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Keturi
BERLYNAS. Byrnes pave

stas, JAV kariškos valdžios 
' viršininkas Vokietijoje, gen.. 

Mac Namey, šeštadienį pa
tiekė Vokietijos Kontrolės 
Tarybai JAV planą dėl visų 
keturių Vokietijos zonų ūki
nio bendradarbiavimo. Suta
rimo nepasiekta. Komunikato 
šeštadienį nebuvo paskelbta; 
vietoj jo Mac Namey paskel
bė savo kalbą kurią jis 
pasakė Taryboje projektą 
įteikdamas. Kalboje išdėstyta 
toji pat medžiaga, kurią Byr
nes išdėstė Paryžiuje keturių 
konferencijoje ir grįžęs na- 

' mo savo kalboje per radiją 
amerikiečių tautai.

Tuojau po posėdžio anglų 
atstovas Kontrolės Taryboje 
išskrido į Londoną tartis su 
britų vyriausybe. Britų spau
da jau vakar reiškė nuomo
nę, kad D. Britanija planą 
priims, nežiūrint kaip pa
sielgs Sov. Rusija ir Prancū
zija. (E)

VIENA. Sovietų Rusijos 
okupaciniai organai įteikė Au
strijos vyriausybei antrą no
tą dėl vokiečių turto Austri
joje. Si yra daug aiškesnė, 
bet ir visas iliuzijas į sovietų 
nuolaidas sugriaunanti. Pa
gal paskutinę notą vokiečių 
turtų laikoma, taigi sovietų

£ - .. v
Neisileidzia

Vašingtonas. Prez. Truman 
vakar spaudos atstovų konfe
rencijoj pareiškė, kad nevyk
sta amerikiečių ir sovietų vi
suomenių susiartinimas, tar
pusavy pasikeičiant moksli
ninkais, menininkais, rašyto
jais bei žurnalistais, o taip 
pat įvairiais turistais. Tuo 
tarpu, kai visi Sovietų S—gos 
piliečiai, kurie tik norėjo Įva- 
žiuo į JAV, gavo vizas ta
čiau visi bandymai gauti so
vietų vizas kai kuriems JAV 
mokslininkams bei žurnali
stams, nepavyko.

Toliau prezidentas pridūrė, 
kad JAV ambasados nariai 
Maskvoj negali važinėti be 
palydovų- kur ir kada nori.

Vašingtonas. JAV krašto 
fynimo ministerija praneša, 

ad į Triesto uostą susti
printi tenykščia'm JAV karo 
laivynui atplaukia kreiseris 
„Hartington".

vėl nesusitarė
naudai konfiskuojama, visas 
turtas, kuris priklausė Vokie
tijos piliečiams, bendrovėms 
ar Vokiejtijos valstybei prieš 
Austrijos prijungimą, prie Vo
kietijos ir visas turtas, kurį, 
asmenys, bendrovės ar Vokie
tija įgijo Austrijoje po anš
liuso pirkimu ar panaudoda
mi politinę prievartą. Jeigu 
kas įrodys, kad iš jo turtas 
buvo paimtas prievarta, tai

Ruošiamas naujas Lenkijos 
padalinimas

New Yorkas. Žinomasis žurn. 
W. Lippmann, vertindamas 
keturių konferencijos dar
bus, yra linkės teigti, kad 
Byrnbs pasisekė šį kartą 
nustumti Sovietų Rusiją nuo 
Viduržemio jūros, tačiau tos 
problemos jis nelaiko išsprę- 
tos — ji tik yra atidėta ir 
Sovietų Rusija vėl ją iškels 
patogiai valandai atėjus. Kad 
Byrnes pasisekė šį kartą su
trukdyti Sovietų Rusijai pa
dėti koją prie Viduržemio 
jūros, tai pirmaeilės reikšmės 
turi JAV nutarimas susti
printi savo laivyną Vidurže
mio jūroje. Tai paveikė dau
giau, negu visos kalbos ir įti
kinėjimai. Tas rodo, kaip 
JAV turi elgtis Viduržemio 
jūroje.

Liesdamas Vokietijos pro
blemą, tas pats žurnalistas

„Aksomine
Maskva. Atsilygindama po

sakio „geležinė uždanga“ 
išradėjams, Maskva surado 
revanšinį posakį „aksominė 
uždanga“. Po šituo posakiu 
Maskva supranta visa tai, 
kas yra anglų įtakos sfera. 
Nuolatinis „Pravdos“ strai
psnių autorius Borisas Isako
vas viename iš naujausių 
straipsnių kritikuoja anglų 

užsienių politiką ir, 
sumini šiuos punktus:

1) Anglija laiko savo zonoje 
Vokietijoje nedemobilizuotą 
147.672 asmenų vokiečių ka
riuomenę; 2) Anglija neiš
vedė iš Graikijos po ten įvy
kusių rinkimų savo kariuo- 

sovietai tą turtą gražins, ta
čiau pirmiausia jis turi būti 
jems perduotas; tačiau jeigu 
už prievarta perduotą turtą 
buvo sumokėta, tai tas turtas 
dabar turi pereiti Sovietų 
S—gai. Jei Sov. S—ga čia 
sąjungininkams nenusileis, tai 
Austrija neteks apie 75 °/o sa
vo pramonės įrengimų, viso 
žibalo ir viso Dunojaus lai
vyno. (E) 

tvir.tina, kad Maskva ruošia 
naują alijansą su Vokietija 
ir naują Lenkijos padalini
mą, panašiai kaip 1939 m. 
Tais metais Sov. Rusija su
darė paktą su Vokietija už 
Chamberlaino ir Daladier 
nugaros. Aš pilnai suprantu 
to kaltinimo sunkumą, sako 
Lippmann, tačiau jis yra pa
remtas skaitlingais ir sva
riais daviniais. (E)

Pilietinis karas Kinijoj
Londonas. Komunistiniai 

daliniai pradėjo naują ofen
zyvą Pietinėj Kinijoj, Kian 
Su provincijoj, Karo veiksmai 
prasidėjo už 50 klm. nuo Kan
kino, kuriame yra. vyr. Cang- 
kaišeko būstinė. Šia ofenzy
va komunistai, atrodo, siekia 
užimti Šanchajų. Ofenzyva 
eina visu Jangtse upės slėniu.

uždanga"
menę kaip buvo pasižadėjusi; 
Graikija yra vienintelė bal- 
kanų valystybė už „aksomi
nės uždangos“, kurioje nėra 
nei taikos, nei tvarkos; 5) 
Anglija, remdamosi nesutari
mais tarp žydų ir arabų. 
Palestinoje vykdo kariškas 
operacijas; 4) santykiuose su 
Indija Anglija užmiršta pa
grindinę problemą — ati
traukti savo kariuomenę iš 
Indijos; šitas klausimas ang
lų misijos plane visai nenu
matytas; 5) praėjus metams 
po karo pabaigos ir 5 mėne
siams po Reino kalbos Sau
gumo Taryboje, „nelaimin
goje Indonezijoje“ - karas.

EMIGRACIJA
Emigracija — skaudus daly

kas. Ji nepateisinama nei tau
tos, nei krašto, nei paties 
emigruojančio atžvilgiu.

Nesunku atsiminti didžiąją 
mūsų tautiečių emigraciją į 
JAV. Tuomet Lietuvą apleido 
šimtai tūkstančių jau visiškai 
subrendusio, sveikinusio jau
nimo. Praėjo 40—50 metų, ir 
kas iš anų lietuvių beliko? 
Daugumas jų jau išmirė, o 
jų vaikai ir vaikų vaikai jau 
tik lietuviškos kilmės ameri
konai. Iškeliaudami į JAV 
anie lietuviai sumenkino mū
sų tautą kiekybiškai ir koky
biškai. Be to, jie likusius tau
tiečius nuskraudė ekonomiš
kai. Žmogaus buvimo šioje 
žemėje ekonominio apsimo
kėjimo, tiesa, niekas į viešų 
problemų ar klausimų eilę 
nestato; o iš tikrųjų žmogus 
savo gyvenime turi darbu at
simokėti už savo išauginimą, 
išauklėjimą. Jei nauji žmonės 
būti; tik auginami, o suaugę 
jie nieko nedirbtų, tai žmoni
jos ūkis bematant sugriūtų.

Jaunų žmonių emigracijos 
atveju pasidaro taip, kad 20 
metų augintas, auklėtas, jau 
dirbti pajėgus- žmogus visą 
sudėtą į jo auginimą kapitalą 
negrąžinamai išsineša kiton 
šalin. Nepr. Lietuvoj vienas 
žmogus per metus išlaikyti 
kaštavo apie 1.200 litų, tai 
per dvidešimt metų jo išlai
kymas kaštuoja 24.000 litų. 
Toks kapitalas įdedamas į 
kiekvieną 20 metų jaunuolį. 
Sakvsim, kad anais metais į 
JAV išemigravo pusė milijo- 
mo jaunuolių, taigi, jie su 
savim išsinešė dvylikos mili
jardų litų kapitalą. Nuosto
liai mūsų mastu astrono
miški!

Sunkus dalykas yra sa
vanoriška, bet dar sunkesnė 
— priverstinė emigracija. 
Pastaroji dažniausiai grąso 
savo auką sugniuždyti mora
liai ir fiziškai. Šitą grėsmę 
mes jau juntame. Klausinė
jame vienas kitą — ar veš, 
ktir veš. kada veš? Atseit, 
skaitomės kad ir su laikinos, 
bet vis dėlto emigracijos ga
limumu, nes ženklų, kad štai 
tuojau grįšime į laisvą Lie
tuvą nėra.

Tad jei reikės laikinai 
emigruoti, atsiminkime, kad 
labai daug teks įrašyti į savo 
ir tėvynės nuostolius. Tie 
nuostoliai bus juo didesni, 
jei neteksime moralinio tvir
tumo, jei nesidėsime prie pas
tangų atgauti Lietuvai laisvę, 
o, svarbiausia, jei išleisime 
iš akių savo jaunimo, savo 
vaikų auklėjimą. Jei čia ap
sileisime, tai per trumpą 
laiką priauginsime gal bra
zilų. gal australų, gal dar 
kitokių, nes priaugantiems 
labai pigu išklysti iš savo 
tautos kelio. Mes neišsiža
dame ir neišsižadėsime tikė
jimo sugrįžti į savo tėvynę, 
tačiau negrįžkim į ją su to
kiais vaikais, kuriems ta tė
vynė — vis tiek.
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Italijos klausimai keturiu konferencijoj
Julija Venecija. Pernai, tik 

ką paskutiniam šuviui nuai
dėjus, Tito bandė jėga užim
ti Juliją Veneciją. Ištisus 
metus ėjo aštri kova dėl 
Triesto ne tik diplomatinė
mis priemonėmis, bet ir jėga. 
Pagaliau Paryžiaus konferen
cijoje Julijos Venecijos pro
blema buvo bene sunkiausia. 
Susitarta Georges Bidault 
kompromisinio pasiūlymo pa
grindu — Triestą internacio
nalizuoti, o Juliją Veneciją 
padalyti tarp Italijos ir lugo- 
slavijos. Keturios galybės, 
pasitarusios su Italija ir lu- 
goslavija, tai scričiai laikino 
valdojomo aparato sudarymą 
ir statuto paruošimą, dėl ku
rių buvo nepaprastai karštų 
ginčų, paveda taikos konfe
rencijai. Taikos konferenci
jai apsprendus, Triesto klau
simos dar būsiąs grązints į 
keturių galybių užsienių rei
kalų ministerių konferenciją 
galutinam patvirtinimui.

Jugoslavjos ministerio pir
mininko pavaduotajam Har- 
delj, dalyvavęs konferencijo
je Paryžiuje, Venecijos Juli
os klausimą svarstant, atvy
kęs į Lublijana pareiškė, kad 
Belgrado vyriausbė negalės 
ratifikuoti užsienių reikalų 
ministerių nutarimą Julijos 
Venecijos ar Triesto reikalu. 
Turimomis žiniomis, Italija 
ir Jugoslavija ruošia protesto 
raštus, kuriuos įteiks taikos 
konferencijai. De Gasperi, su
daręs naują, demokratinę, re
spublikoniška vyriausbę turi 
didesnį svorį ginti ne vien 
Venecijos Julijos, bet irTen- 
de, Briųe sritis, kurias užsie
nių reikalų ministerial nu
tarė pripažinti Prancūzijai.

Kiti Italijos klausimai ke
turių konferencijoje sukėlė 
didžiausių ginčų. Molotovui 
labiausiai nepatiko, kad nera
dus kito kompromisinio spren
dimo, Bevinas pasišovė Itali
jos kolonijs palikti britams 
ir toliau globoti. Pagaliau 
sutarta: Italija atsisako bu
vusių kolonijų, jos lieka da
bartinės administracijos — 
britų rankose, kol klausimas 
bus kįtaip patvarkytas. To
liau Italijos kolonijų klausi
mą keturios galybės svarstys 
po metų.

Italijos reparacijų klausi
mu buvo prieita iki kraštuti
nio taško, nes užsienių rei
kalų ministerial pradėjo įver
tinti santarvininkamas atiten
kančius itlaų laivus; taip, lyg 

• jie būtų laivų pardavimo 
makleriai. Anglosaksai visas 
gėrybes, įskaitomas į repara- 
'cijas, stengėsi galimai aukš
čiau įverinti, o Maskvas ma
kleris jas nuvertinti veik ligi 
nuliaus. Šiuo gal ir ne tiek 
opiu, bet šalių garbę liečian
čiu klausimu pagaliau susi
tarta. Italija sovietams turi 
mokėti 100 mil. dolerių per 
septynerius metus. Pirmais 

dvejais metais reikalaujama, 
kad Italija reparacijas mokė
tų pramonės gaminiais. Re
paracijos mokamos pirmiau
sia karo pramonės įmonių 
verte, turtu, esančiu Bulga
rijoje, Rumunjoje, Vengrijoje, 
o vėliau pramones gaminiais.

Karinėje srityje sutarta, 
kad per 90 d. praėjus nuo pa
sirašymo taikos sutarčių su 
Roma ir Sofija, birtai ati
trauks kariuomenę iš Italijos, 
o rusai iš Bulgarijos.

AUSTRIJOS KLAUSIMAS
Sis klausimas ne mažiau 

sudėtingas už vokiškąjį. So
vietai Austrijos nenori aplei
sti ir ginaisi štai kuriais ar
gumentais. Birželio 26 d. susi
tarimas Austrijai suteikia

Lenku ir lietuviu partizanu 
bendradarbiavimas

Garsusis 1944 m. rugpiūčio 
m. 1 d. Varšuvos sukilimo 
vadas gen. Bor-Komorowski 
dabar, kaip didvyris, važinė
ja po JAV ir laiko praneši
mus lenkų ir kitataučių kolo
nijose.

Lietuvių spaudos atstovams 
generolas pareiškė, kad vo
kiečių okupacijos metu Var- ' 
šuvos ir kitų Lenkijos centrų 
partizanai labai glaudžiai * 
bendradarbiavo su Lietuvos 
partizaniais Itin glaudus bu
vo Vilniaus krašto lietuvių 
ir lenkų partizanų bendradar

Alb. Valentinas

MEŠKERIOTOJAI ’
Aną dieną žiūriu— gerb. 

Kakarieka skuba, neria gat
velėmis tiesiai Nekaro link.

— Kur, kur, bičiuli?,— stab
dau jį.

Žinote, skubu,— sako.—
Tegu juos devyni . . .

Kakarieka pirštais padrikus 
plaukus šukuoja, nuolat ka
klaraištį taiso ir linksmiau
siai šypsosi. Matau, kad pil
nas entuziazmo.

— Tai gal užeisime kur 
pasėdėti, — siūlau jam.

— Žinote, labai ačiū, bet 
truputį skubu. Atvirai sakant, 
bėgu truputį pameškerioti...

— Meškerioti?,— nustebau. 
— Betgi Landratas neduoda 
jokio leidimo meškerioti . . .

— Tegu juos devyni . . .,— 
numojo ranka gerb. Kakarie
ka.—■ Aš nė neprašau jų jokio 
leidimo . . .

— O kaipgi galima be lei
dimo? Žinote, vienas išėjo 
pameškerioti be leidimo, tai 
kas atsitiko . . . Vos tik meš
kerę įleido, tuoj ir pagavo 
dvi savaites kalėjimo . . . Tai 
stačiai nemalonu, žinote . . . 

daugiau teisių. Austrijoje 
esą 437.000 įvairų svetimšalių 
ir DP. Sis svetimas elemen
tas turįs būti pašalintas. An
glosaksai- nurodė, kad DP 
klausimas esąs sudėtingas ir 
jo negalima tuoj išpręsti. 
Austrijos turto klausimas 
neišaiškintas, nes, mat, sovie
tai savo srityje 75 nuošim
čius visų pramonės įmonių, 
kurių gamyba sieką 83 mil. 
doL per metus, jau yra paėmę 
kaip Reicho turtą. Sovietai 
iš savo srities įsakę Austri
jos vyriausybei ištremti 54.000 
vokiečiu. Beveik pusėje Au
strijos šeimininkauja Maskva 
ir ji net nemano apleisti taip 
svarbaus geopotitinio taško, 
kuris jai leidžia likti Balka
nuose.

Ged. Galvanauskas.

biavimas, kurio tradicijos 
nenutrūkusios ir po šiai die
nai. Labai dažni buvę atsiti
kimai, kad lietuviai partiza
nai pasiimdavo globoti kokį 
žymesnį lenkų partizaną, ku
riam savo krašte pasidary
davo jau perdaug „karšta“.

Generolas yra tvirtai įsiti
kinęs, kad Lietuva sulauks 
savo laisvės ir pareiškė, kad 
visi lenkai be jokių išimčių, 
tiek užsienyje, tiek pačioje 
Lenkijoje trokšta Lietuvos 
nepriklausomybės.

— Miltai . . .,— nusijuokė 
Kakarieka.— Manęs tai jie 
nepagaus. »

— O, sakykite, didelių Ne- 
kare galima pagauti?

— Ai, puikių. Taip sakant, 
daugiausiai forelės . . . Net 
slysta rankose . . . Tegu jas 
devyni . . . Tai viso gero, 
žinote skubu . . .

Gerb. Kakarieka pilnas vi
suotino entuziazmo pirštais 
padrikusius plaukus šukuoja, 
kaklaraištį taiso ir pilnu žing
sniu skuba Nekaro link.

— Ei, palaukite,— sakau.— 
Su kuo jūs gaudote: su slie
kais, ar su “Maikeferiais”?

O jis tik iš tolo numoja 
ranka:

— Nieko jūs nepagausite 
nei su sliekais nei su mai
keferiais . . . Tegu juos de
vyni ...

Mane apėmė pašėlęs pyktis. 
Jisai, kažkoks Kakarieka, 
mane, prityrus; meškeriotoją 
pamokys, kad su maikeferiais 
arba sliekais nieko, girdi, ne
galima pagauti . . . Tegu tik 
man duoda leidimą, tai aš

Visuotinis streikas 
Italijoj

Italijos profesinės sąjungos 
paskelbė, kad š. ‘m. liepos m." 
29 d. t. y. taikos konferenci
jos susirinkimo dieną, visi 
Italijos darbininkai nutrauks 
darbą vienai valandai nuo 10 
iki 11 vai.,

Sis streikas yra visuotinis 
Italijos protestas prieš 4 did
žiųjų užs. reik, ministerių 
nutarimą sutarptautini Tries
tą ir priskirti Prancūžijai 
Tendos ir Brigos itališkas 
sriti".

Sensacinis derlius
Atitinkamos JAV ir Kana- 

das įstaigos pranešė, kad tos 
valstybės šiais metais laukia 
sensacingai didelio derliaus. 
Skubiai ruošiamos visokios 
susisiekimo priemonės tam 
derliui pergabenti.

Atrastas lobis
Vokietijoj britų zonoj prie 

Luneburgo buvo atrastas ke
lių milij. svarų sterlingų ver
tės lobis. Iš įvairių Europos 
kraštų Gestapo buvo suvežes 
čia daug retų brangenybių, 
užsienio vertybės popierių ir 
kt.

Kišeniniai saulės laikrodžiai
Viena Berlyno įmonė pra

dėjo gaminti kišeninius sau
lės laikodrižius. Juos aptar
nauja infra raudoni spindulia 
ir dėl to jų eigai netrukdo 
nei debesys, nei kišenė. Jie 
yra taip pagaminti, kad gali 
būti naudojami tiktai Berly
no miesto srityje.

jiems parodysiu, kaip su slie
kais ar maikeferiais galima 
pagauti. O šitoks tipas, grei
čiausiai, savo gyvenime meš
kerės nėra turėjęs rankose, 
bile tik mandriai kalba . . . 
Šitoks1 gali tik aklą rubuilį 
netyčia pagauti . . .

Atsisėdau po medžiu ant 
suoliuko. Meškeriotojo aistros 
degino mane it kokios pragaro 
liepsnos. Bet Pričkus iš Land- 
rato neduoda leidimo ... O 
Amtsgerichtas prie stalo su
sėdęs taip ir laukia, kada aš 
paimsiu j rankas meškerę...

Mintimis nuskridau į praė
jusias laimingas meškeriotojų 
dienas prie senelio Nemuno. 
Kasdieną senelį meškeriotojai ■ 
apguldavo kaip musėlės ir 
niekas nereikalavo jokių, 
leidimų. Kauno senamieščio 
Santakos meškeriotojai ir 
dabar atsimena vieną depar
tamento direktorių, kuris, ma
tyti, buvo gimęs Žuvies ženkle. 
Jis per dienas mirkydavo 
Santakoje meškerę, sėdėdamas 
ant vieno rąstgalio su Eli- 
jaševo gatvės kiemsargiais, 
iki pažaliavimo rūkydavo ci
garetes ir kalbėdavo apie 
šiurpius meškeriotojų nuoty
kius. Jis turėjo prabangią 
meškerę su šilkiniu siūlu ir 
nendriniu kotu, bet jokia
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KULTŪRINĖS 
NAUJIENOS

Nauji V. Alanto kūriniai. 
Rašytojas V. Alantas, gyve
nąs Kirchheime, atidavė spau
dai novelių rinktinį „Ant 
siūbuojąnčios žemės“. Knygą 
leidžia brolių Šulaičių leidy
kla Gunzenhausene. Be to, 
V. Alantas tur parašęs ir dra
mą „Aukštadvaris“.

Naujas „Tėvynės Šešėly
je“ numeris. Detmolde išėjo 
antras kultūros žurnalo „Tė
vynės Šešėlyje“ numeris. Ja
me trys B. Gaidžiūno eilėraš
čiai, Spalio novelė „Žaislas“, 
dvi / A. Giedriaus pasakėčios, 
Naujokaičio straipnis „Ar 
Maironis tik savo epochos 
poetas?“, M. K. „Nuotrupos 
iš Marijampolės gimnazijos 
laikų“, Dr. J. Pranaičio „Ato
minė energija ir atominė 
bomba“ ir dvi recenzijos: A. 
Rūko „Bubulis ir Dundulis“ 
(J. Kardelis) ir B. Brazdžionio 
„Svetimi kalnai“ (Pr. Nau
jokaitis).

S. Zobarsko ir P. Osmols- 
kio knygelė. Vaikų rašytojas 
Stepas Zobarskas parašė kny
gelę „Gandras ir Gandrytė“, 
kurią skoningais piešiniais 
gausiai papildė dail. P. Os
mo] skis. Šią knygelė ofseto 
spaudoje išleidžia „Atžaly
nas“.

C.Janušas ruošiasi parodai. 
Wuerzburge gyvenas dail. 
Česlovas Janušas šio mėnesio 
pabaigoje Wiesbadeno stovy
kloje ruošia savo kūrinių pa
rodą.

žuvelė niekada dar nebuvo 
ant jo meškerės užkibusi. Visi 
senamiesčio vaikėzai stačiai 
botagais iš Nemuno vilkdavo 
gausiai žuvis, tik direktoriaus 
meškerė amžinai ant vandens 
plūduriuodavo rami ir jokios 
žuvelės nepajudinama . . . Bet 
vistiek jis nepametė vilties, 
kad kada nors kas ant jo meš
kerės užsikabins ir tam įvy
kiui užfiksuoti nuolat prie jo 
budėdavo fotografas. Ir vieną 
sykį, tai buvo Sekminių an
trąją dieną, staiga direktoriaus 
meškerė pasinėrė į dugną. 
Santakoje tada kilo visuotinas 
sąmyšis: kas gyvas, visi bėgo 
su visokiomis priemonėmis 
direktoriui į talką padėti iš
trauki žuvį. Nepaprastai gar
siai tada skambėjo žinovų 
vertingi patarimai, meškerė 
nuo svorio linko per puse, o 
fotografas be pertraukos 
spraksėjo savo aparatais, 
fiksuodamas nepaprastą įvyką 
šio garbingo meškeriotojo 
gyvenime. Bet kai laimikį 
išmetė į krantą, visi Nemuno 
vilkai krito į smėlį be žado: 
ant kabliuko buvo užsikabinęs 
senas batas . . .

Nuo tos dienos niekas dau
giau nelaimingojo meškerio
tojo Santakoje nebematė. Eli- 
jaševo gatvės kiemsargiai vėl

Naujos knygos
Stasys Santvaras. Laivai pa
laužtom burėm. Ketvirtoji li- 
rikos knyga. Jliustravo dail. 
Vaičaitis. Jšleido „Patria“ Tū- 
bingene. 172 pusi.

Tai pirmoji tremtyje gra
žiai, prideramai išleista kny
ga; net kietais viršeliais ap
taisyta. Knygoje surašytos li- 
rikos vertinimas — recen
zento dalykas. Trumpai tiek 
tegalima pasakyti: St. Sant
varas ne naujokas (jau ket
virtoji lirikos knyga), turi 
savo poziciją ir- tvirtai jos 
laikosi. Paprastas, be įman
trumų, be pretenziškumų, 
lengvas, suprantamas. Be to 
šioje knygoje jis tremtinis.

„Vyturėliai laukuos“. Šio 
pavadinimo • eilėraščių rinki
nį vaikas ir jaunimui paruo
šė spaudai Viktoras Šimaitis 
(Reutlingene). Rinkinį ilius
truoja dail. P. Osmolskis.

PRANEŠIMAS
Nuertingeno lietuvių koope

ratyvas praneša: nuo š. m. 
rugpiūčio 1 d. kooperatyvas 
perima lietuviškos periodinės 
ir neperiodinės spaudos pla
tinimą. Mūsų įgaliotas asmuo 
atlankys kiekvieną gyvento
ją rinkdamas laikraščiams 
prenumeratą. Laikraščius ga
lima taip pat užprenumeruoti 
ir kooperatyvp krautuvėje 
darbo valandomis.

Leidyklos prąšomos savo 
leidinių siųsti šiuo adresu: 
N ii rt i n g e n, Kirchheimer- 
strasse 41, Lietuvių Koopera
tyvas..

kentė neapsakomą rūkymo 
badą ir liūdnai kalbėjo, jog 
nelaimingasis po įvykio įsto
jęs į kažkurį vienuolyną, Štai 
prie ko priveda meškeriojimo 
aistros . -. .

Taip bedūmodamas, pama
čiau kažin kur skubantį mūsų 
stovyklosmaistininkąMaukelę.

— Kur bėgi, gal užeisime po 
alutį?, — šaukiu jam.

—■ Žinai, bičiuli, neturiu 
laiko, skubu ...

— O kur taip?
— Meškerioti . . .
— Tai kad leidimo ne

duoda . . .
— Et, guzikas,— atsakė 

Maukelė.— Galima ir be jo ...
— Tai, sakyk, ar kimba čia 

kas? . . .
— Ir dar kaip kimba . . .
— Tai ant ko kimba: ant 

slieko, ar ant maikeferio? . . .
— Supaisysi, ant ko čia 

kimba . . .,— pamojo ranka 
nubėgdamas Maukelė.

— Pavyduoliai jūs, kirmė
lės . . .,— pasakiau perpykęs. 
— Kodėl Kaune, tenai Santa
koje niekas nieko nepavy
dėjo ...

Nudūlinau ir aš prie Ne
karo pasiįdomauti, kaip be

Del sovietu špionažo 
Kanodoje

New Yorkas. Pranešime, 
kurį Kanados min.pirm-kas 
įteikė parlamentui apie so
vietų špionažą Kanadoje, ga
lima rasti šiuos konstatavi
mus: 1) yra slapta organiza
cija, kuri parūpino netikrus 
kanadiškus dokumentus už
sienio agentams: 2) užsienio 
agentus kontroliavo ir finan
savo rusų pulk. Zabotin, bu
vęs karo atašė Kanadoje, 
paskui atšauktas ir tuoj po' 
to miręs: 5) NKVD turi Ka
nadoje savo organizaciją; 4) 
sovietų ambasados nariai va
dovavo ir dabar dar, turbūt, 
vadovauja atskiroms viena 
kitai nepriklausomoms špio
nažo grupėms: 5) svarbiau
sias Sov. Rusijos tikslas, 
atrodo, buvo gauti žinių apie 
Kanados, Anglijos ir JAV 
gynybos planus po karo: 6) 
Sov. Sąjunga yra gavusi slap
tų diplomatinių žinių apie 
trijų valstybių politiką. Są
ryšy su šio dokumento pas
kelbimu. JAV prasidėjo di
delė antisovietinė propagan
da. (E)

Ir Vokietijoje . . .
BERLYNAS. Amerikiečių 

saugumo organai Vokietijoje 
paskelbė, kad atidengtas dj- 
delis Sov. Rusijos organizuo
tas špionažo tinklas Vokieti
joje. Šnipų tarpe daug raud. 
armijos karininkų civili
niuose rūbuose. (E) 

leidimų ir ant ko šitie ne
naudėliai gaudo žuvį.

le! žiūriu, štai iš krūmų 
beišlendąs gerbiamas Kaka- 
rieka, pasibraukęs po paža
stim dailia „torelę“, kokių 
šešiasdešimties kilogramų 
svorio . . ? Forelė visaip rai
tosi, meilingai į akis žiūri . . . 
svetimu liežuviu šneka . . .

— Tai ant ko šitokios 
kimba?

— Ant visko: ant cigarečių, 
ant pieno miltelių . . . tegu 
jas devyni . . .,— linksmai 
atsakė gerbiamas meškerio
tojas Kakarieka.

Taku nuo krioklio beatslen- 
kąs ir maistininkas Maukelė, 
pasigavęs jau švabiškos kilmės 
lydeką, tamsiais pelekais ir 
raudonomis lūpomis . . .

— O ant ko šitokios kimba, 
bičiuli?,— pasiteiravau eida
mas pro šalį.

Ir daugiau čia besą meš
keriotojų iš mūsų stovyklos. 
Dabar man visai aišku pasi
darė, kokie meškeriojimo vė
jai pučia prie Nekaro, kaip 
galima meškerioti be Land- 
rato leidimo ir ant ko kas 
kimba. Čia tau ne Kauno 
Santaka— ant slieko čia nieko 
nepagausi . . .

TIRANA. Albanijos vyri
ausybė prašosi įleidžiama į 
taikos konferenciją Paryžiuje, 
nes ji turinti ten daug ką 
pasakyti. (E)
• ROMA. Respublikonų par
tijos atstovas parlamente gra
fas Storza vyksta į lotynų 
Amerikos valstybes prašyti 
atskiras vyriausbes užtarti 
italų tezes taikos konferenci
joje. (E)

VAŠINGTONAS. Abiejų 
parlamento rūmų sudaryta 
komisija susitarė kainų kon
trolę vėl įvesti vieniems me
tams, su viena tačiau sąlyga, 
kad svarbiausių produktų 
kainoms leisti normaliai kilti 
iki rugoiučio. 15 d. (E)

Žinios is Lietuvos
LIETUVOJE METRIKAI 

RAŠOMI DVIEM KALBOM
SSSR vyriausybė paragino 

visas sovietines respublikas 
nuo š. m. gegužės 1 d. su
vienodinti vedybų, gimimų 
ir mirties registracijų pažy
mėjimus — spausdinti juos 
dviem kalbom: rusų ir vie
tine. Pažymėjimų blankus 
reikės pirkti valdinėse įstai
gose. Jie- spausdinami ant 
žyminio mokesčio popieriaus. 
Pakeitimai padaryti ir Zagse, 
kuris tvarko vedybų aktus. 
Dabar reikės iš anksto Zag- 
sui pranešti apie norą susi
tuokti ir tik po kelių dienų 
nustatytą valandą galės įvyk
ti pati jungtuvių registracija, 
kurioj turės dalyvauti ir visa 
eilė liudininkų. (EI)

KAUNO GELEŽINKELIU 
STOTIS BARAKE

Traukdamiesi iš Lietuvos 
vokiečiai visiškai susprogdino 
Kauno geležinkelių stotį. Jos 
vietoje dabar pastatytas me
dinis barakas.

„Draugas“ Nr. ttl išspaus
dino vieno iš Lietuvios gauto 
laiško ištrauką, kur minima, 
kad šį pavasarį Kaune buvęs 
nepaprastai didelis potvynis. 
Išsiliejusios Nemuno ir Ne
ries upės apsėmė net du 
trečdaliu Kauno žemojo 
miesto. Vanduo išsilaikęs net 
keletą dienų. Per potvynį 
žuvo žmonių ir nemaža gyvu
lių. Tokio potvynio Kaune 
jau labai seniai nesą buvę.

(EI)

Nanseno pasai DP
Valstybės Departamentas 

nutarė pritarti UNO rezoliu
cijai, pagal kurią visiems DP 
turėtų būti išduoti panašūs į 
Nanseno pasus dokumentai, 
kurie jiems garantuotų pabė
gėlių ir tremtinių teises.

3



4 Nr- 24

KPONIKA
KALENDORIUS

Šiandien antradienis, liepos
23 d.: Apolinaras, Ilgė, Tarvi- 
las; rytoj trečiadienis, liepos
24 d.: Kristina, Živilė, Darg- 
vilas.
NUERT1NGENO GIMNAZIJA 

BAIGIA MOKSLO METUS.
Nuertingenas. Lietuvių gim

nazija Nuertingene baigia 
mokslo metus liepos 25 d. 
(ketvirtadieni) šia programa: 
10 vai. pamaldos. R.Kat baž
nyčioje, 16 vai. — kolonijos 
salėje mokslo metų baigimo 
bei pirmajai abiturientų lai
dai atestatų įteikimo aktas 
ir koncertas. Koncerte daly
vauja operos solistė S. Ado
maitienė, J. Krištolaitytė, A. 
Paukštys, smuikininkas Iz. 
Vasyliūnas ir muzikas J. 
Kalvaitis. Visuomenė kviečia
ma kuo gausiausiai daly
vauti.

Literatūros vakarai
Šiomis dienomis buvo su

ruošti literatūros vakarai 
Kirchheime, Neufene, Ober- 
lenningene ir Weilheime, ku
riuose savo kūrybos paskaitė 
vašytojai St. Santvaras, Pul
gis Andriušis, Ant. Gustaitis, 
ir Paulius Jurkus.
Tekintojų-frezuotojų kursai
Kirchheime u. Teck š. m. 

liepos m. 22 d. prasideda te
kintojų-frezuotojų trijų mė
nesių kursai. Praktikos dar
bai vyks stovyklos dirbtuvė
je, o teoretinės pamokos — 
kursų klasėje.

Kirchheimo stovyklos dirb
tuvėje praktikos darbus at
lieka ir kaimyninių stovyklų 
kursų lankytojai.
GYVENIMAS SCHEINFELDO 

STOVYKLOJE
Scheinfeldas. Šioje stovy

kloje veikia kelios profesinės 
organizacijos: ekonomistų,
teisininkų, žemės ūkio dar
buotojų. inžinierių rateliai ir 
kooperatininkai, kurie turi 
įsteigę kooperatyvą. Sudary
tas socialinių mokslu ratelis, 
kuris surengė jau keletą pas
kaitų: gen. St. Raštikio — 
„Tarp karo ir taikos“, Dr. A. 
Maceinos — „Idėjų perkai- 
navimas naujaisiais laikais" 
ir kt. Lietuvių gimnazija jau 
pradėjo naujuosius mokslo 
metus. Ji dirbs vokiečių vid. 
mokyklos patalpose popie
tinėmis valandomis. (Z)
IS TREMTINIŲ BENDRUO

MENES GYVENIMO
Detmoldas. Iš Vyr. Lietu-, 

vių Tremtinių Bendruomenės 
Komiteto ir Švietimo Valdy
bos pasitraukė S. Sužiedėlis. 
Į Komitetą turėtų įeiti pir
mas kandidates Daugėla..

Hamburgas. 'Pabaltijo Uni
versiteto Hamburge pavadi
nimas pakeistas ta prasme, 
kad iš iškabų išbraukta „Pa
baltijo“ žodis. (TŽ)

SKAUTAI IŠKYLAUJA
Wei.lheimas, Nuertingeno 

apskrities skautų Neries tun
tas liepos 21 d. suruošė ben
drą iškylą. Gražiame ąžuo
lyne prie Weilheimo iš pat 
ryto prigūžėjo skautų ir sve
čių iš plačios apylinkės. Ne
trukus po šimtamečiais ąžuo
lais išdygo palapinės ir už
virė skautiškasis gyvenimas: 
pakelta vėliava, pradėti ap
link palapines papuošimai, 
tvarkomas rajonas ir kt.

Iškylos aikštėje prie kuk
liai įrengto altoriaus įvyko 
pamaldos, kurias laikė ir pa
mokslą pasakė kun.Kąralius. 
Vėliau apie 40 skautų davė 
skauto įžodį. Po skautiškų 
pietų, kuriais buvo pavaišinti 
ir svečiai, įvyko skautiškos 
varžybos ir žaidimai.

Vakare prie uždegto laužo 
atvyko UNRRA Team 513 
dir. R. Maingeot, Welfare Of
ficer Miss van Ribbink ir

Dar viena mokslo ištaiga
UNRRA DIREKTORIAUS R. MAINGEOT KALBA, PASA
KYTA ATIDARANT NURTINGENO TECHNIKOS

MOKYKLĄ
Prieš kiek laiko mūsų kul

tūros reikalų komitetas man 
įteikė lietuvių technikos mo
kyklos įsteigimo projektą. Ši
andien šis reikalas tapo jau 
tikrove.

Šia proga reiškiu visišką 
mano pasitenkinimą visais 
tais, kurie prisidėjo prie kul
tūrinio ir socialinio mūsų sto
vyklos išugdymo. Mūsų ak- 
tingumas augo palaipsniui: 
mūsų mokyklos, automecha- 
nikų, šoferių, kalvių • kursai, 
braižyklos, muzikos bei tea
tro vienetai, sporto organiza
cijos skautai (daugiau 400 
jaunų vyru), mūsų gimnazija, 
kuri už kelių dienų baigia 
savo pirmuosius mokslo me
tus, ir šiandien dar viena 
nauja įstaiga, technikos mo
kykla, kurioje mokslas bus 
dėstomas lietuvių kalba.

Pabrėžtini trys motyvai, ku
rie yra mūsų aktingumo prie
žastimi. Pirmiausia tai, kad 
mes tiksliai vykdome instruk
cijas pagal UNRRA nusta
tytus atstatymo principus. 
Antra. — mes stengiamės rea
lizuoti UNRRA patiektą darbo 
programą ir trečia,— turint 
galvoj socialinius ir moralinius 
reikalus, esame įpareigoti pa
dėti tiems, kurie dėl aplinky
bių ne iš savo valios, pasi
darė karo aukomis. Jaunimui 
buvo pakirstos galimybės, ku
rias galėjo turėti normaliame 
gyvenime. O svarbiausia tai, 
kad negalėjo mokytis.

Mūsų mokyklos dabar tam 
jaunimui suteikia galimumą 
tęsti toliau mokslus. Mes, 
UNRRA nariai, turėsime di
džiausią pasitenkinimą pasa
kyti tiems, kurie tam pasiš
ventė, — rytoj mūsų mokiniai 
bus žmonės, kurie dėka mūsų 

kiti UN” A pareigūnai. Di
rektoriui -kautų vardu buvo 
įteikta do anėlė — Gedimino 
Pilis, o Miss van Ribbink ir 
kiti UNRRA pareigūnai ap
dovanoti gėlėmis. Laužui 
liepsnojant kiekvienos kolo
nijos skautai pasirodė su sa
vo programa: inscenizacijo
mis, vaidinimėliais, dainomis.

UNRRA direktorius su ko
misija apžiūrėjęs skautiškuo
sius įrengimus už gerai pasta
tytas ir skoningai papuoštas 
palapines pirmąją vietą pri
pažino Nuertingeno skautams, 
antrąją — Kirchheimo latvių 
skautams ir trečiąją — Weil- 
heimui. Nuertingeno skautai 
taip pat gavo ir skautų rė
mėjo p. Maliorio piniginę do
vaną, kuri bus panaudota 
skautų būklo įrengimui.

Vakare skautai su savo 
tėveliais ir svečiais dainuo
dami sugrįžo į namus, (s) 

pastangų išpildyti astatymo 
programą, garbingai atliks 
socialinę pareigą, Ją kiek
vienas iš mūsų turi jausti iš 
žmonikumo.

Baigdamas aš raginu visus 
pasišvęsti. Rytoj profesoriai 
ir mokiniai pradės savo dar
bus, o ones karštai tikime, 
kad jų pastangas vainikuos 
pasisekimas.

Visų vardu leiskite, Pene 
Apygardos Direktoriau, padė
koti jums ir visiens tiems, ku
rie suteikė mums garbės at
silankydami į šias iškilmes. 
Mes dėsime pastangas, kad 
513 grupe ateityje dar tamp
riau bendradarbiautų, kad 
pasiektieme tų tikslų, ku
riuos mas užsibrėžėme.

BUS STATOMAS MARTY
NUI JANKUI PAMINKLAS

Flensburgas. Neseniai mi
rusiam paskutiniam aušrinin
kui Martynui Jankui Flens- 
burgo lietuviai ruošiasi pa
statyti laikiną paminklą 
Flensburgo kapuose. Šiam 
tikslui lietuvių tremtinių tar
pe pradėta rinkti aukos. Tol- 
ko lietuvių stovykla paaukojo 
RM 422.50; Grumby stovykla 
— RM 50.50; Šlezvigo lietu
vių stovyklos — RM 443.50. 
Iš viso Šlezvigo apskrityje M 
Jankaus paminklui statyti su- 
vinkta RM 916.50.

LIETUVIS JAV 
VICEKONSULAS BATAVUOJ

Jau nuo seniau JAV diplo
matinėje tarnyboje esąs Al
bertas Cižauskas, buv. JAV 
vicekonsulas Karachi mieste, 
Indijoj, neseniai toms pačioms 
pareigoms perkeltas į Bata- 
viją, Javos saloje, Olandų In
dijoj. (EI) /

SPORTAS
LIETUVIAI STIPRIAI 

SUPLIEKĖ ESTUS
Geislingenas. Liepos 14 d. 

estų krepšinino rinktinė Geis- 
lingene išsikvietė Kempteno 
lietuvių Šarūną rungtynėms. 
Kadangi tai buvo neoricialios 
tarpvalstybinės Lietuva — Es
tija rungtynės, žiūrovų susi
rinko keletas tūkstančių, ku
rie su dideliu įtempimu sekė 
judrią kovą. Mūsų vyrai, ku
rie Vokietijoje dar nėra pra
laimėję nė vienų rungty
nių, ir šį kartą išnešė triuš
kinančią pergalę, sukraudami 
didelį krepšių kapitalą san
tykiu 69:22 (38:11). Šarūnas 
žaidė įprastos sudėties, su Z. 
Puzinausku priešaky. (s)

PABALTIJO SPORTO 
STOVYKLA

Detmoldas. Rugpiūčio 3-17 
d. d. Iserlohne britų zonos 
YMCA vadovybė ruošia Pa
baltijo sporto stovyklą, į kurią 
bus priimami 12—17 metų 
visų trijų Pabaltijo tautų 
jaunuoliai, gyvenantieji britų 
zonoje. (TZ)

SPORTAS LIETUVOJE
Vilnius. Tarybinė „Tiesa“ 

birželio 7 d. straipsnyje „Ta
rybų Lietuvos rinktinės per
galė“ rašo apie futbolo rung
tynes, kurias turėjo LTSR 
rinktinė su Maskvos „Stroji- 
tel“. Rungtynės ivyko Kauno 
valstybiniame stadijone ir 
baigėsi rinktinės laimėjimu 
1:0. Rinktinėje žaidė Kučins
kas, Petraitis, Pastoris, Jan
kauskas, Penkauskas, Stelmo
kas, Ilgūnas, Choniavka, Stri- 
upkus. Įvartį iš gero Pen- 
kausko padavimo įmušė Pa
storis.

Po šių rungtynių rinktinė 
turi surinkusi 3 taškus iš 4 
galimų. Jai dar teks žaisti 
12 rungtynių su šešiomis ko
mandomis. (s)
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