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Mrs. Berne Churchill
Skyriaus 155 Direktore mus informuoja:
Šiandien musu bendradarbis, atsilankęs pas stovyklos 

Direktore p. Berne Churchill, ryšium su musu ateities klau
simais gavo tokiu informacijų:

Del baltieciu vis dar neissprestos padėties eventualiai reikia 
ruoštis ateities pozityviam darbui. Tuo tikslu reikia organizuoti 
amatu kursus ir ruoštis žemes ūkio profesijai.

Pasak p. Direktore, ateityje busiančios sudarytos sąlygos 
musu žmonėms įvažiuoti i JAV ir Anglija (kas turi giminiu), i 
Kanada-pramones ir žemes ūkio darbams, i Prancuzija-labai 
dideliam skaičiui kalnu pramones ir žemes ūkio darbams, i 
Pietų Australija ir Naujaja Zelandija-zemes ūkio darbams. Tik 
del sunkiu transporto sąlygų įvažiavimas i pastaruosius du 
kraštus esąs kol kas neįmanomas.

Artimiausiu laiku prie stovyklų busią įsteigti tuo reikalu 
konsulatai.

įvairios žinios
Vasario 27 d.

Londonas. Britu karine valdžia Vokietijoi apgailestauja, kad 
del maisto produktu trukumo, nuo sekančio maitinimo perijodo 
yra priversta sumažinti maisto normas britu zonoje. Suaugu
siems duonos norma sumažinama pusiau. Vaikams 3 kg perijo- 
dui. Sumažinus maisto normas, kalorijų skaičius suaugusiems 
dienai sumažėja iki 1040 kalorijų. Ir sumažintos normos 
greičiausia nebusią galima teseti, jei ūkininkai ir skirstytojai 
neitemps visu pajėgu kiek galima didesnei produkcijai ir 
teisingesniam paskirstymui. Šiuo metu britu parlamente vyksta 
diskusijos del maitinimo.

Austrijos maitinimo ministeris skundėsi, kad Vienai gresiąs 
badas, jei artimiausiu laku UNRRA ar kas kitas nesuteiks 
Austrijai maisto paramos.

Prezidentas Trumanas sukvietė ministeriu kabinėta maiti
nimo būklei aptarti. Manoma, kad ir AJV teksią maisto normas 
dar sumažinti.

Is Naujosios Zelandijos pranešama, kad ten siu metu derlius 
esąs blogas, ir kviečiu, kuriu kasmet daug eksportuodavo, 
maistui neužteksią.

Švedijos Raudonasis Kryžius jau dalina pietų sriuba, 10.000 
Berlyno vaiku. Grafas Bemadott praneša, kad yra numatoma 
dar 20.000 vaiku globoti.

I britu zona atvežtas pirmasis transportas is Lenkijos 
iskraustomu vokiečiu. Pirmąjį transportą sudarė 55 prekiniai 
vagonai: seniu ir vaiku. Britu organai bukstauja, kad, jei ir 
toliau transportu sudėtis pasiliksianti ta pati, maitinimo prob
lema dar pasunkėsianti.

Bidault praneša, kad Prancūzijos vyriausybe įteikusi JAV 
ir Anglija notas del Franco Ispanijos. JAV valdžia savo notoje 
Prancūzijai ir Anglijai kviečia paremti Ispanijos emigrantu 
vyriausybe. '

Niurnbergo byloje kaltinimas yra baigiamas šia savaite. 
Ateinanti pirmadieni laukiama gynėju pasisakymo. Teismas 
nesutiko Churchilli saukti liudininku, bet pareiškė, kad Ribben- 
tropo gynėjas galėsiąs per komisarijata Įgalioti patiekti savo 
klausimus Churchilliui.

Is Chunking© pranešama, kad Kinijos vyriausybe iki šiol 
nėra gavusi atsakymo i jos rasta, Maskvoje įteikta sausio 29 d., 
kuriuo buvo norima išaiškinti, kada gi pagaliau Sovietai mano 
atitraukti kariuomene is Mandzurijos.

Is Vašingtono praneša, kad Byrnes nėra žinoma, kad SSSR 
is Mandzurijos butu bent kiek savo kariuomenes atitraukusi, 
kaip tai tvirtina Maskva.

Bombejuij dalis kapituliavusiu sukilėliu areštuota. Nehru 
aštriai išsitarė pries neramumu kėlėjus.

Kaire ramu. Studentai vėl lanko paskaitas. Tačiau penkta
dieni studentu vadovybe .yra numačiusi paskelbti šventąjį 
Islamo kara pries britus. Britai gi mano, kad Egiptas pries 
numatomas derybas su Britanija turėtu namiau laikytis ir juo 
labiau neprovokuoti nauju issisokimu.

Londonas. Gen. Franco atsąuke visus karius is atostogų. 
Ispanu kariuomenes daliniai pasiusti prie -Pirineju.

JAV pasiuntė nota Britanijai ir Prancūzija del laikinosios 
Ispanijos vyriausybes sudarymo, kuriai numatoma pavesti 
krašto valdymą vietoj gen. Franco vyriausybes.

•
Min. Leonas Bliumas pareiškė, kad Ispanijos Franco režimas 

kenkia pasaulio taikai ir esąs pasiruoses si klausima inesti JTO 
Konferencijon Prancūzijos vyriausybes vardu.

Prancūzija prašo is Rusijos 500.000 tonu kviečiu, kuriuos 
Rusija sutinka duoti pagal sudaryta sutarti is 1945 m. gruodžio 
men.

Is Teherano pranešama, kad neturima jokiu žinių apie 
Sovietu armijos atsitraukima, nors pagal susitarimą tas laikas 
jau yra praėjės.

S. m. sausio 31 d. kinu vyriausybe kreipėsi i Sov. S-ga del 
kariuomenes atitraukimo. Atsakymo iki šiol negauta.

Atstovu Rūmuose kalbėjo min. Noel Baker, kuris pareiškė, 
kad tyrinėjimo komisija, ’grizusi is Egipto, norėjo aplankyti 
Vengrija, Bulgarija ir Rumunija, bet Sov. S-ga su tuo nesutiko.

Damaskinos pasirase dekretą del rinkimu kandidatu saraso 
padidinimo nuo 317 iki 354 asmenų, del to, kad esąs padidėjęs 
gyventoju skaičius.

Maskva. Maskvos radijas, komentuodamas anglu laikraščio 
straipsni, pareiškė, kad Indonezijos problema yra toli dar nuo 
straipsni, pareiškė, kad Indonezijos problema yra toli dar nuo 
tai pasiekti. Iki šiol dar Olandai laiko Indonezijoje 300.000 
japonu kariu, ginkluodamiesi naujam karui.

Buv premjeras L. Bliumas isleke lėktuvu i JAV ieškoti 
paskolos Prancūzijai, krašto atstatymui.

Cankaisekas pareiškė, kad pasitarimai su Sovietu Sąjungą 
vyksta toliau ir praeitais metais sudaryta sutartis tebegalioja.

Maskva. Tarp Sovietu Sąjungos ir Mongolijos pasirašyta 
draugiškumo ir savitarpes pagelbos sutartis.
Laike karo Sovietu Sąjungą gavo is Mongolijos 60.000 arkliu 
raudonosios armijos kavalerijai.

Londonas. “Daily Telegraf“ rašo, kad antibritiska spaudos 
ir radio kampanija netik nesiliauja, bet dar plečiasi. D. Bri-' 
tani ja kovoje del Rusijos, bet rusai siekia atstatyti taika savu 
mastu ir siekia komunizmo netik visoje Europoje, bet ir Angli
joje. Toliau Garbin rašo, kad tik bendradarbiavimas su JAV 
gali atnešti ramybe pasauliui.
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Romos korespondentas praneša, kad jugoslavai stato betoni
nius įtvirtinimus Venecijos pasieny, beto dingsta atskiri asmenys 
is Triesto.

23/II-Egipto vyriausybe paneigė gandus, buk ji davusi 
teigiama atsakyma i anglu nota. Beto pažymėjo, kad atsakymas 
bus duotas vėliau.

Bulgarijos sostine Sofija išrinko garbes nariu marsala 
Tolpuskina.

Londonas. Austrijos užsieniu reik. Ministeris pareiškė, kad 
Austrija yra pasiruosus sugražinti vokiečiu išgrobta Lenkijos 
turtą. Vokiečiai Austrijoje bus palikti tik tie, kurie bus pripa
žinti kaip gyvybiškai reikalingi.

Pagal oficialu pranešima Palestinoje ekstremistai sudegino 
14 lėktuvu.

Vilnius. Estijoje laike 1941—1944 metu buvo sunaikinta 329 
mokyklos, 59 teatrai ir klubai ir 103 bažnyčios. Daug žymiu 
asmenų per si laikotarpi buvo nukankinti koncentracijos 
stovyklose bei mirė. Dabartiniu metu veikia 7 metu pradžios 
mokslas, vidurines mokyklas praeitais metais baigė 2000 mokiniu. 
Veikia 23 žemes ūkio mokyklos ir technikumai, 5 dailės ir 
muzikos mokyklos is ju 3 aukštosios, Tartu universitetas ir 
politechnikumas.

Vilnius. Pragos laikraščiai plačiau rašo apie Čekoslovakijos 
teritorijos pazeidima. Pries kuri laika Pragos “Alkonos“ viešbu
tyje apsistojo 13 amerikiečiu kariu. Viena diena nuvykę uz 
Pragos prie Stechovicu, ten prie vienos užtvankos pradėjo 
atkasinejimo darbus. Aplink atkasamaja vieta isstate sargybas 
ir nieko neprileido. Saugumo organams būrio viršininkas 
pareiškė, kad turi slapta susi tarima su Čekijos vyriausybe. 
Atkasimo vietoje pasikrovė i sunkvežimi 20—30 deziu su 
vokiečiu ir protektorato antspaudomis išvažiavo. Is likusiu 
pribarstytu daiktu sprendžiama, kad dezes buvo su vertingais 
dokumentais. “Alkonos“ viešbuty pasilikęs amerikietis kapito
nas, pareiškė, kad tarpe ju buvęs ir vienas vokietis belaisvis 
kuris nurodęs vieta. Kadangi amerikiečiu būrys atvyko i Čekija 
ir pagrobta turtą issiveze be Čekoslovakijos vyriausybes 
leidimo, Čekoslovakijos vyriausybe iteike protesto nota JAV 
atstovui.

JAV Valstybes Departamentas atsake, kad 11/11 nedidelis 
amerikiečiu kariu būrys Vokietijoje, izenge i Čekoslovakija, 
i pietus nuo Pragos kalnuotoje vietovėje atkasė viekieciu 
paslėptas dezes, nes jie Zinoje kad šie dokumentai gali daug 
nusviesti naciu veikimą. įžengimui buvo gautas leidimas, bet 
negautas Čekoslovakijos vyriausybes pritarimas juos išvežti. 
Valstybes Departamentas atsipraso Čekoslovakijos vyriausybe 
ir isake gražinti paimtus dokumentus.

Žinios is Lietuvos
Vilnius. Valstiečiu ūkiams nustatyti privalomieji pristaty

mai 1946 metams. Piliavos paliekamos: mėsos, pieno, vilnos, 
kiaušiniu ir šieno. Pristatymu normos paliekamos patvirtintos 
1945 m. birželio m. 5 d. Suteikos valstiečiu ūkiams 50% lengva
tos 1945 metais, 1946 metams nepaliekamos. Valstiečiu ūkiai 
kiaušiniu privalo pristatyti: ūkiai nuo 1 iki 10 ha 70 stuku, 
10—15 ha 100 st. 15—20 ha 120 st., 20—25 ha 150 st. ir daugiau 
25 ha 170 st. Valstiečiu ūkiai nelaukdami prievoles lapeliu^ 
įteikimo, privalo pristatinėti prievoles i surinkimo punktus.

įvairios imones raginamos tarpusavyje rungtyniauti ir kelti 
gamyba greitesniam krašto atstatymui.

Solistas-smuikininkas Targonskis dirba radio komiteto 
orkestre.

Šiauliuose baigiama atstatyti sudeginto teatro patalpos. 
Teatro direktorium paskirtas Buisa. Patalpos dalinai perstatytos 
ir praplėstos; padidinta scena ir paaukštinta fojė. Teatro 
atidarimo diena statoma “Pavasaris“.

Vilniuje atidaryta Valstybines prekybos universaline krau
tuve. Skyriai numatomi atidaryti Klaipėdoje ir Kaune.

Kretingoje veikia Sodininkystes modykla.

Laiškai is Lietuvos
Štai ka tekto matyti ir skaityti vienos Lietuvos jaunutes 

studentes laiške, kuri paraše savo dedei. Čia paduosim tik dali.

“Brangus dede!

Jus rasote, kad gyvenate gerai, todėl ir mes galime pasigirti, 
jog Tarybų Lietuvoj gyvenam gerai. Turbūt mums neapsimoka 
rašyti apie savo gera gyvenimą, nes manome, jog jus musu 
gyvenimą gerai žinote. Gal jums ten blogai gyventi, tai par- 
vaziuokit pas mus i Lietuva, nes pas mus labai gerai.“

Tikrai galima labai aiškiai suprasti is siu keliu žodžiu, kad 
apie tikra Lietuvos žmonių gyvenimą negali rašyti. Daug yra 
parasysta ir plačiai aprašyta tos apylinkes nukentejimai nuo 
karo, kur buvo du kartus viskas išdeginta, žmones sugrize nieko 
neranda, kaip tik pelenus ir griuvėsius. “Tarybų Lietuvoj 
gyvenam gerai“, rašo studente. Taip “gerai“, jog apie ta “gera“ 
gyvenimą neapsimoka nei rašyti.

“Darbininkas“ 1946. I. 2.

Nebaigta tvirtove
(Pries kelias dienas Amerikoje buvo iškilmingai švenčiama 

214 Washingtono gimimo metines. Pasaulio istorijoje Washing- 
tono asmenybe šviečia kaip asmenybe nepalaužiamo ir ne
palenkiamo kovotojo uz laisve. Dedami i musu laikraščio 
skiltis šia Washingtonui charakteringa jo gyvenimo nuotrupa, 
mes tikimės bent trumpai pagerbsią jo šviesu atminima. —

Red.)
Šiandien daugelis Amerikos kariu nebeturi ka veikti, laukda

mi to momento, kada gales sugrįžti i savo gimtąjį krasta. Karo 
audros ūžesys jau aprimo ir jie po truputi pamiršta ir tuos 
sunkumus, kuriuos jiems karo metu teko pakelti.

Panašiose sąlygose buvo atsidūrė ir generolo Washingtono 
kariai 1779—1780 metu žiema, kada jie kovu pertraukos mętu 
lukuriavo Kimball kalnu pašlaitėse prie Morristown miesto 
New Jersey valstybėje. Priešas buvo toli ir nebuvo nieko kito 
veikti, kaip tik laukti ateinant pavasario o su juo ir nauju 
karo veiksmu.

Washingtonui rūpėjo savo vyru morale. Neveiklumas ir 
tinginiavimas galėjo paversti niekais visas tas pastangas, kurias 
vadai sudėjo i tinkama savo kariu paruosima ir visus tuos 
patyrimus, kuriuos kariai buvo igyje kovos lauke. Ir taip viena 
nakti jam atėjo i galva mintis, kaip viso to išvengti ir išlaikyti 
savo vyrus nuolatinėje kovos parengty.

Sekanti ryta jis pasikvietė savo karo inžinierius ir isake 
pastatyti salia stovyklos tvirtove.

Darbo buvo pakankamai. Ištisa diena girdėjosi kirviu 
dužiai, matėsi dirbaai su kastuvais rankose simtsu vyru prie 
pylimu kasimo. Lyg žaibas padange pasklido gandas, kad priešas 
rengiasi pulti. Ar pavyks tvirtove laiku pastatyti? “Jokios 
abejones!“ atkakliai tvirtino vyrai.

Uoliai dirbdami jie stengėsi užbaigti tvirtove anksčiau 
nustatyto termino. Po truputi vis aiškiau eme ryškėti baigiamos 
tvirtoves kontūrai. Nakties ramybe kartais sutrikdydavo 
bandomieji pavojai. Kariu nekantrumas ir laukimas įvykiu 
pasiekė jau tokio įtempimo, kad sargybiniai šaudydavo i bent 
ka, kas tik nakti pries juos sujudėdavo. Generalos Washingtonas 
sėdėjo savo būstinėje ir Šypsojosi. Jo sugalvotas planas pasiekė 
tikslo.

Darbo įkarštyje ir besiruošiant pasitikti priešą, žiema pra
ėjo greitai ir nepastebimai. Tačiau priešas nesirodė, nors pa
vasaris jau balomis talksnojo kalnu pašlaitėse. Ir štai viena 
diena Washingtonas davė isakyma stovykla likviduoti.

“O nebaigta tvirtove, Ser?“ — paklausė vienas is kariu.
“Savo uždavinį jinai atliko“ — atsake Washingtonas.
“Jus manote . . .?“

Washingtonas galvos linktelėjimu nutraukė klausianti, 
“Taip, tas viskas buvo nesąmone. Tačiau vykdydami šia 
nesąmone daveme savo kariams darbo ir pramogų . . .“

O kaip gi su nebaigta tvirtove? Ja ir šiandien dar vadina 
Fort Nonsense (Fortas Nesąmone).

(Is Coronet Nr. 109, 1945 m. Straipsnis Madeline Mason.)

“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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