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Teheranas. Persų vyriausybė persiuntė 
JTO Saugumo Tarybai notą, kurioje prane
šė, kad rusų kariuomenė yra pilnai evakua- 
vusi Azerbeidžano ir kitas Persijos sritis iki 
nustatyto termino.

Tame pačiame pranešime Teherano vyriau
sybė pažymėjo, kad pasųstoji vyr. komisija 
yra apvažinėjusi visas anksčiau buvusias 
okupuotas provincijas ir niekur nėra užti
kusi rusų kariuomenės.

Naujorkaš. Persijos vyr. įgaliotinis prie 
Saugumo Tarybos įteikė notą JTO generali
niam sekretoriui Trigve Lie, kurioje pažy
mėjo, kad esamomis sąlygomis Persijos vy
riausybė negalinti patikrinti, ar tikrai rusų 
kariuomenė yra. evakuavusi tas sritis, kurias 
turėjo apleisti iki š. m. gegužės 6 d'.

AMERIKOS KARINIS 
BENDRADARBIAVIMAS

Prancūzijos laikraštis „La Monde“ straips
nyje „Amerikos kontinento apsauga“ rašo, 
kad prezidentas Trumanas įteikė kongresui 
įstatymo projektą, kuriame numatomas to
limesnis vykdymas programos, siekiančios 
armijos, laivyno ir valstybės departamento 
su kitų Amerikos valstybių karinėmis pajė
gomis bendradarbiavimo. To įstatymo pro
jekte, kuriuo numatoma standartizuoti vi
sas vakarų pusrutulio armijas, atkreipia dė
mesį charakteringas punktas, nurodantis, 
kad bendradarbiavimas gali būti praplėstas 
ta prasme, kad į jį galėtų įeiti ir Kanada, 
kurios bendradarbiavimas su JAV bendroje 
gynyboje yra ypatingai svarbus. Diplomati
niai Vašingtono sluoksniai pabrėžia, kad 
Įėjimas į bendrąją Amerikos valstybių gy
nybos sistemą Kanadoj, kuri jau turi suda
riusi su JAV savitarpio pagalbos paktą, gali 
reikėti netiesioginių Anglijos imperijos są
jungą su vakarų pusrutulio tautomis.

Alė Nakaitė
TRUMPAI

Trumpai ir taip čia mūsų dienos bus kartu, 
o tu vis bėgi, bėgi mp manęs —
Aš nežinau, kada nukris mano žiedai, ir 
tu nebegalėsi tų dienų atrast.

O širdį gniaužia taip šaltai ir neatlei
džiamai kažkas,
ir liūdna taip, ir tu, tik tu žinai — 
Norėtųs niekados šitų dienų, o niekad 
neužkast,
ir su tavim vis būti, būti amžinai.

O taip trumpai čia būsime kartų,
,ir tu vis bėgi, bėgi nuo manęs!

« STALINAS ATMETĖ TRUMANO 
PASIŪLYMĄ DĖL MAITINIMO

JĄV radijas paskelbė, kad generalissimus 
Stalinas atmetė prezidento, Trumano pa
siūlymą Sovietų Sąjungai prisidėti prie ba
daujančio pasaulio maitinimo. Stalinas at
sakyme pažymėjo, kad toks pasiūlymas yra 
pavėluotas, nes Rusija maisto išteklius yra 
numačiusi sunaudoti savo vidaus reikalams.

EISENHOWERIO SAMPROTAVIMAI
Prancūzijos laikraštis „La Monde“ straips

nyje „Ateities karas gen. Eisenhowerio aki
mis“ rašo, kad dokumente, nustatančiame 
didžiąsias linijas amerikiečių armijos orga
nizacijai ir apmokymui ateinantiems 18 mė
nesių, gen. Eisenhoweris sako, jog „kiekvie
nas karas, kuris prasidės artimiausioje atei
tyje, bus vedamas bent savo pradžioje da
bar turimais arba gaminamais ginklais.“ 
Toliau jis pabrėžia oro pajėgų svarbumą, 
pilnų, laisvų ir plataus akiračio mokslinių 
tyrinėjimų reildšlingumą ir pasaulinio žinių 
tiekimo tinklo būtinumą. Jis taip pat pa
stebi, kad dabar kiekvienas kraštas, turintis 
mokslinius išteklius ir nesiskaitantis su 
priemonėmis, gali net ir .galingiausiam 
kraštui padaryti baisių sunaikinimų. Primi
nęs reikalingumą turėti/ armijos priešakyje 
„kūrybinius žmones“, jis pabrėžė nesumažė- 
jusį pėstininkų svarbumą. Eidamas tuo 
principu, kad kiekvienas ateities karas 
turės būtinai būti pasaulinio masto, jis pri
mygtinai reikalauja armijai didelių kreditų. 
„Amerika gali pasidaryti taikiniu nepapras
tos naikinančios jėgos sviediniams, lei
džiamiems iš didelio nuotolio. Turint tai 
galvoje, kad tokie sviediniai galės būti lei
džiami mažo dydžio gėrai paslėptais ir la
bai išblaškytais įrengimais, reikja tikėtis, 
kad jų veikimas naudingas, kol žemyno 
pajėgos nepasieks, jų veikimo bazių ir nesu
naikins jų atsargų, o taip pat "jas gaminan
čių įmonių“.

RUSIJOS IŠTEKLAIAI RIBOTI
Orlovas, kalbėdamas per Maskvos radiją 

dėl maisto pagalbos kitiems kraštams, pa
brėžė, kad Sovietų Sąjungos maisto iš
tekliai yra riboti dėl karo padarytų didelių 
nuostolių.Čekai balsuoja, rusai

Dana. Iš Prahos pranešama, kad susita
rus Čekoslovakijos vyriausybei su Sovietų 
sąjunga, nuo gegužės 26 dienos per Čekoslo
vakijos teritoriją į rusų okupuotą Vokieti
jos zoną vyks, sovietų kariuomenės dalinių 
pervežimas.

Šis rusų kariuomenės judėjimas neturi jo
kio politinio ar demonstratyvinio pobūdžio. 
Čekoslovakijoj numatytas balsavimas vyks iš 
anksto nustatyta tvarka.

APIE SUSIJUNGIMĄ NEGALI BOTI 
KALBOS

Hamburgas. Viename masiniam susirinki-* 
me Hamburge kalbėjo dr. Schumacheris, ku
ris neseniai buvo išrinktas Vokietijos social
demokratų partijos vakarų zonose vadu. Jis 
nurodė, kad socialdemokratų ir komunistų 
partijų suliejimas rytų zonoje nebuvo joks 
susijungimas pilna to žodžio prasme, bet 
priveistas socialdemokratų partijos įkorpo- 
ravimas į komunistų partiją. Tačiau klygta 
tie, kurie mano tokiais keliais priversti so
cialdemokratus kapituliuoti.

KAŽKAS NEGIRDETO!
Bavarijos vokiečių laikraščiai įdėjo į savo 

skiltis didžiausią sensaciją, kuri skamba 
taip: ”Iš Innsbrucko pranešama, kad ten ka
vinėse bus vėl pradėta duoti pupelių kava 
ir cukrus.”

Radio žinios is lietuves
{steigta Teatro draugija.

Sovietinės valdžios pageidavimu Vilniuje 
įsteigta teatro darbuotojų draugija. Į Val
dybą išrinkti: Borisas Dauguvietis, balet
meisteris Kelbauskas, Vilniaus teatro direk
torius J. Grybauskas ir dramos artistai 
Kupstas ir Rudzinskas.

ARTISTE VAIČIŪNIENE „SENA KOMU-
> nistE“

Minint jos dvidešimt metų teatro darbo 
sukaktį, buvo tarp kita ko pasakyta, kad ji 
jau 1920 metais priklausiusi komunistų klu
bui Maskvoje. Žinodami, kaip komunistai 
kun. Maironį, kun. Vaižgantą subolševikina, 
nenuostabu, kad ir artistę Vaičiūnienę pa
darė sena komuniste.

MOKSLININKŲ SOCLENKTYNfiS
Vilniaus universiteto „politrukas“ mark

sizmo-leninizmo katedros vedėjas (Molko- 
vas, rusas) sukvietė universiteto personalą 
ir pranešė, kad draugūs Stalinas savo kal
boje pareiškęs, jog Sovietų Sąjungos moks- ' 
lininkai turėtų pasirūpinti pavyti ir pra
lenkti kapitalistinių kraštų mokslą. Tame 
svarbiame pasitarime dalyvavo prorektorius 
Jankauskas, prof. Vaitkus, Girdzijauskas, 
prof. Vabalas-Gudaitis, Bučas ir kt.perveža kariuomene

’’LAIMINGAS” DIPI

Vienas kaimietis netoli Budapešto gavo iš 
UNRRA tiekimų švarką, kuriame jis rado 
600 dolerių grynais pinigais (apie 1.500 mili
jardų pengo!) ir čekių knygutę, iš kurios aiš
kėjo, kad to švarko savininkas turi 9.000 
dolerių indėlį banke. Laikraštis ’’Villagos- 
sag”, kuris šį įvykį aprašė praneša, kad kai
mietis pinigus grąžino UNRRA’i.
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Schongau paroda
(Reportažas)

Atidarant parodą, buvo pasakyta:
’’Bet viską, ką mes darėm ir dar čia pada

rysim, mes darom vardan mūsų žmonių, 
mūsų tautų, mūsų žemių laisvės”.

Taigi viskas, kas dabar vyksta Schongau 
suruoštame festivalyje turi devizą:

”T ė v, y n ė s laisvė!”
'Šiuo kartu dėl tos laisvės kovojame ne 

kardu, bet kultūrinėmis priemonėmis, steng
damiesi parodyti, kas mes esame, ką mes tu
rim ir ko mes norim. Ir svarbiausia, kad ko 
mes norim, mes stengiamės parodyti, kad 
tų mūsų — laisvės — mes esam ir verti.

Juk dedam milžiniškas pastangas, kartais 
draskomės, kad kaip nors daugiau ir daugiau 
kitataučių, mūsų nepažįstančių, mus. — mū
sų darbus ir laimėjimus vis daugiau pažintų 
ir pažindami suprastų, jog esam ne stuobriai 
ar iš kelmo spirti, bet veržiūs ir sugebą 
venti šavystoviai. Kad turim didingą savo 
tautės istorijas ir laisvojo'gyvenimo jausmas 
yra mūsų krautuje ir kauluose. Ir jei kas 
norėtų mus aptvarkyti kitaip — be laisvės 
— tai turėtų būti laužomi mūsų nugarkauliai.

Ir dabar mes esam judrūs tam, kad papur
tyt surambėjusio kitataučio smegenis — te
galvojančio tik tiek, kad Baltijos valstybės 
mažos, jų tautos neskaitlingos ir . . . iš jų 
nėra ko daug laukti. O toliau — ir nieko 
nebegalvoja ir nieko nežino.

Va, paroda ir ištisas festivalis tų trijų ma
žųjų Baltijos tautų ir . . . truputis daugiau 
medžiagos nepažįstančios aplinkos smege
nims!

Jeigu jau kova, kad ir kultūrinėmis prie
monėmis, tai visvien Schongau dabar yra 
virtęs kovos lauku, kur trys tautos: lietuviai, 
estai ir latviai, užėmė kiekviena savo-pozi
cijas, manevruoja ir kiekviena sutartinai ro
do savo sugebėjimus prieš ”x” priešą.

Visi aktingieji parodos ruošėjai, festivalio 
programos vykdytojai yra tam tikra prasme 
partizanai, savo mokėjimu, pasiauko
jimu deda vertingą įnašą į šios paskelbtos 
vieno mėnesio kovos rezultatus.

Kas gi tie lietuvių partizanai?
Kai šonguviečiams lietuviams paaiškėjo 

ruošiamos kovos didelio masto operacijos, 
tai jie pasijuto esą persilpni eiti petys petin 
su estais ir latviais. Jie tačiau neatsisakė 
nuo jiems numatytų pavesti pozicijų ir tuč
tuojau pradėjo šaukti SOS! — pagelbos!

Pirmieji išgirdusieji ir jautriai priėmę į 
savo širdis šauksmą buvo dailininkai Petra
vičius ir Krasauskas. Jie atvyko tuoj, bet 

' vietoje pamatė, kad vieni tokio didelio užsi
mojimo darbe jie savo žmogiškom jėgom 
netesės. Ju buvo užaliarmuoti visų, išskyrus 
rusu, zonų dalininkai'ir siekta net į Austri
ją. Atsirado tuoj dar du draugai dailininkai 
Vilimas ir Dobužinskis, o po jų ir dar Ja- 
nušas, Ratas-Rataiskis ir Valeška.

Šie visi energingai gulė į darbą ir prasi
dėjo parodos ruoša. Tai, prie ko ruošės es
tai ir latviai ištisą mėnesį ir, gal, daugiau, 
mūsų dailininkai ryžosi nugalėti per pasku
tines — tik 5 dienas! Tačiau, kad pailginti 
darbo laiką, jie buvo ’’išradingi”. Jie .’’ra
do” dar ir 5 naktis. Rado ir išnaudojo.

Kartą pamynę taikos meto tradicijas — 
8-ių darbo valandų nuostatus, mūsų aukščiau 

paminėtieji dailininkai ėmė vadovautis tik 
karo meto įstatymais ir paročiais. Ir jeigu 
jiems priešakinių linijų kovotojams — užnu
garis nepristatė maisto, tai jie nemurmėda- 
mi ir kantriai atsisakė ir nuo pietų ir vaka
rienių ir dusino alkį ’’Chesterfield” dūmu.

Sudarytas pozicijų parengimo štabas — 
jury komisija iš Petravičiaus, Dobužinskio, 
Valeškos ir dr. Virkučio aptarė bendrą ope
racijų strateginį planą ir prasidėjo jo vyk
dymas. Nauji taktiniai sumanymai, gimę ats
kirų dailininkų galvose taip pat pirma turėjo 
praeiti pro jury komisiją ir šios aprobuoti.

Tik šitokiu būdu tiesėsi ant stalų ekspo
natai, kabinosi ant sienų paveikslai, užrašai, 
ženklai — kovos ginklai. Tačiau tų-ginklų 
trūko. Ir tada jie buvo ’’kalami” čia pat vie
toje lakia dailininkų vaizduote ir miklia 
ranka. Ypač daug ko trūko istoriniam sky
riui. Tad iš Dobužinskio gimė ’’Vytis”, iš 
Krasausko-Vytąutas ir Mindaugas, iš Valeš
kos — Jogaila, iš Vilimo — Poniatauskis ir 
pano triptikas vardu ’’Lietuva”, pačią pasku
tinę darbo dieną, atvažiavus dailininkui Ruk
šlelei, iš pastarojo — pirmas ir paskutinis 
Lietuvos Prezidentus A. Smetona, iš Janušo
— daugybė dailių užrašų, iš Rato-Rataiskio
— festivalio ženkliukai.

Štai, šitie 8 dailininkai — pirmieji parti 
zanai, galvotrūkčiais atvykę terf) kai jų drau
gas Petravičius jiems telegrafavo, kad Schon
gau miestely metamas laisvės šūkis.ir dėl,tė
vynės reikia kovot. Ir kaip jie skubėjo, rodo 
faktas, kad dail. Valeška negalėjo — nesus
pėjo supakuoti nė savo darbų, o dail. Rukš
lelė per skubotumą sutrynė savo paveikslų 
stiklus ir aplaužė rėmus. Ir šiedu atvažiavo 
be savo darbų — beginkliai. Tačiau, jie at
važiavo į šaukimo vietą, parėmė anksčiau 
atvykusius savo draugus moraliai, dirbo ir 
daug padėjo.

Visi šie dailininkai yra pirmieji savano
riai ir kaip tokiem tebūna ir pirmoji garbė. 
Tačiau, iš visų šių 8-ių tenka pabrėžti Petra
vičių — kaip iniciatorių, subūrusį prie šio 
darbo kitus savo profesijos draugus. Jis 
paskutinę darbo dieną iš nuovargio ir silp
nos fizinės sveikatos, galima sakyti, ne vaikš
čiojo po parodos halę, bet svyravo, tačiau, 
kai darbas nebuvo baigtas poilsio jis sau 
neskyrė. Ir koks gražus supuolimas, kai pa
rodos atidarymo dieną, t. y. 1946. V 12 d. 
mielam Petravičiui suėjo lygiai 40 metų am
žiaus ir jis savo gimimo dieną, galėjo pasi
žiūrėti paskutinių dienų gražų kolektyvinio 
darbo rezultatą, į kurį jis pats įdėjo didelį 
įnašą, ir, pagaliau, galėjo atsikvėpt nuo 
įtempto darbo. Pozicijos buvo užimtos ir 
jau atlaikytos. <

Pagarba ir kultūriniam darbuotojui Les- 
kaičiui, atrinkusiam ir dovanojusiam savo 
vertingą darbą parodą ruošiant. Ir jis parti
zanas iš pirmųjų!

Daugelis dailininkų, negalėjusių atvykti 
asmeniškai, prisiuntė savo darbų: Varnas, 
Staneika, Jdnynas, Augustinavičius, Kairys, 
Košuba. Šių dailininkų parodyta graži dar
bo parama ’’ginklais” gali būti tik girtina. 
Tačiau esama ir tokių dailininkų, kurie šioje 
parodoje visai nedalyvavo: Galdikas, Kasiu

lis, Vizgirda (visi iš Anglų zonos), Stepo 
navičius ir Vaičaitis. Nors tenka apgailes
tauti šių dailininkų nebuvimą, bet negalima 
jų kaltinti, kai visiems gerai žjnomos mūsų 
gyvenimo sąlygos ir ypač suprantamas ne 
visai patogus tarpzoninis susisiekimas. Bet 
didžiausioji visų nedateklių priežastis tai di
dysis pavėlavimas su pasirengimu prie 
šio festivalio, taigi, ir prie šios parodos. 
Taip trumpu laiku ir paskubomis dirbti di
delius darbus niekas nemėgina. Tačiau dėl 
to nieku dėti visi tie asmenys, kurie šiuo at
veju buvo mano paminėti. Ir ne tik jie ne
kalti, bet jie — tai tie žmonės, kurie kitūtre- 
čiųjų asmenų nuodėmes turėjo atpirkti ir 
sabotažo ar dezertiravimo pasėkmes išly
ginti. , f

O tuo atveju "pirmųjų partizanų” nuopel
nai dar didesni.

Antėjus.

GENEROLO MICHAILOVIČIAUS REIKALU 
Vašingtonas. Byla prieš generolą Michailo- 

vičių> kuris kaltinamas valstybės išdavimu, 
vėl iki 10 birželio atidėta. Jungtinių 
Amerikos Valstybių vyriausybė pakarto
tinoje notoje jugoslavų vyriausybei nurodė, 
kad pavieniai JAV karininkai, kurie kovojo 
Jugoslavijoje ir buvo ten generolo Mi- 
chailovičiaus dalinių išgelbėti, reikalauja 
įsileisti juos liudininkais generolo Michailo- 
vičiaus bylon. Jie nori padaryti savo pa- 
ręiškimus dėl generolo Michailovičiaus veik
los vokiečių ir italų okupacijos metu. Pa
naši Amerikos vyriausybės nota, siųsta Ju
goslavijos vyriausybei dar kovo 30 dieną, 
buvo, jugoslavijos vyriausybės atmesta. Ju
goslavijos vyriausybės nuomone, liudininkus 
į teismą kviečiasi pats teismas if jam pri
klauso spręsti apie lįudininkų reikalingumą 
ir jų sudėtį. Toliau ji mano, kad generolo 
Michailovičiaus nusikaltimas yra toks aiš
kus ir toks didelis, kad nėra reikalo teisme 
dar gaišti laiko diskusijoms dėl jo kaltės.

• • ♦
ŠVEICARO NUOMONE APIE MfjSŲ 

SPORTININKUS
Watenstedto '„Mūsų Žinios“ 29 numery 

rašo, kad Z. Puzinauskui teko kalbėtis su 
šveicarų atstovu Eglofu, kuris yra nesykį 
matęs mūsų krepšininkų žaidimą. Pastarasis 
buvo tikrai sužavėtas lietuvių, ypatingai 
Kempteno komandos, žaidimo lygiu. Buvo 
pasiūlyta, kad šveicarai pasikviestų mūsiš
kius draugiškoms rungtynėms, tačipu atsa
kymo iki šiol negauta. Didesnio susidomė
jimo mūsų krepšininkais rodo ispanai, kurie 
norėtų pamatyti dar nesumušto Europos 
meisterio žaidimą.

"LIETUVOS REPATRIJANTŲ REIKALU
Luebecke leidžiamas „Laisvės varpas“ 

rašo, kad iš Lietuvos 1941 metų pradžioje 
repatrijavo daugiau kaip 50.000 žmonių. Vo
kiečiai visus repatrijantus buvo suskirstą į 
3 grupes: pirmojon grupėn pateko visi tie, 
kurie numatyta grąžinti Lietuvon koloniza
cijos tikslais; antrą grupę sudarė reikalingi 
dar „perauklėjimo“ reiche repatrijantai ir 
pagaliau trečiąją — nepatikimi elementai. 
Pirmosios grupės nariai, ypatingai kultūr- 
verbando žmonės neturi būti priimami į lie
tuvių bendruomenę. Kitoms grupėms pri
klausę asmens gali būti priimami tik 
nuodugniai juos ištyrus.
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Maisto problema Vokietijoje
Kada vokiečiai 1918 metais pralaimėjo pir

mąjį pasaulinį karą, visiems buvo aišku, jog 
prie to pralaimėjimo žymia dalimi prisidėjo 
badas. Todėl Hitleris ir jo draugai, pradė
dami antrąjį pasaulinį karą, ėmėsi ypatingų 
priemonių, kad išvengtų bado pavojaus. Jau 
iš anksto buvo sudarytas planas užimti vi
sus derlinguosius Europos kraštus: Daniją, 
Olandiją, Ukrainą ir kit. Kada visi tie kraš
tai buvo vokiečių rankose, sykį Goeringas 
nesivaržydamas viešai pareiškė: . . . jeigu 
kas ir badaus, tai tik ne vokiečiai . . .”

Ir iš ^tikrųjų, kada mes 1944 m, rudenį at
vykome į Vokietiją, mes galėjome pastebėti, 
kad vokiečiai visai nejaučia maisto trūku
mo. Mums, pergyvenusiems vokiečių oku
paciją, nesunku buvo šio klausimo paslaptį 
atspėti: vykoydami rekvizicijas jie skelbė, kad 
ūkininkai visą savo maisto perteklių turi 
atiduoti kariuomenei ir'Lietuvos miestų gy
ventojams maitinti, — tuo tarpu, viską ve
žė Vokietijon, o mūsų miestai turėjo ba
dauti.

Sį kartą buvo kitos priežastys, dėl kurių 
vokiečiai karą pralaimėjo.

Kai tiktai sąjungininkai nugalėjo Vokie
tiją, tuojau viešai paskelbė, kad vokiečių 
tauta turės maitintis pati, t. y. be kitų 
kraštų paramos. Tuo savo nusistatymu są
jungininkai norėjo priversti vokiečius at
sižadėti savo pramonės, kuri visada buvo jų 
militarizmo pagrindu ir pereiti prie žemės 
ūkio, o antra —priversti vokiečius šiek tiek 
susispausti.

Pramonės atžvilgiu šis sąjungininkų nusis
tatymas yra griežtai vykdomas. Šimtai pra
monės įmonių yra išmontuojama ir išvežama 
į kitus kraštus kaip reparacijų atlyginimas. 
Šiuo metu vokiečiams leidžiama atkurti tiktai 
smulkias ‘pramonės įmones ir ypač tuos fab
rikus, kurie gamino žemės ūkio įrankius. 
Nors jau po paliaubų praėjo metai laiko, 
rinkoje mes matome gaminius daugiausia 
rankų darbo, o pramonės gaminių kaip ir 
nematyti.

Iš kitos pusės: nors žemės ūkio gamyba 
yra skatinama visomis priemonėmis, maiti
nimosi padėtis kas kart labiau darosi įtemp
ta. Reikia neužmiršti, kąd Vokietija yra la
bai tirštai apgyventa.- Nežiūrint visų skati
nimo priemonų, normaliais laikais, t. y. 1928 
— 1932 m. laikotarpyje, vokiečiai importuo
davo maisto produktų vidutiniškai už 1 mi
lijardą markių vertės.

Šiuo metu, ypač vakarinėje Vokietijos da
lyje, išsimaitinimo, sąlygos, palyginus su nor
maliais laikais, dar labiau pasunkėjo, nes čia 
prisidėjo milijonai pabėgėlių ir repatrijantų, 
o mažiau apgyventi derlingieji Rytprūsiai at 
krito — liko rusų zonoje. Jei normaliais 
laikais ūkininkas už savo produktus gaudavo 
markę, už kurią jis galėjo pirkti ką norėda
mas, tai šiuo metu pinigas jo visai nevilioja. 
Jei karo metu ūkininkas stengėsi kuo dau
giausia atiduoti valdžiai produktų "vien iš 
patriotizmo, nes jam už tai buvo žadama 
pergalė, tai dabar tas viskas atpuolė, nes ka
ras yra pralaimėtas. Tos visos aplinkybės 
neigiamai veikia tiek patį gamybos poten
cialą, tiek ir, prievolių atlikimą. Todėl Vo
kietijos maitinimo būklė ne gerėja, o blogė
ja. Akivaizdoje šių faktų vakarų sąjunginin

kai buvo priversti reviduoti savo pirmykštį 
nusistatymą, t. y. matydami, kad Vokietija 
pati išsimaitinti negali, — parūpinti maisto 
produktų iš užsienių. Bet čia tuojau tenka 
susidurti su kitais sunkumais: vokiečiai ne
turi kuo mokėti už įvežamus maisto produk
tus. Seniau, įvežamus maisto produktus vo
kiečiai apmokėdavo pajamomis iš pramonės 
gaminių eksporto. Dabar gi pramonė sunai
kinta. Todėl sąjungininkams tenka viską 
duoti kreditan. Amerikiečiams šis kreditavi
mas didelių sunkumų nesudaro, nes jie fi
nansiškai labai pajėgūs. Daug sunkiau ši 
problema sprendžiama anglų ir prancūzų zo
nose, nes pastarieji ir patys yra paramos rei
kalingi. O remti vokiečius reikia, — jei ne- 
remsi, prasidės tuojau badas ir suirutė. Kur 
suirutė, ten geriausia dirva komunizmui.

Kad uždėjus patiems vokiečiams didesnę 
atsakomybę maitinimo problenią sprendžiant, 
amerikiečiai paskyrė vokietį, Dr. Dietrich, 
ypatingu igaliotiniu maitinimo reikalams. 
Jam yra suteikti platūs įgaliojimai ir pavesta 
imtis radikalių priemonių, tvarkant maitini
mo reikalus amerikiečių zonoje. Jo nuro, 
dymai yra privalomi atitinkamiems ministe- 
riams.f Perimdamas šias savo atsakomingas 
pareigas jis pareiškė:

Tvarka išvykti i JAV.
1. Pareiškimai išvykti į JAV. bus svarstomi Į angliškai ir mašinėle atspausdinta. Joje turi 

išimtinai DP, prilygintų DP ir buvusių na- būti nurodytas adresas. Pakeitus adresą, vi
dų priespaudos aukų. sada reikia pranešti naująjį Soc. reikalų

įstaigai - Welfare Office.Pareiškimai svarstomi tik tų asmenų, kurie 
yra saugumo požiūriu patikimi. Konsulatas 
svarstys pareiškimus DP kvotos tokia eilės 
tvarka: a) našlaičių vaikų ar kurių tėvų gyv. 
vieta nežinoma; b) asmenų, kurie turi JAV. 
giminių įskaitant pirmo laipsnio pusbrolius, 
c) kitų DP.

Wgal JAV. įstatymus įvažiavimo kvota 
remiama pirmiausia gimimo šalimi, paskiau 
pilietybe ar tautybe. Kvota yra nustatoma 
pagal galiojančius JAV. įstatymus. Vizų 
skaičius, kuris bus išduodamas kiekvieną 
mėnesį, prilygs 10% metinės kvotos. Mė
nesinės neišnaudotos kvotos žūna.

2. Laidavimo ir paramos liudijimai. Lai- 
'davimo arba paramos liudijimus pristato 
JAV. esantieji giminės, draugai ar draugi
jos. Asmens, kurie turi teisę gauti vizą, p jų 
giminės arba draugai yra JAV. piliečiai, 
gali prašyti liudijimus prisiųsti iš JAV.

3. Išlaidos. Įvažiavimo išlaidos asmeniui 
yra tokios: viza — 10 dol.; pagalvė (išski
riant vaikus iki 16 m.) — apie 5 dol.; per
vežimas iš įsėdimo uosto Vokietijoj į išsė- 
dimo uostą JAV. — apie 175 dol. Konsulo 
įstaigoj ir laivininkystės administracijoj 
priimama tik JAV. valiuta. Laikymas JAV. 
valiutos Vokietijoj yra neteisėtas, todėl ne
gali būti šioms transakcijoms naudojamas. 
Reichsmarkės ir karinės valgios markės 
nepriimamos. Asmuo, norįs sumokėti šias 
išlaidas, turi susisiekti su suinteresuota lab
daros draugija ir susitarti, kad per ją ga
lima būtų 'mokėti reikiamą sumą.

4. Preliminarinė anketa. Asmeninės žinios 
su preliminarine anketa turi būti užpildomos

’’Nuomonė, kad mes vis didėjančiu mastu 
galim pasidaryti agrariniu kraštu, yra pa
remta klaidingu’ samprotavimu. Jeigu jau 
mes negalėjome išsųnaitinti dar prieš nacio
nalsocialistinę erą, kada nebuvo atskirtos ry
tinės provincijos, kur vartojami moderniš- 
kiausi gamybos metodai, tai dabar, kada ne
tekome rytinių žemių, o jų gyventojai yra 
išspausti į vakarus, — išsimaitinimas yra 
tikrai negalimas. Tiktai sustiprintas ekspor
tas visose srityse galėtų mums sudaryti gali
mybę pirkti iš užsienių tą, kas mums yra 
būtinai reikalinga”.

Visai kita padėtis yra rusų zonoje. Ten 
jau yra Įvykdyta žemės reforma mums gerai 
žinomai metodais. Iš 9.690 ūkių, kurįų bend
ras žemės plotas buvo 2.717.000 ha, yra pa
daryta 325.000 naujų ūkių, kuriems paskirta 
vidutiniškai po 7—8 ha žemės. Ateinantieji 
iš rusų zonos vokiškieji laikraščiai yra pilni 
propagandinių straipsnių, kuriuose aprašo
ma žemės reformos ’’laimėjimai”, o apie 
maisto produktų nedateklių tenai niekas nė 
neužsimena. Kartu, tie patys laikraščiai nie
kuomet nepraleidžia progos patiekti savo 
skaitytojams žinių apie ’’didelius” maitinimo 
sunkumus vakarinėje Vokietijos dalyje, nors 
tie sunkumai yra didžiausi rytinėje Vokie
tijos pusėje.

VI. Bs.

Asmens, priskirtini toms kategorijoms, 
gali užpildyti anketą iki 1946 m. balandžio 
10 d.: a) turį giminių arba draugų JAV. lai
davimo ' ar paramos liudijimą; b) asmens, 
turį JAV. gimines, bet neturį iš jų liudi
jimo.

Asmens, atitinką sekančias kategorijas, 
gali užpildyti anketas iki 1946 m. balandžio 
mėn. 20 d.: a) asmens, turį JAV. draugų, iš 
kurių yra paprašę prisiųsti liudijimus; 
b) visi kiti, kurie yra teisini ir nori kandi
datuoti.

5. Gydytojo apžiūrėjimas. Kiekvienas as
muo, kuris užpildo asmens žinių anketą, 
turi turėti preliminarinį medicinos pažymė
jimą, išduotą UNRRA-os medicinos parei
gūno.

6. įvažiavimo atranka. Užpildytos preli
minarinės anketos turi būti nusiųstos kon- 
sularinei įstaigai. Konsularinės įstaigos 
atrinks kandidatus pagal anketas ir nuro
dytos kvotos ribose ir juos galutinai ištirs. 
Visi kandidatai turi būti ištirti saugumo 
požiūriu.

Emigruojančiu i JAV. suskirstymas
„Schwarzwaelder Post“ š. m. balandžio 

mėn. 24 d., Nr. 32, apie emigrantų grupės 
skelbia: *

„JAV. generalinis konsulatas amerikiečių 
sričiai Vokietijoje skelbia užsienių reikalų 
ministerijos paskirstymą asmenų, galinčių 
vykti į JAV.

(perkelta į 4 psl.)
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Naujas pavojus pasaulio sportui
Tokia antrašte straipsnį _ įdėjo vakar die

nos „Die Neue Zeitung“. Minėtas straipsnis 
nėra mums aktualus, tačiau labai charakte
ringas bendromis tendencijomis, kurios reiš
kiasi nekuriu valstybių gyvenime. Šiais su
metimais ir duodame čia nekurtas to 
straipsnio ištraukas:

Iš Prancūzijos, Cekoslovakijps, Vengrijos 
ir Rumunijos sklinda vis daugiau žinių, kad 
ten politinė propaganda stengiasi įsiskverbti 
į sporto gyvenimą ir net naudojant spau
dimą nekurios partijos stengiasi įgyti jose 
reikiamos įtakos. Atrodo, kad grįžta tie 
laikai, kada Olimpiniai žaidimai Mussolinio 
ir Hitlerio būdavo naudojami tam, kad kelti 
jų režimo gerumą ir girti pačius diktatorius.

Ši politinio ir šovinistinio sporto dvasia, 
atrodo, rengiasi ir vėl atgimti. 1 Sharpe- 
anglų sporto korespondentas, kuris „Sundy 
Chronicle“ skiltyse atspausdino ta pačia 
tema straipsnį, nedvejodamas laiko komu
nistus už šią nesveiką dvasią sporte atsa
kingus. „Aš stebėjau Maskvos „Dinamo“ ko
mandos sportinikų laikyseną Londone” — 
rašo minėtame straipsnyje Sharpe, „ir jo
kiu būdu negalėjau suprasti tos baikščios 
komandos žaidėjų būsenos, kai konstatavau, 
kad ir dėl mažiausios smulkmenos jie lauk
davo sprendimo iš Maskvos. Valstybinis 
sportas, jeigu taip galima pasakyti, yra tikra

Čekoslovakija taip pat nori pataisyti savo sienas
Londonas. Kaip anglų „Manchester Guar

dian“ rašo, čekų kariniai sluogsniai iškėlė 
pageidavimą, kad Čekoslovakijos siena būtų 
pastūmėta apie 15 kilometrų į Vokietijos 
teritoriją. Šis pageidavimas grindžiamas 
tuo, kad didžiausi kalnai, supantieji Bohe
miją ir Moraviją šiuo metu randasi Vokie
tijos teritorijoje. Tuo tarpu to paties 
laikraščio korespondentas iš Varšuvos rašo, 
kad nesenai iš rytų atkelti lenkai ir ap
gyvendinti prie Čekoslovakijos surengė de
monstracijas, kuriose pareiškė, kad neturi 
nė mažiausio noro būti vėl kur nors 
kilnojami.

NAUJAS SKRIDIMO AUKŠČIO REKORDAS
Tokio. Vienas „B-29“ tipo lėktuvas Guamo 

saloje pasiekė naują skridimo aukščio re
kordą. Lėktuvas pasiekė 13.733 metrų 
aukštį ir vežėsi apie dvi tonas krūvio. To
kiu būdu buvo, sumuštas ankščiau rusų 
turėtas to pat tipo lėktuvams su tuo pačiu 
krūviu aukščio rekordas. Rusai buvo pa
siekę apie 11.000 metrų aukštį.
> 1

LIETUVIŲ SPAUDOS LEIDYKLA 
GUNZENHAUSENE

išleido šiuos leidinius:
1. Dick Whittington — anglų kalba skai

tymo knygelė. Priede — žodynėlis su išta
rimu. Kaina 2,— RM.

2. Keturienklių Logaritmų lentelės. JEich- 
staett’o Lietuvių Gimnazijos leidinys. Kaina 
2,50 RM.

3. Senųjų amiių istorija. Vadovėlis pirma
jam koncentrui. Iliustruotas. Kaina 3,50 RM.

4. Br. Gaidžiūno eilėraščių rinkinys „Ru
pesnių dienos“. Kaina 3,— RM.

5. _ Pulgio Andriušio „Ir vis dėlto juoki- 
mėsl“ Feljetonai iš DR buities. Kaina 3,- RM

blogybė. Ir šią blogybę, senąjį, blogai sup
rastąjį nacionalizmą, gėlimą buvo pastebėti 
tame fakte, kuomet „Dinamo“ žaidėjai 
grįžo namo ir iš jų visų i buvo padaryti So
vietų Sąjungos herojai. Deja, ne tautos, pla
čių masių, bet valstybės herojai“.

Prieš kiek laiko prancūzų sporto vadovai 
kreipėsi su pagalbos šauksmo raštu į Angli
jos sportininkus, kuriame, be kitko, rašoma: 
„Komunistinės grupės Prancūzijoje ir ki
tuose kraštuose stengiasi panaudoti sportą 
savo partiniams reikalams. Mes šaukiamės į 
paskiras futbolo sąjungas, kviesdami jas 
šioms tendencijoms pasipriešinti Anglijos 
futbolininkai turėtų šiai kovai vadovauti“.

Ką partijų ir valstybių politikai galv.oja, 
vesdami tokią liniją, yra nesunku suprasti. 
Jie nori, negalėdami tiesiai, bet aplinkiniais 
keliais, per sportą patraukti jaunimą į savo 
pusę. Jie nori jaunimą pripompuoti savo 
idėjomis ir panaudoti jį savo reikalams. Ką 
tai reiškia, pasaulis matė iš neseniai praū
žusio pasaulinio karo eigos.

Autorius dar sykį pabrėžia sporto 
reikšmę jaunuomenės auklėjime ir sporto 
tikslus ir reikalauja, kad sportas būtų skir
tas jaunuomenės dvasiniam ir kūniniam 
stiprėjimui, o ne partinei demagogijai.

Charakteringi yra šiam straipsniui nekurie 
sugretinimai.

Be to, jau baigiama spausdinti:
1. Liūdo Dovydėno — „Pabėgėlis rap- 

siukas“.
Šiems leidinams gauti prašome kreiptis 

šiuo adresu: .
(13 a) Gunzenhausen, Ansbacher Str. 32 —

• 1. V. Š u 1 a i t i s.

WIESBADENO LIETUVIŲ TAUTINIO 
'ANSAMBLIO GASTROLĖS MEMMINGENE

Penktadienį ir šeštadienį, gegužės 24 ir 25 
dienomis, Memmingeno-Airport stovyklos' 
teatro salėje Wiesbaden© lietuvių tautinis 
ansamblis vaidins „Nemunas žydi“ — Gas
paro Veličkos 2 veiksmų muzikinę piešę ir 
„Atsisveikinimas“ — dainų ir šokių mon
tažą ir koncertinę dalį. Bilietai gaunami pas 
blokų vedėjus.

ATSINAUJINO ETNA
Roma. Nuo 1923 metų neveikęs Sicilijoje 

esantis ugniakalnis. Etna šiomis dienomis 
vėl ėrhė veržtis. Virš ugniakalnio pasirodė 
dūmų kamuoliai ir pasigirdo požeminiai 
smūgiai.

TIESIOGINIS SUSISIEKIMAS 
NAUJORKAS-BERLYNAS

Gegužės 18 dieną pradėtas vėl tiesioginis 
1 susisiekimas lėktuvais tarp Naujorko ir 
Berlyno, pro Frankfurtą. Kelionė trunka 
apie 20 valandų.

RUSŲ GYDYTOJAI Į ABISINIJĄ
Maskvos radijo žiniomis grupė rusų gy

dytojų ir medicinos personalo, susidedanti iš 
56 asmenų šiomis dienomis išvyko į Adis 
Abebą, kur Abisinijos vyriausybės Ijviečiami 
atidarys naują ligoninę. Ligoninės įrengimai 
ir medicinos įrankiai bus iš Odesos laivu 
pasiųsti į Džibutis

(perkelta^ iš 3 psl.)

TVARKA IŠVOKTI Į JAV.

1. Asmens, prievarta darbams Vokietijon 
atvežti.

2. - Nacionalsocializmo aukos, kurios turėjo 
savo tėvynę apleisti, iš Vokietijos pasi
traukti, karo eigos nublokštos ir negalė
jusios sugrįžti tėviškėn;

3. Dėl tikybinių įsitikinimų, rasės ar opo
zicijos NSDAP. įš tėvynė ištremti ir padėti 
koncentracijos stovyklose.

4. Asmens iš tėvynės pabėgę, kad išven
gus persekiojimų minėtų 3 str.

5. Asmens vokiečių karinės valdžioj kari
niais sumetimais (karo tarnybon nepašaukti) 
iš tėvynės pasitraukę ir iš Vokietijos pasi
šalinę.

6. Asmens, turintieji rimtą pagrindą, jei 
dėl politinio, rasinio artikybinio perse
kiojimo bijo grįžti į tėvynę. Tas neliečia 
vokiečių, kurie rasiniu, tikybiniu-ar politiniu 
požiūriu nebuvo persekiojami.

Norinčiųjų išvykti tikrinama patikimumas 
ir sveikata pagal JAV emigracijos įstatymą.

Trumano emigracijos programai įgyven
dinti, ’ JAV. karinė žinyba išsiuntė 8 laivus, 
kurie balandžio 18 ir 20 d. d. iš Naujorko 
išplaukė į Bremeną.

Emigraciniai galimumai

Pastaruoju metu visa eilė aukštų įvairių 
valstybių pareigūnų viešai pareiškė, kad jų 
kraštai esą susidomėję europiečių emigraci
jos problemomis ir nori paimti didelius emi
grantų kiekius.

Brazilijos delegatas Augen Guimarcas 
JTO pabėgėlių ir DP komiteto posėdyje pa
reiškė, kad Brazilija priimsianti ir su
teiksianti pagalbą emigrantams iš Europos. 
Brazilijoje esą dideli galimumai, ypač že
mės ūkio darbininkams. Jis norįs tik suži
noti norinčių į Braziliją važiuoti žmonių 
skaičių ir jų profesijas. 'Brazilija dėsianti 
didžiausių pastangų priimti visus tinkamus 
kandidatus.

Pietų Afrikos vidaus reikalų ministeris se
natorius Clarksonas pareiškė, kad Pietų 
Afrika norinti padidinti baltųjų žmonių 
skaičių nuo 2—10 milijonų. Tam tikslui 
būsią įsileidžiama emigrantų. Tačiau emi
grantams šiuo metu statoma sąlyga: turėti 
užtikrinimą, kad jie atvykę tuojau gaus 
darbo arba turėti 100 sv. sterlingų.

Argentinos vyriausybė yra parengusi naują 
emigracijos projektą, kuriuo žymiai norima 
padidinti gyventojų skaičių, kad jis pa
siektų iki 40 milijonų. Emigrantai esą pa
geidaujami iš Italijos, Ispanijos, Airijos, 
Belgijos ir Olandijos. Asmens sveikata bū-' 
sianti vienintelė įvažiavimo sąlyga.

Australijos vyriausybė jau praėjusiais me
tais yra pareiškusi, kad ji norinti įsileisti į 
Australiją* net 13 milijonų europiečių.

Dominikonų respublika (centr. Amerikoje) 
yra įteikusi JTO pasiūlijamą priimti į Do
miniką žydus ir kitus Europos pabėgėlius.

07 : 91 : 92 „Mintis“
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