
MM
k

' 5 ■ ■ -

*•

Memmtngeno-Airport 
Lietuviu Stovyklos 
Dienos Naujienos

Kaina 20 Pfg.

odvvl eiuttrjpnqr. zuMjnrt

D P Center .
Memmingen-Airport 

Lithuanian Daily News

Memmingen-Airport Permitted by UNRRA Team 155 Ketvirtadienis, 1946m. kovo men. 7 d, Nr. 15

Įvairios žinios
Londonas. Vakar vakare Palestinoje, keletas asmenų persi- 

renge anglu uniformomis, užpuolė viena stovykla.

— Prancūzijos kairieji smarkiai puola Churchili uz jo pasa
kyta kalba Fultone, tuo tarpu dešinieji atsiliepia palankiai.

—- Spauda komentuodama Churchill kalba, pasisako, kad 
Churchill kaipo buvęs Britanijos premjeras isreiskes netik savo, 
kaip jis savo kalboje pareiškė, nuomone bet ir daugumos anglu, 
bei anglu vyriausybes.

Darbo partijos organas rašo, kad Churdtill kalba nebuvo 
žinoma Londono vyriausybei.

— Kanados spauda reiškia pasitenkinimą Churchill kalba, 
kuris parodęs kur yra Sovietu sienos. Churchill kalba gretinama 
su JAV uzsien. reis. min. Byrnes kalba.

.;; — "Daily Hėrald“ rašo, kad opinija yra uz tai, kad nebutu 
nutraukti geri santykiai su Sovietu Sąjungą. Churchill per visa 
karo laika padejes Rusijai ir jo tikslas buvo išaiškinti padėti.

Ispanija uždare siena su Prancūzija ir praleidžia tik 
UNRRA-os ir svetimu valstybių diplomatinius atstovus.

L — Is Maskvos dar negautas joks atsakimas i Bevino ir Byr- 
‘ nes notas del sovietu kariu pasilikimo Persijoje ir Mandzurijoje. 
Maskva nepaskelbe Churchill kalbos ir jos visai nekomentuoja.

— Presijos premjeras Sultanek šiandien grizta is Maskvos. 
Jis pareiškė, kad pasitarimai apsirybojo antraeiliais klausimais 
ir toliau pasitarymai bus vedami diplomatiniu keliu. Del pasili
kimo pusu Rariusmenes, esąs užprotestavęs.

Maskva. Graikijoje vėl buvo sukelti neramumai. Tvarkos pa
laikymui pasiustas vienas laivas.su apsaugos daliniais. Premje
ras Sofulis pripažino, kad juos šukele Titos- monarchistu organi
zacijos nariai. <

— Tarp Prancijos ir Norvegijos kovo 2 d. pasirašyta preky
bos sutartis.

Londonas. D. Britanijos, JAV, Prancūzijos ir SSSR atstovai 
išvyko i Triestą nustayti siena tarp Italijos ir Jugoslavijos. 
Uzvien. reik min, Bevinas pareiškė, kad siena turi būti nustatyta 
pagal etnografines vietoves, paliekant kuo mažiausia mažuma.

■ — Gen. Aleksanderis pareiškė, kol nėra sudaryta JTO 
apsaugos kariuomene, tol'negalima pereiti prie taikos meto ka
riuomenes.

— I paklausima, kaip buvo perduota Ispanijai nota ir ar 
ji yra žinoma Ispanijos gyventojams, Bevinas atsake, kad nota 
buvo iteikta Ispanijos vyriausybei ir paskelbta ispanu kalba per 
radio.

• • - -
Vilnius. Lietuvos sveikatos komisaro pav. doc. Penkauskas 

painformavo apie'" medicinos padėti Lietuvoje. Pries kara Lietu
voje buvo 1200. gydytoju ir 2000 vidurinio medicinos personalo. 
Šiuo metu liko tik 600 gydytoju ir 1200 vidurinio medicinos 
personalo. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje veikia viduriniam me
dicinos personalui paruosti mokyklos. Šiauliuose ir Švenčionyse 

bus atidarytos medicinos seserims paruosti mokyklos, beto ati
daryta dantų laborantams mokykla.

— Klaipėdos apygardoje per inkiinus bal — savo 99,15%, 
uz komunistu ir bepartiviu bloką paduota 96,5% balsu. Reikia 
pripažinti, kad prie esamu_ bolševikiniu sąlygų, toks, 4% pffi- 
cialiais daviniais buvimasopozicijos, yra daug ka pasakantis.

Rinkiminėje kompanijoje Klaipėdos apygardoje dirbo 864 
agitatoriai.

Naciai is žmonių gamino muilą
Ypatinga įrodomąją medžiaga, naciu nežmoniškumo atin- 

dengime, patiekė rusu kaltintojas Niirnberge pulk. Smirnovas. 
Kaltinime kalbama apie 1943 m. Dancige įsteigta "Laboratorija 
žmogaus skeleto smaudojimui". Šioj laboratoriis naciu auku la
vonu buvo gaminamas muilas. Kaltintojas perskaitė prof. Span
ner reepta, pagal kuri buvo gaminamas muilas: “Imama 5 klgr. 
žmogaus" tauku, 10 litru šilto vandens, 50 gr. sodos. Viskas 
verdama nuo 2 iki 3 valandų, poto vanduo nupilamas ir pri
pylus naujo dar karta verdamas. Vėliau viskas supilama i for
mas". Sovietu kaltintojas patiekė teismui, kaip įrodoma med
žiaga, du puodus muilo is žmogaus tauku.

Dar vienas vokiečiu slaptas ginklas
Houston, II. 25./AP/ — Pastorius dr. J. W. Behnken pra

nešė, kad jeigu ne Bažnyčios intervencija, Hitleris butu turejes 
baisu ginklą, panašu • i atomine bomba, kuris 8 km. radiusu 
galėtu viską užsaldyti.

Žmogus, ta išradimą padaręs, buvo vieno dvasiškio perkal
bėtas sios baisios paslapties nerealizuoti. Jam buvo nurodyta, 
kad jis savo rankose laiko milijonu žmonių gyvybes, Tada išra
dėjas pranese naciams, kad jo planai dar nevisiškai baigti ir tuo 
budu Hitleris šio baisaus ginklo negavo.

Behnken grizo is savo 7. savaičių keliones po Vokietija. Jis 
šia istorija buvo papasakojęs prez. Trumanui, o dabar kviečia
mas i Vasinotona, pakartoti ja kariuomenes pareigūnams.

Lietuviu moterų atsisaukimas i pasauli
Lietuviu moterų organizacijos kreipėsi i laisvu kraštu mo

teris prašydamos pagelbos iškeldintiems lietuviams ir kenčia
mai lietuviu tautai. Atsišaukime be kita ko prašoma: 1. Lie
tuva laikyti JTO nariu ir leisti dalyvauti Taikos Konferencijoje, 
2. Paveikti SSSR, kad ji atitrauktu kariuomene, administracija 
ir nolicija, 3. Priversti SSSR vyriausybe, kad jėga išvežtuosius 
lietuvius gražintu i Lietuva, 4. Iki sovietu kariomene bus at
šaukta, kad lietuviu tauta neliktu galutinai išnaikinta,, kuo grei
čiausiai siusti i Lietuva santarvininku misija. ' , .

Teisinga nuomone
Anglu žurnale “Sunday Pictorial" filosofas ir rašytojas rašo: 

— Brestą karas Nr. 3. Rusija yra hermetiškai'uždaryta uzsienic 
įtakai. Nei vienas rusas negali išvykti i užsieni, nebent tarnybos 
reikalais, bot ir tada jis yra priveržtas eiti šnipo pareigas ir 
pats turi būti nuolatinėje savo krašto kontrazvalgybos priežiū
roje. Tol kol šitie dalykai praktikuojama, sovietu dalyvavimas 
bet kurioje tarptautinėje organizacijoje nėra nuoširdus ir atviras. 
Šitokia padėti tegali pakeisti, sioks toks laisves i SSSR ifiltra- 
vimas. . 1
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Franco laukia sprendimo
Pirmasis sprogimas ivyko pries devynis metus

Gražiame Melillos mieste Ispanijos Maroke 1936 m. 
liepos 17 d. vienas ispanu generolas su savo marokiečiu 
pulkais paskelbė pilietini kara pries jaunute, vos 5 metus 
teegzistavusia respublika ir jos vyriausybe, kuri ka tik. buvo 
išrinkta. Sukilusieji kariuomenes daliniai buvo remiami 
didžiųjų žemvaldžiu ir turtuoliu pramonininku, dešiniųjų 
grupiu, o taip pat ir Italijos fašistu bei Vokietijos naciu. Ju 
vadas buvo generalos Sanjurjo, kuris žuvo sukilimo 
pradžioje lėktuve katastrofos metu. Jo vieta uzeme iki tol 
nežinomas generalos Francisco Franco. Sekančia 
diena pagal jau is anksto paruosta plana prie sukilimo pri
sidėjo generolai is įvairiu Ispanijos pusiasalio vietų, kur 
stovėjo kariuomene. Savo valdžioje jie turėjo daug kariuo
menes ir oro pajėgu, o taip pat puse karo laivyno.

Atsakydami i sukilimą, respublikonu vadai paskelbė gene
ralini streiką ir saukė darbininkus prie ginklu. Sukilėliai 
greitai buvo užslopinti Madride ir Barcelonoje, tačiau daug 
mažesniu miestu jie pereme savo valdžion. Respublikonai 
nesugebejo imtis griežtu priemonių pries sukilėlius. Kairiųjų 
’’Liaudies Fronto“ vyriausybe, susidedanti is nuosaikiųjų, 
socialistu ir komunistu smarkiai tarp saves ginčijosi del 
karo vedimo.

Tuo tarpu Franco su savo kariuomene išsilaipino Ispani
jos pietų pajūryje su vokiečiu. ir italu transporto pagalba 
ir paėmė savo valdžion bevaik visa pietine sriti. Karas siau
tėjo apie du su puse metu. Franco pamažu paėmė valdžia 
Rytu ir Vakaru Ispanijoj. Musolinis jam pagalbon atsiuntė 
nuo 50.000 iki 75.000 kariu, Hitleris —10.000, daugiausia 
aviacijos ir tanku igulu. Dėka sios paramos, Franco greit 
pradėjo imti viršų. Sukilimą jis pradėjo turėdamas orą jęgu 
santyki 1 prieš 4 lėktuvus savo nenaudai. Po keleto menesiu 
jis jau viršijo vyrausybininku pajėgas santykiu: lėktuvu 12 
pries 1 ir tanku 20 pries 1.

Vokietija ir Italija žiurėjo i si pilietini kara kaip i gera 
proga išbandyti ginklus, kuriuos jie ruošė II Pasauliniam 
Karui. Smingamieji lėktuvai, kurie vėliau zvimbė virs Var
šuvos, Pragos ir Roterdamo, greitieji tankai, kurie riedėjo 
per Lenkija ir Vakaru Europa, — visa tai pirmąjį ugnies 
krikštą gavo Ispanijoje.

Vyriausybininkai gi is demokratijų negavo jokios para
mos. O 27 tautos, iškaitant Vokietija ir Italija, sudarė nesi
kišimo i Ispanijos reikalus sutarti. Tai buvo sąjūdis, kuris 
įgalino Franco gauti is asies valstybių medžiagų tiekimą, 
tuo tarpu, kai vyriausybininkai negavo nieko 1936 m. ru
deni JAV ir Anglija uždėjo embargo, t. y. sulaikė savo 
uostuose laivus su ginklais ir karo medžiaga abiems kariau
jančioms salims. Si priemone reiske nutraukimą santykiu su 
Franko, kuris ginklu gaudavo visai kitais keliais.

1936 m. lapkričio men. sis atoslūgis pasisuko kiton pu
sėn. Rusija pradėjo teikti tiesiogine karo parama vyriausy
bininkams. Lapkričio pradžioje Madridas buvo apgintas 
nuo sukilėliu tik dėka rusu lėktuvu ir savanoriu is užsienio. 
Šie savanoriai sudarė dvi tarptautines brigadas: viena ju 
susidėjo is italu, vokiečiu ir kitu krasta antifašistu ir an
troji — Abraomo Linkolno brigada, susidedanti is ameri
kiečiu. Pirmieji amerikiečiai, kuriu tarpe buvo daug komu
nistu, dalyvavo šioje kovoje, kad pažinti ginklus ir užimti 
pozicija pries asies valstybes. Daugelis ju yra palaidoti Ispa
nijoje prie Guadaljaro, kur jie nugalėjo italus, prie Teruelio 
didžiausios vyriausybininku kontra ofenzyvos metu 1937 m. 
žiema, arba kraujuotose Ebro upes pakrantėse sekančia po 
to vasara. ' -

, Vyriausybininkai issilaike Madride stebuklingu budu 
nežiūrint, kad ten siautė badas, ligos ir penktoji kolona. 
Tačiau visose kitose krašto vietose viršų buvo beimąs Fran
co. Sunkiausiais vyriausybininkams 1938 m. menesiais vo
kiečiai, ir italai uzverte Franco kontroliuojama Ispanija savo 

tiekimais, o tuo tarpu JAV, Britanija ir Prancūzija ginčijosi 
del technišku nesikišimo ir neutralumo dalyku. Karas artėjo 
prie galo 1938—39 metu žiema, kai sausio 26 d. Franco 
triumfaliskai izenge i Barcelona. Madridas pasidavė po 
dvieju menesiu. I šio pilietinio karo balansa ieina 750.000 
zuvusiuju sarasas.

Po pergales Franco isteige karo teismus, kurie nuteisė 
mirti dar daugiau. Didelis skaicius-buvo uždarytas i kon
centracijos stovyklas, kur daugelis dar ir šiandien randasi, 
nežiūrint nuolatiniu ’’amnestijų“.

Kai Hitleris stovėjo Europos karo viršūnėje, Franco 
buvo jo ištikimas sąjungininkas. Kai naciai pradėjo pralai
mėti, generalisimus pradėjo jieskoti Sąjungininku malones. 
Tačiau Britanijos ir Amerikos laikraščiai ispejo visuomene, 
pasisakė pries Franco ir pradėjo vadinti jo Ispanija pasku
tiniąja Fašistu tvirtove Europoje.

Ispanijos klausimas praėjusia savaite igavo tokia aštria 
forma, kad jis šiuo metu randasi beveik ivykiu centre. Fran
co sostas darosi karstas. JTO reikalauja Franco niedad ne
priimti i savo tarpa. Rusija ir JAV oficialiai rodo jam di
dele neapykanta. Matydamas, kad jo viena partija paremta 
vyriausybe neturi ateities, Franco, kaip pranešama, dare 
bandymą atsistatydinti monarchijos naudai. Tai yra manev
ras, kurio tikslas yra išsaugoti interesus, kurie Franco iš
kėlė i valdžios viršūne.

(The Stars & Stripes Magajine, 22. 7. 45.)

Tiesos žodis
Anglu laikraštis “Times and Tide" ide j o straipsni apie Pa

baltijo kraštus. Straipsnyje objektyviai nupasakota, kaip sovie
tai prijungė Pabaltijo kraštus. Straipsnio pabaiga skamba: 
“Anglu spauda, nenorėdama silpninti sąjungininku vieningumo 
karo metu su Vokietija ir Japonija, nenoriai rase apie Pabaltijo 
pavergima. Ta baime buvo nepagrista, todėl dabar turime nema
loniu paseku. Britu visuomene, aklai pasitikėdama savo vyriau
sybes propaganda, pradėjo tikėti Sovietu žodžiui. “Pravda“ rase: 
"Mes atsimename, kad Lietuvos, Latvijos ir Estijos visuotinu 
balsavimu išrinkti parlamentai nutarė ivesti sovietini režimą ir 
prase tuos kraštus įjungti i SSSR. Pabaltijo kraštu darbininkai 
gerai žinojo, kad sovietu santvarkoje klesti laisve, gerbūvis ir 
kultūrine tautu pažanga“. Tuo metu Anglijoj' nebūta laikraščio, 
kuris primintu britu visuomehei, kad 1940 m. rinkimai buvo 
bolševiku pravesti sudarius viena komunistu partijos sarasa. 
Pabaltijo kraštu darbininkai turėjo nepalyginamai geresnes ūk
iškas ir kultūrines sąlygas uz bet kuriu kitu sovietiniu respu
blikų. Bolševikai siuos kraštus ijunge remdamiesi jėga, bet ne 
teise. Bevinas nemažiau pajėgus uz Edeną patikrinti 1940 m. 
rinkimu duomenis. Tęsdamas pirmtakuno politika ir atsisaky
damas pripažinti SSSR Pabaltijo valstybių prijungimą, jis laiky
sis principu, del kuriu D. Britanija stojo i kara. Jis gali tai 
daryti, nesukeldamas bolševiku tarp# jokiu įtarimu, kad šiuo 
budu siekiami tolimi tikslai.

/Apz. Nr. 12/

“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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