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Rytoj, vasario, 24, estu tauta švenčia 28 m. Estijos Neprik
lausomos Respublikos paskelbimo sukakti.

Estijos Nepriklausomybes paskelbimo 28-niu metu sukakti 
minint “Minties“ Redakcija visos lietuviu stovyklos vardu nuo
širdžiai sveikina taip labai mums drauginga -estu tauta, o ypač 
šioje stovykloje gyvenančia estu grupe ir nuoširdžiausiai linki 
laimingai ištverti sias sunkias ištrėmimo dienas, kad netrukus 
galėtu grizti i Nepriklausoma Estijos Respublika ir kurti lai- 
, j.ga savo tautos ateiti.

Memingen-Airport, 1946 II. 24.
“Minties“ Redakcija.

įvairios žinios
Londono radijas pranese:
Londonas,., vasario 22. Atlee pareiškė, kad Bombėjuje ir 

Karaci yra pakankamai kariniu pajėgu tvarkai palaikyti. Jis 
labai apgailestavo, kad ivyko neramumai karališkame laivyne, 
kuris tiek daug yra prisidejes prie šio karo laimingo išvedimo.

Indijos Kongreso atstovai kreipėsi i streikuojančius jurimin- 
kus, siūlydami baigti neramumus.

Bombėjuje demonstrantai padege 2-jus namus ir apvertė 
autobusus. Susirėmimu malšinti policijai i pagalba buvo iškvie
sta kariuomene, kuriai teko šaudyti i minia. 18 asmenų buvo už
mušta ir 250 sužeista. Tikimasi, kad per 36 valandas atvyks bri
tu karo laivai. 1

Pagal Indijos apsaugos vice-sekretoriaus pareiskima, jurinin
ku streiko pabaigos laukiama artimiausiu laiku. Karaci uoste 
streikininkai kapituliavo po artilerijos susisaudymo sti britu 
daliniais.

Bombėjuje per pasikartojusias riaušes išdaužyti europiečiu 
krautuvių langai ir sunaikintos javu atsargos. Mieste susisiekimas 
buvo nutrauktas. įstaigos ir krautuves neveike. Tvarka palaike 
britu tankai.

Cunkingas. Per trecias is eiles demonstracijas, kuriose de
monstravo pries Sovietus 10.000 studentu, vakar buvo sunaikin
tas komunistu biuras, laikraščio redakcija ir spaustuve.

Kairas. Specialiam ministeriu kabineto posėdyje'buvo sprend
žiamas atsakymas i britu protesto nota del studentu demonstra
cijų metu užpultu britu kariu ir ištaigu. Po ministerio pirminin
ko kvietimo laikytis ramiai, nauju neramumu neivyko. įstaigas 
saugo egiptiečiu policija ir britu kariai.

Teheranas. Tarp Azarbeidzano sukileliu-autonomistu ir vy
riausybes kariuomenes vyksta kautynes.

Is Maskvos pranešama apie sėkminga derybų eiga su Per
sijos delegacija. '

Rūro srities Grienberg anglies kasyklose prie Kameno įvy
kusi eksplozija paliete apie 440 darbininku ir 3 britu valdinin
kus, kuriu nebeimanona isgelbeti. Iki šiol ištraukta apie. 60 
lavonu.

Paryžius. Bydaul pareiškė, kad del Rūro krašto sąjungininku 
nuomones artėja prie Prancūzijos nuomones. Jis pareiškė esąs 
isitikines, jog Prancūzijai pavyksią įtikinti kitus sajunginikus 
priimti jo pasiūlyta Rūro srities sutarptautinimo, arba mažiausia 
atskiros valstybes isteigimo projektą.

Prancūzu atstovas Vyriausioj Konroles Komisijoj gen. 
Koenig pareiškė, kad Vokietijos Vakaru sienos turi būti sure
guliuotos pries prasidedant taikos konferencijai.

Britu aukštas karininkas Berlyne pareiškė, kad nebuvimas 
centries valdžios Vokietijoj sudaro daug sunkumu aprūpinant 
darbu, ypač anglu zonoje, kur, išmontavus karo įmones, dauge
liui gresia nedarbo pavojus.

Diuseldorfe lankėsi USA, D. Britanijos, Prancūzijos ir So
vietu Komisija patikrinti maitinimo padėti Ruhro krašte.

Maitinimo padėčiai pagerinti savo zonoje britai užpirko 30— 
40.000 tonu silkių Norvegijoje.

Londonas. Konservatorių partijos atstovas, major. Bimis, 
kuris nesenai lankėsi Lenkijoje, pareiškė, kad ten nėra nei žod
žio, nei spaudos laisves. Per kara Lenkija neteko 6,5 mil. žmo
nių. Nežiūrint siu auku ir dabar dar kalėjimai ir KZ lageriai 
yra perpildyti, saugumo policija yra išmokyta NKVD pavyzd
žiu ir turi pilna veikimo laisve. Kariuomeneje visas vadovauja
mas vietas užima rusu karininkai. Is Lenkijoj esamu 6 partijų 
komunistai yra neskaitlingiausi. Tačiau jie neprileidžia pasireik
šti kitu partijų. Komunistu partija neturi daugumos pritarimo. 
Jis pageidauja, kad. laisvi rinkimai butu kuo skubiausiai pra
vesti. Dabartine lenku vyriausybe neturi teises Lenkija sovietinti. 
Laisvi, nesuvarzyti rinkimai parodys, ko Lenkijos piliečiai pa
geidauja. Musu, uždavinys yra padėti pravesti tokius rinkimus. 
Lenku vyriausybe turi pakviesti svetimu vyriausybių atstovus, 
kurie jai padės tokius rinkimus pravesti.

Londonas. Bevinas pareiškė parlamente, kad Atlee yra 
dar pries taikos konferencija pakvietęs dominijų min. pirminin
kus i Londoną. Dominijos pilnai pritariančios D. Britanijos lai
kysenai UNO konferencijoje Londone.

Niurnbergas. Sovietu atstovas pasakė, kad vokiečiu karo 
vadovybe buvo nusistačiusi sugriauti Leningradą ir Maskva net 
ir tuo atveju, jei tie miestai butu ju užimti.

Maskvos radijas pranese:
Bombėjuje 9 karo laivai sukilėliu rankose. Karininkai laivus 

apleido. Anglu kariuomene užpuolė indu kariuomenes dalinius, 
kurie po demonstracijų ilsėjosi kareivinėse ir i kuriuos byvo 
pradėta šaudyti is kulkosvaidžiu.

Kaire vykę streikai ir visos krautuves bei kitokia pre
kyba uždaryta.

Londonas, vasario 21 (AP) Rusija oficialiu pareiškimu per 
Maskvos radija praėjusia nakti pripažino, kad Kanados pilie
čiai yra davė ’’kaikuriu slapto pobūdžio informacijų” Sovietu 
karo attache Ottawoje. Pareiškime Sovietu vyrausybe sako, 
kad ’’Sovietu vyrausybe slaptu žinių nereikalavo, nes Sovietu 
Socialistiniu Respublikų laimėjimai technikos srityje yra auk
štesni, negu, kitur.”

Sovietai teisinasi
Sugriuvo Kingo ir jo draugu planai

* (Izviestijos, vasario 22.)
Pries kelias dienas Kanados ministeris pirmininkas King 

pareiškė, kad atidengta slapta veikimo organzacija i kuria įvelta 
viena svetima atstovybe Ottawoje. Jis nepasake kieno ta karine 
misija ivelta, bet Kanados ir užsienio spauda tuojau pat pas
kelbė, kad tas liečia SSSR atstovus. Kingas nerado reikalo 
skelbti, nes tai atliko spauda, bet jis turėjo tiesiog kreiptis i 
sovietu vyrausybe issiaiskinti ir si reikalą sutvarkyti be jokios
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Kaip matyti is sovietu pranešimo, Kingas nesikreipe i ja. 
Sovietu atache gauti dokumentai neturi dideles reikšmes ir ne
gali grėsti taikai. Bet tai yra Kanados vyrausybes tam tikras 
tikslas, sudaryti sensacija. Si pries sovietiška kenksminga kom
panija iejo i Kanados vyriausybes plana pakenkti sovietu vyri
ausybei. Šiuo planu buvo atsakyta i sovietu laimėjimus JTO. 
Nors anglu komentatoriai rašo, kad negalima tai maišyti, su 
JTO, bet sovietai negali nesuprasti, jog tai yra Kanados pagel- 
ba Beviniu, kuris JTO pralaimėjo su savo politika.

Situ žinių išgavimas jau buvo senai žinomas, bet iki šiol ne- 
kele jokios baimes. Kanados spauda laiko kaip konfliktą tarp • 
diktatūros ir demokratijos. Reikia pripažinti, kad Bevino prin
cipai susidūrė su demokratiniais principais. Tai galima spręsti 
ir is įvykusiu debatų parlamente vasario 20—21 dienomis. So
vietu atstovo užtarimas mazuju .valstybių, galėjo pakenkti Be
vino politikai kitu akyse. Reikalinga buvo šia nemalonia deme 
nustelbti iškeliant ka nors ypatinga ir pakenkti sovietu vyriau
sybes autoritetui.

Kingo pareiškimas yra kenksmingas santykiams su Sovietu 
Sąjungą. Jis neturi užmiršti praeities nepasisekimu. Toks pat ne- 
pasisekintas laukia ir dabar Kingą ir jo draugus.

Kariuomenes vadovybe pasirase sutarti su
UNRRA

Frankfurtas, avasrio 21. — kariuomenes vadovybe nutarė 
šelpti ir toliau DP asmenis amerikiečiu zonoje. Tuo reikalu va
kar Vyr. Stabe tarp Armijos ir UNRRA pasirašyta sutartis. Si 
nauja sutartis yra pratesimas anksčiau pasirasytos tarp UNRRA 
ir SHAEF sutarties. Sutarti pasirase Gen. maj. Harold R. Bull, 
Kariuom. Stabo V-kas ir Gen. Įeit. Sir Frederick Morgan, 
UNRRA skyriaus Europoje Viršininkas.

UNRRA rūpinsis stovyklomis.
Pagal šia sutarti kariuomenes atsakomybe DP asmenų atž

vilgiu gludi aprūpinime maistu, drabužiais, lovomis ir ivair. 
kitokiame aprūpinime. Taipogi bus rūpinamasi medicinos ir 
odontologijos reikalais ir bus prižiūrima tvarka ir įsakymai. 
Kariuomene tarsis su UNRRA-os stovyklų direktoriais taip pat 
del asmenu-kaltininku paieskjimu, suėmimu ir sulaikymu.

UNRRA administruos DP stovyklas, tvarkys savanoriskus 
darbus DP programoje, tarpininkaus centralin. paieškojimu 
biurui ir koordinuos JTO planuota repatrijacija.

(The Stars and Stripes Southern Germany Edition 
Nr. 52 1946. II. 22.)

Sovietu pasiuntinybes attache išaiškina šnipu 
organizacija Kanadoje

Rusijos atstovybes attache Igor Oosenko, bijodamas, kad jis 
bus likviduotas, jei jis paklausys isakymo gristi i Maskva, pra 
rieše policijai apie sovietu šnipinėjimo organizacija Kanadoje.

Rugsėjo menesi Gosenko nuvyko i Ottawos policija ir lau
žyta anglu kalba padare neaišku pranešima. Policija nebuvo 
linkusi i Gosenkos kalba reaguoti. Tada Gosenko su savo žmo
na nuvyko i Ottawos laikraščio redakcija ir redaktorei p—lei 
Leslie Johnson padare pranešima. Gosenko pareiškė jai, kad 
sovietu vyriausybe nori gražinti atgal i Rusija ir ten nužudyti. 
Jis esąs šnipu persekiojamas ir per dideli varga jam pasisekė 
atvykti i redakcija. Ottavos policija pradėjo sekti narna, kuriame 
Oosenko gyveno. Viena rugsėjo nakti policija. konstatavo, kad 
Gosenko su žmona ir vaiku pabėgo, nes keturi rusai krėtė jo 
butą. Du is siu rusu buvo Rusijos pasiuntinybes nariai — du 
kiti nepriklausė pasiuntinybei. Kanados vyriausybe įsitikinusi 
apie padėties rimtumą, pradėjo greitai veikti. Gosenko buvo 
patalpintas Uzseniu Reikalu Pasekretoriaus Norman Robertsono 
bute tardymui. Gosenko buvo policijos priežiūroje. Policija pasi
naudojo Gosenkos informacijomis ir pradėjo akcija pries šnipu 
organizacija.

Kanados vyriausybe pranese, kad praeita*savaite areštuota 
ivairiu asmenų uz paslapčių išdavimą ’’svetimai valstybei”. Is 
Montrealio praneša, kad sesi asmenys buvo suimti sarysy su 
aiškinama šnipu organizacija. Tarp ju esą: Tautines Išradimu 
Tarybos narys, o taip pat Darbieciu Progresyvinio bloko (buv. 
Kanados kompartijos) narys. Policija konfiskavo McGill Uni
versity esamus eksploziniu tyrinfejimu dokumentus. Montrealis 
skaitosi sios šnipu organizacijos centras.

(The Stars and Stripes Southern Germany Edition 
Nr. 50. 1946. II. 20.)

Stalino įsakymas kariuomenei
• < • t

Maskva, vasario 23. — 28 metu Raud, armijos sukaktuves 
švenčiame savo jegu suklestejime, pergalėje pries vokiečius oku
pantus ir japonus. Is kovu isejome kaip nugalėtojai, moderniai 
apginkluoti ir uzgrudinti kovose. Tarybiniai žmones isitkino, 
kad drąsiai“ gali pasitikėti savo armija. Visa liaudis taip-gi nesu 
dėjo ranku, diena-nakti dirbo frontui. Pasiekta todėl, kad jai 
vadovavo komunistu partija, pavertė krasta- industriniu kraštu. 
Komunistu partija nukreipė visus i viena kariu stovykla, skie
pijo nebaimiskuma ir drausme.

Užbaigus kara, dabar taikos metu turime susistiprinti ir įsit
virtinti užimtose pozicijose, turime žengti toliau, kelti savo išsi
vystymo lygi, turime pakelti medžiagine gerove ir savo galia. 
Kariuomene turi budriai saugoti savo galybe ir padaryti prie
šui nepraeinamas musu sienas.

Is visu kariu reikalauja pasišventimo ir kovos dvasios, visi 
karininkai dabar turi dar daugiau parodyti pasiruosiiria mokamai 
apmokyti karius taikos meto kariuomenei. Reikia sekti technika 
ir kaip niekuomet turi ja žinoti ir suprasti. Reikia atsiminti, kad 
karinis reikalas smarkiai auga ir plečiasi. Raudonoji armija 
turi visa moderniąją technika. Drausme turi būti musu armijos 
stiprumas ir turi būti statoma pirmoje vietoje. Kariai, karinin
kai ir generolai turi didelius nuopelnus, bet neturime jais ten
kintis, bet reikalauti is ju ir toliau dirbti ir tobulintis.

Tarybines žinios
(Vietoj juoku kampelio)

Vilniaus radijas pranese:
Vilnius, vasario 23. Panevėžio Maisto Kombinatas ryšium su 

28-omis raud, armijos sukaktuvėmis pakels gamyba.
’’Maistas” per vasario men. pakels gamyba 4°/o.
Džiaugsmo šventei atžymėti (raud. armijos minėjimas) Kė

dainių apskr., Surviliškio valse, žemes ūkio darbininkai pasiža
dėjo tinkami isvalyxo javus ir pagaminti, o taip pat paruosti 
žemes ūkio ’’masinas”, ka sis kolektyvas šiandien jau ivykde.

Vilniaus lentpjūves kolektyvas po rinkimu suruošė mitinga, 
kuriame draugas Sumskis pareiškė, kad reikalinga atremontuot 
patalpas iki raud armijos minėjimo šventes ir kadangi liko tik 
11 dienu, tai jis dirbsiąs uz du (spartuolis!? Red.) ir. ragino 
kitus prie to prisidėti.

Franco ir Stalinas
Didžiausias pasaulio laikraštis ’’Chicago Daily Tribune”, 

kuris reprezentuoja J. A. V. politines pažiūras^ paskelbė
1 straipsni apie santykius su Franco valdžia:

’’Musu valdžia pakviesta kartu su prancūzais ir anglais 
apsvarstyti diplomatiniu santykiu su Franco valdžia nutraukimą. 
Ispanijos diktatorius pateko prie valdžios su Hitlerio ir Mus- 
solinio parama. Užtai karo metu jis parode Hitleriui netiesio
gine parama, išlaikydamas Vokietijai drausgiska neutralumą. 
Franco net leido savo vyrams vykti kovon pries rusus. Jo val
džios forma yra pilnai diktaturiska. Visa tai kalba pries Franco.

Kalbant apie šio diktatoriaus valdžios nepripažinimą kyla 
klausimas, kodėl mes vis dar pripazistam Stalino valdžia.
irgi karo pradžioje ėjo kartu su Hitleriu ir Mussoliniu ir to«x 
dar karo kritiškiausiu momentu. Tiktai dėka Stalino susitarimo 
su Hitleriu prasidėjo karas. Šiuo atveju butu kvaila kaltinti 
Franco, nes visi žino, kad be Stalino paramos Hitleris nebutu 
isdrises kariauti.

Dar daugiau, — Stalinas išlaikė" gerus santykius su Japo
nais bevaik iki karo galo. Jei ne tai, karas butu pasibaigęs daug 
greičiau. Jei fries prikisam Franco del mėlynojo legiono, kuris 
kovojo kartu su vokiečiais, ka turime sakyti del Kiniečiu ko
munistu, kurie visa laika kavojo pries musu sąjungininką 
Ciangkaiseka. tuo budu padedami Japonams. Jei mes primetame 
Franco, kad jis diktatoriškai apreze piliečiu teises, — tai ta 
patį turime primesti ir Stalinui,

Kai kurie galvoja, kad Franco diktatūra nepageidaujamai vei
kia Pietų Amerikos Valstybes, bet ka tokiu atveju turime pasakyti 
apie Stalina, kuris deda visas pastangas, kad kelti ten komunistu 
neramumus. Jei mes nečrime pripažinti Franco valdžios"tik todėl, 
kad ja nėra išrinkusi tauta, — kodėl mes pripapistame Tito 
valdžia Jugoslavijoje, ten irgi nebuvo laisvu rinkimu. Mes net 
norime pripažinti Bulgarijos ir Rumunijos valdžias, kurios nei 
kiek nereprezentuoja tautos valios. Atrodo, kad mes pasisakome 
pries tas mazasias tautas, kurios neturi stipriu draugu, kurie 
galėtu jas užstoti.

Mes zinoirie, kad musu valdžia taip negalvoja, bet ta daro 
valstybes departamentas, tuo budu maišydamas valdžios darba.

; Todėl reiktu atkreipti dėmėsi i tradicine politika, leidžiant 
kiekvienai'tautai išsrėbti ta sriuba, kuria ji pati išsivirė”.

(Versta is ’’Jaunakas Zinas.)

2


	C1BLNB1F85FC41-1946-Vas.23-DPSPAUD-MINTIS-MEMMINGEN-VASAITIS-page-0001
	C1BLNB1F85FC41-1946-Vas.23-DPSPAUD-MINTIS-MEMMINGEN-VASAITIS-page-0002

