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Įvairios žinios
Londonas, kovo Id. — Žiniomis is Amerikos, Berlyne po

sėdžiavo Kontroles Komisija Vokietijai del suvienodinimo 
maisto normų visose zonose Tačiau jokio oficijalaus komunikato 
tuo reikalu nepaskelbta.

— Prancūzu ir anglu karininkai tarėsi del kariuomenes 
atitraukimo is Sirijos ir Libanono.

— Britu okupacines kariuomenes vadas Vokietijoj maršalas 
Montgomery išskrido i Londoną, kur padarys vyriausybei pra
nešima del sunkios maitinimo padėties britu zonoje.

— Generolas Clay vakar pareiškė, kad amerieciu ir britu 
zonoje esančiu maisto produktu atsargu lygus paskirstymas tarp 
ablieju zonų britu zonai, maža ka padėtu, o amerikiečiu zonoj 
privestu prie žymaus maisto normų sumažinimo.

— Anglijoj riebalu savaitine norma sumažinta 28 gr. žmogui.
— Is Lenkijos i britu zona jau atsiusta 10.000 vokiečiu.
— Vokietijoj iki šiol areštuota 34 žymus bankininkai uz 

naciu rėmimą.
— Niurnbergo procese teisėjas Jackson pareiškė, kad 

kaikuriu vokiečiu organizacijų pripažinimas nusikaltėliu or
ganizacijomis nereiksias, kad ju nariai niekuo individualiai 
nenusikalto, jie busią taip pat laikomi kaltais. Nariu kalte 
kiekvienu atveju turės būti įrodyta.

— Anglijoj pasibaigė pirmieji sesių savaičių demokratijos 
pažinimo kursai dviem šimtams rinktiniu vokiečiu belaisviu. Tai 
pirmasis bandymas numatyto visuotino belaisviu perauklėjimo 
demokratijos dvasioj bei programoj.

— Vengrijoj Salazi ir kiti sesi nuteisti mirties bausme- 
pakorimu.

— Amerikiečiu kariuomenes igula Austrijoj žymiai suma
žinta ir artimaiusiu laiku dar bus mažinama.

— Žiniomis is Maskvos, šiandien pradedama Sovietu ka
riuomene atitraukti is kaikuriu Persijos vietų. Tačiau Azarbeid- 
zane bus ir toliau paliekama raudonosios įgulos iki politine 
padėtis paaiškės. Ta proga Londone pareiškiama, kad pagal 
JAV ir Britanijos susitarimą, Sovietai savo kariuomene turėjo 
atitraukti iki s. m. kovo 2 d. is visos Persijos teritorijos. Britu 
paskutiniai kariuomenes daliniai Persija galutinai apleido pries 
kelias dienas, o amerikiečiai pereitu metu gruodžio men.

— Žiniomis is Vašingtono, Amerikos vyriausybe yra pakvie
tusi Sovietu delegacija deryboms del prasytos SSSR 1 milijardo 
doleriu paskolos.

— Šiandien Amerikos, Anglijos ir Prancūzijos atstovai 
tarėsi del padėties Franco Ispanijoj. Manoma, kad bus priimtas 
Amerikos pasiūlymas reikalauti Franco atsistatydinimo, amnes
tijos politiniams kaliniams ir sudarymo koalicines vyriausybes.

— Prancūzijos vyriausybe buvo susirinkusi posėdžio, ku
riame isklause Bidault pranešimo Ispanijos reikalu.

Maskva, kovo 1 d. — Kaire pasbelbtas. advokatu streikas 
vardan protesto pries britu kariu buvimą Egipte.

— Vienas Egipto laikraštis rases: “Mes negalime prileisti, 
kad mus naikintu kaip gyvulius. Turime kovoti pries priespauda 
ir visokias machinacijas. Turime gintis.“

— Ispanijoje esąs didelis badas, generolai gauna milziniskas 
algas, aukštieji valdininkai užsiima spekulaicija, nes ju rankose 
esąs prekių paskirstymas. Gyventojai esą nepatenkinti Franco 
režimu ir kas tik eina pries Franco vyriausybe yra vadinamas 
“raudonuoju“. Tardymams vykdyti esą specialus skyriai, kur 
žmogus esąs kankinamas tol, kol prisipazitas prie jam metamu 
kaltinimu Suimtuju esą apie 30.000. Judėjimas pries Franco 
pasireiskias ypatingai prie Biskajos juros.

— Amerikos jurininkai esą suradę nauja sala, kurioje veikia 
du ugniakalniai. Sala esanti 30° Rytu ilgyje ir 60° Siaurės 
plotyje.

— Vakar i Aetnus atvyko JAV, Anglijos ir Prancūzijos 
rinkimu' stebejimo komisijos. Komisijų nariai pasitikusiems 
valdžios, užsienio ir vietos korespondentu atstovams paaiškino 
komisijos darbu tvarka, rinkimu stebejimo būda ir atsake i 
eile paklausimu, pareiksdami, jog neabejoja del rinkimu 
įvykimo nustatytu laiku. Maskvos .pranešimu, EAM, EAR ir 
dar viena kairioji partija nėra davusi sutikimo dalyvauti 
rinkimuose. Siti partijų pareiškimu, prie esamu sąlygų rinkimai 
nebusią laisvi, o greito sąlygų pakitėjimo esą nenumatoma. 
Todėl Atėnuose pradedanti Įsivyrauti nuomone, kad rinkimai 
gali būti atidėti, kas esą pastatytu i dar sunkesne padėti 
dabartine vyriausybe.

New-Yorkas, kovo 1 d. — New-Yorke uzs. reik. min. Byrnes 
padare, pranešima spaudos atstovams is JTO konferencijos 
Londone i tarp kita ko pasakė: “Jeigu Amerika turi išlaikyti 
taika pasaulyje, ji turi būti stipri. Amerika panaudos jėga pries 

. kiekviena, kas mėgins ardyti JTO nuostatus, o taip pat neprileis 
prie agresijos. Amerika rems jėga Saugumo Taryba. Amerikos 
diplomatija turi veikti konstruktyviai. JTO konferencijose turi 
būti sprendžiamas kiekvienas uzinteresuotu valstybių klausimas. 
Konfliktas tarp Amerikos ir Sov. S-gos galis Įvykti tik del 
kokiu nors klaidu. Amerika nenumato ieiti su Sov. S-ga i kon
fliktą, nes tai privestu prie dideles katastrofos. Tačiau Amerika 
gins valstybes nuo primestos joms priespaudos ir stengsis 
įgyvendinti Jungtiniu Tautu Chartos nuostatus. Pries kiekviena, 
kas mėgins eiti pries JTO nuostatus, bus pavartota jėga. 
Amerika nieko neišskiria ir niekam negrasina. Tačiau ji nepri
leis, kad kokia nors valstybe vėl paveldėtų sau strateginius 
punktus. Niekas neturi teises savintis svetimu, buvusiu priešo 
žemiu. Amerika daug klausimu išsprendė Sovietu S-gos naudai 
ir ji karo nenori, tačiau negali jam uz akiu užbėgti. Sirijos ir 
Libano klausimai liko neisspresti todėl, kad Sov. S-ga pasinau
dojo veto teise. Šiandien Amerika, kaip ir kiekviena kita 
valstybe karo nenori, bet jai primesto karo neatmes.“

Londonas, kovo 1 d. - Vakarykšte Amerikos užsienio reikalu 
ministerio Byrnes kalba šukele visuotina susidomėjimą. 
Amerika yra pasiryžusi bekompromisiniai ginti JTO Charta. 
Jokios valstybes kariuomene negales likti svetimam krašte be 
to krašto laisvo, neisprievartauto sutikimo. Amerika nenori 
kariauti su Sovietu S-ga, bet neatšaukiami SSSR užsispyrimai 
gali Amerika priversti kariauti.

— Anglijos parlamento atstovai is savo keliones po Lenkija 
patiekė raportą. Po raportu pasirase 5 socialistai ir 1 komu
nistas; 2 konservatorių atstovai nepasirase. Raportas palankiai 
nusvieca Lenkijos padėti. Raporte sakoma, kad turi būti greičiau 
pravesti rinkimai. Rinkimuose dalyvauja 6 partijos kurios nori 
sudaryti bloką. Nepastebeje rusu kišimosi i Lenkijos reikalus. 
Policinis veikimas nesąs toks jau žymus.

— Britu radio korespondentas rašo, kad Byrnes kalba, 
Amerikoje komentuojama kaip naujas posūkis JAV politikoje.

— Pranešimu is Montevideo, Argentinos demokratinis 
blokas pasiuntė protesto nota pries gen. Franco nuteisima 
ispanu respublikonu.

— Nežiūrint, ka^^rancuzija uždare siena, visame pasaulyje 

vyksta pries ji nukreiptos demonstracijos ir priimamos Pro
testo rezoliucijos, bet Franco nemano pasitraukti. Ir toliau 
vyksta egzekucijos. Kas dedasi tikrumoje dabar Ispanijoje 
sunku žinoti, nes veikia ten griesta spaudos cenzūra ir nėra 
galimybes gauti informacijų. Prancūzija jau ėmėsi žygiu. JAV 
paskelbs deklaracija. Bevinas pasisakė, kad jis nepakenčia 
Franco režimo, reikalinga skubiai sudaryti egziline vyriausybe 
kuri greit galėtu perimti valdžia, kad išvengti naminiu kovu.
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Maskva. Per debatus Z. Rūmuose Attlee buvo užklaustas ar 
Įgyvendinama numatyta demobilizacija kas savaite po 100.000 
asmenų Attlee atsake, jei tik nebus išoriniu trukdymu bus 
įgyvendinta.

- Maskva. Londone “Daly Worker“ 27/11 rašo, kad is esančios 
Italijoje 150.000 Anderso armijos tik 25.000 dalyvavę kovose su 
sąjungininkais, 50.000 buvę paimti Mantgomery prie EI Ale- 
meino, kiti surinkti vėliau. Anglijoje veikia: gen. stabas su 600 
asmenų, lenku karine mokykla, lenku pešt, paruosimo centras, 
tanku, pijonieriu, pagelbinio korpuso, karo komisijos centrai, 
pakomisija pogrindžio klausimais ir daug kitokiu organu. Šie 
visi organai veikia ir dabartiniu metu.

Maskva. Pravda sios dienos vedamajame rašo apie traktorių 
stočių traktorių remontą. Daug yra dar traktorių remonto 
dirbtuvių neatremontavusiu net puses remonto reikalingu 
traktorių, nors nekurtose vietose jau reikalinga eiti i laukus. 
Daugely vietų atsiliekama del partijos mažo kreipimo dėmesio, 
blogai suorganizuoto darbo,, blogos disciplinos. Iseje traktoriai 
is remonto dažnai tenka vėl gražinti atgal. Daliu pristatymas 
taipgi nėra sutvarkytas, vienomis dalimis užverčiami sandeliai, 
kitu reikalingu daliu negalima gauti visai. Tuo tarpu Baltgudi- 
jos ir kit. rajonuose dirbtuves atliko jau savo plana ir atremon
tavo visus traktorius. Kokia kokybe siu atremontuotu trakto
rius atliktu stachanovisku budu, bus konstantuota, kai bus pa
leisti i darba.

Vilnius. Vilniuje atidarytas Karaimu muziejus. Daug vertin
gu eksponatu buvo išsaugota, laike karo juos paslėpus.

♦

Kultūrine kronika
Lietuviu skautu vadovybe

Skautu ir skauclu organizacijos vyriausioji vadovybe yra 
Pirniija. Jos pirmininku yra vyr. sktn. doc. J. Kuprionis. Toliau 
skautams berniukams vadovauti yra Skautu Vadija su Vyri
ausiuoju Skautininku vyr. sktn. dr. V.1 Čepu priešakyje ir 
skautėms vadovauti yra Skauciu Vadija su Vyriausia Skauti
ninke vyr. sktn. dr. K. Žilinskiene piesakyje.

Skautu vadu suvažiavimas Wiesbadene

Vasario 1-2 d. Wiesbadene buvo suvažiavę skautuvietininkai 
ir kiti skautu vadai. Dalyvavo apie 100 skautu vadu.

Skautu suvažiavime kalbėjo, paskaitas laike dr. Čepas, 
Wiesbadeno tuntinlnkas Jakštas ir eile kitu. Skautus sveikino 
lenku, latviu ir estu skautai. Suvažiavime kalba pasakė ir 
Wiesbadeno UNRRA-os direktorius, palinkėdamas skautams 
sėkmingo darbo.

Sekančia diena Wiesbadeno skautai surengė skautu lauza. 
Programoje pasirodė lenku, latviu ir estu skautai. Wiesbadeno 
ansamblio skautai vyčiai padainavo keletą lietuvišku dainelių. 
Bendrai suvažiavimas praėjo Skautiškoje nuotaikoje.

Austrijoje esančiai raudonajai armijai 
išmaitinti rusai paprašė skirti žemes.

Viena, 26. II. — Sovietu prašymas perleisti 60.000 akru dir
bamos žemes Raudonajai Armijai išmaitinti, šukele didelio 
susirūpinimo Austrijos vyriausybei o taip pat Amerikos, Ang
lijos ir Prancūzijos okupaciniu organu tarpe bei UNRRA vy
riausioje būstinėje.

Sis Austrijos vyriausybei įteiktas prašymas, aplenkiant 
Alijantu Kontroline Komisija, prieštarauja ankstyvesniems 
susitarimams, kuriuose buvo pasižadėta nereikalauti is Austrijos 
maisto produktu okupacinei kariuomenei išmaitinti.

Kaip UNRRA oficialus sluogsniai pareiškė, perleidus 60.000 
akru dirbamos žemes rusu okupaciniams daliniams maitinti, 
verstu Austrijos vyriausybe kreiptis i Jungtines Amerikos 
Valstybes su prašymu papildyti maisto trukumus. Is to jau turi 
sekti aiški išvada, kad amerikiečiui ūkininku tektų maitinti 
Raudonąja Armija.

Siame sovietu reikalavime vakaru alijantai iziuri ne tik 
duotu pasižadėjimu ir’ištikimybes lauzyma, bet taip pat ir so
vietu nusistatymą neatitraukti savo okupaciniu daliniu mases 
is Austrijos mažiausia vieneriu metu laikui. Apskaičiuota, kad 
60.000 akru dirbamos žemes gali išmaitinti nemažiau 100.000 
vyru per istisus metus.

Laukiama ginču Kontrolinėje Komisijoje
Rusijos žemes ūkio politika vakaru alijantu jau ir praei

tyje buvo oficialiai ignoruojama, tačiau reikia laukti, kad pas
kutinieji įvykiai issauks tikrai stipria reakcija Alijantu 
Komosijoje.

Britu ir amerikiečiu okupaciniu organu nuomone didelis 
maisto nepriteklius Rusijoje verčia ja laikyti Austrijoje iki 
150.000 kariu. Tie patys organai pareiškė, kad jeigu siu metu 
derliūs Rusijoje bus geras, tai tenka laukti, kad Raudonosios 
Armijos kariu skaičius Austrijoje sumažės. Priešingu atveju, 
okupacines kariuomenes daliniai busią dar papildyti.

Teisindami skaitlingu savo kariuomenes daliniu buvimą 
Austrijoje, rusai nurodo i perleta nunacinimo darba, o nekurie 
sovietu pranešimai kalba apie “pogrindžio nacius“ bei “didė
janti fasistini pavoju“.

Tuo tarpu Jungtines Amerikos Valstybes, Didžioji Britanija 
ir Prancūzija, kuri bendras okupaciniu pajėgu dydis nesiekia 
nei puses sovietu laikomu pajėgu dydžio, neiziuri jokio naciu 
pavojaus Austrijoje ir yra tos nuomones, kad netolimoje 
ateityje yra galimas ir visiskas okupaciniu daliniu atitraukimas 
is Austrijos.

(The Stars & Stripes, Nr. 57, 1946. II. 27.)

“Minties*1 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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