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Nustatyta Italijos-Prancuzijos 
siena

Vakar po pietų Paryžiuje susirinko antrą- 
jam posėdžiui 4 užsienių reikalų ministerial. 
Pirmojo posėdžio metu, kuris įvyko prieš 
piet, buvo apsvarstytas specialios komisijos 
raportas Italijos sienų reikalu ir sutarta del 
prancūzų-italų sienos. Kalbant apie alijantų 
kariuomenės atitraukimą iš Italijos, Moloto
vas pasakė, kad alijantų kariuomenei iš 
Italijos išvykus, Sovietų Sąjunga atitrauks 
-avo kariuomenę iš Bulgarijos. Bevinas pa- 

ebėjo, kad rusai jau Londone buvo žadėję 
atitraukti savo kariuomenę iš Bulgarijos ir 
tada nestatė jokių sąlygų. Dėl kariuomenės 
atitraukimo iš Austrijos taip pat nieko ^ne
sutarta. s

Šiandien numatoma svarstyti Vokietijos 
klausimą. Kinijos vyriausybės atstovas pa
reiškė ministerių konferencijai pageidavimą, 
kad į šiuos pasitarimus būtų įleistas ir Ki
nijos atstovas.

EPIZODĖLIS IS KONFERENCIJOS 
PARYŽIUJE t

Balandžio m. 30 d. užs. reik, ministeriai 
Paryžiuje nutarė posėdžiauti du kartu per 
dieną, pradedant gegužės mėn. 1 d. Tam 
pasipriešino Molotovas, pareikšdamas, kad 
gegužės d. 1 d. esanti sovietų tautinė šventė.

— Aš vis dėlto esu pasiryžęs dirbti — 
atsakė Bevinas. Aš tikiuos, kad šiuo atveju 
jūs paseksite anglų profesinių sąjungų pa
vyzdžiu, pareikalaudamas sau už tos dienos 
darbą trigubo stlyginimo . . .

’’News Chronicle”

JUNGTINES EUROPOS VALSTYBES
Amsterdamas. Vienoje spaudos konferenci

joje Olandijoje Winstonas Churhillis pasi
sakė už Europos demokratinių valstybių fe
deraciją, kuri, laikui bėgant, galėtų išaugti 
į Jungtines Europos Valstybes. Jo nuomone, 
reikėtų pradėti dabar kad ir su keliomis 
valstybėmis, kurios norėtų prie šio plano 
prisidėti, o vėliau įtraukti ir visas kitas Eu
ropos valstybes.

PRANCOZŲ-LENKŲ SUSITARIMAS
4 Paryžius. Prancūzų ir lenkų vyriausybės 

sutarė, kad Lenkija pristatys Prancūzijai ge
gužės ir birželio mėnesį po 100.000 tonų ang
lies. Taip pat vyksta pasitarimai ir dėl tie
sioginio susisiekimo gelžkeliais tarp abiejų 
kraštų pradėjimo.

GRAŽINTOS MENINĖS VERTYBĖS
Paryžius. Amerikiečių karinė valdžia pra

nešė, kad į Prancūziją iš Vokietijos išsiųsti 
7 traukiniai su pagrobtomis prancūzų meno 
vertybėmis.

GENEROLAS EISENHOWERIS ATVYKO 
Į TOKIO

Generolas Eisenhoweris, kuris šiuo metu 
kaip vyriausio amerikiečių štabo viršininkas 
aapvažinėja amerikiečių įgulas visame pa
saulyje, atvyko į Tokio ir susitiko su gene
rolu Mac Arthuru.

KIEK KARIŲ NUSTOJO JAV ANTRA
JAME PASAULINIAME KARE?

Vašingtonas. Nesenai paskelbtais galuti
nais daviniais, Jungtinės Amerikos Valstybės 
šio karo metu neteko 295.867 užmuštais ir 
pasigendama dar 12.744 karių. Sužeistųjų šio 
karo metu būta 679.234 karių.

NAUJI GARBĖS TITULAI CHURCHILLIUJ 
Bostonas. Mokslų akademijos 166-tųjų 

metinių proga 8 gegužės Churchilliui buvo 
suteiktas tos akademijos garbės nario vardas. 
Kaip BBC praneša, Olandijos universitetas 
Seydene gegužės 10 dieną suteikė Churchil
liui garbės daktaro titulą.

Kaip bolševikai nacius reme
Paryžiaus savaitraštyje ’’Minerve” buvęs 

premjieras Daladier išsamiai aptaria nacių 
ir bolševikų bendradarbiavimą 1939—1941 
metais. Daladier nuomone, jei Ribbentrop — 
Molotov sutartis nebūtų buvus pasirašyta, 
Hitleris būtų neišdrįsęs pradėti karą prieš 
Lenkiją. Pradėjęs karą Hitleris nuolat nau
dojosi TSRS parama. Ir taip, 1939 X. 10. ad
mirolas Raeder tarėsi su Hitleriu dėl TSRS 
pasiūlymo perleisti Reicho laivynui bazę prie 
Murmano. 1939. X. 25. Raeder pranešė Hit
leriui, kad TSRS išleido iš Murmano Bremen 
ir kitus vokiečių laivus, maža to, Britų karo 
laivams tuo tarpu neleido išplaukti, prilaikė, 
kol vokiečiai nuplaukė į saugius vandenis. 
Už šį neutralumą pažeidus} žygį TSRS pap
rašė šavo karo laivų statybai reikalingų da
lių. Be to, TSRS siūlėsi parduoti Vokietijai 
povandeninių laivų. Hitleris atsisakė, neno
rėjo, kad tatai TSRS suprastų kaip Reicho 
laivyno nepriteklių. Iki 1941. VI. 22. Rei
chas už Tarybų Sąjungai pasiųstus lėktuvus 
gavo 1 milijoną tonų rugių, 500.000 tonų 
kviečių, 900 tonų naftos, 500.000 tonų fosfato, 
100.000 tonų medvilnės ir 27 milijonų dolerių 
vertės medžio. Be to, Reichas naudojosi 
tranzitu ir prisivežė kaučuko, nikelio ir vol
framo. Kai Churchill įspėjo Tarybų Sąjun
gą, kad Reichas ruošiasi pulti į Rytus, Mask
va tą žinią priėmė su nepasitikėjimu. Rumu
nijos ambasadorius Maskvoje rašė, kad ’’ta

HodvERIS VYKS Į P. AMERIKĄ
Anglijos maitinimo ministeris Harissonas 

vakar tarėsi su prezidentu Trumanu, o taip 
pat kalbėjosi su Hooveriu. Numatoma, kad 
Hooveris artimiausiu laiku vyks į Pietų 
Ameriką, kad ten ištirti sąlygas, kiek galėtų 
Pietų Amerika patiekti maisto produktų ba
daujantiems kraštams.
MAITINIMO PADĖTIS BRITŲ ZONOJE
Vienas britų karinės komisijos narys pa

reiškė, kad britų zonoje nenumatoma suma
žinti maisto normų. Padėtis, tačiau, yra 
rimta, nes britų zona pati pasigamina tik 
60% reikalingų maisto produktų dabar esa
moms normoms išlaikyti. Britų zonai trūksta 
viso 2 milionų tonų javų. Tuo tarpu yra 
įvežta tik 1 milijonas. Sunku ir tikėtis, kad 
būtų dar žymiai didesnis kiekis įvežtas, nes 
pasaulio maitinimo padėtis yra visur labai 
rimta. Minėtos komisijos paneigė gandus, 
kad į amerikiečių zoną įvežama daugiau pro
duktų, negu į anglų. Jis pasiškino, kad ame
rikiečių zonoje maisto normos yra šiek tiek 
didesnės tik dėl to, kad Bavarija pati dau
giau pasigamina maisto produktų. Tuo tar
pu produktų įvežama į anglų zoną maždaug 
2 kart daugiau, negu į amerikiečių. Kalbė
damas apie 1947 metų derlių, minėtos komi
sijos narys pastebėjo, kad sėklų yra pakan
kamai, tačiau yra būtina įsivežti trąšų.

rybiniai komisarai visomis priemonėmis mei
linasi Reichui. 1941 m. gegužės mėn. ūkinis 
nacių ir sovietų bendradarbiavimas pasiekė 
aukščiausį laipsnį”.
Daladier teigia, kad ankstų 1941 m. birželio 
22 d. rytą von Schulenberg, nuvykęs į Krem
lių ir perskaitęs pranešimą, kad Reicho ka
riuomenė pradėjo puolimą, buvo labai nus
tebintas Molotovo paklausimo: ”Ar tai jau 
karas? Ar ponas manai, kad mes to verti?”.

SPAUDŽIA FRANCO
Anglijos vyriausybė griežtoje notoje pa

reikalavo generolą Franco, kad šis išduotų 
alijantams visus nacių vadus, kurie randasi 
šiuo metu Ispanijoje. Jų esama apie 2.500, 
tuo tarpu išduotų yra labai maža, o suimtų 
tik apie 400.

ANTIFAŠISTINĖS KOVOS DIENA
Blgradas. Belgrado radijas pranešė, kad 

kiekvienas trečiadienis nutarta laikyti kaip 
kovos prieš fašistinį rėžimą Ispanijoje diena. 
Tą dieną visi antifašistai nebedirbs ir tuo 
reikš savo nusistatymą prieš Franco, Atrodo, 
kad Madride šios priemonės sukels daug 
sunkumų.

CENTRINĖJE KINIJOJE RAMU , 
Kinų centro vyriausybės kariuomenė ko

munistų daliniai sutarė nutraukti karo veiks
mus Centrinėje Kinijoje.
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William Saroyan

Namo sugrizusŠis slėnis, galvojo jis, visas šis kraštas tarp kalnų yra mano, tai mano namai, tai mano svajonių vieta. Čia viskas taip pat atrodo, kaip ir anuomet, niekas nepasikeitę: vandens fontanai čia trykšta iš plotų vėliosios žolės, tas pat mielas, senas gimtasi? miestas, ta pati realybė, paprastumas.Eidamas Alvin gatve jis pasijuto esąs begalo laimingas, galėdamas būti vėl tėviškėje. Čia viskas buvo gražu, Įprasta ir sava. Žalio slėnio sultingas vasaros oras, saulėje bręstančios vynuogės, noksiantys persikai ir saldumu svyrantis oleandro krūmas, iš namų sklindantis kvapas verdamos vakarienės, dūmai, pagaliau net pačios žemės kvapas jam atrodė toks pat, kaip anuomet. Kvėpuodamas jis traukė giliai į plaučius tą pasiilgtą tėviškės orą, o širdis džiūgavo iš laimės. Buvo karšta. Jis jau seniai bejuto savy tokį ryškų ir nesuteptą žemės atgarsį; net ir galėjimas kvėpuoti tėviškės oru teikė jam laimės. Oro tyrumas jį tiek paveikė, kad jis pajuto savy buities grožį, laimę būti esybe, turėti pavidalą ir protą, galėti judėt. Jame gimė beribė pagarba Dievybei ir padėka, kad leido jam būti gyvybe žemėje.Vanduo — pagalvojo jis, išgirdęs lengvą čiurlenimą iš laistomojo švirkšto. Ir jame kilo toks nenumaldomas troškulys ir noras paragauti tėviškės vandens, to lyg ledas šalto slėnio vandens, kad jam atrodė didžiausia laimė paraugti to vandens. Jis pamatė netoliese senį, kuris su švirkštu laistė dekoratyvines gėles ir prislinko prie jo.„Labas, vakaras“ — ištarė ramiai, „ar negalėčiau atsigerti?“Senis lėtai atsisuko, jo platus šešėlis nusluogė namu ir jis nustebęs tačiau maloniai, pažvelgė į jauno vyriškio veidą.„Kodėl gi ne“ — atsakė, „paimkite“ ir perdavė vaikinui laistomąjį švirkštą. „Be galo puikus šis San Joaquin slėnio vanduo“, pridūrė senis. „Tai pats geriausias, aš manyčiau. Aš stačiai sergu gerdamas beskonį Frisco vandenį. O vanduo ten, Los Angeles, dvokia ricina. Jokiu būdu negaliu suprasti tų žmonių, kurie gali ten išgyventi ištisą metų eilę.“Seniui kalbant, jis klaūsėsi, kaip iš švirkšto veržėsi ir krito žemyn tirštas ir švarus vanduo, vėl greit įsisunkdamas į žemę. „Tiesą sakote“ - patvirtino jis seniui, „tiesą sakote, mūsų vanduo yra puikiausias vanduo pasaulyje“.Jis nulenkė' galvą virš trykštančio vandens ir pradėjo gerti. Sužavėtas saldžiai turtingu vandens skoniu, jis gerdamas galvojo — Dieve, kaip neapsakomai puiku! Jis juto, kai šaltas vanduo sunkėsi į jo kūną, vėsindamas ir gaivindamas jį. Vos beatgaudamas kvapą jis pakėlė galvą ir pasakė seniui: „Esame nepaprastai laimingi, mes, šio slėnio gyventojai“.Ir vėl galvą virš vandens palenkęs ir smagiai besijuokdamas jis vėl pradėjo godžiai gerti tykštantį skystį. Atrodė, kad niekuomet negalės prisisotinti: juo daugiau gėrė, juo skanesnis jam buvo vanduo ir jis troško jo dar daugiau gerti.Senis žiūrėjo nustebęs. „Jūs išgėrėte apie du litru“ — pasakė.

Užgirdęs senio žodžius jis lyg nenoromis atitraukė švirkštą nuo lūpų ir atsakė: „Manau, kad nemažiau. Juk tai baisiai skanus vanduo!“ Jis nusisluoštė nosine burną, tačiau švirkšto nepaleido ir rengėsi vėl gerti, Tame vandeny juk buvo visas jo ilgesys — tas slėnis, jo skaidrumas ir realybe.„Žmogau“ — vėl prabilo senis, „gi ir ištroškęs buvai. Sakyk, kaip seniai nebuvai gėręs?“„Du metai“. — atsake jis. „Lygiai du metai, kaip nebuvau šio vandens gėręs. Buvau išvykęs, keliavau, piandien grįžtu vėl, čia mano tėviškė. Žinote, pasakysiu, tikrai puiku vėl namo sugrįžus. Šią vietovę aš mėgstu. Susirasiu darbą ir čia apsigyvensiu.“Jis vėl užkorė galvą virš trykštančio vandens ir nurijo keletą gurkšnių. Po to jis grąžino švirkštą seniui.„Tai tikrai buvai ištrokęs“, pastebėjo senis. „Nemačiau, kad kas būtų tiek daug vandens išgėręs vienu ypu“.Seniui vis dar į jį bespoksant, jis niūniuodamas nuėjo Alvin gatve.„Smagu sugrįžus“ — mąstė vaikinas. Šiandien aš padariau didžiausią klaidą sugrįždamas.Viskas, ką jis buvo savo gyvenime padaręs, £įuvo nesusipratimas, tačiau šis buvo viėnas iš gerųjų nesusipratimų. Jis vyko į pietus nuo San Francisco, visiškai negalvodamas apie namus. Tačiau sykį čia patekęs, jis liko sužavėtas.Septintą valandą vakaro — jis vaikšto savo gimtojp miesto gatvėmis. Viskas taip nepaprasta, be galo malonu, o vanduo — puikus!Jis buvo netoli miesto centro ir galėjo įžiūrėti keletą didesnių pastatų. Jis pažino dujų ir elektros gamybos įmonę, tvaskančią įvairiausiomis šviesomis. Salimais stovėjo dar vienas, aukštesnis namas, kurio jis ankščiau nebuvo matęs. „Gyvenimas, atrodo čia bėga šuoliais“, pamąstė jis.Fulton gatve jis įėjo į patį miestą. Jo svajonių objektas atrodė didingai — dailus, mažas, labai švarus, ramus miestas. Tikrai tinkama vieta apsigyventi, įsikurti, vesti, turėti vaikų, namą, užsiėmimą . . . Čia buvo viskas, ko jis ilgėjosi: slėnio oras ir vanduo, jo aplinkos realumas ir žmonių paprastumas. ■ Miestas atrodė taip pat, nepasikeitęs: krautuvių pavadinimai, žmonių judėjimas gatvėse, ramus mašinų ūžimas. Net ir vaikinai, važiuodami mašinomis, kalbino praeinančias merginas, kaip ir anuomet. Taip, čia niekas nepasikeitė. Jis matė veidus, kuriuos jis čįa sutikdavo vaiku būdamas, tačiau, kurių vardų jis nežinojo.Staiga jis pamatė Tony Rocca, seną savo bičiulį, kuris ėjo gatve į jį. Jis taip pat pastebėjo, kad Tony jį pažino. Jis sustojo. Tai buvo lyg susitikimas sapne, toks neįtikėtinas. Jis dažnai mintimis nuklysdavo į tuos laikus, kuomet jiedu vogčiomis bėgdavo iš mokyklos pasimaudyti, pažiopsoti pramogų pilnoje mugėje, ar įsmukti į kiną ... Ir štai, jis vėl susitinka Tony, šiandien suaugusį jaunuolį, su ta pačia saulėta italo šypsena veide, lėta eisena . . . Tikrai, buvo gera, kad jis sugrįžo.

Jis laukė — laukė kol Tony atsistos sala jo, jam šypsosis ir negalės pratarti žodžio iš džiaugsmo. Pagaliau abu ištiesė vienas kitam rankas, stipriai jas pakratė ir garsiai kvatodami padaužė vienas kitam draugiškai per pečius. „Tu senas grybe“, sušuko Tony „kur, po velnių, buvai dingęs?“ — ir kumštelėjo savo draugui į pilvą.„Senasis Tony“ — atsake kitas „tas pats gerasis, besikumščiuojąs Tony! Dieve, kaip smagu tave vėl matyti. Aš maniau, kad tavęs jau gal ir gyvųjų tarpe nėra. Iš tiesų, po velnių, ką gi tu visą laiką veikei?“ — ir jis atsilygindamas kumštelėjo draugui į pašone, pridedamas dar keletą itališkų keiksmų, kurių jį Tony buvo prieš daugelį metų išmokęs.„Bet aš turiu skubėti“ — pasakė jis „Mano artimieji nežino, kad aš čia esu. Turiu skubėt juos pamatyti. Negaliu, kdip noriu pamatyt brolį Povilą“. zIr jis pasileido gatve žemyn, šypsodamasis, vis dar galvodamas apie Tony. Jiedu tikrai galėtų vėl praleisti puikių valandų drauge; jie vėl galėtu eiti drauge maudytis, kaip kad ankščiau, būdami dar vaikais ... Ar .nepuiku, juk/ sugrįžus?!Einant pro krautuves jam toptelėjo mint į galvą, kad reikėtų nupirkti kokią dovanėlę motinai, ji suteiktų senelei daug džiaugsmo. Tačiau daug pinigų jis neturėjo, o kiekvienas vertingesnis dalykėlis buvo brangus. Vėliau kada ką nors nupirksiu, pagalvojo.Jis pasuko į vakarus, perėjo bėgius ir už keletos minučių atsidūrė prie mažo, seno namo durų.Pamatęs namus jis sumišo ir jo širdis pradėjo šokinėti. Staiga jis pajuto silpnumą ir baimę, kažką, ką jis buvo jau pamiršęs — tą gyvenimą, kurio jis niekuomet nemėgo, galima sakyti, nekentė. Jis sulėtino žingsnius ir pamažu ėjo toliau.Tvora apie namą buvo išgriuvusi ir jos niekas netaisė. Ir staiga jam kilo mintis, kad tas namas yra begalo biaurus. Pagaliau, trauk jį perkūnai tą senį, kodėl jis negalėjo išsikraustyti kur į padoresnį namą?!Matydamas gimtąjį namą ir vėl jausdamas savy visą ankstyvesnio gyvenimo realybę, jis pajuto neapykantą visam tam, kas buvo anksčiau ir norą būti kuo toliausia nuo ši'1 namų. Jis pajuto, lyg vaiku būdamas ka. jausdavo, kažkokį pasibiaurėjimą gimtuoju miestu, neapykantą jo gyventojų kvailumui ir tuštumui ir jam pasirodė, kad jis jau niekuomet neįstengs grįžti į' šią vietą. Vanduo . . . taip, jis buvo puikus, galima sakyt, tačiau esama ir kitų dalykų.Jis artinosi pamažu prie namo, žiūrėdamas į jį kaip į visai gretimą ir nejausdamas jokio ryšio su juo, tačiau iš kitos pusės, jame buvo gyvas jausmas, kuris tarytum sakyte sakė, kad tai tie namai, ta vieta, kurios prisiminimas persekiodavo ir lydėdavo jį visur, kur jis bebūtų. Jis bijojo, kad kas nors neišeitų iš namų ir jo nepastebėtų,.nes jis jautė, kad tuo atveju jis bėgtų kuo toliausia nuo čia. Tačiau vis dėlto, jis norėjo juos vistis pamatyti, net pauostyti juos ir pajusti tą taip mielą rusišką namų kvapą. Tačiau iš kitos pusės, kažkas stumte stūmė jį toliau nuo namų. Jame kilo neapykanta visam tam, kas tik buvo šiame mieste. Jis įtūžęs grįžo iki gatvės kampo ir atsistojo po gatvės žibintu. Tramdydamas pyktį savy jis jautė, jog norėtų pamatyti brolį Povilą, pakalbėti su tuo vaiku, sužinoti, kaip jis gyvena. Jis pats(tęsinys 3 pusi.)
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Kristaus kančios vaidinimai

Visam pasauly išgarsėję Kristaus "Kančios vaidinimai nedideliame kaimelyje prie Gar- misch-Partenkircheno, į kurį suyažiuodavo žiūrovų ne tik iš Vokietijos, bet 'ir iš viso pasaulio, šio antrojo pasaulinio karo buvo taip pat jmtraukti. Pastangos juos šiais metais vėl atnaujinti susidūrė su sunkumais, kuriuos organizatoriai trumpai apibūdina taip: trūksta vagonų ir kalorijų. Beto, Kristų vaidinęs vyras šiuo metu dar randasi belaisvių stovykloje, o Dievo Motiną vaidinusi buvo aktyvi nacių partijos narė' „Schwaebische Landeszeitung“ korespondentas šitaip vaizduoja padėtį Oberammergauė:Šiandien Judas Iskarijotas .pardavinėja „knoedelius“, šventoji Morta dažo vaikų žaislelius ir nešioja j stalus vienoje valgykloje alų. „Beto, mes nesame dar tinkamai atsigavę“ — vienbalsiai pareiškė Petras ir lipas, „o mūsų veidai dar permažai barz- uoti“ — ir jie perbraukė pirštu per dar tik

Oberammergau

menininkų 80 šiuo
Namo sugrįžus(tęsinys iš 2 psl.)juk buvo taip pat brolio metųį ir gyveno šiuose namuose, todėl jis tikėjosi galįs savo broliui bent kiek padėti ir patarti, kokiu būdu galima atsikratyti šio monotoniško gyvenimo įkyrumu.Jis visiškai pamiršo, kad nuo pusryčių nebuvo dar nieko valgęs. Jis pąmiršo taip pat, kad jis ištisus mėnesius svajojo apie tai, kad jis vėl galės prie senojo stalo virtuvėje valgyti motinos pagamintus valgius. O jinai stovės vėl ten pat, stambi, raudonskruostė, jį visuomet baranti, jį mylinti . . . Tačiau jis nebuvo alkanas. Jis galvojo, kad gal bus geriausia palaukti čia ant kampo: gal kartais, jo brolis išeis pavaikščioti ir jis jį pamatys ir pakalbės su juo. Povilai, pasakytų jeim kalbėtų su juo tik rusiškai . . .Ir slėnis pamažu neteko savo šventumo ir jo ramumas pradėjo slėgti keleivį. Tačiau nuo namų jis pasitraukti negalėjo. Nuo gatvės kampo jis dar galėjo įžiūrėti savo gimtuosius namus ir kažkas jį traukė vidun, pas tuos žmones, kažkas lyg' reikalavo pasiimti dalį tų žmonių gyvenimo sau. Jis žinojo, kad tai buvo jausmas, kuris mėnesiais norėjo pasibelsti į gimtojo namo duris, apkabint savo motiną, vėl vaikščioti .po kambarius, sėdėt, senose kėdėse, miegot savo lovoje, kalbėt su šeima ir valgyti prie senojo stalo.Ir dabar kažkas, ką jis buvo jau pamiršęs, kažkas biauraus tame gyvenime iškilo jam prieš akis, pakeisdamas viską apie jį. Viskas — gimtasis jo namas, miestas, slėnis tapo biauriu vaizdu jo mintyse ir stūmė jį bėgti kuo toliaųs ir daugiau nebegrįžti. Ne, jis nebegalės niekuomet sugrįžti. Jis negalės niekuomet įžengti į tuos namus ir vėl gyventitą gyvenimą, kurį jis čia paliko.Staiga jis pasuko įx skersgatvį, perlipo per tvorą ir perėjo per kiemą. Motina buvo pasodinusi pamidorus ir pipirus ir aštrus tų augalų kvapas, atrodė jam, buvo pilnas melancholijos. Virtuvėje degė šviesa ir jis pamažu pasuko jos link, tekėdamas teh ka nors

pradedančią augti barzdą ... Iš tiesų, kalbama daug apie Kristaus Kančios vaidinimus tačiau, deja, tik praeity.„Šiandien mes negalime mūsų vaidinimų suorganizuoti“ — pareiškė Oberammergauo burmistras. „Daugumas artistų tebėra dar belaisvių stovyklose, o beto, trūksta patalpų, maisto ir transporto priemonių svečiams tinkamai aprūpinti. Anksčiau sulaukdavome į kiekvienos dienos vaidinimą vidutiniškai po 6.000 svečių. Būdavo leidžiami specialūs traukiniai iš Berlyno, Hamburgo, Koelno . . . Šiandien neįmanoma sudaryti trejetas traukinių, kurie anais laikais kiekvieną dieną atvykdavo į čia iš Muencheno.“* Karinė valdžia būtų taip pat padėjusi vaidinimą pravesti, bet ir jinai ne burtininkė. Todėl kaimo gyventojai užsiima kitais, jiems įprastais darbais: jie plausto iš medžio kryžius, Madonnas, šventuosius. Tačiau ir iš šių 200 anksčiau buvusių
pamatyti iš savųjų ir likti jų nepastebėtas. Jis prislinko visiškai prie namo ir prisiglaudė prie lango, pažvelgė vidun. Jauniausioji jo sesuo Marta plovė indus. Senasis stalas tebestovėjo toje pat vietoje. Ir tas vaizdas jam pasirodė toks liūdnas ir sunkus, kad ašaros pradėjo veržtis jam iš akių. Jis išsitraukė cigaretę, į bato puspadį įžiebė degtuką ir giliai, lyg kokius vaistus, į plaučius įtraukė dūmus. Jis vis žiūrėjo į savo mažąją seserį sename name, į dalį šios niūrios slėnio monotonijos. Viskas buvo taip aišku, tylu, ir taip baisiai liūdna; tačiau jis norėjo dar pamatyti savo motiną, pasižiūrėti į ją. Kaip ji atrodytų? Ar jos žvilgsnis vis dar toks pat ir piktasz? Jis prikaišiojo pats sau, kad nebuvo geru sūnumi, kad nesistengė padaryt savo motiną laimingą, tačiau jis žinojo, jog tai buvo neįmanoma.Jis pamatė savo brolį Povilą įeinant į virtuvę atsigerti vandens ir jame kilo noras šūktelti vaikino vardą ir įlieti į šį .vardą visa tai, kas buvo gero jame, visą meilę savo broliui; tačiau jis susigriebė ir stipriai suspaudė savo lūpas. Vaikas virtuvėje atrodė prislėgtas, lyg kalėjime. Žiūrėdamas | savo brolį jis pradėjo tyliai verkti, šnabždėdamas: „Jėzau, o Jėzau, Jėzau . . .“Jis daugiau jau nebenorėjo pamatyti savo motiną. Tai galėtų jį taip įsiutinti, kad jis, tikriausia, galėtų padaryti kurių nors kvailysčių. Jis perėjo tyliai per kiemą, -perlipo tvorą ir atsidūrė vėl skersgatvy ir pasišalino, tramdydamas savyje kylantį gailestį. Kuomet jis buvo jau taip toli, kad niekas jone galėjo girdėti, jis pradėjo garsiai kūkčioti, nes mylėjo juos tikrai širdingai, tačiau taip pat iš visos širdies neapkentė jų gyvenimo monotoniškumo. Jis bėgo tolyn nuo savo namų, savo šeimos, graudžiai verkdamas tamsoje ramios nakties ir kamuodamasis, kad jis negalėjo padaryti nieko, kas pakeistų šią pilką slėnio gyvenimo realybę. Išvertė L. J.I

metu dar nešioja uniformas . . .Aloizas Lang, pasaulyje išgarsėjęs Kristus Oberammergauo vaidinimuose, šiuo metu yra. karo belaisvių stovykloje o beto buvo aktyvus nacių partijos narys. Del to vaidinimuose jis jau nebegalės daugiau pasirodyti. Tais pat sumetimais ir Dievo Motiną vaidinusi Anni Ritz ir šv. Joną-Willy Bierling negalės daugiau vaidinti. Nekurie kiti artistai žuvo fronte. Tik Judas Iskarijotas, kurio tikrasis vėrdas Hans Zwenkel ir kuris žinomas kaip nacių priešininkas, tėra išlaikęs savo „formą“ ir šiuo metu tvarko savo restoraną. Pas jį dirbanti padavėja Marta turės perimti Dievo Motinos rolę, prieš tai, žinomą, atlikus sunkų bandymą prieš šių vaidinimų režisierių Melchiorą Breitsmater.Vaidinimai Oberammergaue nėra taip jau paprastas, dalykas. Viso 800 artistų ir 1500 statistų turi būti jiems paruošta. Vaidinimas trunka astuonias valandas, tėra tik viena trumpa pertraukėlė.-Vaidinimą sekdavo apie 6.000 žiūrovų.Dr. Burgenrieder, Oberammergauo klebonas, duodi? šiokių tokių istorinių davinių: „1684 metų karo metu Oberammergauo dvasiškąja ir vietos gyventojai pasižadėjo kiekvienus dešimtus metus padaryti Kristaus Kančios vaidinimus ir maras stebuklingu būdu išnyko. Iki 1930 metų šis pažadas ir buvo sąžiningai pildomas. Tik 1934 metais buvo padaryta išimtis ir pravesti vaidinimai. Tačiau tam ir priežastis buvo rimta — sukako 300 metų nuo pirmojo vaidinimo. Sekantieji vaidinimai turėjo įvykti 1940 metais, tačiau karas sutrukdė. Oberammergauiečiai norėtų dabar savo 1940 metų pareigą įvykdyti, tačiau . . . teks, turbūt, sulaukti ir 1950 metų . . .“ •Šio kaimo ir kasdieniškame gyvenime slepiasi Kristaus Kančios vaidinimo paslaptys. Štai, pakelėje) dviračio ratą pumpuojantis mechanikas, galimas daiktas, ateinančiais metais pasidarys kelioms dienoms Kristumi. Netenka abejoti, kad pro vartus su gyvulių kaimene pamažu slenkantis piemuo tam tikromis dienomis pasidarys šventuoju. Ir pagaliau, neviena mažytė mergaitė, kuri šiandien nerūpestingai ieško gėlių pievose, turi, tikriausia, sau skirtą vietą angelų chore. ♦ ♦ *
Jurgis BaltrušaitisGEGUŽES DAINAPražydęs sodas ir šilas ūžia —Linksmoms vestuvėms puošias gegužė . . .Skruostai raudoni, mėlynos akys — Stebiu, kaip stiebias kaštanų žvakės Ir kaip lelijos ir baltos rožės, Saulės draugužės, žiojasi, vožias . . .Netaupo viešnios šilko, nei drobės,/ Žaliais šilkeliais juosias ir gobias, Bet, ant, jaunoji, ant, obelytė, x Maloniai žiedu vaišina bitę, Stiebias didingai, kaip karalienė, Lyg pienu prausias, maudosi piene . . .Žaliais audimais išklotas kelias, a Svyruoja, virba žalios skarelės, — Kykai ir raiščiai, sagos geltonos, Lieknos viršūnės, šakelės plonos — Galingas džiaugsmas širdį pagauna — Kaip visa marga, kaip visa jauna!
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Cekoslovakij a-Europos
' krepšinio

Mūsų garsus krepšininkas p. Puzinauskas, 
stebėjęs Europos krepšinio pirmenybių rung
tynes Šveicarijoje, grįžęs pasakojo:

Finalinėse rungtynėse susitiko Cekoslova- 
' kija-Italija. Čekai. blogai dengė zoninį den
gimą, kurio italai nemokėjo sulaužyti. Pa
sekmė 34:32 Čekoslovakijos naudai. Šios 
rungtynės primena Lietuvos-Latvijos rung
tynes Kaune. Italai tiek techniškai, tiek grei
čiu čekus viršijo, tačiau pietinis tempera
mentas baigiamose lemiamose minutėse 
aptemdė žaidikų protą.

- Dėl III vietos rungėsi Vengrija-Prancū- 
zija (38:32). Vengrų jauni žaidikai lengvai 
pralenkė ištverme prancūzų „diedukų“ ko
mandą, kurioje 5 žaidikai buvo per 33 me
tus amžiaus. Vengrų ginklas — ilgi metimai.

Dėl V vietos rungėsi Šveicarija — Olan
dija (36:25). Rungtynės laukinio vakarų sti-

Karas ar taika?
Taika ar karas? - šitaip BBC sutiko 4 kon

ferenciją Paryžiuje. Ar bus išeita iš mirties 
taško ar priešingai mirtis išeis iš savo atspir
ties taško ir pradės naują piūtį?
„Economist“ pastebėjo, kad Europa yra lyg 

laivas pagautas taifūno ir vėjai neša vis bai
sesnių olų kryptimi. Visur viešpatauja įsiti
kinimas, kad D. Britanijos ir TSRS susidūri
mas yra neišvengiamas. Tas jausmas ne
leidžia Europai pakilti iš griuvėsių: kam čia 
namą atstatyti, jei vėl atsiris tankai, kris 
bombos ir bus gaisrai. Jei konferenciją neat
neš prabla ivėjimo, pasaulis atsidurs tokioj 
grėsmėj, kokioj dar žmonija nebuvo. Tai bus 
totalinis karas, kievienoje valstybėje susi
darys du frontai, už ir prieš, ir kiekvienas 
lauks pagelbos iš kitur. Laikraščio kvietimu, 
reikia būt blaiviems ir įvykius sutikti pasi
puošus. •

„Sunday Times“ korespondentas Scutator 
teigia, kad Paryžiuje vyksta paskutinis šios 
rūšies susitikimas, nes jei nesutars ministrai, 
nebepadės ir Didieji.

Prancūzijos katalikų „Temoignage Chre
tien“ prieina dar rūstesnę išvadą. Gir.di, 
marš. Konevas dienos (sakyme armijai pa
brėžė, kad karas nėra baigtas. Vadinasi, 
mūsų dienos — šitaip pertrauka prieš lemi
amą mūšį. Ruošiasi bolševikai, bet nesnaud
žia ir demokratija. Laikraščio teigimu, D. 
Britanija ir Ispanija pasirašė karinę sutarti, 
į Bilbao uostą jau plaukia karinės medžiagos 
transportai. „Novoje Vrernia“ žiniomis, Is
panija yra kapitalizmo intervencijos prieš 
TSRS bazė. Pvz., netoli Madrido Barajaze 
amerikiečiai įsirengė eksteritorijalų aero
dromą (40 kv. km. ir 12 startavimo kelių), 
antrą aerodromą turi netoli Barcelonos, nau
dojamasi ir šiais jūrų uostais: Vigo, Cadik- 
sas; „Htimanite“ tiesiog rašo: „Ispanijos dan
gus pridengtas JAV aviacija“. Maskvos ra
dijo komentatorius min. Spaako kelionę į 
Londoną įvertino kaip Belgijos karinę bi
čiulystę su D, Britanija. „Izviestijos“ JAV 
karo laivo viešnagę Turkijoje vertina kaip 

meisteris
liaus. Šveicarai jaunesni ir geriau pripratę 
prie aikštės.

Belgija — Luxemburgas kovojo dėl VII 
vietos (42:11). Luxemburgieciai primityviam 
krepšinio stovy. Belgija brandesnis vienetas, 
tačiau be jokio plano.

IX, X vietos atiteko Lenkijai - Anglijai 
(50:22). Anglai atrodė pirmą kartą gyvenime 
turį savo rankose kamuolį. Lenkų komanda 
panašiai kaip ir prancūzų — „seneliai“.

— Ponas Puzinauskai, ko mes galėjome 
tikėtis, jeigu Lietuvos komandai būtų buvę 
leista dalyvauti pirmenybėse?

— Lietuvių komandai, atrodo, būtų tikres
nis dalykas laimėti šias pirmenybes, negu, 
kad buvo Rygoje ar Kaime.

Šveicarų laikraščiai po finalinių rung
tynių rašė: „Lietuvai nedalyvaujant, pirme
nybes laimėjo Čekoslovakija“. J. S.

antikomunistinio bloko Art. Rytuose cemen- 
tavimą ir dvasinį interventų palaiminimą. 
„Washington Post“ nuomone, pilietinis karas 
Mandžiūrijoje ir optimistų manymu neišven
giamas.
Čia tik dalis balsų iš to choro, kuris sutiko 

Paryžiaus konferenciją. Londono radijo ma
nymu, min. Birnes nebe tas, kurs su Molo
tovu šnekėjosi 1945. XII. 15., jo ausyse 
skamba prez. Trumano žodžiai, kad „pasau
lis turi susilaukti teisingos taikos“, nebe 
vienas ir min. Bevin, kiekvieną jo sprendimą 
paremia dominijų premjerų valia. BBC žod
žiais, svarbu ne atskiros konferencijos sce
nos, bet galutinis sprendimas. Pasaulis jo 
laukia su stoicizmu.

VIS DAR YRA „FAŠISTŲ“
Varšuvos radijo žiniomis, Ukrainos „fa

šistai“ ypač siaučia palei Sano upę. Pvz., 
Lubačiavo apskrity išsprogdino 2 geležin
kelio tiltus ir sudegino milicijos būstinę. Pa
čiame Lubačiave „fašistai“ užpuolė ligoninę 
ir pasiėmė chirurginius įrankius, tvarstomąją 
medžiagą ir vaistus. Laski valsčiuje sunai
kinta parucšų dokumentai, o iš pieninės pa
siimta sviestas. Sanok apskrity susprogdinta 
kelios geležinkelio stotys ir išžudyta vietęs 
milicija bei konfidentai.

NUTEISĖ MAUTHAUSENO KONC.
STOVYKLOS BESTIJAS

Londonas. Dachaue nuteisti 58 buvę Maut- 
hauseno kone, stovyklos nacių pareigūnai 
mirties bausme. Bausmė bus vykdoma pa
korimu. Kiti kaltinamieji tos stovyklos pa
reigūnai nuteisti ilgomis kalėjimo bausmė
mis.

Nuteistieji kankino žiauriausiais būdais 
kone, stovyklos kalinius, juos mušdami, elekt
ros srove, dujomis naikindami, sukdami gy
vus žmones žvyrui gaminti mašinose ir t. t.
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UŽKLAUSIMAS ŽEMUOSIUOSE 
ROMUOSE

Anglijos žemuosiuose rūmuose darbo par
tijos atstovas užklausė vyriausybę, kodėl 
anglų ambasada Varšuvoje išsiuntinėjo Ful- 
tone Churchilio pasakytos kalbos tekstą len
kų laikraščiams. Į klausimą atsakęs vicemi- 
nisteris McNeil nurodė, kad tai buvo pada
ryta lenkų laikraštininkams ir visuomenei 
pageidaujant, kadangi tos kalbos tekstas 
Lenkijoje nebuvo'paskelbtas. Tuomet užklau
sęs atstovas pastebėjo, kad britų ambasada 
turinti atstovauti Anglijos, o ne konservato
rių partijos interesus. Į tai McNeil atsakė, 
kad nereikia pamiršti, jog Churchillis yra 
žemųjų rūmų atstovas.

GRAIKIJOS PARLAMENTAS IŠRINKO 
PIRMININKĄ

Naujasis Graikijos parlamentas buvo vakar 
susirinkęs antrąjam savo posėdžiui, kurio 
metu išrinko pirmininką, monarchistų parti
jos narį ir vidaus reikalų ministerį Testokes.

VĖL NELEGALŪS IMIGRANTAI
Į Haifos uostą britų kreiseris atgabe Į 

laivą, kuriuo 1800 žydų iš Rumunijos norėjo 
nelegaliai išsikelti Palestinoje. Keleiviai tuo 
tarpu patalpinti į stovyklą, o laivo įgula ir 
kapitonas suimti.

PIRMAS EMIGRANTŲ TRANSPORTAS 
■Į JAV

Londonas. Iš Bremeno uosto užvakar iš
plaukė į JAV pirmas laivas su emigrantais 
iš Europos. Transportas susideda daugiausia 
iš nacių persekiotų asmenų.

JAV SULAIKĖ PASKOLA LENKIJAI
Londonas. Amerikos vyriausybės uždraudė 

išduoti Lenkijai paskirtą paskolą dėl to, kad 
Lenkija neįvykdė politinių sąlygų, kurios 
Amerika suteikdama paskola buvo nustačiusi.

GEN. MAC NARNEY APDOVANOTAS 
AUKŠČIAUSIU SOVIETŲ ORDEItfU •

Londonas. Maršalas Sokolovskis Potsdame 
apdovanojo gen. Mc Narney aukščiausiu so
vietų ordenu.

TOSCANINI VĖL MILANO SKALOJE
Londonas Del fašistinio rėžimo persekio

jimo 17 metų išbuvęs užsienyje, sugrįžo j 
Italiją ir pirmą kartą dirigavo Milano Ska
loje garsusis italų kompozitorius Arthuro 
Toscanini.

LEIPCIGO MŪGĖ — GERA PROGA
''mitinguoti

Londonas. Leipcige antifašistinės partijos 
surengė mitingą. Kalbėjo Grothewohl Pieck, 
Jakob Keiser ir kiti.

NAIKINS VOKIEČIŲ KARO PAMINKLUS 
IR NACIŲ RASISTINES KNYGAS

Londonas. Visi vokiečių karo paminklai 
turi būti sunaikinti. Tik paminklai, ant karių 
kapų bus palikti. Anglų karo valdžios orga
nams pavesta prižiūrėti, kad tas įsakymas iki 
šių metų pabaigos būtų įvykdytas.

Taip pat įsakyta sunešti iš visų bibliotekų 
nacių rasistines knygas tikslu jas sunaikinti.
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