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Įvairios žinios
Londonas. Vakar Ispanijos laikraščiai patiekė smarkiai 

išcenzūruota JAV, Britanijos ir Prancūzijos nota Frankui. Nors 
spauda nieko nepranešė, bet Ispanijos gyventojai sužinojo viską 
per radio.

— Gen. Frankas pasisakė, kad jis nesirūosia apleisti savo 
vietos jei nebus išstumtas alijantu. SU Franco pareiškimas buvo 
gautas 24 vai. pries paskelbimą alijantu notos.

— Pasitarymai Maskvoje su Persija baigėsi. Persijos de
legacija griztą kartu su premjeru Sultanek i fecherana. 
Premjer. Stalinas sieke daryti viską, kad prieiti susitaryma. 
Pasitarymu rezultatai dar lieka paslaptyje.

— Špionažo aferoje Is 5 sovietu pasiuntinybes nariu, 4 buvo 
Zabotinskio agentai. Viso yra areštuota 13 asmenų ir įteikti 
jiems kaltinamieji aktai. Viena moteris jau prisipažino kalta. 
Svarbiausias lįudininkas yra buv. sovietu attache Gosenko, 
kuris dabar sustiprintai saugomas.

— Nurenbergo byloje ketvirtadieni prasidės Goringo 
gynimas.

— Marsalas Mantgomery tarėsi su D. Britanijos premjeru 
del maitinimo padėtis Vokietijoje.

— Londono “Tribiun“ rašo, kad Mikolaiciko liaudies parti
jos atsiskyrimas nuo kairiųjų bloko, susilaukė aštraus puolimo 
išvadinant juos banditu gauja. Laikraštis toliau komentuoja, 
kad Mikolalcikas nesipriešino bendro bloko sudarimui, bet ne
susitarė del vietų pasiskyrstimo, nes nenorėjo nusileisti 
socialistai su komunistais.

— Komunistu partijos kongresas aštriai puolė Vokietijos 
partijas uz atsisakima sudaryti viena bloką, išvadindami pro- 
naciais ir fašistais. Anglu zonos socialdemokratu vadas Schu
macher pasakė, kad negalįs sudaryti su komunistais vienos 
partijos po jau išgyvento 13 metu vienos partijos valdymo 
laikotarpio.

Frankfurtas. Jugoslavijos premj. Tito amnestavo visus emi
grantus, kurie sugris nebus baudžiami.

— Anglijos spauda rašo, kad rusu ideologija yra visai prie
šinga amerikiečiu ideologijai, kurios negalima primesti kitoms 
valstybėms. (

— Londoniskio “Taims“ korespondentas is Triesto rašo, kad 
yra sutelkta 10 divizijų jugoslavu ir siekiama išprovokuoti, kad 
peržengti siena. JAV laivynas inspektavo Triestą ir sakoma, 
kad ten esą viskas ramu.

New-Yorkas. Alijantams spaudžiant rusus atitraukti savo 
kariuomene is Mandziurijos, sovietai pareiškė, kad jie apleis 
Mandzurlja nevėliau, kaip amerikiečiai apleis Kinija.

— .Londonas. Byon pareiškė, jog SSSR vyriausybe, 
palikdama savo kariuomene tam tikrose Persijos dalyse, yra su- 
lauzusi sutarti su Amerika ir Anglija.

— Kinija atmete rusu pasiulyma tartis del sunkiosios pramo
nes masinu ismontavimo Mandzurijoj. Amerika si rusu žygi 
laiko preisinga susitarimams.

— Anglu okupacinei valdžiai leidus, britu zonoje leista veik
ti tarptautinėms labdaros organizacijoms vaiku globos srityje. 
Švedu Raudonasis Kryžius keliuose miestuose tarp 3 ir 6 metu 
amžiaus vaikams duoda pietus, sudarančius 350 kalorijų. Ruhro 
krašte vaikams pietus duoda Šveicarijos Raudonasis Kryžius.

— I Amerikos okupacine zona Vokietijoj is maitinimo atž
vilgiu geriau stovinčiu Europos kraštu ivezama apie 3000 to 
daržovių ir seklu. Dar didesni daržovių ir seklu siuntiniai lau
kiami is JAV. ’

— Is 'Amerikos pranešama, kad pasaulis turis 4 men. laiko 
užbėgti Europoje ir ToL Rytuose badui uz akiu. Turėdama tai 

. galvoje, Amerika eksportuos artimiausiu laiku 6 milijonus to 
kviečiu.

— Maitinimo padėčiai ištirti Europoje, is Amerikos atvyksta 
buvęs Amerikos prezidentas Hoover, kuris pelne sau nemirštama 
garbe uz pagalbos organizavima Europoje po pirmo pasaulinio 
karo. ' .

— Šiandie Montgomery kalbėsis su Didz. Britanijos mini- 
steriu pirmininku »ir ne maitinimo klausimais. Pasikalbėjimo 
tema nežinoma.

— Niurnbergo procese teisėjas Lorenz smarkiai puolė viena 
Berlyno laikrašti uz šmeižimą vieno vokiečio advokato. Jis rei
kalavo pranešti šito ivykio tyrimą.

— Vašingtone saukiama konferencija del Šveicarijoj seancio 
Vokietijos turto likimo.

— Prancūzijos valdžia pasiūlė sušaukti keturiu konferencija 
suvienodenimui zonų valdymo ir nustatymui Vokietijos vakuru

Deganti ramybe
Vakar i Fultona atvyko prez. Trumanas ir buv. D. Britanijos 

min. pirm. Churchill. Kolumbijos universitete dalyvaujant 
30.000 amerikiečiu miniai Churchill pasakė kalba, kurios san
trauka dedame.

— Kad sudaryti pasaulyje saugumą, reikalinga salinti karus 
ir tyranija. Karas jau pasalintas ir dirbama, kad jis daugiau 
nepasikartotu, bet tas kelias yra ilgas ir sunkus. Reikalinga 
prie Jungtiniu Tautu Organizacijos sudaryti ginkluotas pajėgas 
ir tam turi visos tautos skirti savo dalinius. Atomines bombos 
paslapties perdavimas siąi organizacija, kol ji dar nėra galu
tinai sutvirtinta, butu netikslu. Ir nemanau, kad mes galėtu
mėm gulėti ramiai, jei si paslaptis butu komunistu bei fašistu 
rankose. Pasauly turi būti pasalintos privilegijuotos partijos, 
turi visur viešpatauti teisingumas ir laisve. Vyriausybes turi 
būti sudarytos laisvu gyventoju išrinkimu. Pasalinus karus ir 
tyranija, mokslas, gali duoti žmonijai daug vertingu gerybių.

Pasaulio taikai, britu pasaulines imperijos tautu ir Amerikos 
bendradarbiavimas yra būtina ir lemiantis, ypač jog niekas 
negali žinoti ko siekia Sovietu Sąjungą ir jos vadovaujamas 
komunistinis internacionalas. Nuo Stetino iki Triesto geležine 
sovietu uždanga slepia pasaulio taikai priešingus pasirengimus. 
Visos valstybes esančios antroje puseje sios uždangos yra So
vietu valdžioje. Tik Atėnai’ dar laisvi. Lenkija yra sovietu ran
kose ir iskrausto vokiečius nežmoniškomis sąlygomis. Čekija 
taipgi negalima pripažinti, kad butu valdoma demokratiškai. 
Tai nėra ta išlaisvinta Europa del kurios buvo kariauta ir 
sudėtos aukos. Nėra rami Europa.

Britai turi sutarti 20 metu su Sovietu Sąjungą, bet tas 
nekliudo pasaulio santykiams. Neleisim, kad susidėtu tokios 
aplinkybes, kad tektų pasakyti jau pervelu. Nėra žinių kokie 
yra tikslai ir siekimai Rusijos ir komunistu organizacijos, bet 
jiems vadovauja karo žmogus Stalinas. Mano pareiga yra tik 
nusviesti padėti Rusu zonos komunistu partija siekia domina
vimo amerikiečiu ir britu zonose. Sovietai grasina Turkijai ir 
Persijai ir kitose salyse veikia komunistines 5-tosios kolonos. 
Sovietai atrodo nenori kariauti, bet siekia ekspansijos visur. 
Vistik tenka pasakyti, kad karas nėra pasalintas, bet jis artėja.
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Anglija ir Amerika yra nusivylusios Sovietu Sąjungą. Jeigu 
Vakaru demokratijos stoves uz Jungtiniu Tautu Organizacijos 
Charta, tai pasauliui vėl gris taika, ir bus uztikrinte ateitis 
ateinantiems šimtams metu. .

— Churchill pažymėjo, kad jis nėra kieno nors įgaliotas, bet 
išreiškia savo nuomone.

“Pravda“ kaltina Vatikana pronacisku 
nusistatymu

Maskva, 1. III. (AP) — Šios dienos “Pravdos“ straipsnyje 
prikišama Vatikanui pronaciska laikysena karo metu ir taip 
pat nurodoma, kad Vatikanas toks pat pasiliko ir šiandien.

“Pravda“ nurodo, kad Vatikano leidžiamas “Osservatore 
Romana“, atsakydamas i “Pravdos" sausio 10 dienos numery^ 
tilpusi tuo reikalu užmetimą Vatikanui ir bandydamas “pa
teisinti profašistine Popiežiaus politika, patvirtina visa tai, ka 
“Pravda“ sake, tačiau išleido pačius kaltinimus, kurie buvo 
pries ji nukreipti, būtent:

1. 1933 metu konkordatas tarp Hitlerio vyriausybes ir Vati
kano buvo pasirašyta Franz von Papeno ir kardinolo Eugenio 
Pacelli, dabartinio Popiežiaus Pijaus XII.

2. Popiežiaus karo meto pranešimuose nerandame nei žodžio, 
kuriuo butu smerkiami fašistu kriminaliniai veiksmai.

3. Popiežius savo kalėdiniam kreipimesi i tikinčiuosius 
kalbėjo apie teisėtus tautu ir žmonių reikalavimus ir taip pat 
siūle sutarčių perziurejima, tuo paremdamas Hitlerio karo 
politika.

4. Hitlerio “naujoji tvarka“ taip pat buvo Popiežiaus 
giriama 1940 metu kalėdinėje kalboje, kurioje jis paminėjo:

“Kad Europa ir ta joje nusistovėjusi tvarka nebebus jau 
tuo, kuo ji anksčiau buvo, tai aišku. Kažkas naujo, kažkas ge
resnio privalo pakeisti praeiti.“ (Atrodo, lyg kad Popiežiui tik 
du gėriai pasaulyje tėra zlnomi-tai nacizmas ir is rytu tekanti 
“saule“. — Red.)

Siūloma įsteigti tarptautini legijona
Vashingtonas, vasario 27. Šiandien senate, buvo padarytas 

pasiūlymas įsteigti amerikoniška tarptautini legijona užimtuose 
Europos ir Azijos kraštuose. Si pasiulyma iteike delegatas Alvin 
E. O’Konski, pareikšdamas, kad steigimas okupacines kariuo
menes is 500.000 kare uzgrudintu kariu, Įstatymams nepriešta
raujama. Beto pasakė, kad turint tokia kariuomene, amerikiečiu 
okupaciniai daliniai galėtu grizti namo. įstatymai turėtu numa
tyti priėmimą lenku, serbu ir kitu antrojo pasaulinio karo 
dalyviu i U.S. ginkluota tarnyba. Karinei komisijai turi būti 
pavestas sis klausimas išstudijuoti ir pasekmes pranešti Kon
gresui. O’Konskio nuomone “Pageidaujančiais naujokais“ šiame 
legijone — sudarytame pagal prancūzu legijono pavizdi — visu 
pirma reiktu priimti 300.000 pasižymėjusiu lenku kariu, kurie 
kovojo po Londono egziline vyriausybe, 100.000 negriztancius 
serbus karius o taip pat ir kitus vyrus nustojusius savo tėvynė.

Pasipiktinimas Ispanija didėja
Paryžius, 1. III. — Didžioji Britanija šiandien priėmė USA 

pasiulyma sudaryti bendra deklaracija, nukreipta pries gene
rolą Franco ir aptarti priemonėms, kuriu turi būti prieš ji 
imtasi. Prancūzu vyriausybe be jokiu rezervu si pasiulyma 
priėmė praeita naktt

Pranešimai is Ispanijos-Prancuzijos sienos nėra aliar
muojantys. Vakar diena po piet Paryžiaus spauda pranese, kad 
250.000 Ispanijos kariu sukoncentruota pasieny.

Laikraščiu nuomone sios saugumo priemones nukreiptos ne 
pries Prancūzija, bet pries pačioj Ispanijo galimus respublikonu 
bandymus pereiti siena is Ispanijos i Prancūzija o ne pries 
pačia Prancūzija. ,

Didžiųjų trijų valstybių kvietimas nusikratyti Franco režimu 
ir sudaryti nauja provizorine vyriausybe šukele daugelio Euro
pos ir Amerikos prekybiniu organizacijų reikalavima aktingai 
veikti pries generolą Franco.

Olandijos socialistu prekybine sąjungą pasiuntė telegrama 
vyriausybei, reikalaudama nutraukti santykius su Franco. Tai 
buvo padaryta po to, kai Pasaulio Prekybininku Federacija, 

kuriai priklauso ir aukščiau minėta Olandu prekybininku są
jungą, isake visiems savo nariams kreiptis is savo kraštu vy
riausybes su reiklavimais nutraukti santykius su Franco.

Londone Darbo Partijos komitetas Ispanijos reikalams pra
nese, kad jis mano kovo men. 10 diena surengti demonstracijas 
išreikšti protestui pries Ispanijoje įvykdytus respublikonu 
nužudymus. Numatoma reikalauti visiško santykiu nutraukimo 
su Franco.

Montrealyje Kanados jurininku sąjungą, reikalaudama 
nutraukti santykius su Ispanija, taip pat numato pradėti plataus 
masto boikotą ispanu laivams. Si sąjungą išleido atsisaukima i 
savo narius, reikalaudama, boikotuoti 11 ispanu laivu, kurie 
artimiausiu laiku turi įplaukti i Kanados uostus.

Prancuzu-Ispanu sienos prie Pireneju uždarymas paliete ir 
Siaurės Afrika. Is Tanzero pranešama, kad Ispanu konsulai 
atsisakė išduoti vizas prancūzams, kurie norėjo grizti i Prancūzu 
Maroko.

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

Is lietuviu spaudos
“Apžvalgos“ laikraščio žiniomis lietuviai tremtiniai, atsidūrė 

Šveicarijoje, gyvena ten gerai. Praeitais metais kai frontas 
priartėjo prie Šveicarijos sienos, balandžio 21—26 dienomis pa
bėgėliams buvo leista prisiglausti Šveicarijoje. Is pradžios jie 
pakliuvo i karantinus vėliau i “židinius“, kurie ten vadinami 
“heimais“ Praeitais metais rudeni Yverdono kurorto .židinyje 
atidaryta pirmoji pradžios mokykla. Suorganizuotas geras 
choras ir tautiniu šokiu grupe, moterų kvartetas drauge su 
Austru ir Vengriu dainininkėmis gastroliavo įvairiuose židiniuose, 
kur prisiglaudė lenkai, jugoslavai, graikai, italai, vokiečiai ir 
kiti. Židinyje žmones keliasi 6 vai. 45 min. Uz darba židinio 
administracijoje ir kit. pareigose mokamas mažas atlyginimas. 
Po 6 savaičių dirbantieji gauna 3 dienas atostogų. Labai ru- 

. pinamasi sveikata. Dauguma lietuviu pakliuvo i darbo sto
vyklas, daugiausia prie mišku darbu kalnuose.

---- o-----
Lietuviu gimnazija Montgomery vardo stovykloje (Dorver

den, kr. Verden-Aller) buvo paskelbtas gimnazijos moksleiviams 
konkursas parašyti novelei, apysakai ar vaizdeliui is musu 
tevyneje gyvenimo, apleidžiant savo žeme; tre'mtinio dalios 
(gyvenimas ir darbas Vokietijoje, stovyklose), ar. Lietuvos 
gamtos ilgesys svetur. Geriausiai parašiusiems buvo skirtos 
3 premijos: 300, 200 ir 100 RM.

: x ' (“Ausros Belaukiant“ Nr. 4.)
---- o-----

Kiek kur esama lietuviu?
Praūžės karas musu tauta labai isblaske. Šiuo metu Euro

poje veik nėra nei vienos valstybes, kurioje nebutu .musu 
tautiečiu. Štai kur ir kiek esama musiskiu:

Šveicarijoje yra 280 lietuviu, is kuriu 57 studentai. Juos 
aktyviai remia BALF.

Austrijoj esama apie 2300 lietuviu. Jie turi pakelti gan 
dideli ir ekonomini spaudimą is austru puses.

Italijoj yra apie 1000 tautiečiu, kuriuos remia BALF*ir jais 
rūpinasi lietuviai vienuoliai.

Norvegijoj tėra tik 70 lietuviu.
Švedijoj lietuviai gyvena issisklaide, todėl nėra tiksliu žinių 

apie tikra skaičių.
Prancūzijoj šiuo metu yra paie 400 lietuviu: Jie ten jaučiasi 

laisvai ir saugiai. ‘ .
Danijoj esama net apie 2100 gaivu, daugiausia kilusiu is 

Klaipėdos krašto. Visi jaučiasi esą gerais lietuviais.
Belgijoj tėra tik apie 60 asmenų.

(“Musu Kelias“ Nr. 8.)

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

gatima~~betarįiskai laikraščio administracijoje ir per spaudos 
platintojus.

Redakcijos ir administracijos adresas: “Mintis“ — Lithu
anian Newspaper, Baltic Camp, Memmingen — Airport.
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