
w.
v ' •

r aovblsiJ ai

.O|f*1’5įį£H DXfiil 1?if)I.-•.’;<f>,'■’■
Memmingeno-Airport

Lietuviu Stovyklos
Dienos Naujienos f

w
Kaina to

DP Center 
Memmingen-Airport 

Lithuanian Daily News

Memmingen-Airport Permited by UNRRA Team 155 Antradienis, 1946m. kovo men. 5 d. Nr. 13

-IfSs UBi 11 ,”.;X’

Įvairios žinios
Londonas, kovo 4 d. — Maskvos radijo pranešimu, Stalinas 

šiandien priėmė Persijos minister! pirmininką, kuriam buvo 
pareikšta, kad Sov. S-gos kariuomene ir toliau lieka Persijoje. 
Persijos min. p-kas tuo reikalu iteike oficialu protestą. Persijos 
ambasadorius kreipėsi i JAV ir Anglija, prašydamas užklausti 
Sov. S-ga del kariuomenes palikimo. Be to, ambasadorius pa
reiškė, kad apie vedamus nuo s. m. sausio 18 d. pasitarimus 
Maskvoje iki šiol negauta jokiu žinių.

— Gauta žinių, kad Sov. S-ga užimtoje Azarbeidzano sri
tyje tiesia geležinkelio linijas,-apimdama Azarbeidzana kaip 
vienetą. : -

— D. Britanijos pasiuntinybe Maskvoje iteike Sov. S-gos 
vyriausybei nota del kariuomenes laikymo Persijoje.

— Aleksandrijoje ir Kaire vyksta demonstracijos. Policijai
1 pagalba atvyko britu kariai ir buvo priversti pavartoti gink
lus. Užmušta 17 asmenų ir sužeista 213, is kuriu 80 patalpinta 
ligoninėn.

— Min. Baker padare pranešima Ispanijos Franco vyriausy
bes reikalu. Jis siūle Ispanijos reikalą iškelti JTO kon
ferencijoje. ,
ir.;.— D- Britanijos ir Prancūzijos karo ministerijų atstovai 
svarstė kariuomenes išvedimo is Sirijos reikalą. Nutarė padėti 
kariuomenes išvedima s. m. kovo 11 d. ir baigti balandžio 30 d. 
Libano klausimas dar tebesvarstomas.

Paryžius, kovo 4 d. — Prancūzijos vyriausybe kreipėsi i 
JAV, Anglija ir Sov. S-ga, kad Vokietijos sutvarkymo reikalu 
butu sušaukta 4 konferencija.

— Švedija žada sumažinti maisto suvartojimą ir sutaupytus 
javus persiusti Europai.

Varšuva, kovo 4 d. — Prancūzijos spauda ransanti, kad JAV 
yra suinteresuotos klausimu kaip apginkluoti Prancūzija tuo 
atveju, jeigu įvyktu konfliktas tarp Ispanijos ir Prancūzijos 
sąryšyje su Franco nuvertimu.

Maskva, kovo 4 d. — Is Atėnų pranešama, kad s. m. kovo
2 d. EAM išrinko pirmininką, kuris turi suorganizuoti boikotą 
prieš .rinkimus. EAM priimtoje rezoliucijoje sakoma: “Tūkstan
čiai musu piliečiu sėdi kalėjimuose, tūkstančiai yra persekio
jami, monarchistu teroras tęsiasi ir gali privesti prie pilietinio 
karo. S. m. kovo 31 d. rinkimai neturi Įvykti. Yra reikalas 
juos atidėti dar dviems menesiams.“ Išleistame komunikate 
sakoma, kad uz boikoto suorganizavimą yra atsakomlngas 
išrinktasis pirmininkas.

— Vakar virs 2000 antifašistu demonstravo Vashingtone ir 
reikalavo • boikotuoti Franco. Ant nesamu transparentu buvo 
užrašyta: “Mes protestuojame pries Franco vedamas žudynes ir 
respublikonu susaudyma. Šiandien Franco šaudo ispanus, rytoj 
šaudys amerikiečius“.

— Vakar Stalinas priėmė Persijos min. pirmin. Sultanek. 
Priėmime dalyvavo Molotovas ir Sovietu ambasadorius Persijai.

Sovietu sąjungos Naftos Komisarijatas perorganizuotas, 
i 2 komisarijatus: Pietu-vakaru sričių naftos komisarijata ir 
Rytu sryciu naftos komisarijata. Pietų- pakąru srities naftos 
komisaru paskirtas Bobaikovas ir Rytu srities naftos komisaru- 
Michailas Jesejenko.

— Grizes is Ispanijos “New York Taims“ korespondentas 
rašo, kad Ispanijoje esąs badas. Is Maroko vis daugiau per
keliama i Ispanija kariu kovai su vad. raudonaisiais. Dideles 
karininku algos slegia gyventojus, ardo Ispanijos kultūra ir 
rastytojai priversti tylėti. Franco veda pasitarimus su Don 
Juanu. Plačiai vygdomas teroras, žinių išgavimui vartojama 
žiauriausi kankinimai.

— Vengrijos uzs. reikalu ministeris davė nurodymus savo 
pasiuntiniui Londone pasiusti nota Frankui, protestuojant pries 
vykdymą mirties bausmių.

Londonas. Trys didžiosios valstybes D. Britanija, JAV ir 
Prancūzija paskelbė pilna tekstą notos reikalaujančios Franco 
pasitraukimo, paleidimo falangos, sudarymo is visu gyventoju 
sluoksniu laikinos vyriausybes ir pravedimo laisvu demokratiniu 
rinkimu. Kol pasiliks Franco neįmanoma sutvarkyti kaip vidaus 
taip užsienio santykiai.)

— Toliau patiekiami dokumentai Franco bendradarbiavimo 
su Hitleriu, is 1941 metu paruošiant planus Giblartaro puolimui. 
Franco aktyvesnis bendradarbiavimas buvo numatytas, gavus 
užtektinai ginklu. Pagal dokumentus nustatyta, kad Vokietijos 
laivynas naudojosi Ispanijos teritoriniais vandenimis.

— Suomijos prezidentas feldmaršalas Manerheimas atsista
tydino. Pries kuri laika si 79 metu kari, suomiu komunistai 
pradejd pulti kaltindami bendradarbiavimu su vokiečiais. I pre
zidentus numatomas Passikivis.

— Vakar Z. Bumuose Atlee atidarė dvieju dienu debatus 
karines politikos reikalais. Jis pasakė kad Anglijos karine po
litika remiasi Jungtiniu Tautu Organizacijos charta. Jai be 
abejo turėsią Įtakos ir naujieji karo išradimai. Dalis kariuome
nes jau demobilizuoti. Iki galo siu metu demobilizacija bus 
įvykdyta 75%. Tačiau birželio menesi Anglija dar tebeturesinanti 
l*/s milijono kariu ir simtus tukstanciu dar teberuošiamu.

— Britanijos Valstybes sekretorius Indijos reikalams kalbėjo 
del maitinimo padėties Indijoje. Maitinimo padėtis esanti kata
strofiška. Šiuo reikalu bus tariamasi su Amerika. Indijos mai
tinimo ministerio pareiškimu dar iki gegužes menesio būtinai 
reikalinga ivezti 2 milijonus tonu kviečiu.

— Duotas įsakymas suareštuoti Londono universiteto Dr. 
Meiris atomo energijos tyrinėjimo specialistą, Sąryšyje su Otta- 
vos snypinejimo afera, jis yra isdaves atomines bombos ne- 
kurias. paslaptis.

— Is Maskvos aiškėja, kad jei nebus rastas susitarimas, 
premjero Sultanek nuomone nebus padaryta jokio formalaus 
nutarymo.

— Sąryšy su keturiu valstybių komisijas atvykstančia i 
Triestą, Italijos vyriausybe prašo daryti žygiu išlaisvinti 1.000 
italu,’ pagrobtu Tito salininku.

Frankfurtas. Bulgarijos vyriausybe dar neišpildė savo pa
reigu, pagal Maskvos konferencijos nutaryma.

— Rusai dar nepaiskino savo nusistatymo, del kokiu priežas
čių palieka savo kariuomene Persijoje ir sulaužė tuomi sutarti.

Sovietu laikymasis iššaukė visur dideli nepasitenkinimą.

— Rusu atstovai, iskviesti i New Yorka pasitarimams su
teikimui paskolos.

— I Palestina laukiama atvykstant anglu-amerikieciu ko
misijos nustatymui žydu imigracijos i Palestina.

— Persijos misija Maskvoje dar nebaigė pasitarymo. 
Premjeras Sultanek kartu su naujuoju Sovietu ambasadorium 
Persijai išskrido j Persija sarysy su įvykusiais nesutarymais 
vyriausybėje.

— Kanados min. pirm. Mackenzi King padare pranešima 
apie špionažo afera Kanadoje. Jo pranešimu aferon yra įvelti 
Sovietu karo attase pulk. Zabotin ir kai kurie sovietu pasi
untinybes nariai Špionažo dalyviai veike pagal gautas is Mask
vos 1945 m. rugpiucio menesi instrukcijas. Buvo pavesta išgauti 
naudojima 235 lyginamojo svorio uranijaus atominiu bombų 
gamybai, kariuomenes ir transporto judėjimą ir kitas karines 
paslaptis. Oficialiai yra paminėtos aferon įveltu sovietu ir 
kanadiečiu pavardes.
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— Britanijo vyriausybe užklausė Sovietu vyriausyb e kodėl 
ir kokiose vietose sovietai palieka savo kariuomene Persijoje. 
Vashingtonas apie si užklausima buvo taip pat painformuotas. 
Ta proga min. Noel Backer pareiškė neturis jokiu žinių apie ' 
sovietu kariuomenes daliniu atitraukima is tam tikru Persijos 
vietų., kaip tai buvo tvirtinama is Maskvos. Britu atstovas 
Maskvoje buvo prasytas apie tai pasiinformuoti, bet iki šiol > 
negavo jokiu žinių. ;

Laukia Maskvoje JAV. demarso.

— Teherane negalėjo įvykti numatytas parlamento posėdis 
dėl sovietams palankiu elementu demonstracijos.

USA. ir Jugoslavija
Vašingtonas. — Užsieniu reikalu ministeris James F. Byrnes 

pareiškė, kad Jungtines Amerikos Valstybes tol nepripažins Ju
goslavijos respublikos, kol si neduos garantijų, kad laikysis visu 
su Amerika sudarytu sutarčių. Amerikos atstovas Jugoslavijai 
Richard C. Petterson buvo paskirtas atstovu prie karaliskosios 
Petro vyriausybes, o ne prie Tito vyriausybes. Kol Tito neįvyk
dys duotu Amerikai pasižadėjimu, Pettersona tenka laikyti tik 
Amerikos reikalu tvarkytoju prie respublikoniškos Jugoslavijos 
vyriausybes.

Šveicarija perka „dzypus“ mokėdama po 187 
svarus uz kiekviena * . •

Šveicarija, pasinaudodama jai amerikiečiu kariniu organu su
teiktu ’’pigiosios savaites” lengvata, perka amerikiečiu palieka
ma Europoje karini turtą.

Apie 300' auto masinu, kuriu tarpe yra sunkvežimiu, stabo 
masinu ir dzypu, yra jau perduota Šveicarijos karinei pajėgai. 
Beto, Šveicarijos vyriausybe pranese, kad numatoma nupirkti 
kariuomenes reikalams dar 500 dzypu. Ju kaina kiekvieno svy
ruoja tarp 187 ir 225 anglu svaru.

Teip pat Šveicarija yra nupirkusi tam tirkra skaičių lėktuvu.
’• (Daily Mail — Continental Edition, Nr. 15,999)

Pataites moksleivija atimama is tėvu globos
Norėdami vaikus išimti is patriotines tėvu globos, bolševikai 

kai kuriuose užimtuose kraštuose, net pradžios mokyklų moki
nius apgyvendina bendrabučiuose, kur daug dėmesio kreipiama 
i komunistini jaunuoliu formavima. ’’Pravda” Nr. 238 praneša, 
kad Latvijoje jau įsteigta 1.200 tokiu bendrabučiu.

Vaikai tik sekmadieniais paleidžiami pas tėvus. Raudonosios 
Armijos tėvu vaikai tuose internatuose gauna valgi nemokamai.

Vokiečiai vaidina “isvietintuosius“ plėšiku 
- - -■>. . .. - - - gaujose

Frankfurtas, l/Til. Kaip sios dienos generolo Joseph Mc 
Narney karines valdžios raporte nurodoma, uz nekurtuos 
isvietintiesiems primestus kaltinimus atsakingi vokiečiu tau
tybes : asmens, veike DP vardu.

Isaiskinus keletą įvykiu Bavarijoje buvo nustatyta, kad 
n.ekurie is tu nusikaltėliu buvo “Volksdeutsche“ o kiti paieškomi 
savo gimtuose kraštuose kaip isdaivikai. ’

Nekurtose vietose buvo taip pat išaiškinta, kad vokiečiai 
bendradarbiavo su tokiomis “isvietintu“ gaujomis informuodami 
jas, nurodydami plėsimo objektus ir namus, kurie turi būti 
apiplėšti. Šie vokiečiai taip pat ir patys dalyvavo piešimuose 
ir padėdavo isskirstyt po juoda rinka išplėstas gerybes.

(The Stars & Stripes, Nr. 60 1946. III. 2.)

Žinios -is Sibiro
Dale Pntvinskiene paraše laiska savo giminėms Amerikon. 

Ji su frimis vaikais esanti Jakutsko srityje prie Lenos žiočių 
ir dirba ’’ribzavode” Apie savo vyra buv. min. Stasi Putvinski 
ji nieko nežino.

- ’’•‘f:*’\ , *7 * j?.

Is kitu laišku sužinota, kad lietuviu, išvežtųjų is Lietuvos i 
Sibirą dar 1941 met. gyvenimas paskutiniu laiku pagerėjo. Net 
jiems sakoma, kad netrukus gąlęs, grįžti, naiuo- Naujai.atveža
mieji Vargsta, taip kaip savo laiku vargo pirmiau atvežtieji.

Žinios is
Vilnius. Dotnuvos apylinkes gyventQjaį.pirmiejį..įvygde.jtli£-J 

ko kirtimo plana. Savo susirinkime apsvarsty.dąmi si klausimą, 
nutarė iki kovo 10 d. prikirsti dar papildomai 1.000 kub. metru 
miško medžiagos virs plano.

— Klaipėdoje atstatyta alaus darykla ”Sviturys”, ir jau sau
sio ir vasario mensio plana pilnai, iyykde. Alum aprpinama 
Klaipeda, Krtinga ir kitos apylinkes.

— Laike karo Klaipėdoje 36“/o pastatu buvo visiškai sugria
uta. Šiuo metu 1600 gyvenamu namu yra tinkami naudojimui. 
Klaipeda turi stipriausia elktros stoti Lietuvoje. Ruošiamasi 
paleisti poperio fabriką ir atstatomas--faneros.fabrikas. ’’Gulbes” 
audimo fabrikas i para pagamina 260 mtr. audiniu, medvilnes 
kombinatas pagamina 200 klgr. Sitilu per pamaina. 9/10 laivu 
jau esą iškraunama. Atstatytas depo ir geležinkeliu dirbtuves; 
40 žveju laivu gražinta is Švedijos. Vaiku ’’globai” isteikti 2 in- 
teratai. Vien per gruodžio menesi i Klaipeda atvyko apsigy
venti 3.000 rusu, ukrainiečiu ir kitu, kurie ’’padės’ atsistatymo 
darbams.

Paleistas i darba vandentiekis, kuris i' valanda duodą J20 
kub. mtr. vandens. Klaipėdos miesto kompartijos sekretorius 
Gorkulinas (matyt rusas. Red.). wiftX i- -j:;. L. . z ;
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Is lietuviu stovyklų spaudos
Watenstedto mieste ( anglu zonoje) ,ivyko tarptautinis sach; 

matu turnyras. Lietuviu komanda sudėty: Markevičius, Jurksai- 
tis, Vismantas, Prozorovas, Stankevičius ir Markelis, laimėjo 
pirma vieta. Toliau eina lenkai, rumunai, latviai ir vokiečiai. 
Individualiai lietuviu laimėta I, II, III,/VI—VII vietos’.

’ (’’Musu Žinios”)

Braunsveigo stovykloje buvo surengta Lietuviu liaudies, me
no paroda. Pries tai tokia pat paroda buvo surengta Leben-
stedto stovykloje. . .. u9.,ž

• • ("Musu Žinios”)

■--■ . [iriiynąi i — t- e : .

Freiburge in Br. (Badeno srityje),' pagal dail. V. K. Jonyno 
pranešima, stengiami šie kursai: 1. skulptūros, 2 meno, 3. 
audiniu studijos su paišyba pagal Taikomosioš Dailės Instituto 
programa. Profesūra ir. studentai bus patalpinti UNRRA išlai
komame brendrabutyje. ■ - - ,,-i. V.r. ' b c

■ - ■ (’’Apžvalga” Nr.-11)
mm

Prof. dr. Vacį. Biržiška baigia ruošti spaudai Lietuviu 
Rašytoju — Mokslininku kalendorių, pradedant XVI amz., bai
giant musu dienomis. Jau turi apie T.100 pavardžių. Galimai 
pilnesniam darbui trūksta visos eiles paškutiniuju metu rašy
toju, mokslininku ir'žurnalistu biobibiiografiju. Prašomi minimi 
asmenys suteikti prof. dr. Vacį. Biržiškai siu žinių: vardas, pa
varde (slapyvafde), gimimo vieta.'ir data, svarbensnieji darbai 
(atskiri leidiniai ir sarasas perijodines spaudos kurioje bendra
darbiauta).

- - -- (’’Kelyje Tėvynėn” Nr. 7)

"Minties“ Dienos Naujienos išeina kasdien be šventadieniu 
Prenumerata kainuoja menesiui 5 HM. 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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