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Įvairios žinios
Londonas. Kovo 6, gen. Andersas kalbėjosi su Vents- 

miunsterio kardinolu Grafini.
■ — Vašingtone, Lord. Halifaksas turėjo pasitaryma su 

min.-Byrnes, maitinimo klausimu.
— Amerikos Jungtines Valstybes išsiunčia 25°/o savo 

mėsos produkcijos i Europa.
\ — Indijoje tęsiasi neramumai. Demonstrantai padege
viena pastata, norėjo dar padegti bankus. Dehli per de
monstracijas žuvo 5 asmenys, 30.000 mokytoju pradėjo 
streiką. Tarpe demonstrantu ir ovacijas kele keletas indu 
Jurgio ordeno kariu.

• Frankfurtas. Is Paryžiaus i Praga skridęs lėktuvas 
sprogo ore ir nukrito netoli Pragos. Žuvo keletas žmonių.

Londonas. Maskva pranese apie-Churchill pasakyta kal
ba ir patiekė tik įvairiu asmenų neigiamus pasisakymus apie 
Churchill kalba.

— Z. Rumu debutuose Sammer Veels pareiškė, jei rusai 
turi kokias pretenzijas, turi jas tuojaus patiektie ir eiti prie 
ju išsprendimo.

Krastei kuriuose veikia spaudos cenzūra, negali žinoti 
kas dedasi likusiame pasauly.

.— Britanijos laivyno ministeris pareiškė, kad iki galo 
metu bus palikta karo laivyne 200.000 kariu, arba viena 
trecia dalis karo meto skaičiaus. Paskirti 200,000.000 ster
lingu karo laivu statybai yra atšaukti. Prkara žuvo 51.000 
kariu.

r- Londonas, kovo 7 d. Kanados vyriausybe sutiko duoti.
. Britanijai 1.250.000.000 doleriu paskola, kuri turės būti 

gražinta per 50 metu su 2°/o palūkanų.
— Graikijos EAM partija reikalauja rinkimus atidėti 2 

menesiams ir veda propaganda uz rinkimu boikotą.
— Britu radijo korespondentas praneša, kad D. Britani

jos ir Prancūzijos atstovai, kurie turės nustatyti siena tarp 
Italijos ir Jugoslavijos, jau atvyko i Triestą. Rusiios atsovas 
dar neatvyko.

— Amerikos karo valdžios Vokietijoje pareigūnai areš
tavo Berlyno amerikiečiu sektoriuje 12 komunistu vadu, 
kurie uz socijalistu, sozial-demokratu ir kitu partijų terori
zavimą turės stotti pries kariuomenes teismą. Jie kaltinami 
pazeide žmogaus laisves pagrindus.

— Liberalu partijos atstovas savo pranešime padare bri
tu vyriausybei priekaištu del jos neteisingo užsienio politi
kos kelio. Tarp kita ko jis pasakė: ’’Musu vyriausybes pa
reiškimu, iki s. m. liepos men. bus paruosta ir apginkluota 
2 milijonai kariu ir didelis skaičius eis karini apmokymą. 
Daug žmonių yra pasaukta- pramones darbams. Trečdalis 
visu musu pajamų yra išleidžiamas didžiules armijos, oro 
ir juros karo laivyno išlaikymui ir ginklavimuisi.“

Maskva, kovo 7 :— Šiandien is Maskvos i Persija išvyko 
premjeras Sultanek. I aerodroma ji išlydėjo uzs. reik, kom 

Molotovas, jo pavaduotojas, Maskvos komendantas ir kiti 
aukšti Sov. S-gos atstovai, o taip pat JAV, D. Britanijos 
ir Prancūzijos laikinieji patikėtiniai. Buvo įskeltos Sov. S- 
gos ir Persijos vėliavos, sugroti Sov. S-gos ir Persijos him
nai. Išvykdamas premjeras Sultanek padėkojo Molotovui 
uz malonu priėmimą ir reiske vilti, kad pasiseks issiaiskinti 
visus neaiškumus ir sustiprinti bendradarbiavima.

Londonas, kovo 8. — JAV iteike Sovietu S-gai nota ku
rioje reikalauja, kad is Persijos butu atiraukti visi Sov. S- 
gos kariuomenes daliniai is Persijos teritorijos. Notoje nu
rodoma, kad to nepadarius, visa atsakomybe tenkanti Sov. 
S-gai ir kad tuo yra pažeidžiamas Persijos suverenumas, 
kuri Trys Didieji sutartimi yra garantavę.

— Vakar vakare Maskvos radijas po visiško tylėjimo 
pagaliau pasisakė del Churchillio kalbos, cituodamas JAV 
ir D. Britanijos kritiškas nuomones del sios kalbos. Radijo 
pranešėjas pareiškė, kad kalba buvusi labai agresyvi. Ta
čiau nei Sovietu spauda, nei radijas iki šiol ne vieno žodžio 
is pačios kalbos nepateike.

— Saragioglu, nagrinėdamas Bevmo kalba ir jai pritar
damas, spaudos atstovams pareiškė, kad Turkija tvirtai atlaike 
paskutiniu metu pries ja vedama nervu kara.

— Vokiečiu prekybos laivynas, susidedąs is 1.200.000 tonu, 
nutarta padalinti tarp JAV, D. Britanijos ir Sov. S-gos. Anglija 
pageidavo gauti daugiau šaldytuvu, kurie jai reikalingi maisto 
produktu pergabenimui. I ta jos pageidavima bus atsižvelgta.

— Rumunijos komunistu partijos gen. sekretorius pareiškė 
dideli nepasitenkinimą socialistu partija, kad ji yra priešinga 
komunistu-socialistu partijos susivienijimui einant i rinkimus. 
Be to, jis pareiškė, kad gali būti griebtasi ir represaliju, nes 
socijalistu partija tuo laužanti darbo klases vieningumą. So
cialistu partijos vadas Petrescu pareiškė, kad jis esąs susijun
gimui priešingas ir kad reikalaus si dalyka issprestl slaptu 
balsavimu. Jeigu sis jo pasiūlymas butu atmestas, tai jis rinkim
uose dalyvausiąs atskiru sarasu.

— Port-Saide ir Aleksandrijoje ivyko pries britus nukreiptu 
demonstracijų.

— Ateinanti pirmadieni pradės avo ginamaja kalba Goe- 
ringo gynėjas Stameris, kuris numato plačiai paliesti Katyno 
ivyki. Von Papenas, tarp kitu liudininku, prašo apklausti ir 
Švedijos karalių Gustavą, kuris turis patvirtinti, kad Papenas 
dare žygiu perkalbėti Hitlerį nepersekioti žydu.

— Kovo-birzelio men. laikotarpyje nenumatoma ivezti i 
Vokietija jokiu maisto produktu. Sąryšyje su tuo teksią dar 
labiau suma zinti maisto normas.

— Vakar per debatas uzs. politikos klausimais buvo 
pareikšta, kad Anglija nenorinti sukelti Ispanijoje pilietinio 
karo. Tikimasi, kad pasiseks evoliucijos keliu prieiti prie 
demokratinio režimo Ispanijoje.

— Šio ryto britu spauda užimta gautos is Kanados pas-, 
kolos klausimais. Poskolos užtraukimas nekritikuojamas.

— Anglijoje Churchillio kalba komentuojama, kaip pa
remta UNO nuostatais ir nurodoma, kad šiandien Sov. S- 
ga serga sunkiausia liga, kuri vadinasi cenzūra.
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— Šio ryto Londono radijas praneša, kad per Maskvos 
radija Churchillio kalba buvo pavadinta esanti „suktai-agre- 
syvaus tono.“

— Nuo s. m. balandžio 1 d. amerikiečiu karines valdžios 
centras persikels is .Frankfurto i Berlyną. Jau ir dabar di
dele dalis ištaigu esanti Berlyne.

Londonas, kovo 2 (Dana). Karl Kupanick, Auschwitz’o KZ 
lagerio, kuriame, kaip manoma buvo sunaikinta 3-4 milijonai 
žmonių, komendantas,. Maskvos radio pranešimu, Katovicuose 
nuteistas mirties bausme. 

----- o-----
Bukareštas, kovo 1 (Dana). Britu radio pranešimu, Buka

rešte sulaikytas Dr. von Rudei, kuris turėjo būti Hitlerio nervu 
gydytojas. Is jo tikimasi sužinoti įdomiu smulkmenų apie 
Hitlerio psichini stovi. 

----- o----
Nūrnbergo procese patiektas kaltinamasis aktas sudarytas is 

25.000 žodžiu, liečiantis vokiečiu grobimus vakaru valstybėse. 
Grobimuose dalyvavo visi nuo auksciausio iki žemiausio ir 
buvo net suorganizuoti specialus daliniai.

11.650 karo nusikaltėliu
Londonas, kovo 1 (Dana). Pagal paskelbta 26-ta sarasa, karo 

nusikaltėliu skaičius pakilęs iki 11.650 asmenų.
. ---- o-----

500 atominiu bombų per metus
Vienas mokslininkas Bostone sako, kad Amerika dabar per 

metus gamina 500 atominiu bombų. Tas mokslininkas, Langmhir, 
ta skaičių gauna is to, kad dabar Amerika atominiu bombų 
gamybai išleidžia per metus 500.000.000 doleriu, o kiekviena 
atombomba kainuoja 1.000.000 doleriu. I

Suomija stato tvirtoves
Stockholm, Švedija, sausio 7. — Praneša, kad suomiai sku

biai stato tvirtoves vakariniame pasienyje t. y. Švedijos 
pasienyje.

Is visko atrodo, kad Sovietu Rusija ruošiasi plėstis is Pa- 
baltijos kraštu i Skandinavija.

Dvasinis varžymas- laisves varžymas
— Kovo 6 d. vakare Kolumbus mieste, Protestantu 

Bažnyčios konferencijoje prez. Trumanas pasakė kalba. Savo 
kalboje tarp kitko pažymėjo: — Visi žmones yra sujungti 
dvasinėje vadovybėje. Dvasiniu reikalu varžymas yra varžymas 
laives. Laisves suvaržymas graso pasaulio ramybei. Reikalinga1 
eiti prie, to, kad butu sudaryta ramybe, teise ir individuali 
laisve.

Dabartiniu metu milijonai žmonių laukia pagelbbs. Kviečiu 
vius amerikiečius ateiti su pagelba, žmonėms badaujantiems del 
diktaturines politikos pasekmių. Kviečiu prie tolerancijos ir 
supratimo visu žmonių, nes dabar siaučia neapykanta ir netole
rancija. Atomines bombos ir kiti mokslo išradimai, turi tarnauti 
talkos išlaikymui.

Svarbus isaiskinimas
Regensburgas. 4-tojoj šarvuočiu divizijoje patirta, kad So

vietu Sąjungos ryšio karininkai, gali tikrinti tik Sovietu Są
jungos piliečiu sarasus, kuriuos jiems pateikia karine valdžia ir 
UNRRA. Tenai pat pažadėta, kad tuojaus bus sulaikytas So
vietu Sąjungos ryšio karininku daromas visu kartotekų peržiū
rėjimas. Atrodo, kad buvęs kartotekų tiktinimas yra vykęs be 
teisėto pagrindo. Ligi šiol buvo perziureta tik graiku ortodoksu 
kartoteka. Musu kartoteka dar nebuvo žiūrėta.

Per Mūnchene gyvenanti pravoslavu vyskupą, turinti arti
mus rysius su Frankfurtu, Provoslavu komitetas visu Ganghofer 
Siedlung gyvenančiu tautybių vardu pasiuntė protestą pries tai, 
kad Sovietu Sąjungos ryšio karininkai tikripa DP, nurodydamas, 
kad neturi jokiu teisiu tai daryti, kad po tokio tyrimo gali 
sekti pries seimas, pasilikusias tevyneje, represijos ir prašoma 
tuojaus bet koki tikrinimą sulaikyti.

> , (“Žinios“ Nr. 39.)

Lietuva išsaugojo neutralumą
1945 m. pabaigoje “Boreas Publishing Co“ Londone išleido 

dr. F. V.- Pick 172 pusi, knyga “The Baltic Nations, Estonia, 
Latvia and Lithuania“ (“Baltijos tautos, Estija, Latvija ir Liet
uva“). Knygos autorius filosofijos faktaras Pick be kitko yra 
autorius savo laiku išgarsėjusios knygos “The Art of Dr. Goeb
bels“ (“Dr. Goebbelso menas“), kurioje jis išryškino nacistines 
propagandos užkulisius ir budus.

Šioj naujoj knygoj apie Baltijos tautas, autorius abjektingai 
nušviečia visu trijų tautu istorija ir stipriais argumentais pag
rindžia ju teise i nepriklausoma gyvenimą. Pick pažymi, kad 
kilus kariu Baltijos tautos liko ištikimos savo neutralumo poli
tikai. Autoriaus teigimu, ypač Lietuva karo pradžioj buvusi 
patekusi i pavojingus politinius verpetus. 1939 m. rugsėjo men. 
tarp 8 ir 14 d. von Ribbentropo dešinioji ranka užsieniu reikalu 
fninisterijoj dr. Kleist, vokiečiu vyriausybes pavestas, net tris 

_ kartus siūles Lietuvos atstovui Berlyne ministeriui Škirpai, kad 
Lietuva Įsijungtu i kara prieš Lenkija ir atsiimtu Vilnių? Nors 
Vilnius Lietuvai buvo neįkainojamas turtas, bet negti uz ta 
kaina, kaip Pick rašo, Lietuva nenorėjo turėti nieko bendro su 
nacistine Vokietija ir 1939 m. rugsėjo 11 dar karta patvirtino 
savo neutralitet'a. įžygiavus Sovietu kariuomenei i Lenkija, kaip 

• Pick teigia, pats von Ribbentrop asmeniškai padaręs spauįima 
i. p. Škirpa, kad Lietuvos vyriausybe pagaliau pradėtu veikti, 
nes Lietuva esanti atsidūrusi vokiečiu įtakos sferoje. Lietuvos 
vyriausybe vėl kategoriškai atsisakė.

Kiek vėliau susitikus Maskvoje von Ribbentropui su Mc 
tovu, kaip autorius teigia, Sovietams pareikalavus, Lietuva pe
rėjusi i ju įtakos sfera. Hitleris nusileidęs, nes priėjės išvados, 
kad Lietuva neturinti jam jokios strategines ir karines vertes. 
“Po šito susitarimo“, rašo Pick, “Stalinas pareiškęs Lietuvos 
užsieniu reikalu ministerijai, kad isgelbejes Lietuva nuo įjun
gimo 1 nacistines įtakos sfera. Nuo to laiko lietuviai State sau 
klausimus: išgelbėjo bet kam? Lietuviams?“

Toliau rašydamas apie Lietuva, autorius nepamiršta ir to 
fakto, kad 1939 m. okupavus Vokietijai ir Sov. Sąjungai Lenkija, 
lietuviai, nežiūrint savo skriaudų del Vilniaus, plačiai atvėrė 
svetingumo duris lenku pabėgėliams, kurie, anot jo, “atsirado 
tarp vokiško kūjo ir sovietiško piautuvo“.

Lietuviai partizanu kare Italijoje
LAię. — Paaiškėjo, kad daugelis lietuviu, kuriuos naciai 

buvo isveze darbams i Siaurės Italija, buvo prisijungė prie 
italu partizanu, kovojusiu pries Musolinio režimą ir talki
ninkavusiu sąjungininkams.

Didysis mitingas JAV
World Bill of Rights Association s. m. kovo 3 d. ruošia 

pavergtu tautu didžiausia mitinga, kuris ivyks New Yorl 
Minėtoji draugija įkurdinta praėjusiu metu rugsėjo 25 d. 
Per trumpa laika ji nemažai nuveikė. Spalio men. dare žy
giu, kad iškeldinti lietuviai nebutu jėga verčiami grizti i 
bolševikine Rusija. Kongreso atstovas Alvin E. O’Konski 
lapkričio 1 d. kalbėjo kongrese Lietuvos Nepriklausomybes 
klausimu. Kongrese Lietuvos nepriklaussomybe gynė ir kiti 
kalbėtojai. Lapkričio men. pabaigoje del pabaltieciu kariu 
išvežimo ' jėga is Švedijos nusiustos notos JAV užsieniu 
reikalu ministeriui, Popeziui, D. Britanijos ambasadoriui 
Vašingtone ir Švedijos karaliui. Si draugija išleido knygą 
“Lietuva . raudonojo fašizmo siaubiama“, kurios 200.000 
egz. paskleista JAV. Draugijos iniciatyva bus organizuo
jami didžiuliai mitingai visuose JAV didesniuose miestuose. 
Siu mitingu vienas pagrindiniu tikslu —-kovoti uz pavergtu 
tautu, o ypač Lietuvos islaisvinima. (EL.)'

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

galima betarpiškai laikraščio administracijoje ir per spaudos 
platintojus.

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