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įvairios žinios
Vasario 26 d.

Paryžius. Prancūzijos Ministeriu Kabinetas nutarė ketvirta
dieni vidurnakti uždaryti Prancūzijos-Ispanijos siena. Šitas 
nutarimas padarytas sąryšyje su siomis dienomis Ispanijos karo 
lauko teismo padarytais ir jau įvykdytais mirties sprendimais 
14-kos respublikonu bylose, kuriu vienas yra buvęs žymus 
prancūzu pasipriešinimo vokiečiu okupacijai organizacijos 
narys. Sis prancūzu vyriausybes nutarimas kol kas nereiskias 
diplomatiniu santykiu nutraukimo su Franco Ispanija. Juo 
tesiekiama atkreipti pasaulio dėmėsi i Ispanijos režimą.

Londonas. Darbieciai pasiūlė vyriausybei nutraukti diplo
matinius santykius su Franco Ispanija ir pasiteirauti, kokiais 
motyvais remiantis yra padaryti ir Įvykdyti mirties sprendimai 
Ispanijos respublikonams.

Roterdamas. Uosto darbininkai atsisakė pakrauti Ispanijai 
skirtus laivus ir reiklavo is savo vyriausybes nutraukti diploma- 
tinius ir prekybinius santykius su Franco Ispanija.

Britų kontroline valdžia Vokietijoje pareiškė, jog britu 
zonai bulviu užteksią tik iki balandžio men. Britams, tur but, 
teksią dar daugiau diržus susiveržti, kad padėti Europai, nors 
jau ir dabar Britanijoj maisto normos esančios mažesnes, negu 
karo metu. Ypač Austrijos maitinimo padėtis atsidūrusi kata
strofinėje bukleje po to, kai Dunojaus valstybes Vengrija, 
Rumunija, Bulgurija ir Jugoslavija pareiškė, kad maistu 
įgalėsiančios jai padėti.

; Vakarines Vokietijos srities vienas is žymesniųjų SPD vadu, 
grizes is Berlyno, griežtai pasisakė pries susijungimą su KPD i 
viena darbininku partija. Toks susijungimas, anot jo, reikštu 
gala demokratijai. Jei tai istikruju įvyksią rusu zonoje, teksią 
laikyti SPD tasa komunistu partijos kitu pavadinimu.
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Įs Madrido 14 vokiečiu atgabenta lėktuvu i Stuttgarta, kur 
jie bus tardomi.

Londonas^ Atleę, kalbėdamas del neramumu Indijoj, pasakė, 
kad jų priežastims fiustatyti yra pravedamas stropus tyrimas. 
Po to, kai Gandi ir Moslem Lyga išleido atsisaukima i gy
ventojus, nauju neramumu niekur neivyko, isskyrus Madra, 
kur 10.000 minia norėjo sulaikyti greitąjį traukini. Komunistai 
stengiasi tačiau ir toliau neramumus palaikyti, apie ka 
sprendžiama is ju atsišaukimo i gyventojus, dėkojant uz parama 
Indijos sukilusiems kariuomenes daliniams.

Lordas Edison, kalbėdamas vyriausybes vardu, pabrėžė, kad 
Britanija negali rasti pateisinimo Egiptui uz įvykusius 
neramumus pries britus, ypač turint galvoj Britanijos 
pareiskima Egiptui, kuriuo sutinkama spręsti nuomonių 
skirtumus diplomatiniu keliu.

Cunkinge ir daugelyje kitu Kinijos miestu pasikartojo 
studentu demonstracijos pries SSSR.

Is Rusijos puses del priessovietiniu manifestacijų Kinijos 
studentu vakar geą. Malinovski, Stabo Viršininkas, pareiškė, 
kad Sov. S-ga nėra davusi pagrindo demonstracijoms, nes 
didesne dalis SSSR kariųęmenes is Mandzurijos yra jau ati
trauktą, gi likusiu daliniu atitraukimas užtrukęs del Kinijos 
kaltes, kuri neatsiuntusi pakankamai savo daliniu paliekama 
SSSR daliniu kraštą Užimti. Kitas generolas, kalbėdamas tuo 
pat reikalu spaudos atstovams, pasakė, kad metamas • SSSR 
kaltinimas del išvežimo mašiiiu is Mukdeno btivo sutartas 
Mtakonlerencipje.
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Londonas. Prancūzijos vyriausybe iteike memorandumą 
Anglijos ir JAV vyriausybėms del santykiu nutraukimo su 
Franco vyriausybe.

Indijoj tvarka vėl atstatyta. Tik Kalkutoje dar ne visi 
maistininkai yra grize prie savo kasdieninio darbo.

Indu Komisija aiškina sukilimo priežastis. Indu Kongresas 
pasiėmė maistininkus nubausti.

Šanchajuje demonstravo 40.000 žmonių. Cunkinge jau 5-ta 
diena vyksta demonstracijos.

Varšuva. Bydgosciuje vyksta procesas pries banditu gauja. 
Jos vadas 19 metu gimnazistas Jezi Kondrinovski. Gauja 
sulaikyta įvykdžius apiplėšima vieno malūno, kur buvo pagrobta 
100.000 zlotu. Teisme sulaikytieji kaltais . prisipažino, 
pasisakydami, kad jie veike pries Lenkijos, vyriausybe ir 
kariuomene, norėdami atstatyti demokratiška Lenkija. Instruk
cijas- jie gaudavę is savo centru, kurie randasi prie Varšuvos 
ir Lodzės.

Maskva. (Maskvos radijo pranešimas.) Is Cunkingo pra
nešama, kad gen. Malinovski spaudos atstovams del primestu 
kaltinimu Sov. S-gai padare toki pranešima: “Visi užmetimai 
Sov. S-gai yra nepagristi ir neteisingi. Tai yra reakcionierių 
ir antidemokratu darbas, kurie nori Sov. S-ga sukompromituoti 
ir pabloginti santykius su kitomis valstybėmis. Raudonosios 
Armijos atitraukimas is Mandzurijos buvo pradėtas 1945 m. 
Tačiau Kinijos vyriausybe buvo prasiusi kariuomene taip greit 
neatitraukti. Nuo s. m. vasario 15 d. kariuomenes atitraukimas 
vėl laipsniškai vyksta.-Kad Armija per lėtai yra evakuojama 
kaltos yra sios priežastys: 1. Nėra kam perduoti vietovių, nes 
kinu kariuomene atvyksta pavėluotai; 2. Suardyti karo metu 
susisiekimo keliai ir 3. Banditu gaujos, kurios susidarė is 
japonu daliniu ir kitokiu elementu, kurie užpuldinėja raud. 
armija.

Raudonoji Armija pasistengsianti anksčiau apleisti Kinijos 
teritorija, negu kad tai turinti padaryti JAV kariuomene.“

Maskva. (Maskvos radijo pranešimas). Del Egipte įvykusiu 
demonstracijų vasario ?1 d. pries britus, Egipto spauda rašo, 
kad bus reikalaujama Anglijos kariuomenes atitraukimo. Tokia 
esanti tautos valia ir kad tauta turinti teise statyti toki 
reikalavima. Del Anglijos pateikto protesto sakoma: “Ne Anglija 
turėjusi įteikti protestą Egiptui, bet Egiptas Anglijai.“

Vasario 27 d.
New-Yorkas. Vakar uzs. reik; min. Byrnes turėjo konferen

cija su spaudos atstovais, kur buvo užklaustas del perleidimo 
Sov. S-gai Sachalino ir Kurilu salų. I tai min. Byrnes atsake, 
kad pagal jo interpretacija buvusiu priešo teritorijų klausimas 
turi būti svarstomas JTO Konferencijoje. Tarp kita ko pareiškė, 
kad Jaltps Konferencijoje nebuvo susitarta del to, kad Sov. 
S-ga galėtu is Mandzurijos išvežti pramones masinas.

New Y orkas: Lenkijoje Mikolaiciko partija nutraukė santy
kius su komunistu ir socijalistu partijomis, kurie norėjo suda
ryti kandidatu sarasa bendra viename lape.

New-Y orkas. JAV suteikė Graikijai 10.000.000 dolęriu 
paskola, uz kuria Graikija gales Amerikoje užpirkti įvairiu 
karo pramones reikmenų.

Londonas. Amerika nėpripazistantt Tito vyriausybes iki jis 
neįvykdys sutarčių ir pasižadėjimu.
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New-Yorkas. New-York Herald Tribune rašo, kad po va
sario 10 d. (t. y. po Sov. S-gos rinkimu) taikos išlaikymas yra 
susilpnejes, nes Jaltos Konferencijos nutarimai lieka neįvykdyti. 
Stalinizmas kyla pries demokratijas. “Ar tai yra naujas im
perializmas, ar kas nors kita?“ — klausia straipsnio autorius. 
Tas pats autorius sako toliau: “Turime budėti, nes nežinome is 
kur ir kokiu budu gresia pavojus, tačiau tuo, kad jis gresia mes 
neabejojame“.

Londonas. Prancūzijoje ivyko antiispaniskos. demonstracijos, 
kurias buvo surengė komunistai, socialistai ir profesines sąjun
gos. Laike demonstracijų buvo pakarta baidykle, vaizduojanti 
gen. Franco. Ispanu laikraščiai tuo reikalu tyli.

Londonas. Is Romos korespondento gauta žinių apie dideli 
kariuomenes judėjimą prie Venecija-Dzulia. Prie Morgano 
linijos Tito pastate 200 tanku. I Triestą nuvykti leidimai 
sustabdyti. Trieste yra pagrobti keli civiliai asmenys. Britu ir 
amerikiečiu kariuomene laikosi ramiai.

Londonas. Del paleidimo 200.000 lenku armijos kariu yra 
gautas pranešimas, kad britu atstovai įteiks kievienam kariui 
Lenkijos vyriausybes paruosta deklaracija ir tikimasi, kad 
daugumas po to gris i savo krasta.

Atominės bombos bandymams bus panaudotas 
robotinis lėktuvas

Philadelphia, vasario 24 (AP) — Numatoma, kadį dešimts 
radio pagalba valdomu oro tvirtovių, visiškai be igulu, 
artimiausiu laiku pakils išbandyti atomines bombos veikimą i 
skrendanti lėktuvą.

Karo laivyno istaigos’taip pat bandys, kaip veikia atomine 
bomba i karo laivus. Bandymus manoma pravesti Maršalo 
salyne.

Viena atomine bomba numatoma išsprogdinti statinėje 
padėtyje prie pat juros paviršiaus. Antroji bus išmesta vieno 
is penkių robotiniu lėktuvu, panaudotu šiam bandymui.

Siu bandymu tikslas yra nustatyti:
1. Kaip arti būdamas prie eksplozijos vietos lėktuvas gali 

likti nesužalotas.
2. Kokio stiprumo yra bombos eksplozijos sukelti oro 

bangavimai. -

3. Kokio intensyvumo yra radioaktyviniu spinduliu veikimas 
ore bombai sprogus.

4. Ar po bombos sprogimo susidariusiuose durnu debesyse 
taip pat yra radioaktyviniu spinduliu.

Skrisdami virs taikinio lėktuvai be igulu fiksuos reikiamus 
davinius ir radio pagalba perduos juos sekimo tarnybai.

(Star & Stripes, Nr. 54, 1946. H. 25 d.)

Prezidento motina
(Mary Clarke — Coronet Nr. Ill, 1946)

Martha Ellen Truman yra perdėm amerikoniška, kaip ir to 
ūkio prie Missuri žeme, kuri maitino ja ir jos sunu, dabartini 
JAV Prezidentą.

Jos prisiminuose vis dar gyvi pilietinio karo metai. Ji 
prisimena, kai su kitais vaikais pilna baimes sėdėjo po stalu 
virtuvėje ir seke, kai jos motina ramiai kepe pyragaičius juos 
uzpuolusiems ginkluotiėms vyrams, kurie pjovė ju gyvulius ir 
degino kluonus.

Nenuostabu todėl, kad pirmąją savo gyvenimo kelione 
lėktuvu, būdama jau 92 metu amžiaus ji pergyveno susidomėjusi 
ii- be jokios baimes. Jai lankant Baltuosius Rumus, kelyje 
minios žmonių ja entuziastingai sveikino. Ji energingai del to 
užprotestavo ir pasakė savo sunui, kad ji negalinti suprasti, 
kodėl sis, kaip Valstybes Prezidentas, negalėjo išakyti tiems 
žmonėms pasisalinti ir nevargti.

Tik nekurtos prezidentu motinos turėjo Jaimes matyti savo 
vaikus, užimančius aukščiausia vieta valstybėje. Ji pareiškė 
reporteriams, kad ji negalėjusi būti visiškai laiminga, tapus 
jos sunui Prezidentu, kadangi ja prislėgė žinia apie Prezidento 
Roosevelto mirti. Jeigu jos Simu butu tauta Prezidentu išrinkusi, 
tai ji, kaip ir daugelis amerikiečiu, eitu i gatve ir mojuodama 
vėliava, džiaugtus! tuo faktu.

Mažoji sidabriniais plaukais moteris yra jau nesyk! 
lydėjusi savo sunu i kelione, pradedant jo vaikystes metais ir 

baigiant jo kelione i Europa - I-jo Pasaulinio Karo metu. Ji 
neabejoja, kad Harri bus geras Prezidentas: ji visus tris savo 
vaikus mokė skirti gera nuo blogo ir jos nekamuoja mintis, 
kad jos vaikai galėtu ka nors bloga padaryti.

Tiek jai, tiek jos vyrui didžiausias rūpestis buvo tas, kad 
ji neistenge savo vaiku išleisti i aukstaji mokslą. Tačiau ji 
neabejojo, kad Harri savo jėgomis prasiskins kelia gyvenime, 
ka jis ir padare.

Ponia Truman, kuri šiuo metu yra 93 metu amžiaus, anksti 
kelia, turi gera apetitą ir taip pat anksti eina gulti, nebent 
butu transliuojama sunaus kalba per radija.

Tuo atveju jos duktė Mary kita ryta dar syki perskaito 
sunaus kalba ir ji sėdasi rašyti jam savo nuomone

Ji trokšta, kad galėtu visada sakyti tai, ka ji pasakė po 
pirmosios Trumano, kaip Valstybes Prezidento kalbos:

Kiekvienas, kuris girdėjo kalba si ryta, gali būti isitikines, 
kad jis pasakė tai nuoširdžiai ir kad jis darys viską, kas yra 
geriausia.

Papildomai gauta:
Pabaltijo pabėgėliams britu valdžios numatoma įsteigti 

Pabaltijo biurą, kurio uždavinys rūpintis Pabaltijo pabėgėliais, 
kurie siose sąlygose atsisako repatrijuoti.

Anglu zonose is besikeliančiu i kitas stovyklas tremtiniu 
reikalaujama, kad jie atsivežtu su savimi stovyklos komendanto 
ar lietuviu komiteto pazymejima apie atsiskaityma senoje 
vietoje, karines valdžios leidimą persikelti i kita vieta, is 
išvykimo vietos UNRRA kartotekos kortele ir gydytojo pazyme
jima, kad apsaugotas nuo infekcijų.

Lūbecke leidžiamas “Laisves Varpas“ rašo, kad is Lietuvos 
repatrijavo daugiau, kaip 50.000 žmonių (1941 m. pradžioje). 
Vokiečiai buvo suskirstė repatrijantus i tris grupes: grupe 
a) — numatyta Lietuvai kolonizuoti; grupe b) — numatyta dar 
vokietinti Reiche ir grupe c) — nepatikimu partijai asmenų. 
Pirmosios grupes repatrijantal, ypač buvę Kulturverband’o 
nariai, neturėtu būti priimami i lietuviu tautine bendruomene. 
Kitu grupiu žmones gali būti priimami po patikrinimo.

Lūbecko “Laisves Varpo“ žiniomis, Danijoje yra lietuviu 
daugiau, negu 2000 žmonių. Jie yra koncentruojami i Nyminde- 
gab’o stovykla. Kultūrine veikla gyva.

“Kelyje Tėvynėn“ liet, savaitrastis, leidžiamas J. Cicėno 
Itzehoe (anglu zonoje), idejo sovietu okupacines zonos išėjusio 
nelegalaus laikraščio “Der Weg zur Freiheit“ atsiliepimą apie 
lietuviu spauda karo metu. Kiek matyti, rašo aukštas SD 
pareigūnas. Jis sako, kad vokiečiu buvimo pabaltijoje metu, 
Lietuvoje ėjo kelios dešimtys pogrindžio laikraščiu, spaustuvėse 
spausdinamu; ėjo nesustodami, nors buvo griežta kontrole 
popieriaus fabriku ir spaustuvių. Per tris su viršum metu nei 
vieno slaptu laikraščiu redakcijų kolektyvu nepavyko sugauti. 
Spauda plito žaibo greičiu. Be to, visi lietuviai, lyg užkerėti, 
klausėsi radio is Londono, o ar sugauta nors vienas? Lyg pajuo
kimui is Gestapo ir SD, lietuviai reguliariai prisiusdavo po du 
egzempliorius kiekvieno naujo leidinio. ‘'Lietuviai solidaresni 
ir uz žydus. To kevalo nacionalsocializmas neperkrimto!“

Tiibingene (prancūzu zonoje) baigiama spausdinti lietuviu 
rašytoju “Metu“ metraštis, gausiai iliustruotas. Leidžia 
“Patrijos“ leidykla.

Britu zonoje Schleswig-Holsteine leista perspausdinti 
15 lietuvišku knygų, ju tarpe “Aušreles“ I ir II dalis, Lietuvos 
Istorija, Geografijos vadovėli, Damijonaičio Lietuviu Kalbos 
Gramatika, Literatūros Skaitymus ir pan. Amerikiečiu zonoje 
išleista “Aušreles“ III dalis.

Tautosakos Archyvo vedėjas Doc. Dr. J. Balys kreipėsi i 
tautiečius, prašydamas padėti jam tautosakos rinkimo darbe. 
Jo adresas: Doc. Dr. J. Balys, (17a) Freiburg I Br. (Baden), 
SilberbachstraBe 13.

Redakcija prašo rašyti žinių is lietuviu gyvenimo. Taip 
pat bus talpinami asmenų pajieškojimai.

“Minties“ Dienos Naujienos išeina kasdien be šventadieniu
Prenumerata kainuoja menesiui 5 RM. Užsiprenumeruoti 

galima betarpiškai laikraščio administracijoje ir per spaudos 
platintojus.

Redakcijos ir administracijos adresas: “Mintis“ — Lithu
anian Newspaper, Baltic Camp, Memmingen — Airport.
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