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Londonas. Bevinas žem. rūmuose ketvir- 
tafeenį pasakė kalbą, įsakmiausiai įspėda
ma* sovietus, kad dabartinis jų kursas ve
da į karą. (D/R).

Londonas. Molotovo šiuo metu nesą Mas
kvoje, ir užsienio ministerijos reikalus ve- 

vienas pavaduotojas. Dėl to susikliudo 
trijų demaršas. (D/R).

Washingtonas. Visi atstovų rūmų respub- 
likininkai priėmė pareiškimą, kad ši sesija 
*--i i— —,-x:—jį patvirtino

nesikreips į 
(D/R).
stcilo kom.

būtų kuo greičiausiai baigta, 
senatas. (D/R).

Washingtonas. Trumanas 
kpngresą dėl Berlyno būklės.

New Yorkas. New Yorko 
partijos pirmininkas pats pasidavė polici
jai, kuri jo ieškojo nuo liepos 20. d.

Norėtu talkos sutarties su Japoniją
Frankfurtas 

Išjos užsienio 
pareiškė, kad 
taikos sutartį 
tarties nauda, 
Gaištant bus
blausieji atstatymo planai Rytų Azijoje ir 
Pacifike.

(Dena). Pasak BBC, Austra- 
reikalų ministeris 
reikalinga skubiai 
su Japonija. Ūkinė 
be abejonės,
sulaikomi ir trukdomi svar-

būtų

Londone 
sudaryti 
tos su- 

didelė.

IRO susitarė su gener. Clayum
Heidelbergas (Dena). Tarptautinės pabė

gėlių organizacijos IRO generalinis sekre
torius W. Tuckas atvyko lėktuvu į Berlyną 
pasitarti IRO ir DP klausimais su ameri
kiečių kariniu gubernatorium gen. Clayum.

Pasitarimų metu susitarta, kad IRO’per
sonalui bus taikomi karinės valdžios įsta
tymai ir kariniai teismai. Kaip pranešė Eu- 
comas, IRO personalui numatomos tos pa
čios privilegijos, kaip ir okupacinių dali
nių asmenims pagal jų tarnybos laipsnius.

IRO yra atsakinga už teisinę išvietin- 
tųjų asmenų apsaugą ir yra • kompetentin
gas autoritetas ginti pabėgėlių interesams.

Be to, IRO bendradarbiaus su Amerikos 
okupacinėmis pajėgomis sudaryti darbo pa- 
rūpinimo programą, pabėgėliams ir jiems 
apsaugoti nuo diskriminavimo, jeigu jie 
dirba vokiečių žinioje.

Libija nebus nepriklausoma
Londonas (Dena/Reuteris). D. Britanijos, 

JAV ir Prancūzijos atstovai buvusių Itali
jos kolonijų Afrikoje klausimais keturių 
valstybių komisijoje viename pranešime 
konstatavo, kad nė viena iš trijų Libijos 
provincijų nėra paruošta nepriklausomybei. 
Soviętų atstovas toje komisijoje to prane
šimo pastraipoje irgi pritarė tai nuomonei. 
Bet savo išvadose jis tvirtina, kad reika
linga išlaikyti tos teritorijos nedalomumą.

Londonas (Dena). D. Britanijos kompe
tentingi sluogsniai, kaip praneša INS, pa
reiškė, kad JAV, D. Britanija ir Prancū
zija po dviejų dienų pasitarimų apskritai 
susitarė vėl kreiptis į sovietų vyriausybę 
dėl Berlyno krizės. Pagal susitarimą, tri
jų Vakarų valstybių ambasadoriai Maskvo
je turės išdėstyti užsienio reikalų ministeriui 
Molotovui savo vyriausybių šiuo 
nusistatymą ir su juo visą vokiečių 
apsvarstyti, paliekant atviras duris 
niems pasitarimams.

Amerikos ambasadorius Maskvoje 
Bėdell Smithas po pasitarimų Londone su
grįžo vėl į Sov. Sąjungą.

Pagal AFP, ir JAV sostinėje patvirtinami 
Vakarų valstybių diplomatiniai žygiai j 
sovietų vyriausybę dėl Berlyno krizės. Tas 
trijų valstybių demaršas turįs paruošti at
mosferą deryboms dėl visos Vokietijos 
problemos.

Londonas (Dena/Reuteris). D. Britanilos 
užsienio reikalų ministerio Bevino asmens 
sekretorius Robertsas, lydimas generolo 
Robertsono, iš Londono atvyko į Berlyną. 
Iš čia kartu su JAV ambasadoriumi Mas
kvoje Bedell Smithu skris į Maskvą, kur jis 
atstovaus D. Britanijai, darant žygius so
vietų vyriausybėje dėl Berlyno krizės.

Vakarų valstybių ambasadoriai Maskvoje, 
kaip informuojama iš patikimų šaltinių, už
mezgus kontaktą su sovietų vyriausybe, pa
siūlys maršalui Stalinui juos visus kartu 
priimti.

Trys Vakarų valstybės esančios susitaru
sios, kad jų atstovai prašys pas Molotovą 
priimti juos‘visus kartu, ir jie pareikš sa-j 
vo kraštų pažiūras Vokietijos klausimu ir 
pasiūlys tam tikrų priemonių ’ pasiruošti 
keturių valstybių pasitarimams.

Kiekvienas ambasadorius Molotovui įteiks 
memorandumą. Jeigu maršalas Stalinas su
tiks juos visus kartu priimti, ir jam j«* 
įteiks to pačio turinio notą, kurioje bus 
pasiūlyta keturių valstybių konferencija Vo
kietijos klausimais. Tuo reikalu Washing
tonas, Londonas ir Paryžiuj visą laiką yra 
tarp savęs glaudžiame kontakte.

Ir britai yra vieningi
Londonas (Dena/AFP). Britų „Darbo 

Taryba”, kuriai priklauso darbo partija ir 
profesinės sąjungos, paskelbtoje rezoliuci
joje išreiškė pritarimą britų vyriausybės 
laikysenai Berlyno klausimu. „Berlynas, sa
koma toje rezoliucijoje, yra sunkiausias 
bandymas, kurį demokratijos turi atlaikyti

reikalu
reikalą

toles-

gener.

nuo Mūncheno laikų. Kiekvienas Vakarų 
valstybių silpnumo ženklas suduotų smūgį 
demokratiniam pasauliui ir paskatintų gra
sinimams ir agresijai”.
Vokietijos vyriausybė — ne kliūtis tartis 

keturiems
Washingtonas? (Dena). Marshallis spau

dos konferencijoje pareiškė, kad Berlyno 
krizės klausimu dėl sekančio Vakarų vals
tybių žingsnio Maskvoje su D. Britanija ir 
Prancūzija yra susitarta visais klausimais. 
Apie smulkmenas painformuoti jis atsisakė. 
Spaudos pranešimai apie pasikalbėjimų 
rinį Londone buvę labai netikslūs.

JAV iš Berlyno nepasitrauks. Tačiau 
naudos visas diplomatines priemones, 
būtų išvengta karo.

Į klausimą, ar Vakarų Vokietijos vyriau
sybėj sudarymas bus „užšaldytas” iki ke
turių pasitarimo Vokietijos klausimais, 
Marshallis atsakė, kad apie tai negali bū
ti jokios kalbos ir tie planai btij vykdomi 
tiktai taip, kaip buvo susitarta Londone.

Pasitarimai tarp JAV užsienio reikalų 
ministerijos ir Briuselio pakto signatarinių 
valstybių, ambasadorių dėl eventualios JAV 
pagalbos,/ kaip pareiškė Marshallis, vyksta 
gerai.

tu-

iš- 
kad

Ludwigshafenas (Dena). Trečiadienį apie 
15,35 vai. Badeno anilino ir sodos įmonėse 
įvyko baisus sprogimas. Tariama, kad pir
moji ekspliozija įvyko 
mosiose chloro ir etilo

Ugniagesiai, policija 
žiaus komandos vykdo 
tus pagalbos darbus. Sprogimo priežastys 
dar nežinomos.

Dėl stipraus dujų garavimo gelbėjimo 
komandos turi dirbti su deguonio aparatais. 
Ludwigshafeno ligoninės pripildytos su
žeistųjų. Sprogimo apylinkėje vaši langai 
išnešti su visais rėmais ir daug kur nu
plėšti namų stogai. Miestas atrodo, kaip 
po sunkaus bombardavimo. ,

Buvo panaudotos orinių puolimų sirenos, 
kad įspėtų gyventojus. Prancūzų ir ame
rikiečių karinės įstaigos ėmėsi įvairių pa
galbos priemonių; pasiuntė į nelaimės vietą 
pagalbos kolonas, specialius traukinius, gy
dytojus, sanitarinį personalą ir medikamen
tus. % ,

Prancūzų karinis gubernatorius Pfalce 
tuoj atvyko j nelaimės vietą. Krašto vy
riausybė per radiją kreipėsi į gydytojus, 
kad, kas gali, tuoj vyktų į Ludvvigshafeną^

Iki šiol suskaičiuota tos nelaimės metu 
600 užmuštų. Sužeistų iš viso skaitoma tarp 
1200 ir 1400 asmenų.

tos įmonės vadina- 
gamyklose.

ir raudonojo kry- 
atkasinėjimo ir ki-

mitu

ir 80

skal-

einąs ne apie , 
gaminama stipri

,nelaimę”, bet čia 
sprogstama me-

panašias mintis, tik daug aitresne 
nukreipiant ( sa

disto ir prancūzų

Marie vyriausybės būklė sunki
Paryžius (Dena/Reuteris). Marie vyriau

sybė, kuriai antradienį tautinis susirinki
mas išreiškė pasitikėjimą, susidurs su di
desne komunistų ir de gauliistų opozicija, 
negu buvusioji Schumann vyriausybė.

Komunistų informatorius tautiniame su
sirinkime Billoux pareiškė, kad komunistai 
viską darys, kad kiek galėdami sukeltų 
naujosios vyriausybėj krizę.

De Gaullė savo, pažiūrą . išreiškė rašte, 
pasiųstame tautinio susirinkimo tautinės 
unijos frakcijai, kuri skaito apie 80 atstovų.

Marie dėl savo vyriausybės programos 
pastebėjo, kad reikalinga spręsti skubias 
ir sunkias problemas. Gaišti nėra laiko. 
Numatomi debatai dėl ūkinių įgaliojimų, 
kurių nori Reynaud, kaip tik paaiškės, 
kiek rimtai parlamentas rems vyriausybę.

Bidault labiausiai nusivylęs
Paryžius (Dena). Bidault, kuris atsista

tydinus Schumano vyriausybei prarado už
sienio’ reikalų ministerio vietą, pagal INS 
korespondento pranešimą, yra labiausiai

!
prislėgtas. Su jo kandidatūra j užsienio 
reikalų ministerius nesutiko socialistai ir 
radikalsocialistai. Įeiti į vyriausybę kaip 
ministeris be portfelio Bidault atsisakė. Jis 
užsidarė savo bute, kur jį aplanko tik in
tymiausi 'draugai.

Sprogimo vietose vis dar siaučia didžiu
lis gaisras. Ugniagesiams tenka dirbti su 
didele rizika gyvybei. Pvz., iš gaisro zonos 
reikėjo išgabenti su utanoliu pripildytu 
cisternas, kurios lengvai kiekvienu 
galėjo sprogti.

Tose įmonėse dirbo 22.000 asmenų, 
*/• tų įmonių dabar yra sunaikinta.

Paskutinėmis žiniomis žuvusiųjų
čius Ludwigshafeno katastrofoje siekia 84 
žmonių ir sužeistųjų skaičius yra 500 žmo
nių. Tie skaičiai dar negalutini. Pradžioje 
pateiktieji aukų duomenys padaryti spėti
nai, be konkrečių duomenų. *

Dėl to sprogimo smarkiai sujudo komu
nistinė spauda.- SĖD centrinis organas'* 
„Neues Deutschland" reikalauja tarptauti
nės komisijos šiam įvykiui ištirti, nes čia 
reikalas 
buvusi 
džiaga.

Labai
forma, puolimų smaigalį 
vo krašto vyriausybę, 
komunistų organas „L’Humanite”.

Tarp daugybės versijų dėj įvykusio spro
gimo, paleista versija, kad įmonių labors-, 
torijose buvo gaminama sprogstama rtie- 
džiaga V2 šaudmenims. Tačiau ta versija 
kompetentingų asmenų yra energingai už
ginčyta. įmonių direktorius R. Goldbergas ■ 
pareiškė, kad katastrofa įvyko dėl dujų, 
kurios susirinko uždarose patalpose.

JAV rimtai susirūpinusios savo saugumu

Washingtonas (Dena). JAV užsienio rei
kalų ministeris Marshallis paskelbė, kad 
yra sudaryta Amerikos tyrimo komisija, 
kuri turės išspręsti, ar tam tikri asmenys 
JT administracijoje ir JT delegacijose su
daro pavojų JAV vidaus saugumui.

Dunojaus konferencija

Suomijos komunistai kažką planuoja
Svarbl parlamento sesija

Haaga (Dena/Reuteris). Olandijos minis
teris pirmininkas dr. Beelis, atidarydamas 
parlamento nepaprastą sesiją pareiškė, 
kad ji bus „trumpa”, bet labai reikš
minga. Tarp kitko bus antrą kartą 
skaitomas konstitucijos pakeitimo \ projek
tas, kuriame numatomas naujas statusas už
jūrio sritims. , '
Neufundlandas nesutinka su inkorporavimu

Frankfurtas (Dena). Grupė neufundlan- 
diečių pasiuntė daugeliui vadovaujančių 
kanadiečių ir britų politikų raštus, kuriuose 
jie įspėja nuo perankstyvo Neufundlando 
įjungimo į Kanadoj dominiją. Atsižvelgiant 
į menką daugumą, pasisakiusią už susijun
gimą su Kanada, jie siūlo sudaryti Neu- 
iundlandui atsakingą vyriausybę, kuri tuo 
klausimu pradės su Kanada tartis. Jie nu
rodo į atskirų Kanados valstybių savaran
kumą ir pasisako tikį, kad būsimose Kana
dos Jungtinėse valstybėse ir Neufundlan- 
dui bus paliktos panašios laiąvės.

Helsinkis (Dena/Reuteris). Suomijos liau
dies demokratų partija (sujungta komu
nistų ir kairiųjų socialistų partija) atsisa
kė dalyvauti pasiūlytoje trijų partijų koa
licinėje vyriausybėje.

Fagerholmas, kuriam prezidentas pavedė 
sudaryti vyriausybę, veda derybas su agra- 
rų partija, kad būtų sudaryta dviejų parti
jų koalicinė vyriausybė. Jeigu Fagerhol- 
mui ir tai nepasiseks, tada iš žymesniųjų 
socialdemokratų bus sudaryta „mažumos 
vyriausybė”, kuriai labai priešingi yra 
liaudies demokratai.

Manchesteris (Dena/AFP). Liberalų laik
raštis „Manchester Guardian” mano, kad 
perspektyvos Dunojaus laivininkystės kon
ferencijai, kuri įvyks Belgrade 1948 m. lie
pos mėn. 30 d., toli gražu nėra puikios. 
Sovietų Sąjunga, sako laikraštis, vargiai 
sutiks pripažinti laisvos laivininkystės prin
cipą visame Dunojaus baseine. Bet jeigu 
Sovietų Sąjunga sutiko dalyvauti Belgrado 
konferencijoj, tai reikia manyti, ji yra su
interesuota kompromisiniu- sprendimu.

Sprausminiai naikintuvai Prancūzijai
Paryžius (Dęna). Kaip INS korespon

dentas Smithas patyrė Prancūzijos gerai 
informuotuose sluogsniuose, D. Britanija 
pareiškė sutinkanti teikti Prancūzijai žy-‘ 
mesnį skaičių sprausminių naikintuvų. Ko-

teiks 
yra

Pran- 
karinė

kį skaičių lėktuvų D. Britanija 
cūzijai, nėra žinoma, nes tai 
paslaptis. Tačiau manoma, kad pirmoje tei
kimo fazėje bus perleista Prancūzijai 60 
lėktuvų.

Ta priemonė yra gan reikšminga Vaka
rų Europos unijos gynimosi koncepcijoje1 
Prancūzijos krašto apsaugos ministerija 
jau kuris laibas dėjo pastangų gauti iš D. 
Britanijos sprausminių naikintuvų, kadangi 
Prancūzija praktiškai visai’ neturi moder
niškų lėktuvų naikintuvų.

Didžiausia kliūtis, trukdžiusi tą prancū
zų ir britų transakciją, buvo atsilyginimo 
klausimas. Tačiau britų vyriausybė dabar 
lėktuvus teikia, atsilyginimo klausimą ati
dėjusi ateičiai.Socialdemokratų vyriausybė Suomijoje

Helsinkis (Dena/AFP). Suomijos parla
mento socialdemokratų frakcijos vadas K. 
Fagerholmas, kuriam prezidentas Paasiki- 
vis pavedė sudaryti Suomijos vyriausybę, 
po ilgesnio pasitarimo su prezidentu, pa
reiškė, kad netrukus jis paskelbs vyriausy
bės sudėtį, sudarytą iš socialdemokratų 
partijos atstovų.

Liaudies demokratai (komunistai) Fager- 
holmo siūlymus įeiti į vyriausybę atmetė, 
nes jiems nebuvo atiduodama vidaus rei
kalų ministerija. Jie reikalauja ateinantį 
pirmadienį sušaukti tautihį susirinkimą.

Titas vadovaus ir toliau

Iteiltšmingas susitarimas
Lietuvos vadavimo akcijoje

Vėl nori saukti Europos kongresą
Londonas (Dena/Reuteris). Tarptautinis 

Jungtinės Europos sąjūdžio komitetas, ku
ris š. m. gegužės mėn. Haagoje sušaukė 
Paneuropos kongresą, pareiškė sutinkąs 
tukviesti Europos susirinkimą, jeigu atitin
kamos vyriausybės ir parlamentai nesiimtų 
to padaryti.
, Tas siūlymas padarytas ryšium su pen
kių valstybių konferencija Haagoje,- kurio
je prancūzų užsienio reikalų ministeris Bi
dault pasiūlė sušaukti Europos susirinkimą. 
Britų užsienio reiklų ministeris Bevinas ir 
jo belgų kolega Spaakas pasiūlė, kad tos 
iniciatyvos imtųsi nepriklausomos organi
zacijos.

Belgradas (Dena). Jugoslavijos KP kon
gresas ketvirtadienį išrinko centrinį parti
jos komitetą, kuriam ir toliau vadovaus 
maršalas Titas. Naujasis komitetas bus iš 
62 dalyvių: 28 darbininkų, 2 ūkininkų ir 33 
intelektualų.

Pasak BBC, kongresas nutarė kominfor
mo nutarimą dėl Jugoslavijos KP atskyri
mo nepripažinti.

Jugoslavija ištikima Sovietų Sąjungai
Belgradas (Dena/AFP). Jugoslavijos už

sienio reikalų ministerijos valstybės sekre
torius Dr. Bebleris KP penktajame kongre
se, skaitydamas referatą užsienio politikos 
klausimais, pareiškė, kad Jugoslavijos 
draugiškumo paktas su Sovietų Sąjunga 
sudaro Jugoslavijos užsienio politikos pa
grindą. Sovietų Sąjunga visada rėmė Ju
goslaviją Vokietijos klausimu ir Jungtinė
se Tautose. Jugoslavija yra paskutinė Eu
ropos valstybė ir paskutinė liaudies demo
kratija, kuri iš JAV tik dabar atgavo savo 
auksą.

Bebleris savo pranešimą baigia pastaba, 
kad niekas neprives prie to, kad Jugosla
vija išduotų Sovietų Sąjungą ir kitas liau
dies demokratijas.

„Buržuazinis nacionalizmas 
kauke”

Sofija (Dena). Bulgarijos 
ganas „Robotnicesko Delo”
nį, antrašte „Smulkus buržuazinis naciona
lizmas po komunizmo kauke”, kuris pasi
sako dėl Belgrade įvykusio 
KP 
šus 
šia 
tui
asmenims, o taip pat netrūko kitų kraštų 
komunistų partijų, kominformo ir liaudies 
demokratijų kritikos.

Iš tikrųjų po Jugoslavijos KP kongreso 
kauke pasaulis pamatė smulkios buržuazijos 
nacionalistinės psichozės manifestaciją.

po komunizmo

komunistų pr
idėjo straips-

Jugoslavijos 
kongreso. Tas kongresas nebuvo pana- 
į KP kongresą. Jo programą daugiau- 
sudarė pagyrimai ir komplimentai Ti- 
ir kitiems vadovaujantiems Joguslavijos

ELTOS KOMUNIKATAS
ELTA įgaliota pranešti:
Įvykusiame reikšmingame pasitari

me tarp vadovaujančių organų išsi
aiškinti buvę neaiškumai, pasiektas 
tas visiškas susipratimas ir nustaty
tas akcijos vieningumas.

Ligšiolinėms Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto pastangoms 
rastas visiškas pritarimas. Tolimesnei 
veiklai užsienyje Lietuvos vardu jam 
panaujinti Krašto įgaliojimai ir tik 
jam pripažįstama teisė kalbėti kovo
jančios tautos vardu.

Šiandieną mes su neslepiamu pasitenkini
mu skelbiame ypatingą ELTOS komunika
tą apie pasiektą vieningą susitarimą Lie
tuvos išlaisvinimo akcijoje.

Trumpas komunikatas skelbia, kad'šio
mis dienomis įvyko reikšmingi pasitarimai 
tarp vadovaujančių organų, kurie baigėsi 
visišku susitarimu ir vieningos valios pareiš
kimu kovoje dėl Lietuvos laisvės ir vado
vaujančių organų vieningos akcijos vedimo 
užsienyje. Tuo būdu, pasibaigė pirmasis 
išlaisvinimo kovos etapas, kuriame buvo 
pasireiškę tam tikri gal ir Jie iš blogos 
valios kilę lygiagretumai ir prasidėjo nau-

jasis kovos etapas,’paženklintas visišku su
tarimu ir vieningu vadovaujančių orgahų 
nusistatymu vesti laisvės kovą iki sėkmin
go galo — Lietuvos laisvės!

Sis reikšmingas susitarimas, savaime su
prantama, tiek kovojančio Krašto, tiek vi
sų lietuvių išeivijoje ir tremtyje, bus su
tiktas su džiaugsmu ir jo pasėkoje, turės 
kilti tikroji jėgų konsolidacija mūsų iš
laisvinimo akcijoje. Šiuo metu, kada Lie
tuva jau 8 metus neša svetimųjų jungą ir 
vyksta negirdėtas gyvosios tautos naikini
mas, šis susitarimas įgauna dar didesnės 
ir net istorinės reikšmės, nes kovojanti 
tauta ir išiblaškę po likusį pasaulį lietuviai 
pirmą kartą susijungia ne tik mintimis, bet 
realia veikla efektingesnei kovai. Jis taip 
pat įpareigoja kiekvieną, kur jis būtų ir 
kokį darbą dirbtų, be pažiūrų skirtumų, 
aukoti visas jėgas Lietuvos laisvės kovai. 
Ypačiai šis- įpareigojimas įsidėmėtinas 
mums, tremtiniams, kurie jau 4 metus bū
dami atitrūkę nuo tautos kamieno, ten vy
raujančių nuotaikų bei negirdėjų pasiauko
jimo ir skaisčiausių tėvynės meilės pa- * 
vyzdžių — kartais buvome paskendę kas
dieninių rūpesčių jūroje ir įsivėlę į ne vi
sai sveiką trynimąsi pažiūrų pasiskirstymo 
pagrindu. '

Tvirtai tikime, kad mūsų šventos kovos 
reikalas, jei jis bus tęsiamas su visu nuo
širdumu ir nepalaužiamu ryžtingumu, ne
abejotinai atneš mūsų tautai laisvės dienas.

1
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Stalinas mano, kad aš zuvau
Nesuvaldomi neklaužados

ft puikiai kalbėjo vokiškai apie gražų 
gyvenimą prieš karą — daugiausia apie 
muziką ir teatrą. Ji galvojo, kad tie laikai 
jau niekuomet nebegrįšią, bet kad ji vi
suomet su džiaugsmu atsiminsianti juos 
Atrodė, kad ji yra susitaikiusi su dabarti
niu savo likimu, prisitaikiusi netgi prie 
Ivanovo, kuris, Ipup ji pareiškė, valdo pre
kių sandėli, pilną kail’ų,. šilkų, vaistų, li
goninių reikmenų ir likerių. Jis esąs įpra
tus saulei leidžiantis reguliariai nusigerti 
iki sąmonės netekimo. Vėliau aš išgirdau, 
kad ji nuo Ivanovo pabėgo ir grįžo į sa
vo gimtąjį kaimą.

Tą vakarą buvo orą aliarmas. Viduryje 
jo į mūsų kambarį (puolė sena moteris 
verkdama ir pranešė, kad rusų kareivių 
gauja įsiveržusi į jos butą vienu aukštu že
miau ir dabar ten viaką plėšianti. Paveik
ta* šios Ivanovo gražuolės ir, be .abejo, 
Ivanovo vengriškojo likerio, aš nuskubėjau 
laiptais žemyn su revolveriu ’-”»koje ir 
įsakiau kareiviams palikti tuos ryšulius, ku
riuos jie jau buvo pasirengę išsinešti, ir 
paleisti moterį, kurią jie bandė išsitempti 
į gatvę. Kareiviai visai nekreipė dėmesio į 
mano žodžius ir ginklą, ypač kai vienas jų 
nusikabino nuo peties automatinį šautuvą. 
Bet laimė dar prieš prasidedant susišaudy
mui atvyko keletas kapitono Ivanovo vyrų,
kitu gi atveju gal' aš dabar nebūčiau Jungt. 
Valstybėse ir nepasakočiau' čia šių savo 
išgyvenimų. Kitą dieną aš -galėjau atsily
ginti Ivanovui ir jo vyrams už jų gerumą, 
paaiškindamas jiems apie didelę keleto sve
timo* nežinomos valiutos pundelių vertę, 
kuriuos jie jau buvo pasirengę sudeginti su 
šiukšlėmis. Tie pundeliai buvo JAV bank
notai. Vėliau aš pats išleidau jų keletą 
Paryžiaus restoranuose, kur jų yertė bu
vo labai gerai žinoma.

Tačiau ne visą laiką taip jau blogai bu
vo Budapejte. Prieš man iš jo išvykstant 
ten jau buvo grąžinta šiokia tokia tvarka 
ir net kino teatrai buvo atidaryti. Vienas 
jų, tie*a, neilgą laiką išbuvo atviras. Jam 
teko nelaimė demonstruoti Teherano kon
ferencijos kino apžvalgą. Viena scena kaip 
tik rodė, kaip Stalinas prieina prie minis- 
terio pirmininko Churchillio ir uždeda jam 
ant peties ranką. Šiuo momentu vienas iš 
žiūrovų suriko žodžius, kurie nuaidėjo per 
visus Balkanus: „Atiduok laikrodį!” Sean
sas tuojau buvo nutrauktas, ir kiekvienas 
kine buvęs žmogus buvo nubaustas, teo
riškai, gai būt, ir teisingai, nes visa publi
ka kvatojo.

TRUMPOS ŽIMOS l
AUSTRALIJA

. Atvykęs i Londoną, Australijos užsienio 
reikalų miinsteris 'Evattas pareiškė, kad lio 
meto tarptautiniam Įtempimui esant Austra
lija stovės tvirtai šalia D. Britanijos. Evat- 
tas turės pasikalbėjimus su Attlee, Bevinu 
ir kitais. (D/R).

D. BRITANIJA
■■ . . .........

Britų aviacijos ministerija pranešė, kad 
2400 aviatorių, kurie rugpjūčio ir rugsėjo 
mėnesiai* turėjo būti iš tarnyboj atleisti, 
dar turės palikti tarnyboje neapibrėžtą lai
ką. (D/R).

Britų įstaigos nedavė leidimo Italijos KP 
organo „Unitą” specialiam korespondentui 
atvažiuoti į D. Britaniją pasaulinės olim
piados metui. (D/R).

Britų užsienio reikalų ministerijos infor
matorius žemuosiuose rūmuose pareiškė, 
kad D. Britanija nutarė kitiems kraštams 
nebeišduoti daugiau jokių karo nusikaltė
lių- (D).
z GRAIKIJA

Oficialūs sluogsniai pareiškė, kad graikų 
vvtiausybė nieko nežino apie 500 to Jugo
slavijos kviečių, kuriuos esą paaukojęs 
maršalas Titas. Ankstyvesniuose praneši
muose t* tariama Tito auka buvo aiškina
ma Kaip Jugoslavijos politikos pasikeitimas 
Graikijos atžvilgiu. (D/R).

Graikijos karalius Povilas vienam 
„New York Times” korespondentui išdės
tė siūlvmą, pagal kurį Kipro sala turėtų 
būti atiduota Graikijai, o už tai Graikija 
D. Britanijai ir JAV leistu Kretos saloje 
įrengti »tramos taškus. (D/R).

Graikijoje sukilėliai desperatiškai ginasi. 
Liūtys ir audros trukdo graikų armijos 
veiksmu* Konicos fronte. Abi pusės turi 
didelių nuostolių. (D/R).

Janinoje graikų karinis teismas nuteisė 
mirti 5 komunistus. Jie buvo kaltinami rė
mę sukilėlius. (D/AFP).

Tarp New Yorko ir Barcelonos spalių 
mėnesi prasidės reguliarus oro susisieki
mas (D/R).

11 ALIJ A

Italijos kairiųjų socialistų vadas Nennis 
(Įvyko į Prahą, kur jis matysis su Čeko
slovakijos prezidentu Gottwaldu. (D/AFP).

Italijos katalikišku profesinių sąjungųat- 
sto-ai pasitraukė iš CGIL bendrųjų Italijos 
profesinių s»iungu vykdomojo komiteto, 
fur>« yra komunistų dominuojamas. (D/R).

italuos mi*eto Pan Benedotto del Tron
ic viceb,,nn:»,r?s buvo suimtas už tai, kad 
rySium su atentatu prieš Togliattj, organi
zavo kraite perversmą. (D/^p]Xp0N1JA

Japonijos miestą Fukuy ištiko potvynis. 
two 63 asmenys Ir 68 buvo sužeisti. Prieš

Vieno sovietu pulkininko pasakojimas

Armija be spaudo...

Greitai aš persikėliau į Vieną, kur su
laukiau karo galo. Tris dienas iškilmingai 
atšventęs pergalę ir po to turėjęs, paly
ginti, ilgoką poilsį, aš su mažu savo įgu
los būreliu nuvykau į JAV armijos štabą 
paprašyti leidimo aplankyti JAV armijos 
okupuotą zoną. Mano uždavinys buvo ap
žiūrėti JAV armijos užimtus aerodromus. 
Amerikiečių generolas greitai man davė 
raštelį, kuris, kaip jis pareiškė, įgalins 
mane ir mano kareivius pereiti JAV zonos 
sieną. Tačiau mano draugai, apžiūrėję tą 
raštelį, pareiškė, kad jis niekam netinkąs, 
nes jame nėra antspaudo. Jie net spėliojo, 
kad tai gali būti kokie nors spąstai, nes 
jau tuomet mes savo .vyriausybės buvom 
įspėti laukti amerikiečių išdavystės. Kai aš 
tą raštelį nunešiau atgal generolui, jis pa
reiškė, kad jis neturįs jokio spaudo ir iš 
tikrųjų, kaip aš vėliau patyriau, nė vie
nas amerikiečių armijos karininkas neturi 
spaudo, net pats gen. Clarkas. Tai mane ir 
mano draugus nepaprastai nustebino, o 
ypač, kai mums vykstant į JAV zoną ame
rikiečių sargybiniai tik trumpaf pažvelgė 
į raštelį ir pamojo mums vykti. Kai aš apie 
tai vėliau papasakojau savo Vadui, jis pa
reiškė:

— Mano Dieve, neturi spaudo! Be spau
do rusų armija per tris dienas iširtų!

III.

Ekspansijos 'planai

Kremlius vėl rengia karą prieš Vakarus, 
kad panardintų pasaulį revoliucijos bango
se. Atmetęs viltį, kad revoliucija ten spon
taniškai iškils, jis yra nutaręs, jog yra 
atėjęs metas įvykdyti ją agresyvia jėga. 
Nors ir labai aš bijau šio konflikto ir esu 
tikras, kad rusų tauta jo taip pat bijo, bet 
faktai, kuriuos aš žinau, neleidžia Krem
liui daryti kitokią išvadą. Jau prieš praė
jusio karo pabaigą man paaiškėjo, kai aš 
dar tebebuvau raud. armijos karininkas, 
kad Kremlius pirmiausiai planuoja į savo 
kontrolę paimti Rytų Europą ir Balkanus, 
o po to likusią Vakarų Europą, panaudo
jant tam reikalui diplomatines priemones 
ir inspiruotas revoliucijas, kur tai' būtų 
galima, o kur reikės v— ir jėgą. Spėlioji
mai, kad, esą, tokiai politikai priešinęsi kai 
kurie politbiuro nariai, yra tik nonsensas. 
Stalinas pats daro visus Svarbiausius So
vietų vyriausybės sprendimus. Politbiuro 
nariai tėra tik „pėstininkai” jo šachmatų 
lentoje ir jis stumdo juos pagalsavo norų, 
iškišdamas priešakio vieną, po to kitą, bet 

vieną mėnesį tą apylinkę ištiko žemės dre
bėjimas, kurio metu žuvo 3000 žmonių. 
250.000 žmonių, per žemės drebėjimą nete
kę pastogės, dabar neteko ir laikinos prie
glaudos. (D/R).

J. A. VALSTYBĖS

Prezidentas Trumanas išleido potvarkį, 
kad JAV kariuomenėje nebūtų daroma jo
kių rasinių skirtumų. (D/INS).

JAV. lėktuvnešis „Sicily” su 57 spraus- 
miniais naikintuvais įplaukė į Llyde (Ško
tijoje). Tie sprausminiai lėktuvai paskirt! 
stacionuoti Vokietijoje. (D/R).

Viena JAV supertvirtovė. kuri dalyvavo 
skridime aplink žemė, rutulį, pakilusi Ade
no aerodrome, nukrito i jūrą. Vienas įgu
los narys išsigelbėjo; kiti, manoma bus 
žuvę. (D/INS).

KINIJA

Sausio provincijoje, netoli Tajuano mies
to, tarp komunistų ir vyriausybės dalinių 
įvyko mūšis, kuriame komunistai, neteko 
per 2000 žuvusių ir sužeistų. (D/R).

Pagal pranešimus iš Čangčuno, kuris da
bar yra valdomas komunistų, per kelias 
pastarąsias savaites badu mirė 500 žmonių. 
Tame mieste ryžių kaina yra 200 kartų di
desnė, negu Šanchajuje. (D/INS).

OLANDIJA
Olandijos sostinė šią savaitę šventė savo 

sostinės 700 metų sukaktuves. Visos gatvės 
buvo papuoštos paveikslais, vėliavomis, gė
lėmis (r vainikais. Mieste organizuota daug 
koncertų ir kitų įvairių pramogų. (D/R).

PRANCŪZIJA

Longwyje, kur turėjo įvykti Prancūzijos 
tautinės unijoj susirinkimas (gaullistų) ir 
turėjo kalbėti generalinis sekretorius pa- 
lewskis, komunistai padarė sąmišį ir susi
rinkimą išvaikė. Daug žmonių buvo su
žeista. (D/R).

VENGRIJA
Vengrija pasirašė su Argentina sutartį 

kuria atgaivinami tarp abiejų valstybių 
normalūs diplomatiniai santykiai. (D/AFP)

VOKIETIJA

Nežinomi asmenys nakfj if. VII. 23 į 24 dieną 
norėjo nuleisti nuo bėgių iš Briuselio į 
Kblną einantį šiaurės ekspresą. Tarnauto
jams pasisekė laiku pastebėti tam tikrą 
50 cm. ilgio geležies gabalą, padėtą ant 
bėgių. (D). ....

Bizonos vyriausios geležinkelių direkcijos 
valdytojas pareiškė, kad per metus . laiko 
įvedus nauja valiutą, bizonos geležinkeliai 
turės 650 milijonų DM nuostolių. Manoma 
gelbėtis žymiai mažinant personalo skaičių. 
' Nuo rugpjūčio 1 d. bizonoie rūkalų ra
cionas bus padvigubintas: vyrai gaus per 
mėnesį 80 cigarečių, moterys — 40 ciga
rečių. (D), 

visuomet rūpestingai žiūrėdamas ir veng
damas, kad nė vienas jų nepasidarytų per 
daug įtakingas ir netaptų konkurentu jo 
paties galybei. 

t

Eventuali kova dėl valdžios

'Geriausia pasaulio viltis išvengti karosu 
Rusija, man rodos, yra ankstyva Stalino 
mirtis. Daugiau negu galimas dalykas, kad 
generalisimas mirs per ateinančius penke
rius metus, o toks laikotarpis Sov. Sąjun
gai yra reikalingas pasirengti dideliam ka
rui. Stalinas serga širdies liga, kuri vis 
rimčiau progresuoja ir verčia jį vis dau
giau laiko praleisti jo Kaukazo kurorte. 
Tas pilotas, kuris vežė lėktuvu Staliną į 
Teherano konferenciją, yra mano pažįsta
mas. Jis pasakojo man, kad jis tris kartus 
pakeliui buvęs priverstas Nusileisti, nes jo 
aukštojo keleivio širdis negalėjusi pakęsti 
aukštumų įtakos. Bet Stalino nebuvimas 
Maskvoje nereiškia, kad jis iš savo rankų 
išleidžia vadžias ir visą vyriausybės prie
žiūrą, jis atlieka tai telefonu. Dėl Šios prie
žasties niekas negalės automątiškai pasi
daryti jo įpėdinis. Kils kova dėl valdžios 
tarp Ždanovo, Malenkovo, Berijos ir Bul- 
ganino. Kol galingieji Sovietų Sąjungos ly
deriai bus įsivėlę i šia kovą, pasaulis ga
lės kurį laiką atsikvėpti, kad pažvelgtų į 
tą šachmatų žaidimą, kuris vyks Maskvoje.

Militarizuotos diplomatijos dvikove dėl Berlyno
Potsdamo sutarties 3 mt sukakties minė

jimas ginklų žvanginimu
Potsdamo sutarties „išmintis” pagaliau 

atsirūgsta lygiai po 3 „taikos” metų. To 
šiurpulingo atsirūgimo kaltumą šiandien 
junta ne tik nugalėtos Vokietijos gyvento
jai su visais tremtiniais jos zonose, bet ir 
visa Vakarų Europa su britų imperija ir 
tolimoji Amerika. Visa žmonija su dideliu 
nerimu seka tos Potsdamo 1 tragikomedijos 
raidą bei įtampą bolševikų apsuptoje Ber
lyno arenoje. - _

„Draugiški rytų ir vakarų santykiai”
Buvusi vokiečių sostinė buvo ne tik nu

galėta, bet dar ir suskaldyta j 4 dalis. Pa
siryžus paskelbti Berlyną būsimos sovieti
nės Vokietijos sostine ir turėdama ilgame
čio nepuolimo sutartis su Britanija ir Pran
cūzija, Rusija tuo tarpu laikosi bent šių 
sutarčių — ginklais nepuola anglų ir pran
cūzų — Berlyne! Tačiau ji stengiasi juos 
su amerikonais išstumti iš to „svetimo” 
miesto. Griežtų geležinių sienų mėgėja Ru
sija nori kartą ant visados panaikinti bet 
kokius „danciginius” koridorius, kuriuos 
keistoji diplomatija nutiesė per užleistą ru
sams zoną. - į'

Rusai nemėgsta įnamių kitose Berlyno zo
nose. Tie Įnamiai savo zonose Berlyne, 
faetgi kartu ir didžiausioje sovietų zonoje, 
nemėgsta rusų.

Karo lėktuvai daugiau įtikina kaip notos
Potsdamo sutarčiai paremti ir priversti 

ab'em pusėms laikytis, amerikonai ir ang
lai naudoja įvairias priemones. Siuntinėja 
diplomatines notas rusams. Tačiau (keis
čiausias ir įdom'ausias reiškinys) tas no
tas lydi ne diplomatiniai „taikos balan
džiai”, bet karinis1 lėktuvai. Mat, 20. am
žiaus vidury frakuoti diplomatai nebe
įstengia prižiūrėti tarptautinių sutarčių 
vykdymo. Tų sutarčių sargais tampa karo 
lėktuvai. Geležinės sienos sUttežtų Berly
no zonų gyventojams maistą vežioja ne ci
viliniai, bet kariniai jAv ir Br. transporto 
lėktuvai. Rytų ir Vid. Europą skaudžiai 
apvylusi JAV vyriausybė (gal per vėlai) 
yra paskyrusi generolą savo užsienio rei
kalų ministerijos priešaky, o antrą gene
rolą apvilkus! ambasadoriaus fraku- Mas
kvoje.

Tiems visiems militarizuotos diplomati
jos veiksmams suderinti Dėdė Samas lie
pos 17—19 d. nutūpdė Anglijos sagoje 60 
didžiųjų skraidančiųjų tvirtovių — B — 29. 
Potsdamo sutartie? 3 mt. sukaktį Dėdė Sa
mas paminėjo savo jėgos rodymu. Tokių ir 
kitokių savo lėktuvų jis dar anksčiau buvo 
pasiuntęs Į įvairias Eurojzos dalis.

Gautomis žiniomis, net sovietų vadai 
pripažįsta, kad tų lėktuvų atsiuntimas į 
Angliją yra žymiai reikšmingesnis, negu 
visos vakarų valstybių notos. „Negramot- 
nas" sovietinis mužikas jau 30 metų rodo, 
kad jis „nemoka” skaityti ... kad ir 
notų, jis moka tik skaičiuoti lėktuvus, 
tankus ir karo laivus. Rašto nemokėdamas, 
ji* betgi gerai supranta tokių ginklų 
„kalbą”. Tad, turėdami santykių ir rei
kalų su tokiu „beraščiu” milžinu, civili
zuoti vakarai turi vartoti tokią kalbą, 
kokią jis geriausiai supranta.

Taigi, galingoji ir erzinti mėgstanti 
Maskva pamatė, kad vakaru demokratija

Vienas ar kitas būtų Stalino įpėdinis — 
mano nuomone, juo bus Malenkovas — 
neatrodo, kad jis atsisakys Stalino planų į 
begalinę sovietų ekspansiją. Po trisdešimt 
metų pastangų padaryti Sovietų Rusiją at
sparia nuo galimų užpuolimų, Kremlius da
bar nutarė pats imtis ofenzyvos prieš Va
karus. Juk jam reikia pagalbos iš progre
syvių Vakarų tautų, ypač iš Jungtinių 
Valstybių, Rusijos pramonės įmonėms mo
dernizuoti, bet jis nori, kad ta pagalba 
ateitų iš jam simpatiškų komunistinių vy
riausybių, bet ne iš • kapitalistinių. Todėl 
jis ir bando bei bandys vakarų vyriausybes 
priversti pasirinkti komunistinį kelią. Kad 
ir kas būtų Stalino įpėdinis, jis vis’’•tiek 
bus priverstas laikytis šios linijos, kurios 
dabar laikosi Stalinas. Bet kuris vyras, ku
ris bus pakankamai pajėgus paimti į savo 
rankas vadžias, kai Stalinas jas iš savo 
rankų išleis, negalės, kaip dabar Stalinas 
negali, tikėti, kad Vakarai su džiaugsmu 
padės ‘ atstatyti ir moderninti taikingą Ru
siją. Juk kiekvienas vyras, kuris tik Sov. 
Sąjungoje įgyja galią ir įtaką, per prie
vartą tampa nesveikai (taringas: jis pasi
daro nepaprastai nepasitikįs užsieniu, ru
sų tauta ir net savo artimaisiais bei drau
gais. Mat, jis jau perdaug ilgai yra gyve
nęs nuolatinėje išdavimo bei nužudymo bai
mėje, kad savo krašto užsienio politiką 
grįstų pasitikėjimu kuria nors tauta arba 
tautų sąjungomis. Komunistų vadų nepasi
tikėjimas Vakarais, kad ir koks jis būtų 
nepagrįstas, yra labai realus. Mano nuo
mone, nėra vaistų, kurie per trumpesnį 
laiką šią ligą išgydytų.

Ražo kap. PETRAS JURGELA " 
tokiu žingsniu nuėjo toliau negu „politišku 
blefu” ir rodo nesitikėto griežtumo ženklą.

Politinė Berlyno bala
Visiems krinta į akį faktas, kad minėti 

„taikos paukščiai” iš Amerikos atskrido į 
Angliją tokią dieną, kai lygiai prieš 3 mt. 
ir kaip tik prieš atominės bombos amžiaus 
pradžią Potsdame buvo suvažiavę Prez. 
Trumanas, premjeras Churchillis ir mar
šalas Stalinas. Šių trijų vyrų suvyniota su
tartis patiekė lazdą „taikai paremti”. Šian
dien vienu tos lazdos galu Kremlius smogė 
teistai demokratijai į kaktą. Supykę demo
kratijos šulai, jau su guzu kaktoje, imasi 
antro tos lazdos galo. z

Visi seka, ką jie darys ir kas iš to viso 
išeis: ar vakarai privers sovietus laikytis 
ios keistos sutarties ir ar vakarų atstovai, 
kantrybės netekę ir gal bijodami šaudymo, 
išbris iš tos Berlyno (balos, kurią jie patys 
sukūrė Potsdamo konferencijoje? z

Bijoma klaidos šaltajame kare
JAV vyriausybės sluogsniai mino, kad 

šitokioje būklėje galima tikėtis vieno kito 
mirties incidento „oro koridoriuose” ties 
Berlynu, juo labiau, rusams paskelbus, kad 
jie vykdys „mokomuosius skraidymus” ir 
„šaudymo pratimus” skersai tu oro korido
rių.

Vienas aukštas JAV pareigūnas pareiškė, 
kad rusai, matyti, visai klaidingai įvertina 
vak. valstybių pasiryžimą pasilikti Berlyne. 
Jei tai tiesa, tai tat parodo tuščias diplo
matines amerikonų anglų prancūzų pastan
gas įtikinti Kremlių dėl berlyniškės jų po
litikos griežtumo.

Nuo pr. karo pabaigos JAV diplomatai 
ir karo vadai buvo įsitikinę, kad naujam 
susirėmimui (su Rusija) pradžią gali duoti 
vienos ar antros šalies „klaida šaltajame 
kare”. Visi juto, kad bet kokia klaida gali 
būti pavojingiausia opiausiuose punktuose 
— Berlyne, Vienoje ir Trieste.
Dvi teorijos JAV vyriausybės sluogsniuose

Kiek čia girdėti, JAV vyriausybės sluogs
niai turi dvi teorijas.

Pagal vieną teoriją, politikos vairuotojų 
labiausiai svarstomą, rusus į „neajagalvo- 
tus” veiksmus gali pastumti didelė jų pa
čių baimė, kad jie praranda pamatą Rytų 
Europoje ir dėl to, atsipeikėjimui, trokšta 
kokio nors įspūdingo triumfo. Net ir ofi
cialus laikraštis sovietų zonoje tikino vo
kiečius, kad, girdi, Amerika nekovos dėl 
vieno miesto — Berlyno. Bolševikai aiški
nasi, kad vakarai nerizikuos karu blokadai 
pralaužti, nes „kapitalisty bojutsa Rossiji i 
našych sojuznikov” Dabar pasirodo, kad 
tokios bolševikiškos galvosenos klaida gali 
būti lemiama. Jei tolimesni sovietiški elge
siai reikalaus, tai amerikonai ir anglai pa
siryžę siųsti naikintuvus savo trahsporto 
lėktuvams lydėti.

Antroji teorija JAV vyriausybės sluogs- 
niuose laikoma galimumu, kad rusai .gali 
tikrai norėti karo. Tokį raudonųjų norą 
gali stiprinti jų įsitikinimas greit šluoti 
Europą dar šiemet iki JAV ginklavimasis 
nepadarė didelės pažangos ir iki Vakaru 
Europa dar neatgavo savo ekonominės ir 
kasinės jėgos.
Jėgas rodant siūlyta tirti, ar rns’.l tikrai 

nori karo
P. Vokietijoj Ir Anglijoj jau yra stipri 

orinė IAV sunkiųjų bombonešių armada,

Rusų tauta ■ nesupranta, kad jos vada 
bijo Vakarų ypač Jungtinių Valstybių, ai 
pagaliau nepritaria paskutiniu metų tau 
suintensyvintai antiamerikoniškai propa
gandai, pradėtai jau po karo. Aš nežinau, 
kaip bus efektyvi ši. propagandos kampa
nija. Tačiau kiekviena tokia kampanija iš 
dalies susilaukia tam tikro pasisekimo, ka
dangi dažnai kartojamas melas, griežčiau
siai nuslepiant tiesą, vis dėlto pagaliau 
suranda šiek tiek tokių, kurie juo tiki. O 
Sovietų Sąjungoje vyriausybė kontroliuoja 
kiekvieną žodį, viešai pasakytą ar parašytą. 
Tačiau ne visa rusų tauta patiki ir pačiais 
dinamiškiausiais melais. Mokyti rusai ge
rai žino, kad vyriausybė turi nuolat juose 
skleisti svetimos agresijos baimę, kad tuo 
būdu pateisintų tuos nuolatinius penkmečių 
planus, kurie laiko gyventojus badavimo 
dietoj, neduoda jiems padoresnių butų ir 
atima iš jų pačius reikalinguosius reikme
nis, kaip drabužius, kad didžiausią krašto 
resursų dalį galėtų mesti į karo pramonę. 
Daugelis jų gali įtarti, kad karas, kurį 
Kremlius rengia', nebus defenzyvinis. Bet 
tokie ■ įtarimai galutiniam rezultatui neturi 
reikšmės. Rusų tauta šiuo reikalu negali 
tarti savo žodžio. Ir rusams nebus kito pa
sirinkimo, kaip tik vėl kovoti, jei jiems tai 
bus įsakyta. Mano nuomone, jie gerai ko
vos net dėl reikalo, kuriuo jie netiki. Ru
sai yra geri kareiviai, gal būt, ir dėl to, 
kad jiems karas nėra daug blogesnis už 
taikos meto gyvenimo sąlygas Sovietų Są
jungoje. ■< (B. d.) 

neskaitant pačių britų jėgos. Be to, spau
dos atstovų paklaustas, kaip amerikonai at
silieptų, raudonžaigždžiams lėktuvams pra
dėjus Švysčiotis ar šaudyti į orinius JAV 
maisto lėktuvus, aviacijos tarėjas prie gen. 
Clayaus gen. majoras W. Hallas atsakė: 
„Miunchene mes turime geriausią pasauly 
naikintuvų grupę”.

Pasitaręs su gen. Clayum, buvęs JAV 
strateginės tarnybos (OSS) viršininkas gen. 
W. Donovanas liepos 17 d. dar toliau 
nuėjo ir pareiškė, ,kad. Berlyno krizėje 
Amerika turėtų rizikuoti karu su Rusija.

Sis generolas, daug patyręs ilgametėje 
savo karinės žvalgybos tarnyboje ir žinąs 
daug Rusijos paslapčių ir tikresnę būklę 
už geležinės sienos, pasakė: „Sovietai daro 
tai, kę žadėjo daryti — sugriauti Europos 
atstatymo pastangas, ir ko viešai nežadėjo, 
betgi trokšta daryti — išvyti mus iš Eųro- 
jx>s. Tai nėra kova prieš naująją valiutą. 
Mes mėginom derėtis ir buvom įspirti' į 
dantis. Mes mėginom nusileisti, bet jie mė
gino laikyti mus klūpant ant kelių. Tvirta 
gen. Clayaus elgsena prieš rusų „bado blo
kadą” jAV-bės pirintį kartą ėmėsi iniciaty
vos ir turėtų remti j). Mes turim tvirtai 
pasirodyti Berlyne, kur mes turim stiprią 
moralinę poziciją. Rusai didins spaudimą 
prieš mus, kai tik sustosim pailsėti, iki 
jie ' išstumtų mus iš Europos. Aš negaliu 
tikėt, kad rusai nori kovos iki jie gali pa
siekti tai, ko nori, kitomis priemonėmis”.

Gen. Donovanas tvirtina, kad jei rusai 
nori karo, tai geriau būtų tai patirti Ber
lyne ir dabar, negu paskiau ir 100 ar 1000 
km toliau nuo Berlyno/ Jis nemėgsta pava
dinimo „šaltasis karas”, nes šis karas yra 
„karštas kaip pragaras”.

Pavėluotas susipratimas

Pasak New Yorko DAILY NEWS, „visa 
ši parako statinės būklė palikp pėdsakus 
nuo Roosevelto pasidavimo išnaudojimui 
Jaltoje ir nuo sąjungininkų generolų bei 
valstybininkų naivumo 1945 m. birželio 
mėn., kai visoms rankoms nepavyko-gauti 
Stalino parašas bet kokiam tvirtam ir grei
tam susitarimui, kaip sutvarkyti Berlyno 
okupaciją”.

Abi šalys politinę savo kovą remia mili
tarizuota diplomatija ir lėktuvais. Bet lėk
tuvai gali atlėkti ir nulėkti, o diplomatai 
visada randa išeitį. Ją ras ir dabar. Katrai 
pusei ta išeitis bus garbinga ir katrai ne
garbinga — ateitis parodys.

Savo išvadose visuomet atsargus N. Y. 
TIMES liepos 18 d. ramino: „nežiūrint vie
šo abiejų pusių griežtumo, abi pusės mie
lai sutiktų garbingą išeitį. Nei pieną pusė 
nerodo tikrų ženklų rizikuoti karu. Ne
žiūrint įtampos vakarų sostinėse, jaučiama, 
kad išeitis bus surasta. Kokia išeitis — tai 
klausimas”.

Maskvos imperialistai, nors ir baisiai 
trokšta vieni šeimininkaut: Berlyne, tačiau 
vartoja dar tik „taikias” priemones. Nors 

; los priemonės sukelia didelį garsą visatjte 
pasauly, bet vis dėlto t’1 dar nėra šūvių 
garsai ar karo griaustiniai. Ir jei žemyno 
kariuomenė dar nenaudojama tam ginčui iš- 

i spręsti, tat tas 3. karas tikriausiai dar ne- 
' prasidės, bent šiemet.
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Moderniosios dramaturgijos puslapiuose Į A. Rūkas
Kai prieš desėtką metų Kauno dramos I bendralaikiams ieškoti dramos kompozi- 

teatre buvo pastatytas Eugenijaus O’Neillio cijoje dar daugiau naujų atradimų. Ir-šių 
veikalas „Marko milijonai”, daugelig mūsų I dienų modernieji dramos veikalai nebesi- 
jo nesupratome. Originali veikalo kompo- tenkina nuosaikiu gyvenimiškosios tikrovės 
zicija ir originalus pastatymo sprendimas eigos vaizdavimu, bet vėl prisimena dar 
nusistovėjusioje mūsų dramos teatro ruti- Šekspyro vartotas „užrašines dekoracijas”, 
noje buvo svetimi. Visi žavėjosi tik kai ku- leidžia savo veikėjams gyventi kelis šimt- 
rių aktorių (M. Mironaitė, H. Kačinskas) mečius, atidengia žiūrovui „užkulisio pas- 
vaidyba ir puikiomis didele kūrybos galia laptis”, sugrąžina j sceną žmones iš „ano 
padvelkusiomis A. Gudaičio dekoracijomis, pasaulio", net pradeda veiksmą ne „nuo gi- 
Apįe O’Neillį tuomet išgirdome, kad tai la- mimo”, bet „nuo mirties”.
bai ir labai didelis amerikonų dramaturgas, O’Neillio veikalams būdinga didžiulė 
pasiekęs pasaulinio garso. „Bet juk ir la- Į rimtis ir gilus psichologizmas, kuriuo jis 
bai dideli dramaturgai kartais parašo ne-I pagrindžia savo personažų gyvenimų sceno- 
didelius veikalus”, pusiau lūpų išdrįsdavo Į je. Daugelis j<!> dramų persunktas gilios 
pratarti skeptikai. Tik kai kurie teatralai, melancholijos ir vos apčiuopiamo, neaprėž- 
ypač pabuvoję Vakaruose, nuoširdžiai ža- to religijlgumo. Nors O’Neillis nepriklauso 
vėjosi tuo autoriumi. Sakysime, nors „Mar- Į jokios bažnyčios, bet ieško vidinio žmogų 
ko milijonų” statytojas ir neužkariavo žiū- ir gamtą valdančių jėgų sąryšio, ieško 
rovo, kitas režisierius vistiek nešiojosi su kenčiančiam žmogui vidinės ramybės.
to paties O’Neillio „Meile po guobomis”; Į O’Neillį galima pavadinti revoliucionie- 
ir šio veikalo premjeros nesulaukėme tik riumi, kovojančiu ne prieš socialinę san- 
todėl, kad jos pastatymas turėjęs „perbran- tvarką, ne prieš kokias nors politines ar 
giai kaštuoti”. etines teorijas, bet prieš visokeriopus varž-

Tuo tarpu Eugenijus O’Neillis buvo kaip tus, nes, jo nuomone, niekas negalįs nuro- 
ir pradininkas tos dramaturgijos,, kuriRyti i gėrį ar į blogį vedančio kelio. O’ 
šiandieną yra užkariavusi daugelio Vaka- Neillį vilioja svajonė, ilgesys, ieškojimas, 
rų Europos teatrų scenas, kurių pastaty- bet ne atradimas, tad ir jo visi veikalai 
maig žavisi jau ne vieni tik teatralai, bet I persunkti alkio. Sis revoliucionierius sie- 
ir eilinis Vakarų teatrų žiūrovas. loję, revoliucionierius kūryboje padarė re-

O’NeilIis pirmas iš dvidešimtojo amžiaus voliuciJ4 ir teatre- Jie nenorėjo teatro kon- 
dramaturgų išdrįso antikinę medžiagą at- Rencionalumams nusilenktų nenorėjo pas
kelti j mūsų dienas, sulaukęs visos eilės šio Ruotl rutinai ir išėjo nugalėtoju.
savo sėkmingo mėginimo pasekėjų, ypač I amerikonų dyamaturgas kūno vei- 
prancūzuose. Daugelie šių dienų dramatur- ai< atė)ę ■ Senąjį Pasaulį, užkariavo žiū- 

’ gų, Comeillio ar Racino pavyzdžiu, vėl rovą’ be abejo4iės. vr? Thomtonas W.lde- 
ėmė domėtis antikiniais siužetais, antiki- r,s “ ekspenmentinmkas, tradicinių dra- 
niais personažais, dar kartą patvirtindami, maturgijos nuostatų laužytojas, „nus.dė- 
kad meno veikalų tematikos grūdas amžinai I —-
yra tas pats, o kinta tik formalinis ir 
jinie momentai, pabrėždami dar ir 
amžiną tiesą, — kad žmogaus buities 
gikos versmė šimtams metų prabėgus 
likusi ta pati.

vėjusių vaidybos taisyklių” griovėjas, rea
listiškojo arba klasiškojo dramos meno 
priešininkas, visapusiškos, nevaržomos fan
tazijos laisvės scenoje šalininkas.

Vienas pačių populiariųjų Th. Wilderio 
veikalų, vaidintas ar vaidinamas beveik Vi

suose žymesniuosiuose vokiečių dramos 
teatruose, „Our Town” (vokišku pavadini
mu „Mūsų mažas miestas”) taip yra toli
mas konvencionaliesiems scenos reikalavi
mams, kad žiūrovą, pirmą kartą patekusį į 
tokį spektaklį, trenkte pritrenkia. Veikalas 
neturi jokios mums įprastine prasme fabu
los, kuri dramos kūriniui ligi šiol teikdavo 
veiksmo vystymąsi, augimą, lūžį, atomazgą 
ir kitus anksčiau geram dramos veikalui 
būtinus elementus. Net laikas ir vieta, ro
dos neišvengiami scenos veikale, autoriaus 
neaprėžti, kaip ir žmonės, kurių rašytojas 
pateikia tik charakterius, veikiančius ir kal
bančius diriguojant conferensier’ui, čia pat, 
prieš žiūrovo akis, prademonstruojančiam 
mažo miestelio kasdienio gyvenimo, meilės, 
vedybų ir mirties kroniką.

Originalus yra ir kitas Th Wilderio dra
mos veikalas — 
patekęs į vokiečių sceną 
pabėgome” pavadinimu, 
skleidsdamas Antrobų šeimos istoriją, 
tikrųjų 
nijos 
veikale 
yra gili 
esmės, tiesos beieškant, geresnį medžiaginį 
pasaulį bekuriant, pačiam besistengiant 
išaugti iš bendrųjų žmogiškųjų silpnybių. 
Th. Wilderis šiame veikale mums rod,o 
žmogų, vos išvengus) pražūties, nuolat be-

siblaškantį, statant], atsisakant), vėl prade
dantį, klimato, alkio potvynių, karų kanki
namą, amžinai mušamą, amžinai vilties ku
piną ir visais laikais aistringai ir užsispy
rusiai gyvybingą.

Be kitų dramos veikalų — 2 „triminučių 
vaidinimų trims asmenims” rinkinio „The 
Angel that Troubled the Waters”, vien- 
veiksmių scenos kūrinių knygos „The long 
Christmas Dinner" — Th. Wilderis nema
žiau garsus yra ir savo romanais; „The 
Bradge of San Luis Rey”, „The Woman of 
Andros”, 
torius 
nuošė 
ryški, 
taikos, 
dėmes) krepia į šių dienų aplinką, visuomet 
išlikdamas ištikimas 
mai: žmogus ieško 
člame pasaulyje.

iHeaven is my Destination”. Au- 
yra didelis dramaturgas ir jo roma- 
šitoji kūrybos formos galia labai 
Jo romanai persunkti elegiškos nuo- 
kai tuo tarpu dramose jis ypatingų

savo pagrindinei te- 
stabilumo besikeičian-

pingas prancūzas, daugiau žavėdamasis 
skambiu žodžių žaidimu, sąmojumi, o ne 
žmogaus sielos gelmėmis į žmogų žiūrė
damas kiek su lengvo paniekinimo šypsena. 
Jeanas Qiraudoux garsus ne tik veikalu 
„Trojos karo nebus”, bet ir rafinuoto sti
liaus komedijomis: „Undine”, „Elektra" 
„Amphitrion 1938”. Panašios nuotaikos ii 
tematikas kaip Th. Wilderio „The Skin o 
our Teeth” yra Jeano Giraudoux veikalai 
„Sodome 
žūtį.

Vakarų 
smelkiasi 
metų tarptautinės kultūros ir meno pasau
lis buvo atskirtas griežta cenzūros už
danga. Re'kia manyti, ne tik „pavyzdžiai 
moko”, bet ir gyvybinės filosofijos proble- 

darosi bendros: žmonės, gyvenantieji 
Elbės, prie Oderio, prie Nemuno, 

Dauguvos ar senajame Tartu mieste, 
*r gyvenę ilgesnius ar trumpesnius

et Gomorrhe” apie pasaulio pfa-

dramaturgijos dvasia palengva 
ir j tuos kraštus, kuriems daugelį

idė- 
kitą 
tra- 
yra

,The Skin of our Teeth”, 
„Mes dar kartą 
kur autorius at- 

iš 
pateikia ilgo ir sunkaus žmo- 

gyvenimo žemėje eigą. Nors 
daug fa-rsiško elemento, ' tema 
ir rimta: žmogaus kova daiktų

♦
Revoliuciniai dramos meno bruožai atran

dami ir Vakarų Europos šių dienų didžių
jų dramaturgų kūryboje. Čia pavyzdžiu gali 
eiti prancūzai, kur dramos menas šiuo me
tu gyvena ekspansijos, naujų kelių ir naujų 
formų ieškojimo ir atradimų metą. „Pie
ces Roses” ir „Pieces Noires” autorius 
Jeanas Anouilhis savo tragedijose „Anti
gone”, „Eurydice”, O’Neillio pavyzdžiu, at
gaivina antikines temas, •stengdamasis se
najai medžiagai suteikti naują prasmę. Sis 
autorius 
bagage”, 
taip pat 
teatrų.

Antiką 
tik Prancūzijoje populiarus prancūzų dra- 
maturgas Jeanas Garaudoux savo „La 
guerre de Troie n’aura pas lieu”, kaip ti-

pragarsėjo savo „Voyageur sans 
su dideliu pasisekimu vaidintu 
daugelyje pokarinių Vokietijos

atkelia j mūsų laikus ir kitas ne

Nauja musų knygų leidime
„Minties” redakcijos atstovas turėjo pro

gą apsilankyti dipl. inž. T. Vizgirdos lie- 
Kai 1921 metais O’Neillio veikalas „The tuvių knygų leidykloje Mūnchene ir ausi- 

Emperor Jones” pirmą kartą pateko į *vie- I pažinti su iki šiol mažai kam težinoma šios 
no didžiųjų New Yojrko dramos teatrų see- Į leidyklos veikla. Kadangi, mūsų supratimu, 
ną, autoįįaus gyvenimas 
keliu. Per porą mėnesių 
dramaturgas tapo plačios
senybė, vėliau užkariavęs ir viso pasaulio Į parinkimu,' tiek “jų technišku paruošimu bei 

. dinti prancūziškai, vokiškai, švediškai, lie-I visas kitas tremtyje egzistuojančias lietu- 
tuviškai, rusiškai, čekiškai, lenkiškai, ja- l.vių’ leidyklas, tai laikome reikalinga apie 
poniškai... Atsiranda daugybė dramaturgo j4> jki šiol tyliai, bet didelės reikšmės dar- 
šalininkų bei priešininkų, ir nežinia, kurie | bą dirbusią, plačiau painformuoti savo 
iš jų didesnį garsą jam sukūrė.

„Imperatorių Jonės’ 
naujų veikalų, laukiamų, vaidinamų, 
kuojamų,. giriamų: „Annas Christie”, 
Hairy Ape”, „Ali Gods Chillun 
Wings”, „Desir Under the Elms”, 
Great God Brown”, 
„Strange Interlude”, 
„Dynamo”, „Mourning Becomes Electra”,. 
„Ahl- Wildercss”, „Days Wihout End” ir P 
„The Iceman Cometh”. O dar sakoma, kad I! 
nemažiau O’Neillio veikalų nepamatė .nei 
skaitytojas nei teatras, bet krosnis, nes dau
gelį jam nepatikusių rankraščių autorius 
sunaikinęs'. O’Neillis tokia gaivališka as
menybė ir ftirįs tiek daug ko pasakyti, kad 
veikalas sekęs veikalą, kol vienu metu dra
maturgas pasakęs gana ir pažadėjęs net 
plunksnos į rankag neimti.

O’Neillis ne tik pažadino iš miego Eladą, I cjj4 jankai. 
atkeldamas jos personažus į mūsų dienas ' . 
(„Gedulą turi dėvėti Elektrą”), bet ėmė Lygiagrečiai su šia 
griauti ir nusistovėjusius dramaturgijos ’-Vilnius The Capital 
dėsnius, palikdamas savo pasekėjams ar K08 autorius — pats 

jau atspausdintos, baigiami spausdinti pa-
1 1 skutinieji teksto lankai. Turinys apima šias
Ekrano margumynai temas: l) Legenda, 2) Politinė Vilniaus 

reikšmė ir raida, 3) Ekonominė Vilniaus 
Filmų festivalis Locarno mieste, Svdca- LleiI<šmė Lietuvai ir 4) Vilniaus architek- 

F%tivalioysvečmimstebėio ^aujuo^ius Pfilmus tūra' Sis veikalas, kaip teko „Minties” at- 
atvirame teatre po magnolijų žiedais, nors stovui konstatuoti, yra išleidžiamas pačiu 
oras šiai šventei pasitaikė nepavydėtinai reikalingiausiu momentu, nes lenkai šiuo 
vėsus. Amerikiečiai buvo stipriausiai atsto- me)u yra išvystę Amerikoje didžiausią pro- 
vaujami. Tšskirtrni jų filmai „Captain from ' ...į . .5.Castile”, „The Unconquered” ir „Sleep my PaSandą Vilniaus pasisavinimo reikalu, 
love” su Claudette Colbert. Italai pasiro- Sitai propagandai jie išnaudoja net reli- 
dė su „Atviruoju miestu Roma”, „Paisa”, ginęs procesijas, nešioja Dievo Motinos 
„Proibito rubare” ir kt. Anglai atsiuntė tik pavejĮ<s]ą jr f; f, t. Vizgirdos knygos pasi- 
tris filmus: kriminalinį „The October , ”, . , . s. . f6 r .
Man”, „Miranda” ir „It always rains on rodymas bus tinkamiausias atsakymas vi- 
Sunday”. Prancūzai, be kitų, demonstravo siems tiems lenkams, kurie nori Vilnių pa
jau Vokietijoje matytą „Tylėjimas — auk- sisavinti savo tautai.
sas”. Vokiečiai dalyvavo su vieninteliu sa
vo pokariniu filmu „Filmas be vardo". Galutinai yra paruošta spaudai dail. A.

Austrų žymiuosius aktorius matysime vi- Tamošaičio „Dymai aštuonyčiai" Lithu- 
aoie eilėje naujų filmų, kurie šiuo metu anian Rustic Art Weaving, tai yra kapita-Si.b“- »•'»'« »<"•>« “““■
koje”..Elfie Mayerhofer ir Paul Kemp fil- kurio klišės pagamintos, laužymas atliktas 
muojaši „Dangiškame valse”, Maria Ander- ir makietas sudarytas. Lieka tik atspaus- 
zast su Paul Hbrbiger matysime „Mažojoj 

iš Vienos”; tai vis pramoginiai, dmti.
Sr»arnM-ir Be .aų veikalų, yra paruošta spaudai ži-

51m-- „Vieškelio karaliene”, „Mieloji drau- t . . n 7 n—gė”. „Prie skambančių krantų”, „Baltasis nonio rašytojo Bernardo Brazdziomo (Vy- 
auksas" ir kt. lės Nemunėlio) pasaka vaikams „Meškiukas

„Vwhoeven-Filmprodukiion” naują filmų Rudnosiukas”. Tai liuksusinė, iki šiol dar 
atelje įsteigė buv. Bavarijos valstybinio neturinti sau lygaus pavyzdžio, knyga mū- 
teatro intendantas Paul Vcrhocven. Pirmuo- gų priaugantiesiems su dail. V. S. Stan
iu sukamas ,,Nathan der. Weise” filmas, to- eik j iliustracijomis. Knyga leidžiama 
hau numatomas dabari-es gyvenimo fil- p . , . ■ v„mas ..Tu nesi vienas” angll lr lietuvių kalbų tekstais. Yra pa-

*

pakrypo nauju p. Vizgirdos privačia iniciatyva suorgani- 
mažai žinomas Į zuota knygų leidykla turės istorinės reikš
davo šalies gar- mės mūsų knygų leidime ir tiek leidinių

išversti ir vai- apipavidalinimu, tiek tiražais ji prašoka

skaitytojus.
pasekė visa^eilė I -y, Vizgirda maloniam pasikal-

Thė bėjime aprodė savo iki šiol atliktus dar- 
”oot bus ir painformavo, kad pirmuoju veikalu, 

kuris šiomis dienomis bus pateiktas skai- 
x „e tytojui, yra J.Baltrušaičio „The Lithua-

„Marcė Millions”, . I , • , • T ,. . .„ n i a n Art” — Lietuvių menas. Tai liuk-
,Lazarus Laughed , .... - . .1 susime žinomo meno istoriko paruoštas ir 

gausiai iliustruotas leidinys. Po to seks 
jau visai paruoštas veikalas — Dr. šapo- 

“ | kos „The Lithuania Trough the Ages” — 
trumpa dokumentuota Lietuvos istorija su 
iliustracijomis iš artimiausios praeities Lie
tuvos gyvenimo. Iliustracijos apima šias te
mas: 1) Kraštas ir tauta, 2) Žemės ūkis, 
3) Maisto pramonė, 4) Švietimas ir 5) Dvi 
sostinės vienoje valstybėje. Knyga turi apie 
200 iliustracijų, tekstas jau atspausdintas, 
baigiama spausdinti

Filma pagaminta naudojant 
— Zaunienės vertingus ir 
rūbų rinkinius, kurie šiuo 
jų savininke yra atsidūrę

paskutinieji iliustra-

knyga yra leidžiama 
of Lithuania”. Kny- 
leidėjas. Iliustracijos

ruoštas ir šiog knygos leidimas vokiečių 
kalbės tekstu.

Iš pasikalbėjimo paaiškėjo, kad iki šiol 
atspausdintiems leidiniams T. Vizgirda su
naudojo net apie 30 tonų šiems liuksusi
niams leidiniams pritaikinto popieriaus ir 
per šešis pastaruosius mėnesius pagamino 
apie 800 aukštos kokybės klišių.

Be to, T. Vizgirdos leidykla išleido J. 
Mateikos paveikslą „Žalgirio” mūšis. Ten
ka, tik. stebėtis šios reprodukcijos pasiseki
mų, kad ir iš techniško darbo pusės ją ver
tinant.

Valiutos reforma sutrukdė kai kurių vei
kalų pasirodymą, kurie jau buvo ruošiami 
spaudai, — pareiškė leidėjas. Jų pasirody
mas priklausysiąs dabar nuo to, ar pa- 
lengvėsią spaudos leidimo sąlygos. Vienas 
jų būtų buvęs ypatingai vertingas, — tai 
„Lithuanian Rustic Art —Apparel” — tau
tiniai rūbai. Siam leidiniui yra pagaminta 
Dr. Brunner (vienas žymiausių Vokietijoje 
spalvotų filmų specialistas)' spalvota fil
mą, kuri buvo išaiškinta Berlyne ir šiuo 
metu grąžinta į MUncheną F. Bruckmanno 
K. O. firmai, kur daromos pirmos bando
mosios klišės. 
V. Jonūškaitės 
retus tautinių 
metu kartu su 
JAV.

Į tą pačią kategoriją (eina ir dail. Ado
mo Varno 1) „Crosses in Lithuania” — 
Lietuvos kryžiai, 2) to pat autoriaus „Mo
nografija”, 3) M. K. Ciurlionies monogra
fija, 4) Anglų kalba pagal Dr. M. Vorob
jovo tekstą „Lithuanian Rustic Art Furni
ture” — spalvotų lietuvių liaudies baldų, 
kraičio skrynių ir apyvokos dalykų leidi
nys, 1 '

Visi spaudos darbai yra atliekami F. 
Bruckmanno K. G. — vienoje iš geriausių 
Vokietijoje spaustuvių. Knygų leidimui iki 
šiol yra investuota apie pusė milijono 
reichsmarkių. Darbo apimčiai pailiustroti 
leidėjas pažymėjo, kad tik trijų knygų įri
šimui esą reikalinga apie 20.000 DM.

Visos knygos yra leidžiamos anglų kalba, 
tik A. Tamošaičio veikalas anglų ir vokie
čių kalbomis it, B. Brazdžionio „Meškiu
kas Rudnosiukas — anglų ir lietuvių kalba.

Leidėjas pažymėjo, kad knygų leidimo 
reikalu buvę kreiptasi į įvairias mūsų tau
tines institucijas prašant paramos, bet jos 
negauta, o iš vienos įstaigos buvę padaryti 
net dideli sukliudymai.

Knygų ekspedijavimas esą perduotas fir
mai „Aufbau”. Leidėjas dalyvaująs toje 
firmoje, tačiau jo knygų leidykla nesanti 
tapatihga firmai „Aufbau”.

Toms knygoms, neabejotinai, yra garan
tuota rinka Vokietijoje, kur yra apie 5000 
didesnių knygynų, nes jeigu tik po 2 egz. 
parduotų kiekvienas knygynas ir tai jau su
sidarytų apie 10.000 egz. Leidėjas pareiškė, 
kad tik viename MUnchenn knygyne iš 
įteiktų 20 egz. „Lithuanian Folk Art” per 
savaitę buvę parduota 8 egz. Tačiau pa
geidautina, kad kiek galima didesnis tų 
knygų skaičius patektų j užjūrius. Tuo tu

rėtų susidomėti Amerikos lietuvių organi
zacijos. Ypatinga nauda būtų,.kaip pareiš
kė pats leidėjas, kad šių knygų platinimas, 
būtų sujungtas su Amerikos liĄuvių vyk
domu šalpos darbu. Pav. renkant aukas, ku
rios, tam tikru atžvilgiu jau yra įgrisę, kai
po padėką aukotojui būtų galima įteikti 
vieną iš šių knygų. Tuo būdu būtų dvigu
ba nauda: aukotojas įgytų knygą nemažes
nės vartės, kaip duotoji auka ir plati pro
paganda lietuvių tautos labui būtų pra
vesta Amerikoje ir kitur. Paklaustas kokia 
būtų šių knygų kaina, leidėjas atsakė, kad 
jis jas perleistų už savikainą.

Tenka tik pasidžiaugti, kad vienintelė T. 
Vizgirdos leidykla pasirūpino tinkama mū
sų knygos ir tautinio meno reprezentacija 
kitų tautų tarpe, (j. v.)

mos 
prie 
prie 
kad 
izoliacijos periodus, tai savo režimo pris
lėgti, tai okupantų izoliuoti, kaip Pabal- 
tys, per tuos metus dar nesuspėjo V'siškai 
prarasti vakarietiškos galvosenos be) psi
chikos, ir dirbtinai nutraukti saitai vėl už- 
s'tnezga, grąžindami „paklydėlius” į ben
drą vakariečių šeimą, šiame vyksme Pabal
tijui atstovaujant tremtinių masėms.*

Vokiečių tautoje vakarėjimo procesas, 
žinoma, Vyksta greič’au. Tą mes pastebime 
ir dramos mene. Mūsų tezę paliudija mi
nėti gausūs vakariečių dramaturgų veikalų 
pastatymai visose trijose vakarinėse Vokie
tijos zonose, o taip pat ir vokiečių auto
rių mėginimai kurti naujefe formos ir 
naujų idėjų dramas. Čia pavyzdžiu gali eiti 
kad ir daug kur, net Berlyne, su dideliu 
pasisekimu vaidinama Axelio von Ambes- 
serio komedija „Das Abgrūndige im Herm 
Gerstenberg”, kurios kompozicinis pasta-, 
tas, o ir problemos sprendimas bei žmogaus 
buities traktavimas gana artimas mūsų 
aukščiau aprašytų vakariečių autorių' vei
kalams. «

Šia proga malonu prisiminti, kad ir iš 
mūsų tremtyje esančių dramaturgų bent 
vienas, nėra abejonės — vakariečių kūry
bos įtakoje, panoro nusikratyti konvencio- 
nalių dramaturgijos dėsnių ir bent kom
pozicijos atžvilgiu sukurti dramos veikalą 
ne tokį, kokių mes iki šiol buvome papratę 
tikėtis iš savų autorių. Čia turima galvoje 
Antano Škėmos dramos veikalas „Živilė”, 
paskelbtas „Aidų” žurnale. Trijų veiksmų 
pjesėje leisti savo veikėjams išgyvenjį. tris 
šimtmečius, pakeičiant išvaizdą ir socia
linę būklę, c tik pasiliekant charakterį, — 
mūsų dramaturgijos literatūroje yra didelė 
revoliucinė drąsa, kuri kaip pirmoji kreg
ždė pavasarį, liudija, kad, atsiradus lais
voms sąlygoms, ateities Lietuvos teatras

- tikrai bus vakarietiškas.

Šių metų dainos sukaktuvininkas op. sol.
' Ipolitas Nauragis

Didelė dainininkų dalis yra čia su mu
mis tremtyje. Jų tarpe turime ir operos so
listą Ipolitą Nauragį, kuris šiemet mini dvi
dešimties metų savo darbo sukaktį.

Ipolitas Nauragis yra gimęs 1900 metais 
Krakių miestelyje, Kėdainių apskr. Jo tė
vas’ buvo muzikantas — smuikininkas. Ei
damas. devintuosius metus, Nauragis jau 
mokosi pas vargonininką skambinti ir var
gonuoti. Išmoksta pats savarankiškai var
gonuoti mišias. Dvylikos metų būdamas 
altu gieda bažnytiniame chore, taip pat ir 
solo gieda ir smuikuoja. Besiruošiant, į Kė
dainių progimnaziją, užeina karas, nu
bloškęs Nauragių šeimą, kaip ir daugelį 
kitų, į Rusiją. Gyvenimo sąlygos įunkios, 
trūksta duonos. Jaunas Ipolitas gauna sun
kiai dirbti. Pradžioje stumdo vagonėlius su 
šoviniais, vėliau dirba peilių fabrike. Po 
kiek laiko pavyksta gauti raštinėje sąskaiti
ninko vietą. Čia dirbant susidaro sąlygos 

lanko, da-

supratimo 
ir čia, at-

lankyti mokyklą, kurią Nauragis 
rydahras kelio po 12 km.

Dar Lietuvoje įgijęs šiek tiek 
apie muziką ir šį meną pamilęs, 
spėdamas nuo sunkaus darbo fabrike, vie
toje poilsio, vėj lavinasi. Jis groja smuiku, 
moko vaikus dainuoti, kaip dainininkas (te
noras) dalyvauja vienoje ukrainiečiu ahis- 

I tų grupėje.
Tuo metu ima giedrėti Lietuvos dangus. 

Ateina 1918 metai. Tų metų rudenį Naura
gių šeima sugrįžtaz tėviškėn. Krakėse orga
nizuojantis valsčiaus savivaldybei, Naura
gis išrenkamas pirmuoju sekretoriumi, bet 
neilgai šias pareigas eina. 1919 m. paskelb
toji inteligentų mobilizacija paliečia ir jį. 
Ir čia prasideda Nauragio kaip kario kar
jera, šalia kurios nelyginant raudona siūle 
tiesiasi ir Nauragio dainininko veikla.

Iš kariuomenės Nauragis pa'cnka į Ka
ro Mokyklą. Dalyvauja laisvėj kovose. 1920 
metai yra lemtingi jo gyvenime. Tarnauda
mas Vilniuje, susipažįsta su Stasiu Sodei
ka, su Kipru Petrausku, St. Šimkumi; iš

■ Amerikos grįžta Ant. Sodeika. Vilniuje »u- 
• sidaro puiki muzikinio darbo nuotaika.
■ Vyksta dažni koncertai. Iš šios aplinkos

1922 m. Nauragis ištraukiamas, paskiriant 
; jį į Mažeikių stoties komendantūrą. Bet 1923 
. m. jis vėl atnaujina pažintis su menininkais, 
. atkeltas Kaunan, jis vėl su jais susitinka.

Būnant Kaune, tais pačiais metais, iš Ber
lyno atvyksta žinoma^ dainavimo mokyto
jas O. Marinis. Stasio Sodeikos patariamas 
Nauragis nueina pas šį mokytoją. Sis pa
klauso jo balso. Didelis balsas. Nauragis 
pradeda lankyti pas jį privačias pamokas. 
1924 m. priimamas į konservatoriją. , Čia 
darbas sekasi. Jau 1926 m. dalyvauja kon
servatorijos mokinių koncerte, traukdamas 
„Don Carlos” ar i ją..1928 m. balandžio mėti, 
debiutuoja „Aidoje” — Ramfiso rolėje. De
biutas praeina sėkmingai. Tuojau po to 
Nauragis pakviečiamas nuolatiniu operos
dalyviu. I operą ateidamas jis' atsineša de
šimties .gerai paruoštų operų repertuarą.
1929 m. baigia konservatoriją, išsinešda
mas iš jos jau sulormuotą dainininko ir ak
toriaus charakterį. Dainavime daugiausia 
patarimų gauna iš savo mokytojo J. Šyros, 
o aktoriaus darbe — iš režisieriaus Pav- 
lovskio. 1929 metais, ilgiau negalėdamas 
derinti dainininko ir karininko darbo, me
ta karinę tarnybą, kapitono laipsniu išei
damas atsargon. Nors daug kam anksčiau ■ 
ir tada dėjosi, kad „iš šio elegantiško ka
rininko neišeis dainininkas”, vis dėlto Nau
ragis tolimesniame savo gyvenime galuti
nai apsisprendžia ir pasirinktajai profesi
jai pasilieka ištikimas jau dvi dešimtis me
tų.

Pradėj<vi dirbti operoje, veikiai Nauragis 
gauna dainuoti beveik visas didžiąsias bo
so partijas- Borisą, Mefistofelį, Don Ba- 
zilio ir kl. •

1930 m pasitobulinimo tikslu aplanko 
Italiją, Prancūziją. 1931 m. antrąkart iš
vyksta Italijon ir čia kaip Švietimo M-jos 
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Iš Amerikos lietuviiĮ. spaudos -

Priekaištai dėl biliaus yra be pagrindo AKIMIRKSNIU KRONIKA
gė pasakė kalbą, kurios tema buvo „Lietu
va už geležinės uždangos”. Kalbėtojas pla
čiai nušvietė Lietuvos pergyventą ir vis 
dar nesibaigiančią tragediją po rusų, vo
kiečių ir dabar vėl po rusų okupacijos 
jungu. Masinis žmoųių vežimas į prievar
tos darbų stovyklas, šeimų išskyrimas, Lie
tuvos kolonizacija atėjūnais rusais ir mon
golais, baisus smurto ir' sauvalės režimas, 
— apie visa tai A. W. Coolidgė yra ge
rai informuotas ir atkreipė Amerikos vi
suomenės dėmesį į šį žiaurų Lietuvos nai
kinimą. A. W. Coolidgė prisiminė prieš 7 
metus rasų įvykdytą masinį lietuvių trėmi
mą. Kalbėtojas kreipėsi Į Amerikos visuo
menę ir kvietė neužmiršti Lietuvos reikalo. 
JĮ reikią kelti Jungtinių Tautų organizaci
joj, reikią į Lietuvos žmones 
„Voice of America” siųstuvą, 
atsiminti, kad Rusija ne tik

Senatoriaus Ch. Ravercombo lemiamas 
' žodis

Amerikos lietuvių spauda rašo, kad le
miamą reikšmę priimant DP įsileidimo į 
JAV įstatymą turėjo senatoriaus Chapnta- 
no Ravercombo žodis. Sis. lietuvių draugas 
buvo nuvykęs į Europą, aplankė daugelį 
DP stovyklų ir susižavėjo lietuviais. „Con
gressional Record” birželio 19 d. laidoje 
Įdėjo senatoriaus Ravercombo kalbą, kurio
je jis atsakė Į padarytus dėl Įstatymo prie
kaištus. Savo kalboje senatorius pasinaudo
jo BALFo pirmininko kun. Končiaus, su 
kuriuo senatorius palaikė ryšius laiškais ir 
asmeniškai, pateiktais 'aktais ir samprota
vimais. Senatorius pareiškė, kad visi prie
kaištai dėl antisemitizmo ir antikatalikizmo 
yra be pagrindo.

, Gubernatoriaus pavaduotojas apie Lietuvą
SLA seimo bankiete Bostone dalyvavęs . ............., __  _________ ...

gubernatoriaus pavad. Arthuras W. Coolid-1 ir žiauriai naikina Lietuvą.

kalbėti per 
reikią nuolat 
prijungė, bet

Birželio siuntos tremtiniams
Birželio mėnesi BALFas i Europą tremti

niams pasiuntė dvi drabužių ir avalynė 
siuntas, kurių bendras svoris yra 20.93( 
svarų ir,yra Įvertintas 20.405,25 dol. Pir
moji siunta buvo išsiųsta birželio 12 /d. ii 
New Yorko, antroji taip pat iš New Yorke 
birželio 30 d. Be šių dviejų stambesnit 
siuntų, birželio mėn. buvo išsiųsta 34 maž 
drabužių ir maisto siuntiniai Į tas Euro
pos vietas, kur BALFas rieturi savo įgalio
tinių. Tie maži siuntiniai svėrė 571 sv., 501 
dol. vertės.

Kalba apie „Lietuvos auksą”
Maskvos žurnalas „Ogoniok” plačiai ra

šo apie Lietuvos gintarą, pasakodamas lie
tuvių legendą apie Kastytį ir Jūratę. „Ogo
niok” rašo, kad Palangoje iš vieno šimto 
šeimų, kurios prieš karą dirbo giptaro pra
monėje, dabar bėra tik keturios šeimos. 
Kur dingo likusios, žurnalas nedrįsta pasa
kyti. (žlv).

Pabaltiečiu vaikus bolševikai apmoko kariškai
Vis daugiau ir daugiau -sužinome faktų, 

kad bolševikai Sovietų Sąjungoje ir oku
puotuose kraštuose intensyviai vykdo kariš
ką jaunimo paruošimą. ' Jau nuo 10 metų 
berniukai pradedami kariškų veiksmų ap
mokymo, o nuo 12 metų amžiaus jiems 
duodama šaudyti kariškais šautuvais ir mu- 
nicija. Estijoje visos mokyklos yra Įparei
gotos prisiųsti kariško apmokymo rungty
nėms komandas po 10—15 berniukų ir 5 
mergaites. Latvijoje, ,kaip praneša komu
nistų partijos organas „Ciną”, taifK pat 
Įvestas kariškas apmokymas mokyklose. 
Pasak laikraščio, tarptautinė būklė reikalau
janti galimai anksčiau pradėti karišką aj>- 
mokymą. Netgi priešmokyklinio amžiaus

* vaikų žaislai turį turėti savo paskirti — 
vaizduoti tankus, lėktuvus, kariškus susti
prinimus. Baltijos valstybės ir šioje srityje 
esančios „labai atsilikusios”. Joms pavyz-

labai gražiai šaudą šautuvais, o 
puikiai lenktyniavusios su ber-

Sąjungoje net 4—5 metų vaikai

džiu galinčios būti kad ir Maskvos pr. mo
kyklos No 7 ir 8, kur 10 metų amžiaus 
berniukai 
mergaitės 
niukais.

Sovietų
žiną pagrindinius kariško apmokymo veiks
mas, o tai esą labai naudinga partijai ir 
„plačiajai tėvynei”.

Sovietų valdomoje Lenkijoje įkurta kariš
ko pobūdžio organizacija „Sluzba Polsce”, 
į kurią pašaukta 75.000 jaunuolių 1929,1930 
ir 1930 m. gimimo, viso apie 75.000. Jos 
vadu paskirtas pulkininkas Edward Bna- 
niewskk Si organizacija suskirstyta į bū
rius, kuopas. Vienas iš pagrindinių jos 
tikslų — išskirti jaunimą iš šeimų auklė
jimo įtakos, „išvaduoti” 
linkos ir persunkti juos 
šia.,

iš reakcinės ap- 
komunizmo\ dva- 

K.P1.

Mokomės amatų
Schweinfurtas. PCIRO Area 3 vadovy

bės pastangomis Schweir.furte prie lietu- laida, kurią baigė 20 asmenų ir jau pra- 
vių stovyklos atidaryta amatų mokykla, dėjo darbą antra mūrininkų laida. Moky

kloje ■ mokomasi ir anglų kalbos. Moko 
Amerikos lietuvė. Visuose mokyklos sky
riuose pamokos dėstomos vokiečių, kalba.

Mokyklai Vadovauja latvis p. Kėli
nį i n š. Administracinius reikalus tvarko 
lietuvis p. A. Balsys. Kitą administracinį 
personalą sudaro taip pat įvairių tautybių 
asmenys.

Mokykloje tarp mokytojų ir mokinių bei 
mokyklos vadovybės yra gražus sugyveni
mas, nes visi vadovaujasi mintimi tinkamai 
pasirengti tremties gyvenimui, o atėjus 
laisvės dienai būti naudingais savo kraš
tuose. Pastebima, kad tremtinių tarpe yra 
didelis susidomėjimas įsteigtąja amatų mo
kykla, nes gausiai atvykstama Į Įvairius 
mokyklos skyrius ir čia sąžiningai dir
bama. P. Sešupiškis.

Neseniai buvo išleista pirmoji mūrininkų

Dedelstorfas. Tris savaites laiko praleidę 
97 DPACSo suruoštoje vasaros stovykloje 
ir gerai pailsėję grįžo gimnazijos mokslei
viai. Atsisveikinimo lauže, kur moksleiviai 
pasirodė su gražiai paruošta programa, bu
vo atsilankę daug svečių.

Liepos 18 d. paminėtas transatlantinių 
lakūnų St. Dariaus ir St. Girėno liūdna su
kaktis. Paskaitą skaitė S. Narkeliūnaitė, 
deklamavo VI. Būtėnas ir V. Girdauskas. 
„Aušrinė”, vedama dirigento M. Liubers- 
kio, padainavo tai dienai naujai paruoštų 
dainų.

Šiuo metu mokykloje yra apie 200 moki
nių ir jau veikia stalių, mūrininkų, elektro
technikų, šaltkalvių, siuvėjų moterų, kal
vių, radijo technikų, automechanikų ir bat- 
fjųvių skyriai.

Mokiniai sukviesti iš Area 3 žinioje esan
čių stovyklų Įvairių tautybių. Mokomąjį 
personalą sudaro, taip pat įvairių tautybių 
asmenys atatinkamos amato 
(išlietai.

Prie mokyklos veikia 
gykla ir bendrabutis, 
skaitykla. Neapsileidžiama ir sporto srityje. 
Įrengiamos sporto aikštės, Įsigyjami spor
tui Įrankiai ir kit. Jau buvo'pravestos sta
lo teniso varžybos geriausioms' stalo teni- 
sistams išaiškinti, dabar vyksta šachmatų 
turnyras. Rengiamasi ir meniniams pasi
rodymams.

rūšies spe-

bendra 
Veikia

virtuvė, val- 
knygynas ir

Pasikalbėkime apie darbą
Padėtis, kurioje mes atsidūrėme po valiutos reformos, yra bene pati sunkiau

sia mūsų gyvenime tremtyje. Ji pakirto mūsų asmeninę nuotaiką, užversdama 
neišsprendžiamais rūpesčiais dėl kasdienės buities reikmenų {sigijimo, ji grūmoja 
pasmaugti visą mūsų kultūrini gyvenimą, ji sukrėtė mūsų organizacijų bei iš
taigų pamatus ir baiminančia grėsme kabo virš besimokančio jaunimo. Sunkiau
sia, kad taip mažai viltĮ keliančių properšų šioje slegiančioje migloje besimato. Ir 
pikčiausia, kad ši nelaimė užgriuvo taip staiga ir užliko mus nepasirengusius 
ją sutikti. Pikčiausia todėl, kad žinojome ją ateisiant, numanėme jos padarinius 
bet nerūpestingai kartojome: Dievas davė dantis, Dievas duos ir duonos.

Kita patarlė sako: Duok, Dieve, bėdų, o pinigų atsiras. Lietuvių būdui ši pa
tarlė labai charakteringa. Bet štai, bėdų atsirado, o pinigų nėra, nes užmiršome 
kad tik ieškantysis suranda. O dabar ir ieškoti jau sunkiau, jei nevėlu. leškotu- 
mėin ir dažnas ieškome, bet rasti tik retam pavyksta. Ir nors, kaip sakoma, šauk
štai jau po pietų, bet pakalbėti apie klaidas verta.

Viena iš rimčiausių priežasčių padėjusia mums atsirasti ant prarajos krašto, 
gal bus ta, kad tremtyje nustojome gerbti darbą. Kad esame darbšti tauta nerei
kia Įrodinėti, nepriklausomo gyvenimo pavyzdys ir užsieniečių .atsiliepimai apie 
mūsų išeivius tatai pakankamai Įrodo, bet čia kažkodėl užmiršome, kad darbas 
vienintelis tikros gerovės šaltinis ir palaima. Aiškinomės, kad pakankamai vo
kiečiams privergavom. Ir tai tiesa. Kalbėjome, kad už bevertĮ pinigą dirbti neap
simoka. Neklydome, tik nepagalvojome, jog kada nors darbas bus vertingu pini
gu apmokamas. Niurzgėjome, kad nėra mums tinkamo darbo. Ir tai tiesa, bei 
taip pat tiesa ir tai, jog buvome tuščiai išdidūs ir užsimiršę esamąjį laiką ieš
kojome vakarykščios dienos. Daug priežasčių rastumėm pasiteisinti ir daug jose 
būtų tiesos, bet negalėsime nuneigti, kad buvome pritingę ir pradėję manyti, 
jog darbas nėra tai, kuo jis buvo laikomas. Čia neatleistinai suklydome ir jau 
patys matome anos klaidos padarinius. Darbas buvo ir liko žmogaus gerbūvio 
pagrindu. (

Žinia, kad nemalonu dirbti vokiečiams ir patį juodžiausią darbą. Bet pra
džioje to ir nereikėjo. Siūlė darbo mums globojančios organizacijos savo admi
nistracijoje, ieškojo pagelbiniams darbams, kvietė dirbti karinės valdžios Įstaigos, 
ne vienas ten galėjome rasti darbą savo specialybėje, bet mums geriau patiko 
kaitintis saulutėje. O kai po kurio laiko ryžomės J kvietimą atsiliepti, geresnes 
vietas radome užimtas kitų tautybių tremtinių. Vienas kitas ėmėmės, kad ir blo
gesnio darbo, o kiti numojom ranka. Ak, kiek ir' kokią pasiūlymų buvo! Tai 
šoferių, tai mechanikų reikėjo. Reikėjo sandėlių darbininkų, ieškojo biuro darbi
ninkų, valgyklų patarnautojų ir kitokiems darbams kvietė. Bet jie buvo mums per 
prasti. Dabar jau būtų geri, geresni už darbą vokiečių Įmonėse ir geriau ap
mokami, bet jų jau nėra. Vienur kitų tautybių tremtiniai pluša, kitur vokiečiai 
Įsisukę, o mes stovim ir dairomės, ir nežinom kaip iš šitos padėties išbristi. O 
be darbo, be algos nuskursime patys ir leisime sugriūti taip našiam kultūriniam 
gyvenimui ir užslopinsim savo moksleivių žingsnius. Žiūrime Į dirbančius ir pa
vydime. Jiems dabar geriau nei anksčiau, o mes glamžom kišenėje fiktyvų darbo 
pažymėjimą ir skatiko iš jo neišspaudžiame.

Žinojome, kad darbas žmogaus negadina, bet nežinojome, kad nedarbas ga
dina j(. Kelių tinginiavimo mėnesių užteko, kad pradėtume darbu bodėtis ir dai
rytis lengvesnių pajamų šaltinių. Karti ir i^maloni tiesa, bet tie keli mėnesiai, 
tuoj išsiliuosavus iš ginklų kalvės, praleisti be jokio ^užsiėmimo, gerokai mus ap
gadino, Tinginystė saldi, sunku iš jos išsiraivyti, bei todėl ir duona sūri.

Savo abuojumu išplakėme patys save, bet nors iš to pasimokykim. Kad ir vė
loka, bet ne pervėlu darbo svarbą Įvertinti. Jei dar tūpčiosim ir lauksim stebu
klo, nerasim ir to, kas dar liko. Prisiminkime nors vieną iš mūsų gražiųjų pa
tarlių apie darbą: duoną taupyk rytojui, ne darbą. A. CIOCYS.

A. A. Liudas Daukša
(1890. 7. 28 — 1948. 7. 16)

Karo viesulas praūžė, bet Lietuvos vai
kų kapai ir šiandien pilami toli nuo /tėvy
nės, Amerikos, Australijos kontinentuose ir 
įvairiose Europos vietose. Eidwtatto katali
kų kapinėse supiltas naujas tauraus Žemai
čių žemės sūnaus Liudo Daukšos ’ kapas. 
Salta ir svetima Liudo širdžiai Bavarijos 
akmenuota žemė priglaudė jo kūną amži
no poilsio.

Liudas Daukša gimė 1890 m. liepos mėn. 
28 d. Trejokų folvarke. Mokslus pradėjo 
Palangos progimnazijoje ir baigė Kaune. 
Gamtos matematikos aukštuosius mokslus 
ėjo Maskvos universitete, kuriuos baigė 
pirmojo D. karo metu. Maskvoje karo aka
demijoje dėstė matematiką. Vėliau revoliu
cijos audra Liudą r nubloškė į Voronežą. 
Čia bolševikų buvo areštuotas ir kalina
mas. 1920 m. Liudas Daukša buvo Lietu
vos vyriausybės iškeistas ir grįžo Lietu
von. Grįžęs Lietuvon, kaip ruošęsis peda
goginiam darbui, kurį laiką buvo Švieti
mo ministerijos Bendrųjų Reikalų Departa
mento Direktoriumi. Eidamas šias pareigas 
paruošė Lietuvos mokyklai matematikos 
vadovėlių, kurių tada taip trūko. Iš šių 
pareigų pasitraukęs iki bolševikų okupaci
jos 1940 m? buvo Lietuvos Viešbučio ak
cinės b-vės direktoriumi. Būdamas Lietu
vos Viešbučio akcinės b-vės direktoriumi, 
Liudas Daukša uoliai dalyvavo keliose fi
nansinėse ir ekonominėse bendrovėse, vi
sur parodydamas savo sumanumą ir paty
rimą. Bolševikų okupacijos metu buvo šo
ferių kursų buhalteris. Vokiečiams okupa
vus Lietuvą dirbo kaip patyręs ekonomis
tas, tvarkydamas Lietuvos spirito pramonę. 
1944 m., pasitraukęs Į Vokietiją ' Rytprū
siuose ir vėliau Bavarijoje, Liudas Dauk
ša dirbo sunkius ūkio darbus pas ūkinin
kus. Vokiečiams kapituliavus tuoj atvyko į 
Rebdorfo DP stovyklą, kurią įkuriant ir 
tvarkant parodė daug sumanumo ir inicia
tyvos. Šios stovyklos administracijoje iki 
mirties ėjo atsakingas pareigas. Pareigose, 
kaip ir Lietuvoje, buvo teisingas ir taktin
gas. Mirė staiga. J. M.

je tautų sportininkų eisena. Pirmiausia, 
publikai keliant didžiąusias ovacijas, žygia
vo Graikijos komanda, pagerbiant Graikiją, 
kur senovėje vyko olimpiniai žaidimai ir 
1896 m. Įvyko pirmoji pasaulinė olimpiada. 
Po jos sekė alfabeto tvarka visos kitos 
tautos^ ir paskutinė, kaip rengėja, žygiavo 
Anglijos komanda.

Į Wembleyo stadioną įbėgo paskutinis 
anglų estafetės bėgikas su olimpiniu deglu, 
įžiebė olimpinę ugnį, kuri degs visą olim
piados laiką, o stadiono bokšte iškėlė olim
pinę ■ penkių žiedų vėliavą.

Britų olimpinės komandos kapitonas D 
Finleys, žinomas iš 1936 m. olimpiados 110 
m. su kliūtimis bėgikas, kartu su visų 61 
dalyvaujančių tautų vėliavnešiais priėjo 
prie pagrindmės tribūnos ir visų dalyvau
jančių tautų sportininkų vardu . perskaitė 
olimpinę priesaiką.

Gausioms ieškojimų pašto išlaidoms pa
dengti, kartu su ieškojimu, prašoma siųsti.' 
tokius pašto ženklų kiekius:

1) už patikrinimą adreso C/Kartotekoje 
24 pf. pašto ženki.

2) už ieškojimą asmens per spaudą 50 pf. 
pašto ženki.

3) už ieškojimu asmens esančio užjūriuo
se 100 pf. pašto ženki.

Pastaba I: nepilnateisiams LTB nariams 
šie tarifai pakeliami penkiariopai.

Pastabai!: pilnateisiaisLTB nariais skai
tomi tie asmens, kurie turi LTB mokesčių 
knygeles; jų ieškojimų pareiškimai turi 
būti vizuojami vietos LTB padalinių.

Ne V. Vokietijos ribose gyvenantiems as
menims į jų laiškus bus atsakinėjama per 
centrines tų kraštų lieĮ. organizacijas, arba 
betarpiškai, jeigu to pageidaus laiško siun
tėjas ir kartu su savo laišku prisius po 2 
pašto kuponus (Coupon-repons internatio
nal). . • _

Taupumo sumetimais į paieškojimus at; 
sakoma tik tada, kai gaunama bet kokių, 
žinių apie ieškomuosius asmenis. Ir paskiri 
tautiečiai ir LTB padaliniai prašomi sekti, 
kad visų asmenų adresų pasikeitimai būtų 
pranešinėjami ‘C/Kartotekai, nes' be to — 
sėkmingas ieškojimų darbas yra jankiai 
beįmanomas. LTB C/Kartotekos Vedėjas.

Šių metų, dainos . . .
, darbis. Daug kartų su koncertais lankė 

metus. Lietuvos miestelius. Taip pat yra koncerta
vęs Latvijoje.

Jei koncertai Ip. Nauragio, kaip daininin
ko darbe buvo Lietuvoje atsitiktiniai, tai 
čia tremtyje, jie sudaro jo veiklos pagrin
dą. Nuo Bodensee iki Flensburgo skambė
jo ir skamba Ip. Nauragio dainos kukliose 
tremtinių stovyklų scenose, kurias jis lanko 
vienas ir su kitais dainininkais. Vien tik 
mūsų dainininkų, o kartu ir Ip. Nauragio, 
didelio pasiryžimo ir darbo dėka buvo gi
musi lietuvių tremtinių oftera, kurioje Ip. 
Nauragis 12 kartų dainavo Don Bazilio ; 
partiją. Nors dėl įvairių nesklandumų ope- 1 
ra ir neįstengė ilgiau gyvuoti, tačiau Ip. ' 
Nauragio į bendrą darbą įdėtas įnašas bu- j 
vo labai didelis.

Be savos operos ir dėl įvairių aplinky- 1 
bių nesant sąlygų dirbti vokiečių operose, , 
tenka ribotis koncertais. Tremtyje Ip. Nau- , 
ragis ligi šiolei yra turėjęs per 160 kon- į 
certų. Hamburgo radiofono, o taip pat ’ 
Londono BBC kvietimu keletą kartų yra ’ 
įdainavęs operų arijų ir lietuvių liaudies ] 
dainų. 1

Tokia tai Ip. Nauragio veikla tremtyje.' ' 
Sumuojant jo nueitąjį kelią lietuviškos ope- , 
ros darbe, reikia prisiminti, kad sukaktu- , 
vininkas yra sukūręs per 40 įvairių cha- < 
raterių 35 operose, kuriose jis yra ir ‘dai- 1 
navęs. Be to, jis buvo paruošęs visa eilę ,

Sportas
patarimų 
senis Sa-

atsideda 
prisideda

Pet-

kvietimą 
teatre susipaži-

dai

(Atkelta iš 3 psl.) 
, stipendininkas praleidžia vienerius

Gyvendamas Milane, „Puccini” ir „Lyri
kos” teatre dainuoja „Rigoletto” ir „Tru
badūro” operose. „Scaloje” ne kartą Nau- 
ragiui tenka girdėti Saliapiną, kuris jam 
sudaro didelį įspūdį. Kai 1933 m. Saliapi- 
nas atvyksta Kaunan 1 ir čia dainuoja, Nau
ragis pasimato su juo, ir daug 
bei nuoširdžių žodžių pasako tada 
liapinas jaunam Nauragiui.

Toliau Nauragis keletą metų 
grynai operos darbui. 1936 m.
prie dirigento Cooperio organizuojamos 
menininkų grupės ir išvyksta (kariu K. 
rauskas, V. Jonuškaitė, A. Mažeika) į Ar
gentiną.

Sekančiais metais, gavęs 
nuoti Vienoje, „Volksoper”
nimui dainuoja Meiistofelio partiją. Čia jis 
labai šiltai sutinkamas. ŠĮ Įvykį paminėjo 
beveik visa Vienos spauda, nešykštėdama 
jam simpatijos ir pagyrimų.

Su vieniečių muzikos vadovu Starka bu
vo planuojamos gašliolinės kelionės Į Bal
kanus, tačiau Europos politiniai (vykiai ši
tai sutrukdė, lygiai, kaip ir kelionę į Če
koslovakiją, kurią tuomet „prisijungė” vo
kiečiai.

ViirLii ir jo sričiai grįžus rrią Lietuvon, 
Ipolitas Nauragis dar v’ip svečias atvyks
ta su ooeros g”,rblėmis Vilniun, o jau po 
dvejų metų - • Įsikūrus operai čia, t«mpa 
jos šeimos nariu, derindamas savo laiką ir 
nuolatos būdamas kelyje Kaunas Vil
nius arba atvirkščiai. Taip bedirbant abie
jose operose ateina 1944 m. vasaros pra
džia, privertusi palikti Lietuvą.

Be darbo operoje, Ip. Nauragis Lietuvo
je vra buvęs nuolatinis radiofono bendra- nubiikai nėr sentimentaliu”.

KULTŪRINES NAUJIENOS

Studentai tremtiniai amerikiečio dramoje.
Amerikietis rašytojas Mitchell Grayson pa
rašė dramų „The man with a cause”, kuri 
vaizduoja , Heidelbergo studentų tremtinių 
gyvenimą. Vyriausias dramos veikėjas yra 
amerikietis William H: Sudduth, kuris bu
vo UNRRA direktorius ir 1946—1947 mr 
globojo Heidelbergo universitete studijuo
jančius studentus tremtinius. Mums Įdomu, 
kad vienas iš drdmoje vaizduojamų veikė
jų yra prieš metus į JAV atvykęs rašyto
jas Stenąs Zobarskas, kuris anuomet taip 
pat studijavo Heidelbergo universitete. Jį 
vaidina filmų artistas Henry Fonda. Vei
kale dalyvauja, ir kita filmų žvaigždė Ali
ne MacMahon. Neseniai veikalas buvo 
transliuotas per 800 radijo siųstuvų. Vie
name tik New Yorko mieste jį perdavė vie
nuolika stočių. Kalbant apie vyriausiąjį 
veikalo veikėją tenka paštebė'i. kad W. H. 
Sudduth tuoj po grįžimo Į Ameriką pra
dėjo rūpintis buvusių savo globotinių at
gabenimu į JAV. Jo rūpesčiu jau 62 trem
tiniai pasiekė Ameriką. W. H. Sudduth pa
laiko artimus ryšius su BALFu.

I’enkioliktąją Carmen filme vaidina žy
mioji aktorė Rita Hayworth; filmas pava
dintas „Carmen meilė”. Nebyliojo filmo 
laikais pirmąją Carmen vaidino Geraldine 
Farrar, toliau Pola Negri ir kitos. Garsi
niame filme pirmoji Carmen buvo Margue
rite Namara (1931 m.). Toje pačioje rolėje 
1940 m. pasirodė Impcrio Argentina; prieš- 
paskutinė Carmen buvo Viviane Romance.

XIV pasaulinė olimpiada vakar atidaryta
Jau trečiadienio vakare olimpinis deglas 

iš Belgijos britų karo laivu „Bicester” j>er- 
vežtas per kanalą į Doverio uostą. Iš ten 
jis po kelių minučių buvo perimtas anglų 
pirmojo bėgiko. Pirmajam bėgikui kiek pa- 
nešus deglą jis užgęso, matyt, išsibaigus- 
degamai medžiaga? (smulkmenų nepranešą- 
ma). Tačiau greit iš atsarginio deglo, ku
ris visą laiką kartu buvo vežamas automo
biliu, jis vėl buvo uždegtas. Naktį iš 
trečiadienio į ketvirtadienį jis anglų estafe
tės buvo nešamas toliau. Tūkstančiai spor
to entuziastų visose vietovėse naktį laukė 
olimpinio deglo atnešant ir nešančius bė
gikus entuziastingai sveikino. Bėgikai bu
vo automobilių ir dviratininkų lydimi. Vi
sose vietovėse pro kur deglą nešė, burmis
trai, nežiūrint labai apriboto laiko, bėgi
kas pasveikino. Padidėjęs vėjas naktį tris 
kartus buvo užgesinęs deglą, tačiau jis tuoj 
vėl nuo atsarginio dęglo būdavo uždegamas.

Trečiadienio vakare per radiją Anglijos 
min. pirmininkas Attlee visos britų tautos 
vardu sveikino 6000 sportininkų,/atvykusių 
dalyvauti pasaulinėje olimpiadoje. Olimpi
niai žaidimai, pareiškė Attlee, stovi tautų 
draugiškumo ženkle. Šiandien pasaulis tu
ri išnaudoti kiekvieną progą draugiškiems 

į"_..i„ tautų
tuo būdu išauklėtų tarptauti

nį susipratimą. . .
Vakar prieš 15 vai. 30 min. Anglijos lai

ku i Wembley stadioną, lydimas tarptauti
nio olimpinio komiteto pirmininko ir to 
komiteto ”»rių. ‘»in pat ir britu p’jmpinio 
komiteto pirmininko, atvyko Ang"i''-. ka
ralius Jurgis VI. ir užėmė vietą garbės tri
būnoje. Sugrojus D. Britanijos himną, pra
sidėjo visų dalyvaujančių šioje olimpiado-

„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.

operų, kurių jam nėra prireikėją dainuoti, santykiams tarp Įvairių pasaulio
S. Narkeliūnaitė 'plėsti, kad tuo būdu išauklėtų ta

Tarptautinie filmu festivalis liepos mėn. 
viduryje įvyko Marienbade, Čekoslovaki
joje. Čekų spauda amerikiečių, filmą „Blos
soms in the Dust” su Walter Pidgeon ir 
Greer Garson, kuris buvo pademonstruo
tas festivalio metu, pavadino „europietis- 

nor epblirtiPfilaliltw| (žlv)

Skelbimas Nr. 41
Nežiūrint finansinių sunkumų, LTB C/ 

Kartoteka ir Paieškojimų Tarnyba savo 
darbą tęsia, ankščiau paskelbtų nuostatų 
ribose. Prašoma tat visus LT komitetus: i 
tęsti siuntinėjimą ligšioline tvarka ir adre
su kas mėnesinius pranešimus apie gyven
tojų judėjimą ir ieškomų asmenų pareiški
mus.
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„Minties” atstovas ir platintojas Anglijo
je ir visose jos dominijose yra Fabijonas 
Neveravičius, 13 College St., Leicester, 

England.
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