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Įvairios žinios
Londonas, kovo 8 d. — Amerikiečiai ir anglai veltui lau

kia Maskvos atsakymo i ju SSSR vyriausybei Įteiktos pries 
4. dienas notos, prašančios paiskinti, 'del ko Sovietai tebelai
ko savo kariuomene Persijoje.

Maskva neatsake taip pat ir i antra — amerikiečiu 
f aa, reikalaujančia tuc tuojau atitraukti Sovietu kariuomene 
Ts Persijos. Trumanas, užklaustas kaip Amerika reaguos 
i neigiama Sovietu atsakyma, pasakė, jog Amerika negales 
abejingai žiūrėti i ta padėti, kuri susidarys Sovietu kariuo
menei Persijoje.

— Zintomis is Teherano Sovietai laike derybų su Persi
jos delegacija reikalave pilnos autonomijos Azarbeidzane ir 
naftos koncesijų Persijoe. Šitie reikalavimai buvo atmesti. '

— Cunkingo karines misijos sefas gen. Tung tarėsi su . 
Sovietu maršalu Malinovskiu del Mandzurijos uOsto Dairen 
perleidimo UNRRAi tiekimams Kinijai. Derybos liko be 
pasekmių.

— Cunkinge 7000 moterų, vadovaujant Ciangkaiseko 
žmonai, reikalavo raud. armijos pasitraukimo is Mandzu
rijos. . . . r’.

“no ,Kinijos badaujančiai sričiai Chuan UNRRA suteikė pa
galba maistu ir medikamentais.

G'Ll*7 ii»nv ' £>• - ■— Montgomery mano, kad sumažintos maisto normos 
britu zonoje gales būti išlaikytos,' jei ir kitos valstybes si 
reikalą tinkamai parems. Tiesa, situacija sunkina svarbiau- 
ajf liląifinimo Sričių atidavimas Lenkijai ir likusios neder- 

, Vokietijos dalies apsunkinimas 10.000.000 pries tai 
’‘^trhegyyeiiusitf gyventoju. Tačiau kelis metus visa Europa 
plese vokiečiai gali kuri, laika daugiau susiveržti diržus. 
Vaikais* teksią pasirupnti.

liisls ovkž
i.iijSL'rnJai.pasidalinamo Vokietijos prekybos laivyno pačiai. 
Vokietijai paliekama apie 200.000 brutto registro tonu ma- 
^piu.jajvu, Kas bus padaryta su specialios paskirties lai- 

“;Įajp,, kjup ęyėjit, bagaravimo ir t. t., šiuo tarpu nežinoma, 
uįitisą. Britu 'juru laivyno ministeris Alexanderis pareiškė, 
kad laike karo buvo sunaikinta apie 788 vokiečiu povan
deniniai laivai.ii.Tuo tarpu britu nuostoliai tesiekia 77 pov. 
i&iyu^nūT sUoi ■’ ; ... . .
■^Į'j^l'^rifįi zona atvyksta 10 dienu Sovietu žurnalistai. Jie 
aplankys keletą; miestu ir tuo revansuosis britu zurnali;

1 s>|ąqis .prie^kuri laika lankiusiems ju zona.
— Indu parlamentas padare priekaista savo vyriausybei 

'nz'perastrias priemones, pavartotas laike pasikartojusiu ne
ramumu. Kalbėjęs vyriausybes vardą pareiškė, kad neramu- 

- map-perilgai'trunka (7-tas menuo) ir nesą galima taikinti 
«svetaesniwipriemoniu.
sobifBgi Rinktinus i Londono miesto savivaldybe laimėjo dar- 
bieciai. Jie pravedė 68 atstovus, tuo tarpu konservatoriai 

liberalai- — 2 ir komunistai — 2. Komunistai pirma 
karta tųrj.SAVO atstovus Londono miesto savivaldybėje.

— Anglu užimtoje Vokietijos zonoje uz savaites bus 
sumažinta duonso norma 12% isvietintiems.

■ , • 1 ■■ ■ ' '

— Berlyne sovietu karine valdžia uzeme banko centfale 
ir išvaikė tarnautojus.

— Šiandien Nuernberge buvo klausiamas gen. Milch 
kaipo Goeringo liudininkas. Jis pareiškė, kad Vokietija, 
pradedama kara, neturėjo pakankamu lėktuvu rezervo. Goe- 
ringas norejes Hitlerį įtikinti, kad Vokietija negales vesti 
karo dviejuose frontuose. Paklaustas apie KZ kalinius, 
Milchas pareiškė, kad Goeringas apie padėti KZ stovyklose 
žinojęs. ■ ; ' a. : ■;

— Is Venecija-Julia pranešama, kad ten yra uždrausta 
kabinti vėliavas ant viešu pastatu. Jugoslavu ir komunistu 
vėliavos išakyta nuimti.

— Beromunster, kovo 8 d. — Is Suomijos pranešama, 
kad šiandien maršalas Mannerheimas priėmė atsisveikinimo 
vizitus. Paasikivi dėkojo jam uz nuopelnus tautai ir eitas 
pareigas. "

— Vašingtone spaudos konferencijoje Prez. Trumanas 
pareiškė, kad artimiausioje ateityje didžiųjų valstybių kon
ferencija sušaukti nenumatoma. Tačiau jis neatsisakas min
ties del galimo tokios konferencijos susaukimo. Gi UNO 
savo darba turinti tęsti toliau, nežiūrint susidariusiu sun
kumu. . Karo metu veikes bendras anglo-amerikaeciii gene
ralinis stabas veiks ir toliau iki oficialaus karo pabaigos 
paskelbimo. Del Churchillio kalbos Trumanas pareiškė, 
kad jos turinys jam is anksto nebuvo žinomas. Churchilis 
kalbėjęs krašte, kuriame esanti žodžio laisve, Savo nuo
mone del karo sutarties tarp JAV ir Anglijos Trumanas 
pareiksias vėliau.

— Graikijos ministeris pirmininkas pasiuntė nota britu 
vyriausybei, kurioje isdesto sunkumus sąryšyje su numato
mais kovo 31 d. rinkimais. Notos turinys nepaskelbtas. Ma
noma, kad britu vyriausybe savo nuomones del nustatytos 
rinkimu datos nepakeis, nes tam nesą pagrindo.

— Graikijos užsienio reikalu ministeris Grandis pareiš
kė, kad Bulgarija yra sutraukusi prie Graikijos sienos 12 
divizijų ir Albanija 6 divizijas, gi graiku esą tiktai 4 •'divi
zijos. .....

Londonas, kovo 8 d. — Prancūzijos vyriausybe pa
siuntė nota JAV vyriausybei del centrines valdžios suda
rymo Vokietijoje Notoje prašoma atsisakyti tokios vald
žios sudarymo, kol neissprestas Vokietijos vakaru sienos 

„ klausimas. - ?

— Reuteris is Vašingtono praneša, kad Valstybes Depar- 
. tamentas pareiškė jog Ispanijos režimo klausimas nebusiąs 

perduotas UNO Saugumo Tarybai, nes jis taikai hegresias. 
Gi Sovietu Sąjungos vyriausybe pranesusi Prancūzijai, kad 
ji pritarianti Prancūzijos pasiūlymui Ispanijos klausima pa
tiekti svarstyti UNO Saugymo Tarybai.
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—Persijoj ‘ savistoviai pasivadinusi Azerbeidzano auto
nomine vyriausybe prisijungė gretutines Gijan provincijos 
sritis, esančias prie Kaspijos juros.

Londonas, kovo men 9 d. — Darbieciu organas „Daily 
Herald“ kritikuoja Churchillio kalba del to, kad jis siūlo 
bendradarbiavima, t. y. sudarymą bloko anglo ,— sasiskut 
tautft, kas gali pakenkti Jungtiniu Tautu Organizacijos.vei
klai. Komunistu laikrašti^ ’’Daily Worker“ kaltina Churchill 
faktu iškreipimu ir tiesiog melu.

-7 Sovietai Vis dar iki šiol heatsake i JAV. nota, reika
laujančia tuojau atitraukti sovietu kariuomene is Persijos. 
Taip pat sovietai nieko natsake i britu nota, reikalaujančia 
nurodyti priežastis, kurios verčia palikti kariuomene Per- y 
sijoje. Nei sovietu spauda nei radijas nieko neužsimena 
apie sias notas.

— Maskvos užsieniu žurnalistu tarpe dideli nerimą 
sukelevel naujai įvesta cenzūra. Dabar žurnalistams atimta - 
bet kokia galimybe matyti iscenzuruotu pranešimu turini. 
Tuo budu jie nebežinos, kaip tie išcenzūruoti pranešimai 
atrodys.

— JAV oficialus pareigūnas-Kanados špionažo aferos 
reikalu pareiškė, kad Jungtinėse Amerikos Valstybėse ko
munistiniams šnipams padėjo Amerikos komunistai.

— Maskvos radio, paskelbė Sovietu Sąjungos nota Bul
garijos vyriausybes praplėtimo reikalu, kurioje nurodo JAV 
pažiūras esančias klaidingomis ir kaltina JAV atstovo veikla 
Sofijoje. Notoje atmetamas reikalavimas leisti proporcingai 
dalyvauti vyriausybėj ir opozicijai.

— JAV užsienio reikalu ministeris Byrnes persiuntė 
Prancūzijai nota, kurioje prašo, kad Bidault pakeistu savo 
pažiūras del centrines vyriausybes Vokietijoje sudarymo. 
Toliau notoje nurodoma, kad siena tarp Vokietijos ir Pran
cūzijos gales būti nustatyta' Taikos Konferencijos metu. Bi
dault atsake, kad Prancūzija ypač bukstauja del to, kad kai 
pasibaigs Vokietijos okupacija ir jai bus palikti sunkiosios 
pramones šaltiniai, ji vėl gales pasidaryti agresyvi ir pavo
jinga. ... s ■

Londonas, kovo 9 d. — Vakar Franco buvo susaukes 
ministeriu kabineto posėdi ryšium su paaštrėjusia padėtimi 
su užsieniu. Kabinetas vieningai atmete svetimųjų maišy
mąsi i Ispanijos vidaus reikalus ir nutarė toliau, pasilikti 
savo postuose.
; — Šnipu veikla siekiant išgauti atomines bombos pas
laptį tiek JAV, tiek Kanadoje nepasiseke.

— Vakar Churchillis Virginijoj pasakė kalba, kurioje 
pakartojo savo pries pora dienu pasakytos kalbos mintis. 
Ir si karta Churchillis ypatingai kele karo sąjungos tarp 
JAV ir Anglijos reikalą. ’’Turim eiti kartu didybėje ir tai
koje“ — pasakė Churchillis.

— Anglu zonoje gyvenantieji asmens, kviečiami savo 
giminiu,, gali įvažiuoti i Anglija. Tačiau šiuo metu del su
sidariusiu transporto sunkumu ivaziavimas dar nevykdo
mas.

— Britu parlamente vakar vyko debatai ekonominio gy
venimo ir tautines .gynybos klausimais.

• — Šiandien ryto britu spaudoje dominuoja tema: Ru
sija ir jos sąjungininkai. ’’Times“ komentuoja rusu spauda 
ir nurodo, kad ji savo šališku nušvietimu Javos, Indijos ir 
Egipto įvykiu padėti tik dar labiau paaštrina.

— Prezidentas Taimanas spaudos konferencijoje i pa
klausima atsake, kad tuo atveju, jeigu Sovietu atsakymas 
i nota del kariuomenes atitraukimo is Persijos bus neigia-, 
mas, nereiks, kad JTO veikla bus sutrikdyta.

— Bidault pareiškė, kad jis įteiksiąs atsistatydinimą tuo 
atveju, jeigu Prancūzijos pažiūra. Franco atžvilgiu nebus 
pravesta.

Churchillis kviečia jungtis pries 
rusu agresyvumą

Fulton, Mo., 5. m. — Churchillis savo kalboje pareiš
kė, kad Rusija provokuoja ir sudaro rimta pavoju krikščio
niškai, civilizacijai ir reikalavo sudaryti efektyvia Jung
tiniu Amerikos Valstybių ir Didžiosios Britanijos karine 
sąjungą, kad tuo budu butu galima išvengti treciojo pa
saulinio karo. .

Churchillis tamsiomis spalvomis nušvietė Maskvos diri
guojamos ’’komunistu penktosios kolonos“ veikla visame 
pasaulyje. • ■ ........ ........  • .. •. ~ . . . _ ....

Jis pavadino Rusija ’’grasinančiu seselių“ visai Europai 
ir Azijai. •

Churchillis reikalavo laikyti karinėj parengty ir toliau 
visas Jungtiniu Amerikos Valstybių ir Didžiosios Britani-

■ jos karines bazes ir naudoti jas bendrai.
Karinis bendradarbiavimas, kuris šiuo metu yra tarip 

Amerikos Jungtiniu Valstybių ir Kanados turi būti išplės
tas ir turi apimti visa Britu Imperija. Turi but keičiamasi, 
tarpusavy visais įgytais kariniais patyrimais ir ginklais, o 
taip pat keistis karininkais ir kariūnais. , S

Buveš britu ministeris pirmininkas reikalavo, kad Jung
tines Tautos nedelsiant sudarytu tarptautine kariuomene, 
kuri turėtu ypatingai galinga pasaulinio masto avaicija, 
kad tuo budu butu užkirstas kelias galimam naujos agresi
jos kilimui. Atomines bombos paslaptis turi pasilikti tik 
USA ir D. Britanijos rankose.

Churchillis. kaip prezidento Trumano svečias, savo per- 
spejamaja kalba laike Westminster Koldeze, kuri truko viso 
45 minutes. ■ ’

Jo issami kalba buvo skirta parodyti pasauliui, kad Ru
sijos dabartine politika graso pasaulio taikai- ir kad angliš
kai kalbančiu tautu. sąjungą turi isgelbefi pasauli hub ja 
gresiančios visiskos pražūties.

Uz geležines uždangos . . . įn
’’Nuo Stettino prie Baltijo ir iki Triesto prie Adrijos“ 

— pasakė britu karo meto vyriasybes. buvęs pirmininkas, 
’’geležine užuolaida tarp rytu ir vakaru per visa kontinentą 
skiriamus nuo Sovietu Sąjungos.“ ' "" -

”Uz tos užuolaidos randasi- visos senųjų valstybių sosti
nes: Vąrsuva, Berlynas, Praga,'Viena,.Budapėstas, Belgra
das, Bukareštas Ir Sofija. Visi šie miestai ir tautos J I 
sovietu valdžioje ir absoliučiai priklauso sovietu užgai
doms. Maskvos kontrole ir itaka vis labiau augą.“ ...jr

’’Tik Atėnai yra laisvi h, *
Vien Atėnai . . . Tik jie gali lais.vai apspręsti savo ateiti 

busimuose rinkimuose, kurie vyks sekant britu, amerikiečiu 
ir'prancūzu atstovams. »n ;.: hcę uųmnio /

Komunistu partijoms, kurios iki praėjusio karo buvo 
labai negausios siose valstybėse, buvo sutrikta tokia išim
tina galia, kuri jokiu budu neatifiko faktinaintg partijų 
reikšmei. .... ouąp riisl bml ■

Bet kurios išvados, kurios galima padaryti is siwfaktu, 
nerodo, kad Europa butu jau išlaisvinta, tokia Europa,:del 
kurios atstatymo mes kovojome. Šioje naujoje, dabartinėj 
Europoj mes negalime rasti jokiu taikos dradti;’joję visur 

•pilna karo pavojaus daigu.“
(The Stars & Sfripeš,J Nif?‘64, T'946.)

■ ,, . n ■msiisų nbnl ■
-----------------------------------'-------- ■---------- >.. į -...1 mimų . ~

■ . ,7 gvjsdlcjl .umumsi
“Minties“ Dienos Naujienos išeina kasdien be, sventadj/sni“
Prenumerata kainuoja menesiui 5 RM. Užsiprenumeruoti 

galima betarpiškai laikraščio administracijoje . spaudos
platintojus,: : ji- .-vinq ril .ifibsid

Redakcijos ir administracijos adresas:
anian Newspaper, Baltic Camp, Memmingen—’Airport!
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