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Įvairios žinios
Londonas, kovo 2d. — Reuteris is Berlyno praneša, kad 

SPD ir KPD rusu užimtoje zonoje nutarė susijungti, bet tas su
sijungimas Taktiškai esąs 'Jau senai ivykes.

— Is Berlyno amerikiečiu maitinimo atstovas gen. Smith iš
vyko i Vasingtona.

— Indijoje Beirute vėl vyksta neramumai. .Minia žmonių vėl 
artinosi prie maitinmo ištaigu. Policija mėgino juos išsklaidyti.

— Bremene susitiko anglu ir amerikiečiu zonų vokiečiu va- 
riuomėne is Persijos neatitraukiama. Vašingtone ir Londone tai

— Iki sios'dienos Maskva nenurodė priežasties del ko ka
riuomene is Persijos natitraukiama. Vašingtone ir Londone tai 
kelia rimta sdirrupinima. Ypač aštriai pasi-atąįel to ’’Times” 
ir ’’Manchester Guardian”. Viename Ts jtr ®Fo atspausdintas 
Molotovo laiškas Bevinui kuriame Rusija pasižada iki siu metu 
kovo men. 2 d. kariuome atitraukti.

— Vašingtonas oficialiai nepripažįsta Sovietu vykdomo sun
kiosios pra’mones išvežimo is Mandziurijos. Si žinia Kinijoje 
šukele dideli pasitenkinimą.

— JAV pareiškė protestą Sovietu Sąjungai del apšaudymo 
amerikiečiu lėktuvo, kuris skrido virs Mandziurijos uosto Dai
ren. Tai esąs jau antras panašus Sovietu Sąjungos lakunu pasiel
gimas. ''

— Pries Franko režimą visoje Europoje prasidėjo didele 
kampanija. Briuselyje jaunuomenė susirinko demonstracijoms, 
per mitinga griežtai pasisakė pries Franko režimą ir reikalavo 
nutraukti diplomatinius santykius. Oslo universiteto studentai 
taip pat reikalavo santykius su Franko Ispanija nutraukti ir 
net is lėktuvu buvo mėtomi gyventojams spausdinti atsišaukimai.

Londonas, kovo 3 d. — Britu maitinimo ministeris išvyko i 
Vasingtona tartis del nepaprastai paastrejusios Europoje maiti
nimo padėties. Šia padėti esą galima butu sušvelninti tik im
portuojant didesnius maisto produktu kiekius. Suvienodinus 
anglu, amerikiečiu bei prancūzu užimtose srityse maitinimo nor
mas, padėtis ne kiek tepageretu, vistiek Europai grėstų neramu
mu ir epidemijų pavojus. ,

— Berlyne posėdžiavo susijungusiu partijų vadovaujantieji 
vyrai. Buvo labai aštriai pasisakyta pries visiškai priešinga ir 
nepagrista kitu Vokietijos sričių politiniu grupiu nusistatymą. 
Londono radijas pažymi, kad rusu užimtoje srityje susijungimas 
turis visai kita charakteri. Valdantieji organai ten esą perdėm 
komunistiški ir dara politenems grupens tam tikra spaudimą.

— Dr. Scliuhmacheris pareiškė, kad anglu, amerikiečiu bei 
prancūzu srityse toks partijų Jungimasis, koks ivyko rusu valdo
moje srityj, yra visiškai negalimas ir komplikuoja padėti. Čia 
esą suplakamos dvi visiškai skirtingu paziuru grupes.

— Persu parlamentas labai griežtai protestavo pries rusu
kariuomenes buvimą Persijoje. Parlamentas painformavo apie tai 
USA ir pareiškė, jog esą pagrindo manyti, kad rusai galvoja čia 
ilgesni laika pasilikti. Bevinas noris ištirti si reikalą ir po to 
isspresias ministeriu kabineto posėdyje bei politiniuose debatuo
se. Tokiai padėčiai susidarius, ryt susirenka Persijos ministeriu. 
kabinetas posėdžiui. s ~

— Ispanu egziline vyrausybe vakar išleido manifesta, kuria
me buvo pareikšta,, kad pasalinus Franko režimą, busią pravesti 
laisvi, demokratiški rinkimai.

— Amerikos korespondentas praneša.is Dairen, kad čia esą 
pastebėta nepaprastai didelis rusu kariuomenes koncentravimas. 
Rusai laika si miestą grynai savu, masiškai išmontuoja sunkio
sios pramones masinas ir veža jas i Vladivostoką.

— "Vienas amerikietis kardinolas išskrido lėktuvu is Romos 
' i Madridą ir čia tajesi su JAV pasiuntiniu. Is Madrido jis skri

stas i Lisabona.

— "Dabar JAV. vyksta nepaprastai dideliu technikos išradi
mu bandymai. Radaro spinduliu pagalba labai tiksliai ir leng
vai gali btrti valdomos raketines bombos. Vokiečiu ginklas V 2 
buvo savo laiku sensacija, bet jis nebuvo tobulas. Sunku ji buvo 
valdyti del sudėtingo bei komplikuoto mechanizmo. Raketos pa
leidimas buvo taip pat sunkus ir pavojingas. ATnerikieciai ir 
anglai dabar sukonstruavo labai maderniska bomba-raketa, ku- 

' rios greitis 8000 km/val. Ji yra milžiniška, sveria iki 10 tonu. 
Jos užtaisas net 3 tonos ir daugiau. Užtaisui naudojama ypatin
ga sprogstamoji medziaga-skysta alkoholines struktūros ir gali 
siekti net 4 tonp. Bomba-raketa iššaunama i stratosfera iki 130 
km aukščio ir Radar spinduliu pagalba nukreipiama i reikia
ma vieta. Sprogimu pagalba čia yra reguliuojamas greitis, kryp
tis ir aukštis. Vietoje, įkur reikalinga raketa numesti, specialiais 
oro stabdžiais bei ypatingu įrengimu pagalba greitis yra taip 
sumažinamas, kad raketa, priatejusi prie kitos Radar spindu- 

* liu valdomos stoties, nukreipiama ir nuleidžiama visai tiksliai 
i savo paskirties vieta.

Si bomba-raketa numatoma panaudoti daugiau žmonijos kul
tūros reikalams, bet ne josios naikinimui. Pirmiausia busianti 
panaudota pašto susisiekimui. Tokia raketa galėtu paimti 2000 
kg naudingo krovinio ir per keliasdesimts minuciu pasiunčiama 
i tolimiausius kraštus. Pirmiausia numatoma tokia stotj irgenti 
Austrijoje, paskui Prancūzijoje. „

Sis technikos išradimas įgalintu nepaprastai greit persiusti 
laiškus, paketus ir kitokias siuntas ir butu galima pastų tarny
boje tiksliai ir greit atlikinėti įvairias skubias operacijas.

— Is Varšuvos vakar pranese, kad išvyko lenku delegacija są
ryšy su Breton Wood ir gražinimo Lenkijos aukso reikalais.

— Karališkoji komisija vedanti Kanadoje snypinejimo orga
nizacijos tyrinėjimus, šiandien paskelbė savo pranešimu. Sąryšy 
su šnipu organizacija suimta visa eile asmenų.

— Prancūzijos uzs. reik. min. Bidault pasisakė, kad bus Su
šaukta 4 konferencija nustatymui Vokietijos vakaru sienų ir 
bendrai Vokietijos padėties. Keturiu konferencija ivyks Pary
žiuje.

— Is Škotijos išplaukė ketvirtas kontingentas lenku kariu i 
Lenkija. Iki šiol bus jau išvykę 5.000 lenku kariu.

— Frankfurtas. Tarp Čekoslovakijos — Lenkijos pasirašyta 
kultūrinio bendradarbiavimo Sutartis. Tesino klausimas liko 
mirties taške.

IVew-Yorkas, kovo 3d. — JAV yra labai uzinteresuotos 
ateinančiais Lenkijos rinkimais. “New-York Times“ korespon
dentas . rašo: “Mikolaiciko partija, turinti 4 vietas, yra pa
laikoma gyventoju daugumos. Jeigu Mikolaicikas nesutiks su 
komunistais ir nepasiduos ju daromam spaudimui, kad kandi
datai butu isstatomi vienu sarasu, tai aišku, kad komunistai 
stengsis rinkimus atidėti. Tik klausimas, ar Mikolaicikas įstengs 
atsispirti komunistu daromam spaudimui, nes dabartiniu metu 
yra varoma kampanija pries Mikolaicika, primetant jam kalti
nimą del rysiu palaikymo su užsienyje esančias nepalankiais 
elementais. « ,
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— “New-York Times“ komentuoja ketvirtadieni uzs* reik, 
min. Byrnes ir senatoriaus Vandenbergo pasakytas kalbas, kur 
esą pasakyta: “JAV užsienio politika pasisuko kita linkme. 
Min. Byrnes kalba buvusi pasakyta «u dideliu pasitikėjimu. Jo 
pasakytieji žodžiai esą tas pats, ka galvoja ir jaučia .visi JAV 

_ .piliečiai.“ Tas pats laikraštis toliau rašo:-“Dabar Rusija turi 
išreikšti savo nusistatymą, ko būtent ji siekia. Jeigu JAV savo 
nuomone butu pareiškė daug anksčiau, butu, buvę daug geriau.“ .

Londonas, kovo 3d. — Persijos klausimu padare pranešima 
senatorius Konelli, kuris pasakė, kad Persijos klausimas bus 
inestas JTO konferencijon s. m. kovo 21 d. Teksią išaiškinti 
klausima, ar sutartis yra sulaužyta is Sov. S-gos puses, ar is 
Persijos vyriausybes puses.

— Tarp JAV, Anglijos ir Prancūzijos eina pasitarimai del 
pripažinimo laikinosios Ispanijos vyriausybes ir Franco 
vyriausybes pasmerkimo.

— D. Britanija stengsis užbėgti uz akiu krizei Europoje del 
• maisto nedatekliu. Indijos atstovas esąs pareiškęs: “Kad išvengti 

Indijoje bado, reikia pasiusti 4 mil. tonu kviečiu.“
Maskva, kovo 3d. — Vienas Prancūzijos laikraštis-rasas: 

“Europoje esąs likes dar vienas antkritis (rusiškai “zaraza“) — 
tai Ispanijos Franco, pas kuri is Vokietijos subėgo visos pa
dugnes. Reikia kuogreiciausiai uždaryti ne tik Prancūzijos- 
Ispanijos siena, bet ir Ispanijos-Portugalijos. Tegul žino Portu
galijos diktatorius, kad žlugus Francui, žlugs ir jis.

— Jugoslavijos laikraštis rašo: “Is Jugoslavijos yra pa
bėgusiu daug žmogžudžiu ir išdaviku, kurie laisvai vaikšto 
Triesto gatvėmis. Jie verčiasi spekuliacija, pardavinėja kokainą 
ir kt. Kai kilrie ju yra ginkluoti pistoletais.“

Suvažiavimas Miinchene.
Siu metu vasario men. 27 d. Miinchene ivyko Jietuviu 

atstovu suvažiavimas Apygardos Tremtiniu Bendruomenes 
Valdybai išrinkti. ,

I valdybė išrinkti:-J/A. Kalvaitis / buv. Liet; S-gos Apyg. 
pirm./, 2/inz. Baublys, 3/mokyt. Ignatonis, 4/prof. Končius, 
5/inz. Pabedinskas, 6/Dr. Labanauskaite, 7/dipl. agr. Daugėla, 
8/Dr. Mačiulis ir 9/teis. Sodaitis.

I revizijos komisija išrinkta: 1/Dr. Paliokas, 2/Vyliaudas ir 
3/Inz. Jurkūnas.

Naujoji valdyba pareigomis pasiskirstė: A.. Kalvaitis-pir-e 
mininkas, Dr. Maciulis-vicėpirm. ir meno reikalams, agr. Dau- 
gela-vicepirm. ir prof, pareng., inz. Baublys-sekret., teis. So- 
daitis-izdininkas, prof. Koncius-social. ir salpos reikalai, Dr. 
Labanauskaite motin, ir vaiku reik"., inz. Pabedinskas-taut. fondo 
akcija-, pedag. Ignatonis-svietimo reik.
. Revizijo komisija: Vyliaudas-pirmin., Dr. Paliokas ir inz. 
Jurkun&s-nariai. * ✓

Stovyklos kronika.
Vakar teatro saleje ivyko stovyklos choro, tautiniu šokiu 

ansamblio ir solistes Bickienes koncertas. Po koncerto tam tikru 
aktu choras buvo pakrikštytas “Vilties“ vardu. Krikšto motina 
buvo vietines UNRRA-os Direktore p. Berne Churchill, krikšto 
tėvas - stovyklos taut, tarybos pirm. p. Diržys. Chora sukure 
ir jam vadovauja dirigentas p. Lingaitis. Choras yra laikomas 
vienas is stipriausiu stovykloje.

Sporto saleje vakar ivyko vyru ir moterų stalo teniso 
turnyras stovyklos stipriausiai rinktinei nustatyti. Meisterio 
varda laimėjo lietuviu rinktine. Is lietuviu puses žaidė Bukevi- 
cius, Staugaitis, Vitkauskas ir kiti. Moterų pirmenybes laimėjo 
estes. Laimėjusiems dovanas iteike stovyklos UNRRA soc. reik, 
vedeja p. J. Nowicka, dėkodama uz gražu zaidima ir linkėdama 
geros sėkmės ateityje.

Byrnes nepatenkintas sovietais.
Vashingtonas, 1. III. (AP) — Savo kalboje užsienio žurna

listams, Jungtiniu Amerikos Valstybių užsieniu reikalu mini- 
steris James F. Byrnes pareiškė nepasitikejima Sovietu Są
jungą, kas liečia jos kariniu jegu buvimą strategines Europos 
ir Azijos vietovėse. Tai. reiškia* kad Amerika pasiima nauja ir 
griežta užsienio politikos linija santykiuose su Sovietu Sąjungą-. 
Byrnes griežtai pasisakė d ai tu priemonių, kurias Sovietu Są
jungą naudoja islaisvintose ir užimtose priešo salyse, tvarky
dama tu kraštu nuosavybes. Byrnes kalba Vashingtone aiški
nama kaip tvirtas Amerikos nusistatymas vesti griežta politika 
santykiuose su Sovietu Sąjungą, turint galvoje sovietu eks- 
pansyvines tendencijas ir j u nesiskaitymą su kitomis valsty
bėmis, tvarkantis kaimyniniuose Sovietu Sąjungos kraštuose.

Sovietu kariuomene turi būti atitraukta is trijų valstybių, 
būtent, Irano, Austrijos ir Kinijos, nors yra ir kitu kraštu, 
tačiau juose svetimos kariuomenes buvimas nesudaro tiek daug 
painiavos.

Tuo tarpu didėja .susirūpinimas del sovietu siekimų Mand- 
zurijoje, nes tenai esantieji sovietu kariuomenes daliniai, atrodo, 
vadovavimo pasaulio politikoje. Tie pagrindai yra šie:

Pagrindines Byrnes kalbos mintys.
Diplomatiniai sluogsniai nurodo, kad Byrnes savo kalboje 

išryškino pagrindus, is kuriu matoma, kad siekiama Amerikos 
vadovavimo pausafllio politikoje. Tie pagrindai yra šie:

, Jungtines Amerikos Valstybes turi būti taip ilgai kariniai 
stiprios, kol susidarys sąlygos siekti didžiųjų valstybių 
nusiginklavimo. *

Jungtines Amerikos Valstybes yra pąsiryzusios besalyginai 
laikytis Jungtiniu Tautu Chartos principu ir naudoti visa savo 
itaka, kad taip pat ir kitos tautos pagal juos tvarkytusi.

Jungtines Amerikos Valstybes laikosi dėsnio, kad jokia 
tauta neturi teises laikyti savo kariumenes kurioje nors nep
riklausomoje salyje, nebent pats kraštas to pageidautu. Jung
tines Amerikos Valstybes taip pat mano, kad kariuomenes da
liniai turi būti kuo skubiausiai atitraukti is “mažu, kariniai 
nepajėgiu valstybių“.

Nėra jokio karo pavojaus, kol žftskros tautos vadovausis 
Jungtiniu Tautu Charta, t. y. nenaudos karines jėgos, isskyrus 
agresijos atveji. Jeigu bent kuri valstybe naudotųsi karine jėga 
arba ja* grasintu, “mes negalmie palikti nuošaly“ — pareiškė 
Byrnes. .

Didžiosios valstybes gali visas j u problemas isspresti pasi
tarimu keliu. Tai reiškia, kad norima vėl atgaivinti Didžiųjų 
Trijų susitikimus, jeigu Trumanas, Stalinas ir Atlee manytu, 
kad tuo butu galima pasiekti laukiamu rezultatu.

Jokia tauta neturi teises “padėti sau“ prisigrobti užkariautos 
arba islaisvintos tautos turtu, kol visu alijantu sutarimu tas 
nebus jai įsakmiai leista. , * "

Byrnes neūrtejo specialaus tikslo taikinti viską Rusijai. 
Jeigu jis tai ir padare, tai tik norėdamas dar {labiau pagilinti 
draugystes rysius :tarp Jungtiniu Amerikos Valstybių ir Sovietu 
Sąjungos. Gale jis pridūrė, kad: “mes laukiame, kad Rusija ir 
kitos tautos gyventu pagal Jungtiniu Tautu Chartos nuostatus 
ir dvasia.“
v (The Stars & Stripes Nr. 60, 1946.)

Trumpos žinios is vokiečiu laikraščiu.
Praga, 28. II. (AP) — Šiandien Pragos radio pranese, kad 

Čekoslovakija pareiškė protestą del Ispanijos respublikonu 
nuteisimo.

“Fašistiniu bacilų lizdas turi būti padarytas nekenksmingu.“ 
Prancūzijos Tautos Susirinkimas taip pat išreiškė griežta 

protestą pries įvykdytus mirties sprendimus respublikonams.
Tuo tarpu Franco', atsakydamas i prancūzu isakyma uždaryti 

siena, taip pat uždare siena Ispanijoje ir sutraukė i pasieni 
didelius kariuomenes sustiprinimus.

Vashingtonas, %l. II. (AP) — Prezidentas Trumanas sukvietė 
šiandien- i pasitarima Vashingtone visa eile žymiu Amerikos 
specialistu aptarti planu dar labiau susiaurinti Amerikos 
maisto suvartojimą, kad tokiu budu padėti karo paliestai Euro
pai ir Azijai.

Kvietimo telegramoje, kuria gavo kiekvienas kviestasis, 
Prezidentas tarp kitko nurodė: “As pavedžiau valdžios ištaigoms 
padaryti viską, kas yra ju galioje. Tačiau viena vyriausybe šio 
uždavinio įvykdyti negali. Mes galime silnkumūs nugalėti tik 
sudarė realia programa, kuria laisvu noru pasiims pravesti visi 
piliečiai.“

Be kitko i konferencija pakviestas ir buvęs prezidentas 
Herbert Hoover, kuris vadovavo Amerikos pagalbos akcijai po 
pirmojo pasaulinio karo.

Popiežiui Pijui XII sukako 70 metu.
Kovo men. 2 diena Popiežius Pijus XII švente savo 70 metu 

amžiaus sukakti. Popiežius, kulio tikrasis vardas yra Eugenio 
Pacelli, i kunigus buvo isventintas 1899 metais. Nuo 1909 iki 
1914 metu jis profesoriavo Popiežiaus Dvasinėje Akademijoje 
Romoje ir dėstė bažnytine diplomatija. 1912 metais jis buvo 
paskirtas sekretoriauti komisijoje, kuri turėjo sukodifikuoti 
kanonu teise. Tais pat metais jis buvo paskirtas sekretoriauti 
ir ypatingu bažnytiniu reikalu Kongregacijoje. Po pirmojo 
pasaulinio karo jis ilga laika buvo Švento Sosto Nuncijum Vo
kietijoje. 1931 metais jis buvo paskirtas Popiežiaus Pijaus XI 
kardinolu — valstybes sekretorium, o po Pijaus XI mirties — 
1939 m. kovo men. 2 diena — buvo iskrinktas Popiežium.

“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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