
vadovas, Ig. Šešplauktis — iždininkas ir so
cialinių reikalų vadovas.

Iš komiteto pasitraukus p. A. Diržiui, į 
jo vietą įėjo kandidatas J. Dumbrys, kuris 
pasiėmė ūkio vadovo pareigas.

. Stovyklos lankymas
Vietinė UNRRA’os administracija praneša, 

kad maisto taupymo sumetimais yra su
varžomas maisto tiekimai stovyklos lanky

Vokietij'os karo laivyno likimas
Vokietijai 1945 metais gegužės mėnesį ka

pituliavus, aliantams" buvo perduota visa 
likusi karinė medžiaga. Vokietijos laivyno 
likimas buvo išspręstas šių metų pradžioje 
Londone . . . vienoje skrybėlėje. Apie tai 
štai ką rašo Londono “Daily Mail“ kore
spondentas:

“Tur būt didžiausia pasaulyje loterija Lon
done išsprendė Vokietijos karo laivyno li
kimą. Burtais buvo padalinti Vokietijos karo 
pagalbiniai ir mažieji laivai. Į skrybėlę buvo 
įdėtos trys kortelės, pažymėtos raidėmis X, 
Y ir Z, kurių kiekviena reiškė tam tikrą 
laivų grupę. Vienas po kito traukė burtus 
Didžiosios Britanijos, Jungtinių Amerikos 
Valstybių ir Sovietų Sąjungos atstovai. 
Anglų viceadmirolas Milesas, kaip seniau
sias komisijos narys, traukė pirmasis. Jis 
ištraukė kortelę su raide Z, kuri reiške, kad 
Anglija gauna 13 naikintojų, tačiau nė vieno 
kreiserio. Sovietų Sąjungos admirolas 
Lekčenko ištraukė kortelę su raide Y — 
“Nūrnberg“ kreiserį ir 10 naikintojų. Ameri
kos viceadmirolas Ghormleys ištraukė X — 
“Prinz Eugen“ kreiserį ir 7 naikintojus. 
Ištraukę burtus admirolai pradėjo savo tarpe 
keistis laivais. Jungtinėms Amerikos Valsty
bėms atiteko du mokomieji laivai, būtent 
"Kommodore Johnson“ ir “Padus-“, kurie 
amerikiečių laivynui netiko. Po trumpų 
derybų šiuos du laivus pasiėmė Sovietų Są
junga, už juos atidavusi “Horst Wessel“. Di
džioji Britanija, kuri gavo “Albert Leo * 
Schlageter“ — tos pat rūšies, kaip ir “Horst 
Wessel“, išsikeitė jį su amerikiečiais į di
desnę jachtą. Jungtinės Amerikos Valstybės 
iš viso gavo apie 700 laivų, iš kurių 10 pų- 
vandeninių laivų, 7 naikintojai, 1 specialios 
paskirties laivas ir 1 moderniškas trauklaivis.

•
Ib Lietuvos issiunciami lenkai

Žiniomis iš Varšuvos, lenkiškoji Lietuvos 
gyventojų dalis pareiškė norą būti apgyven
dinta Lenkijoje. Lenkų repatrijacija iš Lie
tuvos turi būti baigta iki š. m. gegužės mėn. 
15 d. Repatrijantai būsią apgyvendinti iš
mestųjų vokiečių vietose.

Kinijoje vėl kovos
Londonas. Iš Cunkingo pranešama, kad 

visoje Mandžiūrijoje vėl prasidėjo kovos 
tarp komunistų ir centro vyriausybės ka
riuomenių. Visas sovietų kariuomenės ap
leidžiamas vietoves stengiasi užimti komu
nistai.

tojams - svečiams. Nuo š. m. balandžio 20 d. 
maisto kortelės stovykloje bus duodamos tik 
artimiems stovyklos gyventojų giminėms, 
kaip pav. vyrams bei žmonoms, tėvams, 
vaikams ir broliams bei seserims. Svečiavi
masis leidžiamas tik savaitgaly t. y. šeš
tadieniais ir sekmadieniais ir gali trukti tik 
2 dienas. Blokų vedėjai turi tikrinti iš at-, 
vykstančiųjų dokumentų ar toks giminystės 
ryšis yra ir tai pažymėti registracijos la
pelyje. Visi kiti lankytojai iš stovyklos vir
tuvės maisto negalės gauti. Stovyklos gyven
tojai laiškais turi painformuoti visus pažįsta
mus, kad tuo būdu išvengti nesusipratimų, 
nes jokių išimčių nebus galima padarytį.

A. Belina - Brzozowski, 
Administracijos Valdininkas.

•

Maitinimo padėtis sunki
Tarptautinė pasaulio maitinimo įstaiga 

svarsto maisto išteklių paskirstymo planą 
tarp nepriteklių kraštų. Ypač Indija esanti 
reikalinga skubios pagalbos. Manoma, kad 
Anglija sutiks su UNRRA’os direktoriaus La 
Guardia pasiūlijimu savo turimas maisto at
sargas skubiai, pasiųsti Europon, ypač, ked 
tas atsargas prižadėta kiek vėliau vėl pa
pildyti tiekimais iš Amerikos. Padėtis dar 
labiau pasunkėjusi po to, kai gen. Mc Ar- 
thuras pareikalavo taip pat nemažos siuntos 
maisto produktų ir Japonijai.

Ir angliakasiams sumažinamas maistas
Essene pasibaigė Prancūzijos ir Anglijos 

konferencija Ruhro anglies produkcijai pas
kirstyti. Gamybos pakeitimo klausimui 
svarstyti sudaryta žinovų komisija. Komisija 
pasiūlė taip pat sumažinti maisto normas ir 
anglies kasyklų darbininkams, jeigu šie arti
miausiu laiku nepadidins savo produkcijos 
kiekio.

Vyskupas Bučys atvyks į Ameriką
“Vienybė“, 6 Nr. praneša, kad Vyskupas 

Bučys, savo sekretoriaus kun. Vaitkevičiaus 
lydimas, atvyks į JAV. Vizas jau jie esą 
gavę, o dabar laukia laive reikalingos vietos. 
Mes iš savo pusės pažymim, kad vyskupas 
Bučys iki šio laiko gyveno Romoje ir savo 
veikla prisidėjo prie lietuviškų reikalų 
gynimo ir tvarkymo.
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EnrikasAnna Caruso turėjo 21 vaiką, tačiau aštuoniolika iš jų mirė. 19-tasis Enrikas, išliko gyvas ir tapo žymiausiu dainininku. Pirmasis jo ‘debiutas buvo 1903 metais Metropoliteno operoje ir paskutinysis ten pat 1920 metais. Vienuolikai mėnesių po savo paskutiniojo debiuto Enrikas Caruso mirė. Milijonai žmonių liūdėjo įvairiose pasaulio šalyse, sužinoję apie jo mirtį. Jis buvo ne tik puikusis daininkas, bet ir didelė asmenybė.Enriko Caruso gyvenimo metu i'adijo ir garsinės filmos buvo nežinomos. Kas norėjo išgirsti ji dainuojant, tas turėdavo nusip’irkti bilietą į jo koncertą arba klausytis jo balso iš gramofono plokštelės.Jis dainuodavo, dažniausia, žinomas pracū- zų ar italų operas. Jo vaidybinis menas buvo toks nuoširdus ir įtikinantis,' kad žiūrovai nekartą verkdavo salėje. Dažnai ir jis pats taip įsitraukdavo į savo rolę, kad po vaidi« nimo persirengimo kambary sukrisdavo į kėdę ir kūkčiodavo.Jo “gimtoji scena“ buvo Metropolitenas Naujorke, tačiau jis buvo žinomas visose pasaulio sostinėse, pradedant Buenos Aires ir baigiant Maskva. Kur jis tik pasirodydavo, minios lydėdavo jį. Restoranuose jam taip pat būdavo keliamos ovacijos. Norėdamas šio triukšmo išvengti, Caruso valgydavo namuose arba viename nežymiam Naujorko priemiesčio restorane, kur po pietų mėgdavo palošti kortomis su restorano, savininku.Paštu jam plaukdavo siuntiniai su šokoladu, maistu, brangenybėmis. Šimtai kasdieninio vartojimo prekių, kaip muilas arba cigaretės, būdavo pavadinami jo vardu. Restoranai, net ir konservuotas maistas, taip pat gaudavo jo Vardą. Kažkas pavadino lenktyninį arklį vardu Caruso ir dainininkas lenktynėse visuomet lažindavosi už jį, mokėdamas 10 dolerių. Deja, tas arklys nei- sykį lenktynių nelaimėjo.Caruso buvo,, tikriausia, pats turtingiausias dainininkas pasaulyje. Jis niekuomet nereikalaudavo iš Metropoliteno operos daugiau kaip 2,5 dol. už vieną pasirodymą. Tačiau Kuboje jis gavo 10 tūkstančių dolerių, o Meksikoje — 15 tūkst. dolerių už vieną pasirodymą. Tai rekordas, kurio iki šių dienų joks dainininkas nesugebėjo paveržti. ęaruso vieną sykį atsisakė vykti 2 mėnesių gastrolėms į Pietų Ameriką, už kurias jam, buvo siūlyta 250 tūkst. dolerių. Praėjus 25 metams po jo mirties, šiandien vis dar masiniai gaminamos jo įdainuotos brangioji, bet ar tu gali man pasakyti, ku- 18 tūkst. albumų, apie Caruso, kurie buvo pardavinėjami po 10 dol. kiekvienas. Tą pačią dieną visi albumai buvo išpirkti.Ne be įtakos Caruso populiarumui buvo ir jo paprastumas, galima sakyti, kaimietiškas naivumas, kuris publikai, tačiau, labai patiko.Vieną vakarą gastrolių metu Briuselyje už jo persirengimo kambario lango kilo didelis triukšmas. Atidaręs langą jis pamatė didelę minią žmonių, kurie negavo šiam vakarui bilietų ir garsiai reiškė savo nepasitenkinimą. Daug negalvodamas, Caruso sudainavo už lango bestovinčiai miniai visas svarbiausias to vakaro operoj jo giedamas arijas. *Caruso reguliariai mokėdavo įvairiems . žmonėms pinigines pašalpas ir > kai vieną

Carusodieną susirinko apie 200 žmonių minia, kuriai jis turėjo išrašyti čekius, jo žmona nepatenkinta pastebėjo: “tikriausia dauguma šių žmonių pašalpos nėra reikalingi“ “aš manau“ — pasakė Caruso “kad tavo tiesa, brangioji, bet ar tu galiman pasakyti, kuriems iš jų ji reikalinga, o kuriems — ne?“Vieną dieną jis vaikščioja Klevlande su savo sekretorium po miestą. “Tai iš tiesų didžiausia neteisybė“ — staiga pastebėjo jis. “Mes atvažiuojam čionai, pasiimam pinigus ir vėl išvažiuojam. Mes turime dalį tų pinigų palikti' čionai mieste“ ir jie užsuko į vieną krautuvę, nusipirko įvairaus kiniško porceliano dirbinių ir išsiuntė draugams į Nau- jorką.Jau-būdamas žymiu dainininku, Caruso turėjo nusistatęs savo griežta dienotvarkę. Jis maudydavosi du sykiu į dieną. Tuo metu akomponijatorius sėdėjo gretimam kambary už pianino ir skambino, o Caruso, padėjęs gaidas ant specialiai įrengto pulto, repetuodavo. Kiekvieną rytą skusdavosi, darydavo masažą ir manikiūrą bei pedikiųrą: Ir šie dienos darbai vykdavo taip pat tik su pianino akompanijamentu. Ypatingai mėgdavo švarą ir atsisakydavo repetuoti su artistais, kurie nebūdavo pakankamai švarūs ar nusiskutę.Enrikas gimė Neapoly. Tėvas’ buvo malūnininkas, norėjo ir sūnų to pat amato išmokyti. Tik su diržo pagalba buvo galima jį tam darbui priversti. Jis svajojo apie dainavimą. *Pirmas jo pasirodymas muzikos mokytojui nebuvo sėkmingas. Po bandymo mokytojas pasakė: “Jūsų balsas panašus į vėjo ūžimą langinėse“. Tačiau Caruso pavyko išsiderėti leidimą lankyti pamokas. Apie tas dienas Caruso pasakojo savo žmonai:“Aš kirpausi sau iš popierio* marškinių priekius, kad nea'trodyčiau plikas. Man buvo reikalingi batai, o jiems pirkti pinigai. Aš dainavau vestuvėse ir pakasynose, ’ kad užsidirbčiau pinigų šiokiems, tokiems batams nusipirkti. Nusipirkau batus su popieriniais padais. Einant man į pamoką, užklupo lietus ir aš pamokos metu batus padžioviau prie krosnies. Jie susisuko, "taip kaip riestainis ir namo teko grįžti basam“.Pagaliau Caruso pavyko gauti darbo keliaujančioj trupėj. Vieną sykį trupė nuvyko į miestą, kur Caruso turėjo draugų. Ten jis nugėrė truputį perdaug vyno ir nors dainavo lapai gerai, bet vėliau, dideliam publikos džaugsmui ir direktoriaus nusiminimai, pats dainininkas nuo scenos įkrito publikos tarpan.Savaime aišku, Caruso buvo tuojaus atleistas. Tačiau jau sekančią dieną atvyko direktorius, prašydamas jį sugrįžti, ( nes kitą tenorą publika nušvilpė ir prisispyrus reir kalauja “Ubriaco“ (girtuoklio).Nuo šio įvyko prasidėjo tikroji Caruso karjera. Per dešimt metų jis pasidarė žymiausiu Italijos dainininku. Po to jis buvo pakviestas į Naujorko Metropoliteno Operą.Prieš eidamas scenon, Caruso atlieka tam tikrą pasiruošimą. Pirmiausia jis skalaudavo šiltu sūdytu vandeniu gerklę, o paskiau pasiimdavo žiupsnelį uostomos tabokos išvalyti nosiai. Po to, stikliuką whisky ir ketvirtį obuolio.Caruso labai jautrus kritikai. Kuomet Bostone kritikai neigiamai atsiliepė apie jo

koncertą, jis pasakė, jog tame mieste jis daugiau nebedainuos. Jr nedainavo.Būdamas 45 metų amžiaus, jis vedė 20 metų Dorotėją’Benjamiri. Sakoma, kad jiedu sudarė idilišką šeimą.Jeigu Caruso kas.nors pasikviesdavo, pietums, jis sutikdavo, pabrėždamas, kad jį,.su žmona turi susodinti ‘ greta. “Pasakykite šeimininkei;-“kad aš vedžiau- tam,- kad -galėčiau būti su žmona drauge. Jeigu mudviejų nesusodins greta, tai aš liekuosi namuose“.1920 metų gruodžio mėn. bedainuojant vieną ariją, trūko gysla gerklėje, tačiau Caruso ariją baigė. Per Kalėdas jis dar sykį pasirodė operoje, tačiau šį kartą jau paskutinį. Nieko nepadėjo ir.kelios operacijos. Tų pat metų vasarą jis Su žmona išvyko į Neapolį, kur netrūkus ir mirė.
Lietuviai InnsbruckeIš vienos mūsų stovyklą aplankiusios Inns- brucko Universiteto studentės-lietuvaitės p. S. mums teko sužinoti apie lietuvių gyvenimo sąlygas Innsbrucke. >zPerleidus visą Tirolį prancūzų okupacini valdžiai, daugelis lietuvių išvyko į amerikiečių zoną, tačiau, palygint dar nemažas jų skaičius paliko ir Innsbrucke. Pragyvenimo sąlygos nėra lengvos, tačiau čia pasilikę lietuviai jau “aklimatizavosi“. Jie gauna normalias maisto korteles ir po vieną Prancūzų Raudonojo Kryžiaus paketą mėnesiui. Yra vietos lietuvių komitetas, kuriam pirmininkauja kun. Gureckas. Komiteto adresas yra Innsbruck, Suedtiroler Platz -20 (priešais Hauptbahnhof).Po didelių sunkenybių pavyko mūsų akademiniam jaunimui įsikurti universitete. Šiuo metu yra apie 70 studentų, kUrie gyvena, daugumoje, dviejuose bendrabučiuose. Yra studentų valgykla, kurioje studentai, palygint, yra gerai maitinami. Visi lietuviai studentai susiorganizavę į sambūrį, kuriam vadovauja studentai: Nagys, Kairys ir Ne- niškis. Vasario 16 dieną prancūzų karinės valdžios oficialiai pripažintas sambūris pašventino savo vėliavą.Kultūrinis gyvenimas, palygint jį su gyve/ nimu amerikiečių zonoje, yra apmiręs. Tačiau tam trūksta ir- sąlygų. Lietuviškų laikraščių jokių nėra leidžiama, kitose zonose leidžiamieji patekdavo labai pripuolamai ir pavėluotai. Studentų, kurių pirmajame semestre buvo įsiregistravę apie 120, antrame paliko veik puse, nes austrų valdžios “auslaenderiai“ nemėgiami ir juos stengiamasi kokiu nors būdu išgyvendinti. Užtarimo vis tenka ieškotis prancūzų karinėje valdžioje. Ankščiau, prieš rinkimus, užsieniečius puolė tik vienas Austrijoj nežymios partijos laikraštis, tačiau dabar ir rinkimus laimėjusi katalikų partija pradeda nedraugišką akciją.Nepalanki atmosfera pasiryškino ir tuo, kad sudaryta prancūzų-sovietų komisija pareikalavo iš kiekvieno patiekti įrodymus, kad 1939 m. rugsėjo 1 dieną nesi buvęs Sovietų Sąjungos pilietis. Lietuviams tai nebuvo sunku padaryti. Jaučiama, tačiau, kad tam tikri sluoksniai seka lietuvių veiklos kiekvieną žingsnį.Kiekvieną sekmadienį bažnyčioje (Innrain g.) vyksta lietuviškos pamaldos. Nesenai buvo pravestos ir rekolekcijos.Dar kiek daugiau lietuvių gyvena Kuf- steine, bet iš tenai jie po truputį traukia į amerikiečių zoną.
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