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Paryžiaus konferencijos balansas PROFESINIŲ SĄJUNGŲ AUGIMAS 
| VOKIETIJOJE

Vašingtonas. JAV senatorius Conellis pa
darė senatui pranešimą apie Paryžiaus kon
ferencijos rezultatus, kuriuos jis sugrupavo 
j septynis skyrius: pirma, susitarta dėl tai
kos konferencijos datos liepos 29 d.: antra, 
prieita vieningos nuomonės, jog taikos kon
ferencijai šaukiamoms 21 valstybėms nega
lima primesti iš anksto paruoštos darbot
varkės ir reikia leisti ją pačioms susidaryti; 
trečia, pavyko susitarti dėl Italijos sienų, 
reparacijų, Dodekaneso ir kolonijų, ketvirta, 
nuoširdumas tarp keturių didžiųjų yra pa
didėjęs; penkta, sudaryti sutarčių projektai 
Vokietijos vasalinėms valstybėms; šešta, iš 
anksto numatyta, kurias problemas' aplamai 
palikti pačiai taikos konferencijai; septinta, 
padaryta žymi pažanga pasitarimuose dėl Vo
kietijos ir Austrijos bent ta prasme, jog nu
tarta dar šiemet prie tų klausimų grįžti. No
rint pasiektus konferencijos rezultatus islai- 
kyti ir juos eventualiai ateityje pagerinti, 
JAV turėtų visas savo sausumos, jūrų ir oro 
pajėgas skirti Jungtinių Tautų saugumo ta
rybos dispozicijai, o taip pat stengtis įvyk
dyti pasaulinę atominės energijos kontrolę 
bei visomis jėgomis remti Jungtinių Tautų 
ūkinę, socialinę ir komunalinę politiką jos 
statuto dvasioje.

REIKALAUJA 25*/. DIDESNIO ATLYGINIMO
Paryžiuje prasidėjo masiniai darbininkų 

mitingai už atlyginimo pakėlimą 25’/«. Pana
šūs reikalavimai statomi ir Italijoje. Vy
riausybė kaip galėdama stengiasi išvengti 
galimo generalinio streiko.

ANGLŲ KARIŲ SAVUMAI
Feldmaršalas Mortgomery gavo Londono 

garbės piliečio titulą. Savo ta proga pasaky
toje kalboje iškėlė angių kario kilniausias, 
savybes, kaip antai, draugiškumą, manda
gumą, švelnumą, vaikų meilę, narsumą ir ga-

Paskolos Tarybų S-gi
Vašingtonas. Prezidentas Trumanas pa

reiškė, jog jis neturįs sumanymo kreiptis Į 
kongresą, kad Tarybų S-gai būtų teikiama 
paskola. *

RIEBALŲ NORMA NUMUŠTA PUSIAU-

Londonas. Britų zonos svarbiausiame uosta- 
miestyję Hamburge, dalyvaujant dr. Kurtui 
Schuhmachertui, prasidėjo atskirų zonos sri
čių ūkininkų vadovų pasitarimai dėl kata
strofiško riebalų normos sumažinimo pusiau. 
Tariamasi, kuriuo būdu sušvelninti šito su
mažinimo galimas pasekmes sveikatingumui 
ir gamybos sumažėjimui. Greičiausia bus 
stengiamasi rasti galimybes riebalus, nors 
laikinai, pakeisti gausesnių produktų normų 
priedais arba nenuolatiniais kokių nors dar 
neturimų, bet numatomų gauti maisto dalykų 
priedais (Sonderzuteilung). 

lingumą lygiai draugų, lygiai priešų šalyje. 
Anglų kariaas esą svetimi profesinių ka
rių polinkiai į uniformą ir nenupelnyta gar
bę. Anglų kariai nuo pat Kromvelio laikų 
nemėgstą uniformų ir išsiskyrimo iš civilių 
minios

DUONOS RACIONAVIMO ĮSTATYMAS
Vakar britų perlamente pasibaigė diskusi

jos dėl duonos racionavimo įstatymo. Opo
zicijos siūlymas įstatymą atšaukti buvo 305 
pries 280 balsų atmestas. Tuo būdu numaty
tas duonos racionavimo įstatymas pradėtas 
vykdyti. -

D. BRITANIJOS DELEGACIJA TAIKOS 
KONFERENCIJOJE

Londonas. BBC diplomatinio korespondento 
pranešimu Didžiosios Britanijos delegacijai 
taikos konferencijoje vadovaus užsienio rei
kalų ministeris Bevinaš. Be jo delegacijoje 
bus laivyno ministeris Aleksanderis ir du 
valstybės sekretoriai.

Amnestija
Madridas. Ispanijos ministerių kabineto 

nutarimu, lygtinai bus paleista 3.000 kalinių. 
Neaišku dar, ar ši amnestija liečia politinius 
kalinius. Amnestija paskelbta liepos 18, Fran
ko sukilimo metinių proga. Tuo tarpu Bulga
rijoje, vadovaujant Dimitrovui, profesinės 
sąjungos pradėjo masines demonstracijas, nu
kreiptas prieš Franko rėžimą Ispanijoje.

KARINIU PASTŲ GALI NAUDOTIS TIK 
KARIAI

Frankfurtas. Vyriausias amerikiečių ar
mijos štabas pranešė, kad amerikiečių kariai 
ir civiliai, kurie siuntinės pašaliečių, laiškus, 
bus traukiami karinin teisman. Taip pat bus 
baudžiamas ir laiško rašytojas.

ii klausimo nesvarsto
NACIŲ AUKOMS GRĄŽINA TURTĄ

Berlynas. Nacių aukoms, kurios po 1933 
turėjo palikti arba parduoti savo turtą Vo
kietijoje, sovietų zonoje grąžinamas buvu
siems savininkams. Tiuringijoje atiduota apie 
100 nuosavybių žydams ir nacių aukoms, 
pergyvenusioms koncetracijos stovyklas.
\

PIETŲ AFRIKA PARDUOS ANGLIJAI 
AUKSO

Pretorija. Pietų Afrikos bankas pasirašė 
sutartį, kuria jis pasižada dviejų metų bū
vyje parduoti Anglijai aukso ne mažiau kaip 
už 80 milijc-ų svarų sterlingų.

JAPONIJOJE LOTYNIŠKAS RAIDYNAS?
Tokio. Japonijos auklėjimo ministerija pas

kyrė specialią komisiją, kuri turi ištirti ga
limumus panaudoti japonų kalboje lotynišką 
raidyną. Nurodoma, kad senasis kinų raidy
nas yra kultūrinės pažangos stabdys.

Pasaulinės profesinių sąjungų organizack 
jos sekretorius po sago inspekcinės kelionės 
keturiose Vokietijos zonose Berlyne padarė 
pranešimą apie Vokietijos profesinių sąjungų 
būvį ir vystymosi perspektyvas. Jo stebė
jimo daviniais, vieningos profesinių sąjungų 
organizacijos Vokietijoj nesą, bet stengiamasi 
ją sukurti. Šiuo tarpu vystymasis vyksta ver
tikaliniu būdu, t. y. iš apačios į viršų, nuo 
įmonės per miestų ir apygardų sąjungas į zonų 
sąjungas. Įvairių profesijų zoninės sąjungos! 
pradeda jungtis į unijas. Okupacinių organų 
uždavinys paskubinti vystymąsi Ir prižių- 
rėti, kad jis nenukryptų nuo demokratinių 
principų.

ANGLAI ĮVEDA AUSTRIJOJE CIVILINĘ 
VALDŽIĄ

Viena. Remiantis nauju keturių didžiųjų 
susitarimu dėl Austrijos, anglų karinė vald
žia Karteno ir Stelermarko provincijose pa
naikinta ir jos vietoje įvesta civilinė vald
žia.

Ispanijoje
EGZILINBS ISPANIJOS VYRIAUSYBES 

ATSIŠAUKIMAS

Paryžius. Nuo Franko sukilimo 10 metų 
sukakties proga liepos 18 d. egziiinės Ispa
nijos vyriausybės prezidentas išleido atsišau
kimą į ispanų tautą, kuriuo kviečia ispanus 
burtis aplink respublikinę vyriausybę.

BORNHOLMO SALOS PASLAPTIS

„La Tribune de Nations“- šiomis dienomis 
atidengė mažos Bomholmo salos paslaptį.

Kaip dabar paaiškėjo, rašo minėtas lai
kraštis. vokiečiai Bomholmo saloje buvo 
įrengę savo svarbiausi atominės energijos ty
rimo centrą su gausiomis, puikai įrengtomis 
ir komplikuotomis laboratorijomis ir geriau
siais šios srities specialistais. Sala nuo išo
rinio pasaulio buvo visiškai izoliuota ir rū
pestingai dieną naktį saugojama. 1945 tpetų 
pavasarį visai netikėtai salą puolė rusų lėk
tuvų Išmesti parašiutininkai ir įsistiprino sa
los pietrytinėje dalyje. Vokiečiai, netikėtai 
užklupti, nespėjo parodyti didesnio pasiprie
šinimo, ir visi laboratorijos įrengimai ir do
kumentai sveikutėliai pateko į rusų rankas. 
Po kelių dienų atvyko rusų mokslininkai — 
specialistai, kurių priežiūroje visa iki ma
žiausios smulkmenos buvo paimta. Laivais 
ir lėktuvais į Sovietų Sąjungą išvežė ne tik 
techninius įrengimus, laboratorijas, planus, 
bet ir ten buvusius mokslininkus ir techninį 
personalą.

Vokiečių tyrimai jau tiek toli buvo pa
žengę priekin, kad jau nebe daug trūkę iki 
visiško a. bombos pagaminimo. Vokiečių 
mokslininkai gyveną Rusijos gilumoje ir savo 
pačių laboratorijose tęsia toliau a. bombos 
gamybos tyrimus.
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Kurkime Wr lietuviškas šeimas mišrių vedybų tuo jokiu budu nepateisinsi’.
Ponaičiai, kurie renkatės sau gyvenimo

' Mus surišo Jgailos vestuvės,
Tegu..kitos jungtuvės pribaigs!,..
(Maironis, iš „Raseinių ‘Magdės“).'

„Minties“ Nr. 116 p. J. S. iškėlė labai 
Svarbų klausimą — mišrias vedybas. Pa
vyzdžiu jis nurodė vieną lietuvių koloniją, 
kur tokių vedybų buvo 6O°/o. Kadangi šis 
reikalas yra svarbus ne tik vienai stovy
klai, tegu būna leista man šiuo klausimu 
pasisakyti plačiau.

Šiandieną pas mus daug kalbama ir ra
šoma apie lietuvišką šeimą. Ir ne be rei
kalo: ji yra mūsų gyvenimo ir tautos išlai
kymo uola, ant kurios remiasi tautos atei
tis ir jos stiprybė. Džiugu girdėti, kad ir 
šiandieninėse sunkiose .gyvenimo sąlygose 
atsiranda lietuvių (teisybė, proporcingai la- 

' bai nedaug), kurie ryžtasi kurti šeimas, 
savo gyvenimo svarbesnę dalį atiduodami 
mūšų tautos ateities patikrinimui.

Deja, su širgėla tenka pastebėti, kad ne 
pas visus mūs tas šeimų kūrimas eina to
kia vaga, kokios ręikalauja šių dienų lie
tuvių tautos interesai. Kartas nuo karto 
užgirstama apie mišrių lietuviškų šeimų 
sukūrimą. Teisybė, ši liga pas mus, ačiū 
Dievui, nėra chroniška, vis dėlto ši nege
rovė anaiptol nenyksta mūsuose. Šia proga 

" reikėtų atiduoti garbę lietuvei moterei, 
nesgi labai reta tėra atsitikimų, kad lie
tuvaitė ištekėtų už kitataučio. Daug daž
niau mūsų vyrai veda kitų tautų moteris. 
Ir dar kas — mūsų kaimo jaunimas, nei
šėjęs mokslų ir taip vadinamas neinteli
gentiškas, šiuo atveju pasirodė daug ats
paresnis, kaip inteligentas ir net akade
mikas.

Šia proga tebūna man leista sustoti ties 
šiuo, kad ir retu, fakteliu ir paklausti: Po
naičiai, kur einate?

Žinoma, jūs aiškinsitės, girdi, taip jau 
susidėjo aplinkybės, taip jau išėjo, nebe
buvo kas daro, pagaliau, kas čia blogo juk 
daugelis mūsų tautos vyrų, net pirmųjų, 
jos laisvės kovotojų, buvo vedę svetim
tautes ir tas jiems nekliudė dirbti Lietu
vai.

Aišku, kad tas aiškinimasis yra labai 
vaikiškas ir naivus. Šios rūšies aplinky
bės pačios nesusideda, jeigu tu pats to 
nenori. Jaunuolis, kuris turi šiek tiek pro
to, žino, kaip pavojinga jam ir kitiems jo 
tautos žmonėms leistis į įvairias avantiū
ras su svetimtautėmis. Nepasiteisinimas, 
girdi, daugelis žymiųjų mūsų krašto vyrų 
buvo vedę ruses, lenkes, gudės ar net vo- 

. kietes. Taip, jie buvo jas vedę, bet ar 
jūs žinote, kokia nauda iš to buvo lietuvių 
tautai? .

Tik labai reta svetimtautė suprato savo 
vyro rūpesčius mūsų tautos reikalu. Dau
gelis jų, išaugę Svetimoje kultūroje, atvy
kusios į lietuviškąjį kaimą nesusigyven-

davo, kad ir su artimiausiais vyro gimi
nėmis, kitos gi juokdavosi iš to, kas būvo 
jiems ir mūsų tautai šventa. Dažniausiai 
jos nesuprasdavo mūsų, mes nesupras- 
davome' jų. Nebūdavo didelės laimės ir 
šeimos gyvenime. Žmona sau,-vyras sau, 
o vaikai taip ir nežinodavo į kurią pusę 
linkti. Jeigu palinkdavo, tai jau greičiau
sia ne į lietuviškąją pusę. Neteko girdėti, 
kad mišrios jungtuvės būtų davusios Lie
tuvai gerų patrijotų, laisvės kovotojų.

Jeigu dar būtų ir galima pateisinti mū
sų kai kurių pirmųjų inteligentų mišrias 
vedybas lietuvių inteligenčių nebuvimu 
ar gyvenimu visiškai svetimoje, nelietu
viškoje aplinkumoje (pav, giliai Rusijoje), 
kur nebūdavo lietuvaičių, tai šiandieninių

Is prancūzu spaudos
PAUL REYNAUD VALIDACIJA

Paul Renaud — stipri politinė prancūzų 
asmenybė. Jei ji būtų silpna, komunistai 
prieš ją nekeltų ir balso. Jis karo pradžioj 
buvo ministras pirmininkas. Jis pakvietė 
Pėtainą. Už tat šiandien jį norima pasodinti 
greta Pėtaino. Bet tauta ji išrinko į pran
cūzų parlamentą. Komunistai iškėlė jo man
dato klausimą ir pareikalavo, kad jis, kaip 
karo nusikaltėlis, būtų iš parlamento pa
šalintas. Tačiau Reynaud yra politikas, ku
ris už savo nugaros turi ne tik stiprių ar
gumentų, bet ir tautos atstovų daugumą. 
Savo gynimosi kalboj jis pareiškė: .Rinki
kai mane išrinko. Kokia drąsa! Jie patys 
nusprendė komunistų kaltinimus! Ar jie 
tikėjo, kad pasiskubino su demokratija? 
(Juokas). Jlė nežinojo, kad pravesti savo 
mandatą, reikia atsiklausti savo priešinin
kų ir kad Suverene tauta teturi prezentaci
jos teisę. Aš galėčiau būti patenkintas iššau
kęs tautos suverenumo principą.

Mane kaltina, kad aš miunchenininkas, 
Tikrieji mlunchenininkai yra tie, kurie prie
šinosi, kad mes kuriam ofenzyvinę ka
riuomenę, ryždamies pasipriešinti mūsų są
jungininkų čekų ir lenkų agresoriui. Aš bu
vau prancūzų rusų sąjungos šalininkas, bet 
ne dėl vidaus politikos (juokas), tik dėl to, 
kad rusų kariuomenė galėjo sudaryti antrą 
frontą prieš Vokietiją (plojimai).

Antras priekaištas: „mes nugalėsime, nes 
mes esame tvirčiausi“. Ar aš turėjau pasa
kyti „Mes būsime nugalėti, nes mes esame 
silpniausi?“ (juokas).

Pakviečiau Pėtainą? Atsiminkite laiko
tarpio dvasią: Pėtainas buvo Verduno nu
galėtojas, žmoniškas šefas, pageidaujamas, 
kaip kairysis žmogus. (Šauksmai kraštutinėj 
kairėj), kuris buvo nusipelnęs Painlėvės 
ypatingą pagarbą, kuris po vasario 6 d. bu
vo įėjęs į Dumergue kabinetą visų pritari
mu ir kurį Leonas Blumas buvo pasiūlęs, 
kaip garbingiausią ambasadorių pas Franką 
(Dešinė juokiasi).

Mane kaltina, lead užleidau valdžią Be
tainui. Tai buvo, man išvykstant į šiaurės 
Afriką, prieš mano valią. Pėtainas grasė 
atsistatyti; Chautemps reikalavo paliaubų, 
dėl kurių aš pasipriešinau, nes būtų buvusi 
sunaikinta tautos pasipriešinimo dvasia. 
Lebruniui, kuris kreipėsi j mane, atsakiau:. 
„Tokiai politikai vesti kreipkitės į mano 
priešų šefą Pėta!ną‘.‘. Aš buvau apšauktas 
Anglijos vergu, išdaviku, mane metė Į tą 

SAVININKUS SVETMŠALIUS ĮLEIS Į 
VOKIETIJĄ

Britų kontrolės įstaiga’ Vokietijai ir Au
strijai paskelbė savo sutikimą įsileisti Vo
kietijoj" turinčius nuosavybės svetimšalius 
perimti tų nuosavybių valdymą ir jų įjun
gimą į ūkinį gyvenimą. Leidimai verstis ga
myba pirmoj eilėj būsią duodami įmonėms, 
naudingoms karinei valdžiai ir reikalingoms 
dabartiniam vokiečių ūkiui!-'

draugėmis švabes ar kitas svetimtautes, 
tik atkreipkite savo dėmesį į mūsų lietu
viškąsias kolonijas. Kiek daug jose šau
nių lietuvaičių, inteligenčių, studenčių... 
Objektyvus stebėtojau, argi jos nėra ge
resnės už vokietaites?-.Ir darbščios, ir mei
lios, ir vargo daugiau mačiusios. Jei pri
dėsime, kad jos doros atžvilgiu stovi daug 
aukščiau už kitatautes moteris, tai ko gi 
dar daugiau reikia?

Reikia pagirti vyrus, kurie mūsų gyve
nimo sąlygomis turi drąsos sukurti šeimas. 
Bet jos turi būti visais atžvilgiais lietu
viškos. Už tai esame atsakingi prieš mūsų 
tėvus, mokytojus, prieš tebekovojančius 
brolius ir prieš amžinąją mūsų Motiną 
Lietuvą.

K. Pelėkis.

patį maišą kaip ir komunistus“ (juokas).
Toliau Renaud kaltina komunistus, kad 

jie 1935 m. buvo priešingi palaikyti Čekos
lovakiją, rėkdami dėl prancūzų imperializ
mo; kad jie 1939 m. rugpiūčio 22 d. gynė 
vokiečių sovietų paktą, pagal kurį Lenkija 
buvo pasidalyta.

Po karštų diskusijų balsavimo rezultatas! 
298 baisai už ir 132 prieš — Renaud patvir
tintas prancūzų tautos atstovu. Tautos bal
sas galingesnis už atskiros partijos balsą.

AUSTRIJOS SUNKUMAI
„Le Monde“ savo vedamajame „Austrijos 

sunkumai" rašo: Po tarpalijantinės komisi
jos susitarimo, kuris buvo padarytas Vienoje 
birželio 28 d.; galima buvo manyti, kad sun
kus Austrijos būvis pagerės. Pagal 5 straipsnį 
buvo sutarta, kad ateityje' keturios okupaci
nės jėgos padarys bendrą sutartį dėl vokie
čių turtų Austrijoje. Tačiau birželio 27 so
vietų karinės valdžios šefas gen. Kurasovas 
išleido dekretą apie visų vokiečių turtų išve
žimą iš rusų zonos į SSSR,

Keletą mėnesių vokiečių turtai buvo dide
lis ginčo objektas tarp sovietų ir austrų. 
Remdamasi Potsdamo susitarimu, sovietų 
valdžia paėmė Austrijoj' gausybę pramonės 
turtų, kurie priklausė valstybei arba priva
tiems vokiečiams. Austrų vyriausybe replika
vo. kad dauguma šių turtų priklausė au
strams prieš 1938 m., kuriuos III. Reichas už
grobė ir kurie privalo grįžti Austrijai. Did
žiausia dalis Austrijos, pramonės yra rusų 
zonoj; jei sovietų koncepcija į „vokiečių 
turtus" būtų priimta, Austrija būtų sunai
kinta. Sovietai uždėtų savo leteną ant 7S% 
krašto pramonės, kurios metinės pajamos 
siekia 33 milijonus dolerių.

Prieš tai kilo dviguba reakcija iš austrų ir 
amerikiečių pusės. Kancleris Figl sušaukė 
specialią perlamento sesiją. Vyriausybės ko
munikatas pareiškia, kad austrų valdininkai 
ir piliečiai neklausytų gen. Kurasovo, kurio 
įsakymas „prieštarauja naujam kontroles 
susitarimui".

Anglijos ir JAV vyriausybės padarė atitin
kamų žygių, kad nebūtų nevokiečių turtai 
Austrijoj išvežami. 'j

„Karinės valdžios šefas gen. Clark tuojau . 
kreipėsi į austrų vyriausybę ir gen. Kura- 
sovą, prašydamas, kad pirmoji išduotų tik 
vokiečių turtus, o antrasis atsargiai vykdytų 
savo įsakymą. Stipriai remiama, Austrija lai
kosi savo nusistatymo. Ar konfliktas įeis į 
nauja fazę? Ar tarpalijantinė komisija įsikiš 
į tai?!

(nukelta į 4 p.)
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BAILĖ ĮOMlTERATIMOKSLAS'
150 koncertu ištrėmime

v x"' © v • .
(Is op. sol. Juzės Augaitytės darbo išeivijoje)

Buvo tik keletas dienų praėję, kai mes 
palikę savo gimtąją tėvų žemę, atsidūrėme 
poros tūkstančių kilometrų nuotolyje nuo 
jos. Priartėję prie savo viešbučio, užsu
kome į vieną kavinę išgerti kavos. Kavinė 
buvo beveik tuščia, o ant bufeto stovintis 
ftdijo aparatas transliavo muziką. Atsi
tiktinai tada pasitaikė, kad po poros mi
nučių pradėta duoti operos „Fausto“ iš
traukos. Mes klausėmės gražios Fausto 
arijos sodelyje, girdėjome Margaritą . . . 
Dainininkės Juzės Augaitytės akyse bliz
gėjo ašaros. „Dieve, argi neteks jau nie
kuomet dainuoti?“, atsiduso ji tada . . . 
.Tai buvo prieš dvejus metus.

Po to gausybė pergyvenimų, besiblaš
kant po visą Vokietiją, beieškant pastogės 
nuo žvarbių vėjų. Šiandien Južę Augaitytę 
randame stovykloje begyvenančią. Ji pasi
darė „stropi“ stovyklos gyventoja. Kaip 
įsikūrė Hassendorfe, susigyveno su ta sto
vyklos visuomene, tai niekur ir nesutiko 
išsikelti, nors kitos stovyklos žadėjo ir 
puikias gyvenimo sąlygas ir gerus kam
barius. Ji tris kartus, kartu su stovyklos 
lietuviais, rišosi savo kuklų turtelį į ryšu
lėlius ir keliavo iš vienos vietovės į kitą. 
Iš Hassendorfo ji persikėlė į Doerverdeną, 
o iš čia į Seedorfą. Vietos lietuvių nuo
širdumas, kuriuo jie lydėjo savo mieląją 
dainininkę, jos neišleido išvykti kitur. Ji 
su jais kartu, Hassendorfe gyvendama net 
didžiulėmis asmenų grupėmis viename 
kambaryje, pasiliko čia ir toliau, pasiten
kindama tomis kukliomis sąlygomis, ku
rias čia jai sudarė lietuviškosios bendruo
menės vadovybė.

— Tenkinuosi tomis darbo sąlygomis, 
kurias turiu. Naujiems koncertams tenka 
įvairiaip ruoštis, tai seklyčioje, kartais net 
bažnyčioje, kai ji būna tuščia — sako dai
nininkė ir toliau ji painformuoja apie sa
vo darbą išeivijoje.

— Jau dveji .metai išvykau iš tėvynės. 
Per tą laiką daug ir daug kur teko dai
nuoti svetimoje žemėje atsiradusiems lie
tuviams. Pati dainuodavau su ašaromis 
akyse ir jų akyse matydavau ašaras. Mus, 
mane nuo scenos, o juos, sėdinčius publi
koje, rišo bendri prisiminimai apie Lie
tuvą, rišo bendras skausmas, kurį kiek
vienas širdies gilumoje jautėme, būdami 
svetur ir girdėdami žiaurias žinias, atei
nančias iš Lietuvos. Per koncertus ir po 
koncertų matydavau tūkstančius dėkingų 
veidų. Lygiai tokius pat veidus matau ir 
dabar, dainuodama lietuviams, o to jau už
tenka; kad turėčiau pakankamai moralinių 
jėgų ir toliau šioje srityje dirbti, neatsi
žvelgiant j įvairius sunkumus.

Dainininkė daug yra dirbusi. Per dve
jus ištrėmime išbūtus metus ji dalyvavo 
150 — tyje koncertų viena ir kartu su ki
tais dainininkais bei chorais. Dainininkė 
dirbo lietuvių menininkų grupėje „Tėvy
nės garsai“, o paskui „Lietuva“. Po Vo
kietijos kapituliacicijos ji daug koncer
tuoja savo stovyklos lietuviams, svetim
taučiams, ypač britų ir italų kariams, 

daugeliui lietuvių stovyklų, esančių britų 
srityje.

Prieš pradėdama savo darbą, daininin
kė, kaip ir dauguma mūsiškių vokalistų, 
daug bėdos turėjo dėl gaidų trūkumo. Iš 
to gausaus repertuaro, kurį dainininkė 
turėjo Lietuvoje, vos maža tų dainų dale
lytė atsirado kartu su ja Vokietijoje, kit
kas paskeliui žuvo. Pirmasis Alfonsas Mi
kulskis iš Vienos prisiuntė jai, jau tada 
Berlyne gyvenančiai, savo išeivijoje su
kurtą dainelę „Lakštingėlė iš tėvynės“. Tai 
ir buvo bene iš viso pirmoji mūsų muzikų 
išeivijoje sukurtoji daina. Si daina, persi
sunkusi Tėvynės meile ir jos pasiilgimu, 
prisimenant tas sunkias dienas, kurias da
bar pergyvena mūsų tėvynė, būdama sve
timų okupuota. Pirmą kartą ji buvo pa
dainuota lietuviams Bethoveno salėje per
nai prieš Kalėdas. Pati dainininkė ir visa 
publika verkė. Tokia graudi yra ši pir
moji išeivijoje gimusi daina.

Alfred Palgar

Perspektyvos
Alfred Palgar — austras, 
žinomas savo trumpais apsakymėliais — 
short stories.

— Ką reiškia mirtis vieno, — sakė kapi
tonas, — jeigu pulkas garbingą! Išsaugo sa
vo vėliavą.

— Ką reiškia likimas viso pulko, jeigu 
miestas yra paimtas ir priešas išvytas, — 
pasakė generolas.

Patriotas gi kalbėjo:
— Aukosimos nors ir iki paskutinio vyro, 

jeigu tai bus reikalinga tėvynės gerovei.
Toli pramatąs kultūros istorikas apžvelgė 

tolį ir pasakė:
— Jeigu net ir pora valstybių turėtų iš

nykti . jos nebūtų veltui žūvusios. Eu
ropa susiprastų ir iš kraujo maudynės atsi
keltų švaresnė ir atgimusi.

Išminčius gi braukė savo šaltais pirštais 
barzdą.

Prileiskime, kad senoji Europa patenka 
chaosan — kiek gero išeitų iš to pasauliui. 
Kiekvienam, kuris nujaučia gilesnę esmę, 
yra aišku, kad Europos žlugimas mūsų pla
netai atneštų didelę palaimą. Kaip trąšos 
ant žmonijos lauko, mirusioji žemės dalis 
likusiajai padėtų nenumatytai vešliai su
klestėti. x

Dievas kalbėjo:
—- Mano saulės sistemai XXVII, arabiš

kai 12, raidė F, žemės planetos pranykimas 
reikštų didelę naudą. Gal būt būtų net ir 
tai gerai, jeigu aš net visą saulės sistemą, 
aukstešnio kosminio tikslingumo dėliai . . . 
. — Tebūnie viskas, kad tik mano bubi 
sveikas į namus sugrįžtų — pasakė Muele- 
rienė ir padėjo neskaitytą laikraštį su per
galės pranešimais šalia nebaigto gerti erza
cinės kavos puoduko..

— Išvertė M.

Iš Dresdeno muz. J. Strolia Augaitytei 
padovanoja 11 dainų rinkinėlį su ypatin
gai žavia ir simbolinga daina, dainininkei 
dedikuota. Tai B. Braždžionio žodžiams 
„Tolimas kaimas“ parašytoji muzika. De
dikacijos žodyje kompozitorius sako daini
ninkei, kad gimtųjų laukų išsiilgęs poetas 
ir muzikas jau išliejo savo skausmus, da
bar esanti dainininkės eilė visa tai: ir 
žodžius ir muziką sujungti vienon draugėn 
ir pertiekti juos Lietuvos pasiilgusiam 
lietuviui tremtiniui.

Vėliau muzikas St. Kalvaitis parašo sop
ranui ir tenorui duetą „Lauruti, mano“, 
kurį Augaitytė dainuoja su A. Sprindžiu 
lietuvams darbininkams. Muzikai: St. Gai- 
levičius, prof. VI. Jakubėnas ir kiti ją „su
šelpia“ vėl naujomis dainomis. Naujų dai
nų dainininkė yra gavusi iš vengro Ve- 
sėdi, kuris harmonizavo kelias vengrų 
liaudies dainas ir, pagaliau, iš prof. Balid 
Dvariono brolio Valerijono, pritaikiusio 
muziką daugeliui lietuviškų, latviškų ir 
estiškų liaudies dainų.

Su pastaruoju (Valiu Dvarionu) J. Au
gaitytei daugiausia tenka ir dirbti. Tik su 
Valiu Dvarionu susitikusi J. Augaitytė 
pradėjo normalesnį darbą. Valio Dvario- 
nio asmenyje dainininkė rado tikrą meni
ninką ir nuoširdų bendradarbį. Su juo 
yra daug koncertavusi ir už stovyklos ri
bų, ne tik viena,. bet ir su anglų ir vo
kiečių op. solistais nepamirštant nė to gar
saus pabaltiečių koncerto Oldenburge.

Juzė Augaitytė, operos dainininkė, šioje 
srityje jau daugiau kaip dešimt metų dir
busi, koncertų nevengdavo nė Lietuvoje* 
Ji buvo visur mielai kviečiama, lygiai, 
kaip ir dabar, gyvenant išeivijoje. Bet vi- 
stiek „miško paukštis į mišką žiūri“. Ope
ra, kurios darbą prisiminusi ji gailiai- ap
siverkė tik ką atsidūrusi svetimoje že
mėje, ją ir dabar traukia. Dabar pamažu 
pildosi jos troškimai. Detmolde kuriasi 
lietuviška opera, kurioje dirbti ji yra pak
viesta. Nežinia, kaip tai naujai besiku- 
riančiajam meno kolektyvui seksis darbas, 
bet jau džiugu matyti ne tik ją, bet ir 
daugelį kitų jos profesijos draugų-operos 
solistų nušvitusiais veidais, patenkintais, 
kad štai, po kiek laiko vėl jie gali grįžti 
prie savo darbo.

Ar J. Augaitytė išeis dainuoti į operą, 
ar su koncertais lankysis lietuviškose sto
vyklose, vistiek ji, kaip ir anksčiau, pasi
liks publikos mylima ir entuziastingai su
tinkama. Tie nenuilstami plojimai ir ta 
gausybė gėlių, kuriom dainininkė apdo
vanojama po koncertų, reiškia tą sponta
nišką ir nemeluotą publikos padėką už 
dainininkės dainas. Atskirai reikėtų kal
bėti apie tas didžiules simpatijas, ku--;as 
dainininkė laimėjo ir laimi mažyįei, ne
laimingai mūsų tėvynei, dainuodama vak. 
sąjungininkų kariams ir svetimtaučiams. 
Tai didelis įnašas į mūsų visų bandas 

i pastangas grįžti į laisvą ir neprik’; ••• >ą 
‘ Lietuvą. ’ N. K.
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Margi trupinėliai į
PASISEKIMAS AUGA PALAIPSNIUI '

Mes neturėjome ką vaidinti, ir vienas 
vyrukas parašė dramą. Po kelių mėnesių

■ Jis parašę tragediją. Susirinką vyrai ir mo-d 
terys suvaidino ir vieną ir kitą.zKur reikėjo 
verkti — žiūrovai kvatojo, bet veikalus 
statė pats autorius, o vienybės ir sutarimo 
skatinami korespondentai išgarbino dar 
autorių laikraščiuose. Garbės paskatintas 
autorius tuoj užsisakė vizitines korteles, ku
riose, be kitų, įsirašė ir dramaturgo tituląi

Kai jis parašė trečią dramą, naujas vie
tinis režisierius atsisakė ją statyti. Girdi, 
labai menka.

— Nesuprantu, kaip galima nestatyti mano 
veikalo! — pasipiktino autorius. — Juk tai 

' nebe pirmas mano kūrinys.
Bylos pabaiga buvo tokia, kad režisierius 

turėjo pasitraukti iš darbo, kaip nesugebąs 
įvertinti išvietinės dramaturgijos, o jo vie
toje stojo rikiuoti vėl šis trijų dramų au
torius, paprašąs dar savo žmoną iš anksto 
Užsakyti kur nors gėlių ir pavesti savo 
draugei nunešti premjeros metu ir įteikti 
veikalo autoriui ir režisieriui. (k. plč.)

NE VAIKAS, BET SANDELIS
— Petriukas yra gražiausias ir protingiau

sias vaikas visoje stovykloje, —• tvirtinda
vo mūsų įtakingoji ponia kiekviena proga 
be reikalo ir su reikalu.

Ir mūsų ponia visur pasigavusi vesdavosi 
Petriuką, o kiti tėvai pavydėdavo, kad šis 
mažiulėlis taip išskiriamas. Bet kai Petriuko 
tėvelis iš sandėlio vedėjo pasidarė eilinis 
Stovyklos pilietis, ponia pradėjo girti Jonu
ką. nes jo tėvelis perėmė iš ano tėvelio pa
reigas. O kai J tą vietą atsisėdo Irutės ma
mytė ir ta mūsų ponia pradėjo, garbinti ir 
dievinti mažąją mergaitę, užmiršusi abu 
pirmuosius savo numylėtinius, tada galuti
nai paaiškėjo, kad meilė šiais visais atve
jais tenka ne vaikams ir ne jų tėvams, bet' 
tam vienam laimingajam sandėliui, (r. aid.)

KELIAS Į GARBĘ
Susimanė vyras pagarsėti ir pradėjo eilė

raščius ir apysakas rašyti, bet, kiek jis be
rašė, garbės ir. garso vis kaip nėra, taip nė
ra. Dar parašė šimtą kitą, apsižvalgė savo 
Stovykloje labiau prie rašto, prie plunksnos 
žmonių ir susįkvietė juos į krūvą, kitaip sa
kant, suorganizavo ir pareiškė maždaug 
imperijos valdovo tonu:

— Čia pas mus dabar yra reta proga, ir 
būtų nedovanotinas nusikaltimas savo tau
tos kultūrai tokį dalyką, taip sakant, be 
naudos pražiopsoti. Mes, vyrai, privalom iš
leisti literatūros ir kultūros žurnalą . . .

Organizatorius parūpino popieriaus, rota
torių, dažų, rašomąją mašinėlę ir savo kul
tūrininkams įsakė skubiai dirbti.
— Medžiagos daug nereiks, aš jau turiu 

parašęs, paklojo ant stalo porą prigrūstų 
""" papkių savo žodžiams patvirtinti. — Dar 

jus galite vieną kitą straipsnelį duoti, ir 
* > užteks.

Į pirmąjį numerį daug medžiagos sulindo 
U storųjų papkių. Antrojo proga pradrąsė- 
jo suvarytieji rašto žmonės ir daugelį or
ganizatoriaus pasiūlytų dalykų atmetė. Tre
čias numeris nebeišėjo, nes savininkas atsi
ėmė spausdinimo priemones ir atsisakė pa
rūpinti popieriaus. Dabar jis, sėdi ir galvo
ją, kaip pagimdyti naują leidinį, kuris 
paklusniai toliau garsintų jo kūrybą, (k. ar.)

Svečiu dainos meno įnašas Detmoldui
Britų zoną belankantieji dainininkai — ! galima laukti. ■ v .

Kaupo operos solistai Antanina Dambraus- A propos — pora smulkmenų. Koncerto 
kaitė ir Jonas Butėnas ir solistas Stasys programa būtų buvę tikslingiau pertvarkyti

ta prasme, kad viena dalis būtų tautinio, o 
kita internacionalinio pobūdžio. Juo labiau, 
kad ši „sistema" jau išlaikyta Dambrauskai
tės ir Butėno šio koncerto repertuare. Tad 
belieka tik kiek pakoreguoti Baranausko re
pertuarą.

Svetur gyvendami ir taip jau turime palan
kias sąlygas neigiamybėms į gimtąją kalbą 
skverbtis. Tad reikėtų labai stropiai žiūrėtį 
kad kiekviename spaudinyje — taigi ir pro
gramose — būtų vengiama klaidų. J. P.

Baranauskas — š. m. liepos 12 dieną atidavė 
meno duoklę Detmoldo lietuvių visuomenei.

Dviejų dalių koncerto programa buvo 
gausi ir įvairi. Populiarusis Jonas Butėnas 
maloniu ir gerai išlaikytu savo baritonu pir
moje dalyje padainavo St. Šimkaus “Oi, 
kas..." ir „Vai, kur nužėgliuos" ir J. Nau
jalio „Kad skausmas ..Smalsiai buvo lau
kiamas platesnei visuomenei nežinomas Sta
sys Baranauskas. Stipriu dramatiniu tenoru 
jis čia „debiutavo" su F. Chopino „Rudeniu" 
ir arija iš G. Puccini „Toscos“. Antanina 
Dambrauskaitė zenitinio lygmens pasiekusiu 
lyriniu sopranu' padainavo K. Banaičio „Rods 
parpulsiu“ ir A. Kačanansko „Našlaitėlę“ ir 
„Vai gražu“. Ypatingai jausmingai šioje dalyje 
nuskambėjo „Našlaitėlė".

Antroje dalyje J. Butėnas padainavo R. 
Wagnerio „Vakarinę žvaigždę" ir ariją, iš 
R. Leoncavallo operos „Pajacai“. Ją jis tu
rėjo pakartoti. Labai daug žadąs S. • Bara
nauskas visą savo tenorinį pajėgumą ats
kleidė A. Kačanausko kūrinyje „Kur prapuolė 
tas kelelis" ir ypatingai „Pajacuose“, kurių 
tenoro ariją jis buvo priverstas nenuolai- 
diems klausytojams pakartoti. Koncertas kul
minacijos pasiekė A. Dambrauskaitei virtuo
ziškai padainavus tris arijas: grovienės — 
iš Mozarto operos „Figaro vestuvės", Manon 
— iš Massneto operos „Manon“ ir Butter
fly — iš Puccini operos „Madame Butterfly". 
Įelektrinti klausytojai nenurimo dar kartą 
neišgirdą egzotinės Butterfly ir dar priedo 
antprograminės Mimi arijos iš „Bohemos".

Koncerto pabaigai trijulei akompanuoja 
Stasys Gailevičius. Bet - šiame koncerte jis 
dėl ligos negalėjo dalyvauti. Iš keblios situa
cijos rengėjus išgelbėjo Detmoldo (teisingiau 
Hiddeseno) lietuvių menininkų kolektyvo 
akompohįjatorė Palečekaitė-Levickienė, sėk
mingai pavadavusi S. Gailevičių, nors šiam 
uždaviniui pasiruošti teturėjusi vos kelias 
valandas laiko.

Pilna „Zum Falken“ salė tautiečių ir sve
čių porą valandų praleido pakilia meno 
šventės nuotaika. Solistai iš amerikiečių zo
nos buvo sutinkami ir palydimi triukšmin
gais katučiais ir gausiai apdovanoti gėlėmis. 
Dalyvių tarpe girdėjosi, balsų, kad jie jau
tėsi tarsi mūsų sostinėje premjeros metu. Ir 
iš tiesų — svečiai davė daugiau nei buvo

IS PRANCŪZŲ SPAUDOS 
(atkelta iš 2 p.)

Atrodo, kad sovietai kiekvieną kraštą, kurį, 
tik gali, nori prispausti ekonomiškai, kad jis 
priklausydamas nuo jų ekonomiškai, priklau
sytų taip pat ir politiškai. \

KAIP ATRODO DABAR AUSTRIJA?
To paties baikraščio korespondentas Julius 

Klanfer taip vaizduoja nūdienę Austriją: 
„Vienos gatvėse griuvėsiai ir šiukšlės neiš
nyko. Sudegę namai, skeletai, atrodo, yra pa
likti būsimų kartų pašnekesiams. Labai ma
žai kur matyti darbininkų, kurie dirbtų sta
tybos darbus. Vyrai, moterys, tramvajuose, 
gatvėse, yra nusiminę, nepatenkinti, režig-. 
navę. Maža kalba, nematyti šypsenos, juoko. 
Negirdėt niekur jaunų žmonių dainuojant.

Tai penkių metų karo ir vienerių metų ke
turgubos okupacijos vaisius. Austrija yra vi
siškai nustojusi tautinio gyvenimo, neturi jo
kios ■ geresnės ateities perspektyvos“. %

PALESTINOS KOMISARAS LONDONE 
Londonas. Aukštasis Palestinos komisaras 

Cunninghamas atskrido į Londoną pasitarti 
su kolonijų viceministeriu.

NACIONALIZUOS PAGRINDINES ĮMONES
Londonas. Austrija paruošė įvairių pra

monės šakų pagrindinių įmonių (Schliissel- 
industrie) nacionalizavimo įstatymą. Taigi ir 
senųjų tradicijų šalis seka naujoviškos socia- 
lizacijos keliu, kuriuo tiek daug valstybių, 
net ir Anglijos neiškyrus, yra nuėjusios.

87 LAIVAI KITAME BANDYME
Vašingtonas. Viceadmirolas Williamas 

Blandys pranešė, kad kitam atominės bom
bos bandymui, kuri bus išsprogdinta po van
deniu, skiriami 87 laivai, iš jų 75 dideli.

PALEIS BELAISVIUS Iš ANGLIJOS
Londonas. Netrukus iš Anglijos bus paleis

tas didelis skaičius vokiečių belaisvių, kurie 
nesą priklausę nacių partijai ir yra demo
kratinio nusistatymo.

PRANEŠIMAS
Pranešu, kad š. m. liepos 17 d. Illertissene 

mirė iš kaž kur atvykęs mums nežinomas 
Juozas Milaknius, liet, tautybės. Palai
dotas vietos kapinėse.

Jei būtų jo giminių ar pažįstamų, prašomi 
kreiptis į Liet. Raud. Kryžiaus įgaliotinį Iller
tissene (adr.: (13 b) ILLERTISSEN/Schwaben, 
Gasthof „Zum Hirsch".
Liet. Raud. Kryžiaus įgaliotinis Illertissene.

PADĖKA
Visiems Memmingeno lietuviams, ypatingai 

p. p. Gaubienei, Liutermosienei, Balsienei, p. 
p. Augustinavičiui, Gugai, Šešplaukiui ir Gin
tautui, užjautusiems mus sielvarto valandoje 
ir palydėjusiems į amžiną poilsio vietą mūsų 
brangią mamytę. '

Magdeleną Kėžinaitlenę 
širdingai dėkojame

Dukterys.
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