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Įvairios žinios
Varšuva. Pranešimu is Vašingtono, UNRRA per savo skyrius 

veda plačiu mastu paieškojimus žuvusiu koncentracijos stovyk
lose. Asafenburge rasta sarasas su 26.000 pavardžių, patekusiu 
i si lageri.

— Bukarešte prasidėjo karo kaltiniku byla. Patiekti doku
mentai pries Antonesku, kuris norejes sudaryti Didžiąją 
Rumunija.

— Visoje Jugoslavijoje vyksta susirinkimai, reikalaujantieji 
nutraukti santykius su Franco Ispanija.

— Marsalas Timosenko paskirtas ambasadorium i Abisinija.

— Kaip Prancūzijos uzsien. reik. min. Bydoult pareiškė, 
taikos konferencija bus atidėta. Sąryšy su atidėjimu, JAV 
Valstybes Sekretorius Byrnes pasisakė, kad bus sušaukta 
penkių ministeriu konferencija.

— Lenkijoje komunistai ir kitos jiems palankios partijos, 
ruošdamiesi rinkimams, norėjo sudaryti Liaudies Fronto bloką 
i kuri ieitu visos 4 didžiosios partijos. Visos 4 partijos turėtu 
vienoda mandatu skaičių.

Mikolaicikas su savo PSL partija atsisakė ieiti i bloką, nes 
jie tikisi surinkti 75% mandatu. PSL susilaukė aštraus puolimo 
is komunistu ir ju bendru. Iškeliama net, kad “pogrindžio“ 
spauda, kuri yra gen. Anderso įtakoje, pasisakė uz PSL. Tuomi 
duodama suprasti, kad ir si partija artima Andersui, ir atsisako 
nuo bendradarbiavimo krašto atstatymo reikale.

Maskva. Krašto Apsaugos Komisariajatas perorganizuotas i 
Ginkluotu Pajėgu Komisariajata, kurio komisaru yra Stalinas. 
Stalinas taipgi paskirtas Vyriausiu ginkluotu pajėgu vadu.

Londonas. Budapešto radijas vakar pranese, kad ryta su
šaudytas Bello Imredi.

— JAV senatorius Vandenbergas pasisako, kad Demokratai 
ir Respublikonais užsienio politikoje turi eiti bendrai. Vanden
bergas nevisai sutinka su dabar vedama Trumano politika. Jis 
siuloa 4 punktus.

1/JAV savo nusistatymą turi pasisakyta aiškiai, kaip kad 
Sovietu Sąjungą.

2/JAV turi, kaip Sovietu Sąjungą, patiekti savo tikslus.
3/JAV turi tvirtai vadovauti taikos atstatymui.
4/JAV turi pakelti moraliniai vadovavima.

New Yorkas. Nūrnbergo teisme baigtas individualinis kalti
nimas, vakar pradėtas 6 nacišku organizacijų kaltinimas. 
Pirmadieni baisa turės kaltinamieji.

Londonas. Šiandien Berlyne susirinko Kontroles Taryba 
apsvarstyti Britu zonoje pablogėjusia maisto padėti. Maisto 
padėtis pablogėjo del to, kad is neikur nesitikima gauti 
trūkstamų grudu ir kad reikia išmaitinti 1,5 mil. is Lenkijos 
atkeldintu asmenų.

— Šiandien 24 vai. uždaryta Prancūzijos-Ispanijos siena ir 
is Prancūzijos puses. Susisiekimas per ja teleidziamas tiktai 
diplomatams, UNRRAi ir R. Kryžiaus atstovams.

— Niurnberge buvo kaltinamos 7 organizacijos, kaip antai 
SS, SA, Wehrmachtas ir kt.

— Offenbache įvykusiame socialistu atstovu suvažiavime 
atmestas pasiūlymas sujungti socialistu ir komunistu partijas, 
kas jau yra nutarta rusu zonoje.

— Londone ir Paryžiuje yra gauta JAV nota del Franco 
režimo.

— Anglijos Parlamente ir toliau tęsiami debatai ūkio 
klausimais. Atstovas Morrison pareiškė, kad, nors ir daug kariu 
yra paleista, vargu ar bus spėta pakelti gyventojams reikalingu 
gaminiu produkcija tiek, • kad patenkinti minimalu pareika- 
lavima.

— Sovietu S-gos atstovas Atėnuose pareiškė, kad Sov. S-ga 
Dodekanezo salyne privalėtu gauti savo reikalams uosta.

— Pries kara Lenkijoje buvo 17.000 km. geležinkeliu. 
Lenkija turėjo 5.600 garvežiu, 11.000 keleiviniu, ir 160.000 prekiniu 
vagonu. Po karo, kai prie Lenkijos prijungta buvo Vokietijos 
sritis su tirštu geležinkeliu, tinklu, geležinkeliu, ilgis padidėjo 
iki 20.000 km., garvežiu, liko 2.336, tinkamu naudojimui vagonu: 
keleiviniu 3.034 ir prekiniu — 91.564. j

New-Yorkas. Penktadieni Prezidentas Trumanas susauks 
konferencija maitinimo klausimu. Esąs įskilęs reikalas suteikti 
pagalba Europai ir Azijai.

— Min. Byrnes savo kalboje paminėjo, kad Berlyne ir 
kituose 5 — kiuose didesniuose miestuose bus atidaryti konsu
latai del isvietintu asmenų emigracijos i Amerika.

— Vašingtone Valstybes Departamentas pasiuntęs nota Bri
tanijai ir Prancūzijai, kurioje yra pareikšta nuomone del santy
kiu su Francoitvyriausybe. Notos turinys nepaskelbtas.

— Senatotius Vandenbergas kalbėjo- apie JTO ir jos reikšme. 
Jis svarstė klausima kaip butu galima prieiti prie demokratijų 
bendradarbiavimo su komunizmu. Tarp kita ko Vandenbergas 
pasakė: “Berlyne mes neturėjome pijonieriskos dvasios. Ame
rika turi imti pavydzi is Sovietu Sąjungos ir kiek galima dau
giau stiprėti, kad galėtu garantuoti Amerikos saugumą. Kokius 
Rusija turi planus, mes nežinome. Inkime Dardaneliu, Irano, 
Pabaltijo, Japonijos klausimus bei ivykius Kanados sostinėje 
ir kitur — ten mes rasime atsakyma. JTO turi būti stiprinama, 
nes priešingu atveju atomo energijos laikotarpyje galime prieiti 
prie katastrofos.“

— New-York Herald Tribune deda straipsni del Sovietu 
kariuomenes pasitraukimo is Mandzurijos. Straisnyję sakoma: 
“Jeigu ir toliau taip laikysis Sovietu Sąjungą, tai bus sukeltas 
Kinijoje pilietinis karas, kur vienai pusei simpatizuos Sovietai, 
kitai gi pusei-Amerika. Sovietu Sąjungos dominavimas Mand- 
zurijoje privestu prie dideliu nesusipratimu. Rusija turinti 
parodyti, ar ji pageidauja pasaulines taikos ir ar yra galimas 
bendradarbiavimas Sovietu Sąjungos su Amerika.

— New-York Times laikraštis praneša, kad Ispanijoje 
didesne dalis žmonių yra priešinga Franco vyriausybei,

Padėtis Ispanijoje itempta
Londonas, 26. II (UP) — Remiantis spaudos pranešimais is 

Ispanijos ir Lisabonos, Ispanijoje šiuo metu vyksta slapti 
darbininku susirinkimai aptarti kontrapriemonems, kuriu turi 
būti imtasi del praėjusi antradieni įvykdytu mirties bausmių 
Christino Garcia ir kietiems devyniems Ispanijos respublikonams.

Mirties bausmes įvykdymas šukele dideli nepasitenkinimą 
Ispanijoje. Madrido ir kitu vietų policija yra suėmusi daugybe 
asmenų uz konspiratyvu veikimą pries vyriausybe, ruošimąsi ja 
nuversti ir uz nelegalius susirinkimus.

Dar vienos grupes guerilla teismas vyksta Alcala de 
Henares mieste. Visame krašte vyksta kariniai pasirengimą ir 
is Siaurės Afrikos traukiamos kariuomenes dalys i Ispanija.

Beto, pranešama, kad Ispanijos rojalistai Lisabonoje taip 
pat rodo gyva veiklą.

Anglijos užsieniu reikalu ministerija reikalauja pranešimo 
apie ivykius '

Londonas, 26. II. (AP) — Anglijos užsieniu reikalu ministe
rija pareikalavo is savo ambasadoriaus Madride Sir Victor 
Mallet “issammaus pranešimo apie Garcia nuteisima“.
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37 socialistai nubausti įvairiomis kalėjimo bausmėmis 
Madridas, 26. II. (AP) - Oficialios Cifra agentūros pranešimu, Alcala de Henares byloje šeštadienio nakti buvo paskelbtas sprendimas. Is 37 kaltinamųjų trys, kaltinami bandė atgaivinti socialistu partija, nuteisti po. 12 metu kalėjimo kiekvienas. Kiti trys nubausti po 10 metu kalėjimo ir likusieji bausmėmis nuo 6 men. iki 6 metu kalėjimo.
USA iteike protestą del bausmių įvykdymo nuteistiems 

socialistu vadams
Vashingtonas, 26. II. (AP) — USA užsieniu reikalu Valstybes Depertamentas pranese, kad Ispanijos vyriausybei buvo įteiktas protestas del mirties bausmių įvykdymo dešimčiai socialistu partijos lyderiu. Valst. Depertamentas pranese, kad USA ambasada Madride gavo reikiamas instrukcijas daboti, kad Ispanijos politinėse bylose butu laikomasi žmoniškumo principu ir daryti viską, kad teisingumas butu užtikrintas.
Jugoslavija vadina Triestą “karo nusikaltėliu centru"

Vashingtonas, 26. II. (AP) - Jugoslavijos ambasada Vashing- tone perdavė Amerikos spaudai žinia is vieno Belgrado dienraščio, kuriame sakoma: “reakcionierių elementai Trieste sukure beteise padėti mieste ir padare Triestą karo nusikaltėliu, šnipu, tarptautiniu avantiūristu, provokatorių ir plėšiku centru“.(Star & Stripes, Nr. 57, 1946. II. 26.)
Kultūrine kronikaLietuviu Emigracijos Bibliografijos įstaiga (13 b, Memmingen- Airport, D. P. Center) informuoja:Wiirzburge vasario 23 d. išleistas "Inžinieriaus Kegio“, inžinierių ir techniku draugijos Wiirzburge neperiodinio leidinio Nr. 1—sis, skirtas pirmajam lietuviu inžinierių suvažiavimui Wiirzburge vasario 23—24 d.Musu inžinieriai emigracijoj parengė naujus mokslo veikalus: 1). Prof. St. Kolupaila baigė tvarkyti Nemuno hidrologine medžiaga, apie 700 lapu tomą. Be to, papilde savo "Hidrometrija" naujai laidai; baigė "Hidraulikos" kursą; "Hidrometrija" beveik visa išversta i vokiečiu kalba; 2). Prof. J. Simoliunas paruošė spaudai "Molio Statyba", tačiau rankraštis žuvo Freiburgo miestą bomborduojant; 3). Dipl. Inz. Krisciukąitis rašo urba- nizmo vadovėli. Verta pažymėti, kad mokslininkams teko dirbti karo metu nuo sunkaus fabriku darbo atliekamu laiku.Dipl. inz. "Petrelis ruošiasi doktoratui.Karaliaučiaus rumu griuvėsiuose rasta vertingu kulturiniu unikumu, nacionalsocialistu išgrobtu is Lietuvos. Ju tarpe pažymėtina 18 amžiaus Ruigio parašyta "Lietuviu Gramatika“, D. L. K. Žygimanto dokumentu rinkinys 1758 m. isspausdintas Vilniuje, 1591 m. rašytas Grineicio Lietuviu Kalbos Žodyno rankraštis ir kt. Dabar šie rankraščiai ir veikalai vėl gražinti Lietuvos TSR Mokslo Akademijai Vilniuje, rašo Berlyno "Nacht-ExpreB".Lietuvin profesiniai ir organizacijų suvažiavimai emigracijoje vyksta vis dažniau. Pr. metu spaliu men. 24—25 dd. Hanau stovykloje buvo lietuviu miškininku pasitarimas; dalyvavo 70 žmonių, o gruodžio 8—9 d.d. ten pat įvyko teisininku suvažiavimas (97 dalyviai). Siu metu sausio 12—14 d.d. toje pačioj stovykloje buvo suvažiavę gimnazijų ir progimnazijų direktoriai. Sausio 25—26 d.d. Tūbingen'o stovykloje sukviestas lietuviu rašytoju suvažiavimas (30 dalyviu). Vasario 1 d. Augsburge įvyko ekonomistu suvažiavimas, o taip pat inžinierių ir agronomu pasitarimas. Vasario 1—2 d.d. Wiesbadeno stovykloje įvyko skautu vadu, gyv. amerikiečiu zonoje, suvaziavismas.Wiirzburgo (siaur. Bavarija) lietuviu stovykloje dabar gyvena 1018 lietuviu. Veikia gimnazija su 120 mokiniu, prad. mokykla, vaiku darželis, dailės studija ir liaudies universitetas. Meno kolektyvas “Sietynas" su dideliu pasisekimu koncertuoja savo ir kitose stovyklose. Veikia taip pat vaiku teatras ir dramos stu- ' dija. Skautu tunte priskaitoma 140 skautu ir skauciu. Veikia anglu kalbos, gailestingu seserų, buhalterijos, siuvimo, kirpimo ir rankdarbiu kursai. Stovykloje leidžiami net trys sieniniai laikraščiai: "Lietuviu Žinios" su kasdieniniu radio žinių biuleteniu", "Komiteto Informacija" ir "Stovyklos Balsas". Buvo surengtos dail. C. Januso ir Vijeikio dailės kuriniu parodos, vaikams žaislu ir lietuvišku liaudies dirbiniu parodos. įsteigta pašto agentūra, kuri atlieka visas pašto operacijas ir parūpina stovyklai lietuvišku laikraščiu bei knygų.Lietuviu inžinierių draugijos emigracijoje yra įsteigtos Wiirz- burgo Kempteno, Augsburgo ir Hanau miestuose. Vasario 23—24 d. įvyko pirmasis lietuviu inžinierių suvažiavimas Wiirzburge. Londone kovo men. rengiama plataus masto paroda, vaizduojanti anglu okupaciniu ištaigu veikla Vokietijoje. Bus ir D. P. skyrius. Anglu karine valdžia paprašė baltiecius parūpinti parodai eksponatu-tautiniu drabužiu, vietos amatu dirbtuvių gaminiu, diagramų ir pan. Lietuviai davė apie 70 eksponatu, estai apie 800, latviai apie 300 eksponatu (“Laisves Varpas" Nr 3 (6)). 

Vyriausiu sporto vadu lietuviu tremtiniu visu zonų stovykloms paskirtas VI. Bakunas, buv. Kūno Kultūros rumu direktoriaus pavaduotojas. Buv. kariuomenes sporto vadovas ats. kpt. Br. Keturakis paskirtas Schleswig-Holsteino ir Hamburgo srities sporto vadu.Anglu zonoje pabaltijo tremtiniu skautams oficialiai leista VIII anglu korpo vadovybes veikti. Musu skautai ir skautes bus globojami britu skautu ir skauciu, rašo "Laisves Varpas“ (Nr 3 (6))-Del praėjusiu metu Schwarzenbecko ir Augsburgo miestuose įvykusiu sporto varžybų (olimpijadu) žinomas lietuviu sportininkas Br. Keturakis pareiškė “Laisves Varpe", kad jos "be paskiru laimėjimu, technišku pravedimu ir parengimu is musu puses buvo "žemiau kritikos". Teigia, kad tik tinkamai parengtas jaunimas gali mus plačiau reprezentuoti. Antra musu yda-palin- kimas i profesionalizmą ir i paprasta sumaterialiskejima (kepurines rinkliavos neva sporto naudai). Pagaliau eile komitetu iziuri kultūrine veikla tik paprastam chore, vaidinime ir kt., bet ne sportiniame darbe.
Paskutiniojo karo balansasFrontuose žuvo Nužudytu Subomborduotu Kone, stovyklose

14.450.000 zm.5.500.000 „2.860.000 „11.000.000 „Is viso žuvo 33.810.000 zm.Invalidais paliko 26.650.000 zm.Be pastoges liko 21.240.000 „Be tėvynės liko 15.000.000 „Is viso skaudžiaikaro paliesta 65.890.000 zm.Sugriauta privat. namu 32.000.000.Sugriauta viešu pastatų 17.800.000Is viso 49.800.000.Is to susidaro 35.000.000. metru aukščio griuvėsiu.Sunaikinta riedmenų 666.000.Sunaikinta prekybos laivu 6.000.(„Der Weg", Bern, Šveicarija)Išlaidos antrajam pasauliniam karuiJAV 317,6 milijardu dol.Sovietai 192 „ „ .D. Britan. 120 „ „Viso 629,6 milijardu dol. Asies valstybes — 469 milijardai doleriu.. („Der Weg", Bern, Šveicarija)
Stovyklos kronika

• Šachmatu simultanasVakar i musu stovykla atvyko Lietuvos šachmatu meisteris p. Arlauskas ir davė stovyklos šachmatininkams simultana.Dalyvavo viso 15 geriausiu žaidėju: 5 estai, 5 latviai ir 5 lietuviai. Meisteris Arlauskas laimėjo 12 partijų, viena sulose lygiomis pries latvi ir 2 pralaimėjo: viena pries lietuvi (Vingri) ir viena pries latvi. Simultanas baigėsi santykiu 12,5: 2,5 Meisterio naudai.
Lietuviu-lenku santykiaiLūbecko "Laisves Varpe“ Pov. Mickevičius rašo, kaip lenkai gvai seka Lietuvos partizanu kovfi ir didžiuojasi ju ryžtumu. Lietuvis, ypač senesniuose lenkuose, yra savas žmogus. Apie lietuvius jie yra susidarė nuomone is Mickevičiaus, Senkevičiaus ir kitu rastu. As pats Lenkijoj sutikau daug širdingumo ir draugiškumo. Lenkas nevisada lenkui geras, tačiau su lietuviu jisai visada malonus ir vaisingas.Ateities perspektyvos? Reikia manyti, kad Lenkijoje ivykstancios atmainos suteiks ir Lietuvai galimumą pakeisti savo dabartine padėti ir Vilniaus klausimu įmanomai susitarti. Gyvendamas Lenkijoje, P. Mickevičius susidarė vaizda, kaip lenkai nepalaužiamai tiki i savo tautos nepriklausomybe ir nuoširdžiai linki to lietuviu tautai.

,Minties4 dvisavaitinio laikraščio dvigubas 2-3 nr. iseis 
s. m. kovo 15 d.“Minties“ Dienos Naujienos išeina kasdien be šventadienis 

Prenumerata kainuoja menesiui 5 RM. Užsiprenumeruoti 
galima betarpiškai laikraščio administracijoje ir per spaudo) 
platintojus.

Redakcijos ir administracijos adresas: “Mintis“ — Lithuanian Newspaper, Baltic Camp, Memmingen — Airport.I .
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