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Debatai Austrijos sienų klausimu
AUSTRIJAI LEIDO PASISAKYTI

Paryiius. Rugpiūčio 16 d. posėdyje buvo 
gvildenamas Austrijos prašymas, kad jai 
būtij leista kongrese pareikšti savo nuomo
nę su Italija taikos sutarties klausimu. Bri
tanijos atstovas pareiškė, jog būtų neteisin
ga, jei Austrijai nebūtų suteikta ta pati tei
sė, kaip ir ankstyvesnėms priešo valsty
bėms. Tarybų s-gos atstovas prieštaravo 
Britanijos siūlymui, nes jis nesąs pagrįstas, 
kadangi nesą jokios priežasties Austrijos 
vyriausybės nuomonės išklausyti. Austrija 
lig paskutinės akimirkos kovojusi kartu su 
Vokietija. Austrijos sienos nebus keičiamos, 
nors jos vyriausybė ir kažin ką sakytų. Vy- 
šinskio nuomone ne kongreso uždavinys 
esąs svarstyti vienos priešo valstybės pre
tenzijas kitai. Tarybų s-gos atsakymas esąs 
aiškus ne. O dėl Austrijos Italijos sienų tai 
jos esančios nuspręstos užsienio reikalų ml- 
nisterių tarybos. Tarybų s-ga Austrijos pra
šymą atmetanti kuo griežčiausiai.

JAV atstovas Austrijos prašymą parėmė. 
Jis pasakė, kad Austrijos nuomonės išklau
symui nėreikės daugiau laiko, kaip šiems
debatams. Maskvos deklaracija pripažįsta, 
kad Austrija buvo pirmoji nacizmo auka. 
Austrijoje, be abejo buvo ir sąjungininkų 
bičiulių. Dėl tos priežasties Austrijos negali
ma traktuoti blogiau už buv. 5 priešo vals
tybes. Amerikos atstovas pareiškė, kad jo 
vyriausybė pripažinusi minis t erių tarybos 
nutarimą, kuriuo atmetamos Austrijos teri
torinės pretenzijos. Ir vis dėlto Amerikos 
delegacija yra nusistatymo, kad Austrija 
turi teisę būti išklausyta. »

Prancūzijos delegatas taip pat parėmė 
Britanijos siūlymą. Jo nuomone Austrijos 
prašymo negalima atmesti, nes ji yra tie
siogiai suinteresuota taikos sutartimi su Ita
lija. Teigiamai pasisakė ir Kanada. Siūly
mas priimtas 15 balsų prieš 6.

Sovietų delegacijos iniciatyva komisijose 
vėl iškilo balsavimo teisės klausimas. Jos 
nuomone Rumunijos sutarties komisijoje 
Prancūzija galinti turėti vietą, be spren
džiamo balso, nes ji nekariavusi su Rumu
nija.
Šis klausimas yra tuo svarbus, kad jis turi 

(takos balsų skaičiui.. „Times“ koresponden
tas rašo, kad iš Rumunijos komisijos 12 na
rių vadinamajai sovietų grupei priklauso tik 
keturi: Tarybų s-ga, Gudija, Ukraina ir Če
koslovakija. Jei Prancūzija turės teisę bal
suoti, tai delegatai galėtų priimti sovietinei 
grupei nepatinkamą nutarimą */s balsų dau
guma. Be Prancūzijos tebūtų tik 7 balsai, 
prieš sovietinę grupę, vadinasi, mažiau kaip 
du trečiadaliai.

Prancūzijos, Britanijos ir Amerikos dele
gatai pasisakė, kad sprendimą šiuo klausi
mu gali padaryti pilnaties susirinkimas arba 
darbų rikiavimo komisija. _

Sovietų siūlymas leisti ersijai dalyvauti 
taikos kongrese priimtas vienu balsu.

Austrijos užsienio reikalu ministeris Gru- 

beris vyksta į Paryžių, kur jis antradieni 
pilnaties posėdyje išdėstys Austrijos pozici
ją dėl taikos sutarties su Italija. Tą pačią 
dieną savo nuomones pasakys kongresui Al
banijos, Egipto, Meksikos ir Kubos atstovai.

DERYBOS SU „JEWISH AGENCY"
Paryžius. Paryžiuje Palestinos klausimu 

pasitarimus turėjo Britanijos užs. reikalų 
ministeris Bevinas, kolonijų ministeris Kal
ias ir J „Jewish Agency" atstovai. Po to ko- 
lonijų~ministeris vyksta į Londoną ir pada
rys pranešimą kabinetui.

R. KRYŽIAUS PAGALBA AUSTRIJAI
Amerikiečių okupacinės kariuomenės vado 

Austrijoje gen. CIarko pranešimu, Amerikos 
Raudonajam Kryžiui leista suteikti Austrijai 
pagalbą už 2 mil. dolerių, daugiausia žiemi
niais rūbais ir maistu.

. NORMAVIMAS PADĖJO
Londonas. Britų maitinimo ministerio Stre- 

chyo pranešimu, jvedus duonos normavimą, 
esą jau pavykę sutaupyti keletą tūkstančių 
tonų kviečių.

Vokiečiai turi pasikliauti savo jėgomis
Berlynas. Berlyne vyksta socialdemokratų 

partijos (SPD) 3 konferencija. Dalyvauja 
3Q0 atstovų iš visų zonų. Ją atidarė buv. 
reichstago pirmininkas Paulius Loebė. Ati
daromojoje kalboje jis pasakė, kad Vokie
tijos būvį tegalima pagerinti tik darbu savo 
krašte, o ne pagalba iš šono. Palietęs ru
denį įvyksiančių rinkimų klausimą, pareiš
kė, jog vokiečiams, išgyvenusiems 12 metų 
diktatūrinėje santvarkoje, bus egzaminas, ar 
jie ryšis pasukti tikrosios demokratijos ke
liu, ar vėl nepastebės pavojaus ir pateks į 
naują diktatūrinį jungą.

Konferencijai pateikta 20 punktų progra
ma. SPD ir toliau laikysiantį Markso ir En
gelso nustatytų dėsnių, bet ieškosianti savų 
kelių Vokietijai, nesitaikydama nei prie ry
tinės, nei prie vakarinės sistemos. Žonų 
sienos pašalintinos. Vokietijos ūkis savo už
davinius atlikti tegalės tik tada, kai vaka
rinės pramonės sritys nebus atskirtos nuo 
rytinio grūdų aruodo. Pramonės įmonių 
išmontavimas ne vietoje. Kalbamoji pro
grama reikalauja apdėti mokesčiais turtą, 
ypačiai karo pelnus, naci*u nuosavybę ir, 
stambųjį kapitalą. Žemės reforma pagei
daujama. Reikalinga griežta denacifikacija, 
neužkertanti kelio prie demokratinio atsta
tymo prisidėti tiems partiniams avinams 
(Mitlaeufer), kurie pageidauja. Nesusipran- 
tanči uosius apkrauti didesniais mokesčiais. 
Pagaliau pageidauja, kad būtų įsteigta cen
trinė įstaiga darbo ir socialinės politikos 
klausimais.

PRANCŪZIJA IŠNAUDOJA BŪVĮ
..New Statesmen", rašydamas apie anglų 

amerikiečių zonų ūkinį suvienijimą, nuga- 
stauja ne tik dėl žinomų partnerių, bet ir 
dėl Prancūzijos elgsenos, kuri, sprendžiant

ĮSPĖJIMAS AR GĄSDINIMAS
Londonas. Hallos centrinis paštas pąr S 

dienas penkis kartus gavo įspėjimą, kad 
pašte esanti padėta bomba. Paštąs buvo au
kuotas Ir apieškotas. Bet nieko nerasta. Po 
to paštas ir vėl ėmė veikti.

Žydų tautinė taryba Išleido atsišaukimą 
pradėti pasyvųjį pasipriešinimą, būtent, ne
mokėti pajamų mokesčių Ir mesti valdines 
tarnybas. Kalbamoji akcija jau prasidėjo.

IKI KOL GLOBOS UNRRA?
Ženeva. Paskutiniame savo-posėdyje Unrros 

taryba nutarė ir po oficialaus Unrros uždą* 
rymo tremtinius globoti, iki tam reikalui bu
sianti sudaryta kita tarptautinė instituci
ja. Noelio Bakerio pranešimu, Unrros globa 
per 300.000, būsianti telkiama iki kitų metų 
liepos mėnesio.

RŪPESTINGA ELGSENA SU ATEIVIAIS
Vašingtonas. JAV užsienio reikalų minis

terio pavaduotojas spaudos konferencijoje 
padarė pareiškimą, kad britų valdžia nele
galius žydų ateivius traktuoja su didžiausia 
atodaira. Britų įstaigos teikia jiems visokių 
palengvinimų, kokie tik turimomis sąlygo
mis įmanomi.

iš gen. Koenigo pareiškimo, svyruoja tarp 
amerikiečių ir trečio partnerio pozicijų, ma
tyt, tuo norėdama juos paskatinti Vokietijos 
vakarų sienas nustatyti prancūzams palankia 
prasme, nes tai esanti sąlyga, be kurios 
Prancūzija nemano imtis žygių Vokietijos 
problemos išsprendimui. Ji esanti priešinga 
ir Vojdetijoš centrinės valdžios sukūrimui, 
bent tokios valdžios, kurioje patys vokiečiai 
užimtų vadovaujančias vietas.

EUROPOS KVIEČIŲ DERLIUS GERAS
Londonas. Amerikos žemės ūkio vadyba, 

remdamasi gautais Europos kraštų prane
šimais, skelbia, kad 1946 m. kviečių derlius 
žymiai didesnis už pernykštį šioje 12 kraštų! 
Prancūzijoje, Belgijoje, Olandijoje, Čekoslo
vakijoje, Olandijoje, Graikijoje, Italijoje, 
Austrijoje, Vengrijoje, ^Rumunijoje, Portu
galijoje, Ispanijoje.

SIŪLYS STEIGTI ŽMOGAUS TEISIŲ 
TRIBUNOLĄ

Londonas, Australijos delegacijos pirminin
kas Dry Evattas ketina pareikalauti steigti 
žmogaus teisių tribunolą. Rugpiūčio 19 d. 
paskelbtame pareiškime sakoma: Australijos 
delegacijos požiūris 5' taikos sutarčių klau
simu yra tas, kad jos būtų sudarytos pagaj 
JT principus. Jungtinių Tautų tikslas yra ne 
tik padėti visuotiniam bendradarbiavimui, 
nurodant žmogaus teisių linkmę ir dėsnius 
visiems be rasės, lyties, kalbos ir religijas 
skirtumo, bet ir rūpintis tuos dėsnius įgy- 
vendyti.

Todėl Australijos delagacija įteiks siūly
mą, idant taikos sutartyse būtų įtrauktos ypa
tingo žmogaus teisių tribunolo sąlygos, kad 
to tribunolo ratifikavimas taptų tikrove. 
Siame tribunole galės būti nacionalinių teis
mų sprendimai pernagrinėjami. Į šį tribunolą 
kreiptis galėtų ne tik 4 >tybės. bet ir gru
pės bei atskiri asmenvs.
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i^Nefiiirsti
Šio straipsnio autorius, dabar Mainzo 

universitete dėstys italų kalbą, yra di
delis lietuvių draugas ir šį straipsnį pa
rašė specialiai ,,Minčiai“.

Jau iš antraštės galima įspėti, kuriam 
mirtingajam priklausė tas nemirštąs balsas 
- tai garsiausias netolimos praeities tenoras 
Enrico Caruso. Siame šimtmetyje joks dai
nininkas nesukėlė tokio susižavėjimo ir ne
sulaukė tiek publikos, kaip Cąruso. Jo balso 
viršūnių minkštumas ir sultingas skaidru
mas dabartyje neturi pavyzdžio. Plokštelė 
mums išsaugojo tą nemirštantį balsą, kurį 
milijonai muzikos draugų radijo pagalba 
gali girdėti visame pasaulyje.

Enrico Caruso gimė Neapolyje 1873 metų 
vasario 25 d. Pirmojo didelio pasisekimo jis 
susilaukė 1899 m., dainuodamas Borisą Gi
ordano operoje „Fedora“. Vėliau, sudaręs 
sutartį su Metropolitąino opera New-Yorke, 
jis nuolat keliavo tarp Amerikos, Anglijos, 
Vokietijos ir Italijos. 1921 metais, rugpiūčio 
2 d., jis mirė, 49 metų amžiaus, pilname sa
vo triumfo saulėteky, kurį jis pasiekė savo 
nepalyginamomis priemonėmis, rimtumu ir 
niekad nenuilstamu garbės troškimu, ku
riuo jis tarnavo savo menui. Niekad dar ne
buvo tokios šilimos, tokio .pertekliaus, tokio 
išsivystymo. Šiandien dauguma klausytojų 
iš karto pažįsta didžiojo dainininko balsą.

Sykį Berlyne Caruso padarė filosofiškai 
nesavanaudišką bandymą. Jis, vietoje vieno 
neatvykusią- dainininko, už scenos padaina
vo „Pajacų“ arlekino ariją, norėdamas iš
tirti, ar jį publika pažins ir pagerbs ypatinf 
gu plojimu; bandymas baigėsi neigiamai. 
Tik po ilgo, erškėčiuoto kelio, sunkaus dar- 
bO/- Caruso pakėlė savo baritoninį balsą iki 
spindinčio tenoro aukštumos. Jis taip ap
valdė savo tamsų karžygišką tenorą, kad šis 
atidavė viską, ką turėjo. Pasak jo mokytojo 
Vergine. Caruso balsas buvo toks plonas, 
kaip vėjas, švilpiąs pro langines. Richard 
Strauss šiais žodžiais apibūdino Caruso ma
giją ir jo balso .stebuklingumą: „Jis dainuo
ja meliodijos sielą!“ Gigli charakteringoji 
žymė yra ašara balse — Gigli' visad ver
kia! — o Caruso išreiškia savo skausmą 
kūkčiojimu.

Ryškiausioji Caruso rolė buvo Pajacas, 
kurį likimas skyrė jam suvaidinti ir gyve
nime. Livdtno jis pažino moterį, kuriai jis 
turėjo dėkoti už savo iškilimą, moterį, su
teikusią jam vėliau didžiausią skausmą jo 
gyvenime. Puccini „Bohemoje“ jis vaidino 
Rudolfą, o ji, Ada Giachetti, buvo Mimi. 
Opera buvo kartojama 26 sykius. Enrico ir 
Ada visą mėnesį scenoje prisipažino vienas 
kitam meilėje, ir vaidinimas tapo tikrove. 
Jaunas dainininkas ir maža, truputį kūnin- 

daininkė sujungė savo likimus. Sąjunga 
tęsėsi 11 metų. Jiems gimė 4 vaikai, iš kurių 
2 liko gyventi. Giachetti buvo gal būt vie

nintelė moteris, kurią Caruso ištikrųjų my
lėjo. Ji buvo antraeilė dainininkė, bet pui
ki, energinga mokytoja, kurios pamokų gy
venimiškai išminčiai Caruso turėjo būti dė
kingas už savo išsivystymą iki tikro operos 
dainininko.

Giachetti lavino jo balsą, davė jam vaidy
bines pamokas, studijavo su juo kiekvieną 
rolę ir parūpino jam pirmąsias pelningas 
sutartis. Ji mokėjo atkreipti į Caruso Mi
lano agentų dėmesį ir jis, pamažu kildamas, 
buvb pamiltas ir pagaliau įsigijo pasaulinį 
garsą. Caruso dainavo New-Yorke, Vokieti- 

s balsas s Jj 
joje, Austrijoje, pietų Amerikoje. Giachetti 
negalėjo jo visą laiką lydėti, Jis paliko ją 
Bellosguardo vasarvietėje prie Florencijos. 
1908 metais, grįžęs iš New-¥drko, Caruso 
sugavo Giachetti apgaudinėjant jį su jp šo
feriu. Tarp dainininko ir dainininkės įvyko 
baisių scenų. Caruso, taip dažnai scenoje 
atvaizdavęs Otelo, Pajacą, pavydo kančias, 
dažnai vos tesusilaky<^avo neužmušęs neišti
kimosios. Bet Giachetti nebuvo nekalta kan
kinė, kaip Dezdemona;-ji buvo panašesnė į 
garbę pamiršusią Neddą, ji pradėjo tempe
ramentingai gintis, persekiojo savo buvusį 
mylimąjį iki pat Amerikos ir įpainiojo jį į 
skandalingą bylą, kurią 1912 metais svarstė 
Milano teismas. Pilnoje žmonių salėje Ca
ruso turėjo pasakoti savo meilės istoriją, 
kaip jis, didysis moterų numylėtinis, buvo 
gėdingai apgautas ir išnaudotas —. grau
džios valandos. Byla baigėsi nuteisus Šoferį 
Ada kalėjimu ir pinigėmis baudomis už 
šmeižtą ir papirkimus; bet koks bevertis 
teismo sprendimas širdies reikaluose. Nuo 
to laiko Caruso amžinai persiskyrė su Gi
achetti. Bet jausmai nepranyko. Kiek kartų 
vėliau „Bohemojo“ ar „Pajacuose“, kurių 
veiksmas jam per daug primindavo jo pa
ties likimą, dainininkas nepaprastai susi
jaudindavo ir, uždangai nusileidus, įpuldavo

Kraštai, kurlt
Cll

Pietų Amerikos Čilės (Chile) respublikos 
teritorija turi savotišką formą; ji nusitęsia 
iš pietų j šiaurę maždaug keturis tūkstan
čius kilometrų, o platumo teturi apie du 
šimtu kilometrų. Iš vakarų — Ramusis, 
arba Didysis vandenynas, o iš rytų — 
Andų kalnynas. Jūros krantai mažai kur 
gerai prieinami, nes daugiausia yra statūs. 
Krašto vietovardžiai, einant iš šiaurės j 
pietus, labai skirtingi; šituo atžvilgiu 
visą respubliką galima padalyti į tris dalis: 
šiaurę, vidurį ir pietus, arba dalijant pietų 
geogr. pločio laipsniais — nuo 20° ligi 32°, 
paskui 32°—44“ ir pagaliau 44°—57".

Visoje šiaurėje mažai esti kritulių; yra 
ir tokių vietų, kur lietus labai retas sve
čias. Čia esti todėl maža lietaus, kad vaka
ruose praeina šaltoji jūros srovė, kuri to- 
kiu būdu pučiantiems į sausumą vėjams 
neduoda daug drėgmės. Bet šitose vietose 
kasama daug salietros, kuri daug kam rei
kalinga yra. Kad kasyklų įmonės ir gyveną 
prie jų žmonės turėtų pakankamai vandens, 
nuo kaljtų yra išvesti vandentiekiai, kai kur 
šimtas ir daugiau kilometrų. Apsirūpinę 
tokiu būdu vandeniu žmonės sugeba dar
žuose ir soduose, dirbtinai drėkinamuose 
arba apšlakstomuose, užsiauginti sau įvai
rių daržovių, vaisių arba uogų. Andų kal
nuose iškasama nemaža vario, kurio nemaži 
kiekiai eksportuojami į kitus kraštus.

Kitokį vaizdą sudaro vidurinė Čile. Šitos 
srities šiaurinė dalis turi paatogražių kli
matą; čia lietaus maždaug užtenka. Todėl 
čia gerai auga vynuogės, kiti 'vaismedžiai, 
taip pat ir įvairūs javai. Teisybė, vasaros 
metu dažnai ištinka sausros, bet su jo^tis

į mėšlungišką Ytyksnųi priepuolį. Neddoje 
jis matė rięištikįrpgją, Mffilį — GibepetU, 
kuri buvo J® didžiosios meilės savinįnkė. 
Savo viduje jis niekad nenugalėjo išdavimu 

Publikai jis niekados liėSuodavo suprast!, 
ką jis kentė. Sunkiausios krizės metu jis 
gastroliavo Berlyne. Jį kankino baisūs mi
grenos priepuoliai. Išbalęs, drebėdamas vi
sais sąnariais, jis važiavo į operą. Vos tik 
įžengęs į sceną, jis vėl tapdavo savo neri* 
botų galimybių viešpačiu ir tonų karalystės 
valdovu. Caruso, dainuodamas plokštelėje 
„Nudažyk veidą miltais!“ ir „Ne, tu tik pa
jacas!“, taip tikrai ir gyvenimiškai atvaiz
duoja. komedijanto kančią, kaip, jis . prieš 
dešimtis metų žmogiškai sudrebino ir muzi
kaliai sužavėjo pasaulį.

Jo žodžiai yra itališki, bet skausmą, at
sispindintį jo dainavime, supranta kięĮtvie- 
nas. Žodis tada nesvarbus, tonai pagimdė 
burtus. Pas tenorą tai ypač keista — juo 
daugiau jis, atrodo, kenčia, juo dąugiau 
puola nusiminiman, tuo gražesnis pajjdaro 
jo balsas, tuo labiau spindi jo tonai, paini, 
ninkas Caruso mirė prieš 25 metus, puįjrusis 
balsas užgeso kartu su kūnu. Į' plokštelei 
buvo pagautas ir toliau išvystytas atspin
di!, aidas, — Caruso balso atspindis. Ir kaip 
kadais operoje sužavėti, sustingę ir netoli 
ašarų žiūrovai sėdėjo prieš gyvą daijįimnką, 
taip mes klausomės reto gražumo ne
mirštančio balso atspindžio.

? mus domina
e
sėkmingai kovojama, nes tokiais atvejate 
vartojamas dirbtinis drėkinimas; tam rei
kalui iš kalnų pravedami atitinkami van
dentiekiai. Vidurinės Čilės pietinėj daly 
(38°—44°) kalnų pašlaitėse yra gana daug 
miškų. Ūkininkų laukuose čia neblogai 
auga kviečiai; taigi ir mūsų žmogui, kaip 
jau anksčiau esu rašęs, turi būti prieinamos 
sąlygos gyventi apskaitai ten, kur kviečiai 
dera. Ligi 38“ gerai auga dar vynuogės ir 
alyvos. Arklių ir šiaip galvijų auginimas 
vidurinėj Čilėj gerai sekasi. Trumpai sa
kant, svarbiausias Čilės rsepublikos piflsas 
plaka josios vidurinėj daly; čia ir tifNiaii- 
šiai žmonės gyvena, čia ir žymiausi respu
blikos miestai: sostinė Santiago, didžiausias 
uostas Valparaiso, Valdivia ir kt. ,

Dar kitokį vaizdą sudaro pietinė Čilė, 
kur, rodos, kažkas jau pasiūlęs buvo lietu
viams į šią sritį atvažiuoti. Dažniau pu* 
čiantieji nuo Ramiojo vandenyno vėjai į 
čia prineša nemaža drėgmės, taigi lietaus 
čia jau net perdaug. Ir žmonės, čia pagy* 
venę kiek metų, paklausti apie lietaus gau
sumą paprastai mėgsta atsakyti, jog pat 
juos per metus lyja trylika mėnesių. Išti
krųjų, taip nėra, gal tik kokius keturis kaš
tus daugiau palyja negu Lietuvoj. Ir di
džiausi lietūs ten esti žiemą, t. y. gegužės, 
birželio, liepos ir rugpiūčio mėnesiais. 
Mažiausiai lyja sausio, vasario mėnesiais, 
kada taip pat esti šilčiausia, maždaug kaip 
Lietuvoj liepos mėnesį. Šitoj pietinėj srity 
yra daug miškų, daug taip pat ežerų, o 
pajūrio krantai taip išraižyti arba išsuki
nėti panašiai kaip Norvegijoj. Riogsančios

(nukelta į 4 p.)
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baileIOlitekatuba^B mokslas
Vyt. Alanto „Auk&advaris“

mantienę pareikšti savo norą būti dvaro da
lininku. Jis tai ir padaro, bet Žymantienė jį 
išniekina ir pasiūlo kraustytis iš dvaro. Žy
mantienė bando įkalbėti Ireną, kad ji auko
tųsi ir pasitrauktų vyrui iš kelio, nes ji ken
kia Žymantų giminės vardo pratęsimui. 
Irena ir nuo to atsisako. Bet ji girdi, kad 
brolis įkalbinėja ūkvedį su pinklu padži- 
ruoti papuvusį lieptą, per kurį anksti rytą 
pats pirmasis Vincas Žymantas eina bičių 
apžiūrėti. < •

Trečiame veiksme drama išsipina tokiu" 
būdu. Irena galų gale nusistato pasitraukti 
iš kelio ir išsiskirti agronomas Julės naudai. 
Ji taip pat prisipažįsta vyrui, kad ji praei
tyje mylėjusi kitą ir būtų turėjusi vaiką, jei 
nebūtų dariusi operacijos, po kurios jai bu
vo- daktarų uždrausta vaikų turėti. Paskui 
ji bėga į parką per paplautą tiltą, įkrenta 
mašina, ūkvedys prisipažįsta savo darbą, nu- 
ir žūsta. Jos brolis Viktoras pabėga su tėvo 

^versdamas kaltę Viktorui.
Vyt. Alanto pjesės pagrindinės idėjos yra: 

šeimos vieningumo, laimės, vaikų problema. 
Čia vykstaA^ova tarp materializmo, niekšin
gom o ir idealizmo, žmoniškumo. Irena yra 
tos kovos auka, kaip trapus, rafinuotas šil
tadaržio padarėlis, kuris yra nuskinamas. JI 
aukojasi vyro laimei. -

Vyt. Alanto pjesė šiuo metu bus sunkiai 
vaidinama, nes jai reikia ir sudėtingų, puo-

Vy t. Alantas

Miesto slltadariio ffėtė
Hfrauka 11 3 v. dramo* „Aukštadvaris”

Julė. Mano tėvas atvežė pieną J pieniną 
ir norėtų gauti veislinį veršiuką.

Žymantas. Pasirinkite pat} geriausią: gy
vulininkystę tamsta tvarkai.

Julė. Taip, bet kokia kaina?
Žymantas. Kokią tamsta pati nustatysi. 

Aš sakiau, kad tamsta gali 'savarankiškai 
pardavinėti: aš tamsta yisai pasitikiu.

Julė. Taip, bet šį kartą mano tėvas . .
Žymantas. Ak, tiesa, tamstos tėvas! Iš sa

vo tėvo tamsta gali nieko neimti.
Julė. Atsiprašau, ponas Žymantai, aš ne 

tai norėjau pasakyti . . .
Žymantas. (Juokdamasis). Panele Jule, aš 

puikiai suprantu, ką tamsta norėjai pasa
kyti, bet supraskite' ir mane; tamsta tiek 
daug man padedi, kad jei aš tamstos tėvui 
ir dešimtį veislinių veršiukų dykai atiduo
čiau, ir tai man rodos, aš dar tamstai pasi
likčiau skolingas.

Julė. Tamsta perdedi, pone Žymantai . . .
Žymantas. Aš manau, kad nei kiek ne

perdedu.
Julė. Mano tėvas progai pasitaikius, 

tamstai pats padėkos. O dabar bėgu į 
pieninę. / j

Žymantas. Pasveikinkite savo tėvą nuo 
manęs, panele Jule.

Julė. Dėkui, (išeina.).
(bus daugiau)

Mūsų negausioj, dfiamaturgij^oj Vyt. Alan
tas jau yra išvaręs platų barą. Jo „Užtvan
ka“, „Gaisras Lietuvoje“, „Gyvenimas iš 
»aujo“, „Buhalterijos klaida“ išvydo ne tik 
kelių Lietuvos teatrų scenos rampą, bet sa
vo laiku ir y užsienį buvo persimetęs gais
ras dėl Alanto, *ne tiek literatūrine, kiek* po
litine prasme. Tačiau Alanto pjesės daugi
nusiai liko mūsų žiūrovų, teatrininkų ir kri
tikų ginčų objektu. Savo produktyvu Alan
tas darėsi rimtas P. Vaičiūno draminis ri- 
Valis. .Jis literatūrine kultūra pralenkė P. 
.Vaičiūną, tik jis negalėjo su juo lygintis ti
krovės vaizdavimo menu, gyvenimo pažint
inų, mūsų teatrui prisitaikymu.
Vyt. Alantas ir ištremtyje yra toks pat kū

rybingas ir produktyvus: jis rašo ir kuria 
labai daug. Star prieš mūsų akis 3 veiksmų 
djama „Aukštadvaris“. Neturėdamas teisės 
šio veikalo iš rankraščio recenzuoti ir kri- 
^kuoii, pasistengsiu supažindinti su veikalo 
turiniu ir idėjomis.

„Aukštadvaryje“ vaizduojamas šių laikų 
Žemaitijos gyvenimas. Tiesa, minint šių lai
kų sąvoką, pažymėtina, kad tai yra relat/^ 
VU8 dalykas, nes šiais laikais Žemaitijoj yra 
fpvietinė okupacija ir jokių dvarininkų ir 
dvarų savininkų, kurie turi po 300 hektarų, 
nėra. Bet tai reikia suprasti tolesnę dabartį.

Pirmam veiksme dramaturgas vaizduoja 
tvenkinio krantą, kur dr. Petras Jurkšys ir 
gimnazistas Vincukas meškerioja ir kalbasi, 
apie seną Žymantų giminę, apie Sigizmun- 

. dos Žymantienės legendą. Žymantai — že
maičių kunigaikščių giminė, kovojusi prieš 
kryžiuočius, su savom bajoriškom ' tradici
jom, o Sigizmundą buvo parvežta iš Vil
niau*, miestietė, mėgusi meilės avantiūras ir, 
Šiųjns nepasisekus, šoko iš bokšto ir nu
skandino. Toliau pasirodo senė Žyman
tienė, labdaringa dvarininkė, susirūpinusi 
savo giminės kraujo ir vardo išlaikymu. O 
rūpintis yra. dėl ko — ji pati jaučia be
siartinančią, mirtį, o vienintėlio sūnaus 
Vinco šeima neturi ir nesusilaukia vaikų. 
Jis iaįp pat susirūpinęs šeimos pagrindu, 
bet žmona Irena Jackūnaitė, rafinuota 
miesto šiltadaržio gėlė, visiškai nekalba ir 
nenori kalbėti apie vaikus. Ją įtaria esant 
nesveiką, daktaras bando ją įtikinti, kad jį 
sveikatą patikrintų, bet ji griežtai atsisa
ko. Daktatres siūlo Vineui skirtis, bet šis 
tiek vertina Irenos . meilę, kad nesutinka. 
Dėl Aukštadvario kovoja ne tik Vincas, bet 
ir Irępos tėvas Izidorius Jackūnas, jos bro- 
Us Viktoras, ūkvedys Mykolas Žymantas, 
pirmieji du iš Aukštadvario nori padaryti 
biznį: įsteigti plytinę, o Mykolas Žyman
tas nori būti ne bernu, pastumdėliu, bet 
Žymantų dalininku. Ūkvedys vaizduojamas, 
kaip girtuoklis, lošikas, lėbautojas, o Vik

toras Jackūnas, kaip materialistas, niekšelis.
Atsisakius Vineui Žymantui sudaryti plyti
nės bendrovę su Viktoru Jackūnu ir jo tė
vu, Viktoras griebiasi nešvarių būdų su- 
likviduoti Vincą Žymantą.

Antrame veiksme senė Žymantienė, kaip 
mirtina ligonė, ruošiasi testamentui. Daktą- 
raa įkalbinėja Ireną su vyru skirtis, bet ši 
iš pradžių nesutinka. Viktoras sukursto ūk
vedį, kad tas neitų dirbti ir eitų pas Žy

šnių dekoracijų ir brangių kostiumų. Ji, be 
to, nors ir iš šių dienų gyvenimo, taįiču 
nėra jokia aktualija. Ji yra literatūrinė pje
sė. kuri sukels tam tikrų problemų ir este
tinių jausmų. Susilaikydamas nuo kritikos, 
linkėčiau, kad ši pjesė ir ištremtyje išvystų 
skaitytoją ir žiūrovą. St. Vykinta*.

Ben. Rutkūnas

Laisvės žibintas
Už mėlynų marių vakariuose toliuos, 
kur saulė, aptiškus ugniniais karoliais, 
nuilsusi veįdą į jūrą pamerkia 
ir kruviną gėdą pasaulio apverkia — 

už mėlynų marių vakariuose mėliuose 
vilioja Laisvės žibintą iškėlusi.

Prie kojų jos bangos dainuodamos ošią, 
žvaigždžių susispietęs vainikas ją puoli* 
Sušaukus tautas į dermingą šeimyną, 
ji sergsti jų taiką, teises jųjų gina: 

dangoraižių krašto marguosiuos 
šešėliuos

budi vis Laisvė, žibintą iškėlusi.

Aukščiau ir aukščiau jinai kebą žibintą, 
kad keltųsi tautas, vergovėj pamintos; 
okeanuos paklydusiems spindulius sklaisto, 
darna ir jaunybe, ir grože nuskaistusi 

te siautėja pražūčiai audros įšėlusios — 
nepajuda Laisvė, žibintą iškėlusi.

Šalie nuostabioji, šalie tolimoji, 
nuo seno drąsuolius savin tu vis moji — 
išalkusius laisvės, teisybės ir duonos, 
ir darbui, ir džiaugsmui glaudi milijonu* 

Ir dvasioj gyvųjų, ir mirusių vėlėse 
švieti Tu žmonijai, Žibintą iškėlusi.

Visiems tu teisinga, kilni ir taikinga, 
sūnums tavo lobių, nei gėrio nestinga; 
tu ranką pagalbos silpniesiems pratiesi, 
dotfndama duosniai ir meilę, ir šviesą v— 

Tų žmogų ij teisę gerbi mažutėliuose, 
didingąjį Laisvės žibintą iškėlusi.

U kraštu smuikelių, liūdnųjų palaukių, 
nuo baudžiavos jungo vaikai tavin plauM» 
ir prakaitu, triūsu sau laimę atkasę, 
ten kvietėsi sesę dainų — geltonkasę.

Dangoraižių krašto ilguosiuos šešėliuose 
globoja juos Laisvė, žibintą iškėlusi.

_ Ir tapo užgrūdinti vėtrų lietuviai, 
laisvoje šaly susikūrę sau būvį.
Ir šauksmą gimtinės už jūrų išgirdę, 
aukoja jai kraują ir gyvąją širdį — 

Okeanų Dlačių išskalautuose smėliuoSf 
juos drąsino Laisvė, žibintą iškėlusį,

Ereliais pakilę, padangėmis skraido, 
garbės ir narsybės atnešdami skydą 
gintarų tėvynei — dvasia nenumirę 

-Girėno ir Dariaus vardo didvyriai.
Žaibai rodė kelią, perkūnijos skėlėsi 
juos laimino Laisvė, žibintą iškėlusi.

Už mėlynų marių vakariuose toliuos, 
kur saulė, aptiškus ugniniais karoliais, 
nuilsusi miegui blakstienas užmerkia 
ir kruviną gėdą pasaulio apverkia — 

už jūrų, už marių, vakariuos šešžliuese 
švytruoja Laisvė, žibintą iškėlusi:
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MEMMINGENO STOVYKLOJE
Šeštadienį iš mūsų stovyklos išvyko Prin

cipal Welfare Officer Mis* Ruth M. Mc 
Quire. Atsisveikindami lietuviai jai įteikė 
gėlių ir lietuvišką rankšluostį. Jos asmenyje 
Memmingeno tremtiniai neteko nuoš'i ’ 
bičiulio. " ,

STETTINIUS — UNIVERSITETO 
REKTORIUS

Vašingtonas. Būvės amerikiečių užsienių 
reikalų ministeris ir atstovas Jungtinėse 
Tautose Edvardas Stettinius yra paskirtas 
Virdžinijos universiteto rektorium.

Stettinius' paskyrimą priėmęs.

RIAUŠES INDIJOJE NESILIAUJA
Londonas. Muzulmonų lyga, protestuo

dama prieš kongreso partijos sutikimą pri
imti anglų pateiktą savivaldos planą, buvo 
rugpiūčio 16 d. inscenizavusi vienos dienos 
protestą visoje Indijoje. Priešingų partijų 
nariai (muzulmonai ir indai) savo įsitikini
mams pareikšti panaudojo durklus. Riaušės 
taip išsiplėtė, jog ir priešingų partijų 
vadai rado reikalą, patarti įsikarščiavusie
siems "nurimti, bet nieko negelbėjo. Minias 
sutvarkė britų policija su kariuomene, pa
naudojusi ginklą ir gumines lazdas. Sužei
stieji paguldyti ligoninėse.

* • ♦
Rugpiūčio 18 d. buvo pranešta, kad 

riaušės Kalkutoje, trukusios 3 dienas, nu
rimo. Bet viename pramones centre netoli 
miesto Jos vėl prasidėjo. Oficialių dudmenų 
apie nuostolius Kalkutoje nėra. Spėjama, kad 
yra apie 1000 asmenų užmuštų ir apie 2000 
sužeistų.

vKraštai ...
(atkelta iš 2 p.) 

kalnų viršūnės rodo baltuojant te žiną 
•niegą, o statūs kalnų skardžiai teikia akiai 
gražių vaizdų. Daug čia kalnuose riogso 
kitados veikusių ugniakalnių. Jei čia daug 
vėsiau, negu vidurinėj ir šiaurinėj Čilėj, 
bet vis dėlto nėra šalta; maždaug ištisus 
metus čia, išskyrus gal patį pietinį valsty
bės galą, temperatūra laikosi maždaug to
kia per ištisus metus,, kaip Lietuvoje gegu
lės, birželio, liepos, rugpiūčio, rugsėjo ir 
spalių mėnesiais. Žmonių pietinėj daly dar 
palyginti nedaug gyvena. Bet jei bus sut
varkyti susisiekimo keliai, reikia tikėtis, 
kad ir čia tiek gyvulių ūkis, tiek miško 
pramonė turės aukštai pakilti. Pačiam pie
tiniame gale, arti Magelano žmonės ver
čiasi žvejyba ir medžiokle. Magelano sąsi
auris, kol nebuvo iškastas Vidurinėj Ame
rikoj Panamos kanalas, praeity turėjo 
didelę reikšmę, nes juo praplaukdavo laivai 
iš Atlanto į Ramųjį vandenyną, arba 
atvirkščiai.

Čilės respublika daugiausia į kitus kraš
tus- eksportuoja: salietros, varį vilnas, 
ankštinius grūdus, taigi šitų gaminių arba 
produktų turi perteklių. O importuoja: 
įvairius audinius, anglis naltą, geležį, įvai
rius chemikalus.

Oficialinė kalba, kaip ir kitose Pietų 
Amerikos valstybėse (išskyrus Brazilija) 
yra.ispanų.

A. Kelmuti*.

Dainų šventė Wiirzburge
Kur yra susigpietęs didesnis būrys lietu

vių, ten yra ir choras. Jiems vadovauja jau 
žinomi Lietuvoje muzikai, bet daug kur pa
sirodė ir iškilo naujos meno jėgos, puikiai 
užsiYekomendavusios chorų vadovavimo 
darbe. Kai kurie iš tų chorų yra reprezen
taciniai ir rengia koncertus ne tik savo 
stovyklose, bet su gastrolėmis lanko ir 
kitas vietoves. Kiti pasitenkina tik dainos 
meno kėlimu ir kartais ne dėl meninio 
lygio, bet dėl esamų sąlygų kitur nepasi
rodo ir rengia koncertus tik savose stovyk
lose bei sudaro bažnytinius chorus.

Wuerzburgo lietuvių stovyklos choro di
rigentas V. Šimkus ėmėsi iniciatyvos su
rengti didesnę pirmąją lietuvių dainų 
šventę, kad tuo padarytų tąsą Lietuvoj ruo
šiamų dainų švenčių ir kartu pasirodytų 
užsieniečiams -su masiniu dideliu choru. 
Esant šiai stovyklai geografiniame centre, 
kur aplink spiečiasi 7 stovyklos su turimais 
chorais, kilo mintis šią šventę surengti rug
sėjo 8 d. proga, kad tuo išėjus iš parapi
jinių Tautos šventės minėjimų ir pasiro
dyti kiek- galima didingiau, Iškilmingiau. 
Siam sumanymui pritarė Wuerzburgo, Seli- 
genstadto, Hanau, Puidos, 'Schweinfurto, 
Scheinfeldo ir Bambergo chorų dirigentai 
bei tų vietovių komitetai. Buvo gautas pri
tarimas ir iš vietos UNRRA’os vadovybės, 
asmenyje dir R. E. Cann ir švietimo kari
ninko miss L. J. Elliott

Suvažiavę į Wuerzburgą chorvedžiai nu
statė dainų repertuarą ir išrinko dainų 
šventės dirigentus, o tautinių šokių vadovai 
susirinkę Seligenstadte nustatė šokių pro
gramą.

Dainų šventės vyriausiu dirigentu išrink
tas muzikas Bronius Budriūnas (Scheiu- 
feldas), o dirigentais muzikai V. Šimkus 
(Wuerzburgas) ir Br. Jonušas (Hanau). 
Jungtinių tautinių šokių vadove- išrinkta val-

BRITANIJOS NOTA PERSIJAI
Londonas. Britanijos vyriausybė pasiuntė 

notą Persijos vyriausybei,, kurioje patikina
ma, jog visiškai neturi pagrindo pasklidu
sios žinios, kad britų kariuomenės daliniams 
įsakyta įžengti Į Persiją. Britanijos vyriau
sybė pripažįsta' greitas ir sėkmingas prie
mones tvarkai Persijos pietvakariuose atsta
tyti. Britanijos vyriausybė pati esanti 
nuomonės, kad ramybės ir tvarkos palaiky
mas yra Persijos dalykas. 

MAŽINS TARPZONINIUS SUVARŽYMUS
Frankfurtas. Amerikiečių karinė valdžia 

praneša, jog nutarta sudaryti britų amerikie
čių Reino Maino Nekaro laivybos komisiją, 
kurios žinioje bus 275 km vandens kelio, ir 
panaikinti tarpzoninio susiekimo suvaržymus 
pagrįstais atvejais.

GRĄŽINTAS KARO PALIAUBŲ 
PAMINKLAS

Patyliu*. Paminklas, kuris buvo pastatytas 
karo paliaubų 1918 m. Campiegnė* miške 
atminimui, vėl grąžinta* į rotušės -aikštę 
mieste. Po -1940 m. karo paliaubų paminklą 
buvo pašaline vokiečiai. '
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stybės- baleto solistė L Eidrygevičiutė 'ir 
Batūra. Dainų šventėje dalyvaus apie 500 
choristų ir apie 120 tautiniiį šokių šokėjų. 
Visus choras, kurie dalyvaus dainų šven
tėje, patikrins dirigentai.

Dainų šventės išvakarėse koncertuos Ha
nau (dirigentas Br. Jonušas) ir Scheinfeldo 
(dirigentas Br. Budriūnas) chorai. Be to, 
rugsėjo 8 d. pasirodvs ir trys Wuerzburgo 
latvių stovyklų chorai (Wuerzbufge yra 3 
latvių stovyklos). Taip pat yra pakviestas 
ir vienas estų choras.

Ryšium su įvyksiančia pirmąja lietuvių 
dainų švente Vakarų Vokietijoje, bus išlei
stas metalinis ženklelis,, kurio projektą pa
darė (fail. j. V- Dobužinskis.

Šioje dainų šventėje gali dalyvauti ir kiti 
chorai, kurie parengs šį repertuarą. Kuo 
daugiau bus dainininkų, tuo geriau. Dėl 
gaidų ir kitų informacijų galima kreiptis j 
šventės iniciatorių muziką V.- Šimkų 
(Wuerzburg 7).

Wuerzburgiečiai tikisi, kad į šią dainų 
šventę gali atsilankyti-apie 7—8.000 svečių. 
Kuo daugiau bus žiūrovų, tuo bus geriau, 
iškilmingiau. Susibūrę į didesnę bendruo
menę mes gražiai atšvęsime Tautos šventą 
ir kartu pasirodysime prieš globėjus su 
savo tautos aspiracijom. Gauta žinių, kad 
be eilės Unrr’os ir amerikiečių armijos 
svečių dainų šventėįe dalyvaus ir aukštieji 
abiejų žinybų pareigūnai.

• • • * .1 •
Dainų šventei nustatytas šis dainų reper

tuaras: (mišriam chorui) 1. Malda už Tė
vynę — Dambrausko. 2. Kur bėga Šešupė
— Sasnausko. 3. Laisvės daina — Žilevi
čiaus. 4. Nudavė dukrelę — Šimkaus. 
5Z Home Sweet Home — Bischof, 6. Stįk- 
liukėlis — Karoso. 7. Eisiu girion —» Jo
nušo. 8. Žolelė žydėjo — Šimkaus. 9. Va
karinė daina — Šimkaus. 10.. Paskutinis 
vakarėlis — Banaičio. 11. Anoj pusėj ežero
— Žilevičiaus. Vyrų choro repertuaras:' 
1. Lietuva brangi — Naujalio. 2. Balnok 
tėveli — Švedo. 3. Valio piovėjėliai — Ba
naičio. 4. Good Night Ladies — Colledge 
song. 5. Per naktelę šokau — Žilevičiaus. 
6. Nurimk sesut — Jakubėno. Tautinių šo
kių šokėjai šoks šiuos šokius: 1. Blezdin
gėlė, 2. Kubilas, 3. Piovėjai (Rugučiai), 4. 
Kalvelis.

Vyt. Kasnėnas.
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