
Nr. 21 Memmingen Ketvirtadienis, 1946 m. kovo men. 14 d. I metai

THOUGHT, Lithuanian daily news. • 

Permited by UNRRA Team 155.

Eina kasdien, isskyrus šventadienius. ! 

Redaguoja-redakcine kolegija, atsak. Į 
redaktorius J. Vasaitis. į
Memmingenas, Airport, Baltic Camp. Į

Prenumeratos kaina-menesiui 5 RM. :

.... i

Rusu kariuomene žygiuoja Teherano link
Londonas, III. 13. Vašingtone paskelbtas 

valdinis pranešimas, kuriame sakoma, kad 
gautomis žiniomis rusu kariuomenes sun
kieji daliniai, šarvuočiai ir artilerija perejo 
Persijos siena ir per Tebri žygiuoja i pietus- 
Teherano link ir vakaru Persijos link. Ame
rikiečiai paprašė rusu paaiškinti, ar sios ži
nios attitinka tikrenybe, jei taip, tai kokios 
yra šio judėjimo priežastys.

Ryšium su siais įvykiais persu ministeris 
pirmininkas Sultaneh pareiškė, kad apie rusu 
kariuomenes judėjimą jis negavo jokio val
dinio rusu pranešimo. Toliau jis pareiškė, 
•ad persu rusu derybose Maskvoje buvo 
aliestas rusu kariuomenes atitraukimo is 

Persijos ir Azerbeidzano klausimas. Bet sios 
derybos nedave jokiu vaisiu.

I JAV ir Anglijos notas Sov. Rusijai del 
ko neatitraukta rusu kariuomenes is Persijos 
dar negautas atsakymas. Britu Charge d’Afair 
Maskvoje pavesta paprašyti Molotovo greito 
atsakymo.

Hooveris apie pasaulio i^maiiioima
Londonas. Buvęs JAV prezidentas Hoove

ris, Amerikoj sudaryto kovai su pasauline 
maisto krize komiteto pirmininkas, pareiškė, 
jog keturiu menesiu laikotarpy tikimasi pa
siusti Europai ir Azijai 7 milijonus tonu 
jaVu. Jei sis planas pasiseks įvykdyti, tai 
pasaulinis javu pareikalavimas bus sumažėjęs 
2 su puse milijonais tonu, vietoj dabar esan
čio 9 milijonu tonu trukumo.

Hpoveris sekmadieni atvyks i Prancūzija, 
kurs tirs maitinimosi būkle. Be to jis yra 
pakviestas ir i Indija.

Vengrijoje ruošiamasi ūkiniams 
suvalstybinimams

Londonas. Vengrijos kairiųjų pareikštas 
reikalavimas smulkiųjų ūkininku partijai 
(šiuo metu ji turi dauguma parlamente) pa
salinti 60 nariu is parlamento, kaip reak
cionierius ir koalicijos priešus, is dalies pa
tenkintas. 20 smulkiųjų ūkininku partijos 
atstovu jau’ pasalinta ir kairiosioms parti
joms padaryta nuolaidu del kasyklų, banku, 
elektriniu, sunkiosios ir lengvosios pramones 
suvalstybinimo.

Atidėtas Saugumo Tarybos posėdis
Londonas. JTO Saugumo Tarybos pirmasis 

posėdis, kuris turėjo įvykti kovo 21 d. Nau- 
jorke, del susisiekimo sunkumu atidėtas 
keturioms dienoms

ROOSEVELTO NAMAI TAUTINIO 
SUSIKAUPIMO VIETA 

Vašingtonas. Miriisio JAV prezidento 
F. D. Roosevelto namai Hyde Parke, 
minint pirmąsias jo mirties metines, 
balandžio 12 d., bus iškilmingai paš
vęsti kaip Tautinio susikaupimo vieta. 
Ponia E. Rooseveltiene namu nuosa
vybes teises perleis krašto vyriausybei. 
Per pašventinimo iškilmes prezidentas 
Trumanas pasakys kalba.'

Kuriamos UNO ginkluotos pajėgoj.
Naujorkas.. Kaip numatoma, UNO savo 

pirmuosius kariuomenes “dalinius“ turės dar 
si menesi.

UNO generalinis sekretoriatas numato su
daryti sargybos dalini, kuris turėtu pirma 
syki pasirodyti kovo 21 Naujorke, Saugumo 
Tarybos sesija pradedant.

Dabar dar neaišku, ar sis sargybos dalinys 
bus sudarytas tik is amerikiečiu kariu, ar ir 
is kitu kraštu kariu. Pa v. UNO posėdžiu 
metu Londone sargybas nese 150 Karališkojo 
Laivyno jūreiviu.

Lenkai uždare siena i vakarus 
traukiančiai pabėgėliu masei 

sulaikyti
Londonas. Kaip Exchange Telegraph is Vie

nos pranese, atatinkamos Lenkijos įstaigos, 
gavusios Rusijos pritarima, isake sustiprinti 
Lenkijos vakaru ir pietų pasienio sargybas, 
kad tokiu budu butu galima sulaikyti pa
bėgėliu. plūdimą i vakarus, ypatingai Ce- 
koslovaikijos kryptimi. įsakyta nepraleisti 
ne vieno asmens, kuris neturi formaliu siena? 
pereiti leidimu.

Komunistu ir socialdemokratu 
susijungimas rusu zonoje

Londonas. “Times“ Berlyno koresponden
tas praneša, kad konfliktas del komunistu 
ir socialdemokratu partijų rusu zonoje su
sijungimo yra pasiekęs lemiama stadija. Sis 
klausima bus sprendžiamas kovo 31 d. siu 
partijų konferencijoje.

Ryšium su šia konferencija komunistai 
išplėtojo didele propoganda, pagamino mili
jonus plakatu.

Lenku karines pajėgos vakaru Europoje 
numatoma demobilizuoti

Londonas. Britu užsieniu reikalu ministe
rijos pranešėjas pareiškė, kad lenku karines 
pajėgos Italijoje, Vokietijoje ir Anglijoje 
numatoma artimiausiu laiku demobilizuoti. 
Is Varsvos vyriausybes esą gautas pati
kinimas, kad sugrizusieji kariai Lenkijoje 
nebus persekiojami.

Manoma, kad demobilizacija bus baigta ne 
vėliau siu metu gegužes menesio. Pranešėjas 
pastebėjo, kad lenku notoje duodama pakan
kamai garantijų ir pati nota numatoma 
multiplikuoti ir išdalinti 200.000 lenku kariu.

įvykdžius demobilizacija, atrodo, bus 
inesta daugiau giedrios nuotaikos i tarptau
tinius santykius. Kritiskiausio momento šiuo 
klausimu prieita vasario 12 diena, kada So
vietu Sąjungą UNO posėdyje atkreipė Sau
gumo Tarybos dėmėsi i lenku kariuomenes 
judėjimą Italijoje prie Jugoslavijos sienos.

Rusijos memorandume nurodoma, kad gen. 
Anderso karines pajėgos Italijoje savo anti- 
komunistiska laikyseną sudaro pavoju taikai 
ir tvarkai.

Del ko rusai išveža pramone 
is Mandzurijos

Londonas. JAV užsienio reikalu min. Byr
nes pareiškė, kad i Amerikos pirmąją nota 
is vasario 9 d. Sov. Rusijai del Mandziurijos 
pramones ismontavimo ir išvežimo yra gau
tas atsakymas,, bet jo turinys dar neskel
biamas. Jis bus paskelbtas gavus atsakymą 
i JAV antraja nota is kovo 9 d.

Manoma, kad rusai savo atsakyme sios 
pramonės, kuri anksčiau priklausė japonams, 
išvežimą pagrindžia tuo, kad ja laiko karo 
grobiu ir su ja elgiasi, kaip su is priešo 
paimtu turtu.

Maisto taupumo priemones 
. anglu zonoje

Londonas. Feldmaršalo Montgomerio įsa
kymu, britu okupuotoje zonoje uždrausta 
kariams pirkti maista.

Britu Raudonojo Kryžiaus paketai, kurie 
buvo skirti kariams, bus išdalinti vokiečiu 
vaikams.

Švedija siunčia pagalba Lenkijai
Liublinas. Švedijos Raudonojo Kryžiaus 

delegacija iteike atatinkamoms Liublino 
įstaigoms 7 automobilius, 260 ligonines lovų 
ir 8.000 svaru pieno' milteliu išdalinti pa
ramos reikalingiems žmonėms.

Nauja belgu vyriausybe
Londonas. Belgu ministeris pirmininkas 

Spaakas baigia sudaryti nauja belgu vyriau
sybe. Joje yra 9 socialistai. Spaakas yra 
ministeris pirmininkas ir užsienio reikalu 
ministeris; Van-Akeris — ūkio ministeris.

Atsistatydino Lemanas
Naujorkas. Vyriausias UNRRA-os direk

torius Lemanas del nesveikatos atsistatydino. 
Šias pareigas jis ėjo nuo 1942 m. Pries tai 
jis buvo Naujorko steito gubernatorium.

Lenku karines pajėgos, kurios 1940 metais 
buvo mobilizuotos ir veike britu karines va
dovybes žinioje, kovojo Afrikoje, vėliau 
Sicilijoje ir Italijoje. Kita dalis lenku ka
riniu pajėgu kovėsi vakaru fronte Europoje, 
o aviacija buvo sutelkta britu salyne.

Pasitarimai lenku gariniu pajėgu demobili
zacijos reikalu prasidėjo pereitu metu spalio 
menesi. Pasitarimai iki šiol nedave jokiu 
konkrečiu rezultatu, kadangi lenku karines 
pajėgos venge grizti namo, bijodamos, kad 
Lenkijoje jos nebutu persekiojamos.

Iki šiol is visu lenku kariniu pajėgu, pa
reiškė norą grizti namo tik 37.000 kariu.

Anderso stabo karinis pranešėjas pareiškė, 
kad jis neabejoja, jog sudarius palankias 
sąlygas, i Lenkija griz ne mažiau kaip 80% 
kariu. The Stars & Stripes Nr. 68,

Londonas. Lenku kariniu daliniu vadas 
gen. Andersas atvyko i Londoną tartis su 
britu vyriausybe del jo vadovaujamu kariu 
ateities.
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Demonstracijos Trieste
Londonas. Šiuo laiku Trieste yra paskelb

tas generalines streikas ir vyksta demonstra
cijos, turinčios projugoslaviska pobūdi. Ka
dangi del streiko sustojo UNRRA-os tiekimai, 
del to manoma, kad streikas greit baigsis.

Triesto streiku ir demonstracijų 
priežastys

Paskutiniu laiku Triesto klausimas vėl 
iškilo. Kovo 4 d. italu ministeris pirm, ir 
užsienio reikalu ministeris de Gasparis yra 
pareiškęs, kad Italija nepasirašysianti tokios 
sutarties, kuria Triestas butu 'pripažintas 
Jugoslavijai. Be to, dė Gasparis pažymėjo 
kad Italija paprašė keturiu didžiųjų valsty
bių stebėtojus pasiusti i neseniai Jugoslavi
jos daliniu užimta Venecijos Dziulijos pro
vincija, kad jie galėtu ištirti italu-jugo- 
slavu pasienio ginčus.

Italijos Jugoslavijos sienos ginče amerikie
čiai reikalauja po pirmojo pasaulinio karo 
nustatytos Vilsono linijos, kuria pripažinus, 
didžioji ginčytinos srities dalis tektų Italijai. 
Amerikiečiu pažiūra remia anglai. Tuo tarpu 
rusai palaiko Jugoslavijos pretenzijas i 
Triestą ir pajūrio sriti.

Triestas 1945 m. balandžio men. buvo išva
duotas jugoslavu kariuomenes, maršalo Tito 
vadovaujamos ir Naujosios Zelandijos da
liniu, priklausiusiu feldmaršalo Aleksanderio 
vadovybei • (“Neue Zeitung“ Nr. 19.)

Lenku spauda apie 
lietuvius

Savaitraštis “Polska“ Nr. 2, kovo 5 d. 
Įsidėjo straipsni is “Catholic Herald“, ku
riame aprašomos sunkios lietuviu, pasilikusiu 
tevyneje, gyvenimo sąlygos ir kovos del 
laisves. “C. H.“ žinias ernes is vieno lietuvio, 
buvusio partizano, kuris šiuo metu atvykęs 
i Londoną. Laikraštis, paminėjęs partizanu 
kovas, rašo, kad visa Lietuva, ypač didesni 
kraišto plotai, esą pilietinio karo apimti. 
Tose srityse vyriauja neramumai. Daug rau
donosios armijos kareiviu, kurie pirma karta 
savo gyvenime-pamate kitas gyvenimo sąly
gas, kaip Rusijoje, krinka.

Maitinimosi būkle kiekviena diena blogėja. 
Maista galima gauti tik spekuliacine kaina. 
Maži ūkiai sukolektyvinti, o didesni — iš
parceliuoti. Krašte vyrauja ūkine suirute. 
Būkle sunkina rusu daromos beatodairines 
gyvuliu rekvizicijos.

Laikraštis, nurodęs kataliku bažnyčios pa
tirtas aukas, pažymi, kad krašte įvesta rusu 
kalba, kaip valstybine. Rusai turi vilties lai
kui bėgant visai pasalinti lietuviu kalba. 
Mokyklos esą arba uždarytos arba ju pro
grama taip pakeista, kad tikybos mokslas 
visai pasalintas.

Žurnalas “Slovo Polske“ Nr. 7, 1946. IĮ. 
23 d. vasario 16 proga idejo Lietuvos herbą, 
A. Mickevičiaus eilerasti is “Ksiegi Narodu 
i Pielgrzymstwa Polskiego“ ir linkėjimą lie
tuviams, kaip “broliškai tautai ištverti sun
kiąsias dienas. Tikime, - toliau rašoma, - 
kad Lenkijai ir Lietuvai, vėl gris Vladislovo 
ir Vytauto galybes metai. Tikime, jog Toji, 
kuri spindi Ausros Vartuose, gražins mūs 
bendron tėvynėn“.

Studentu kvartetas atvyko 
Memmingenan

Žinomas studentu, L. Jaroseko vadovau
jamas, kvartetas kovo 15 d. koncertuos lie
tuviu stovykloje. Koncertas bus stovyklos 
teatre diena — 14 vai. ir vakare — 19 vai. 
30 min. - -

Parankumo sumetimais pageidautina, kad 
tie, kurie nedirba ir kurie gali, atsilankytu 
dienos spektaklin.

Inspektuos vokiečiu pramone
Londonas. Sąjungininku Kontrolines Tary

bos koordinacinis komitetas yra sudaręs ke
turiu valstybių komisija vokiečiu pramonei 
inspektuoti, nustatant jos pajėgumą ir bu
sima produkcija.

Ryšium su tuo “Times“ Berlino korespon
dentas praneša, kad iki šiol rusu zonoje 
esančiu vokiečiu pramones imoniu kitu zonų 
pareigūnai negalėdavo aplankyti. Tuo tarpu, 
pagal Potsdamo konferencijos nutarimą, 
rusai galėdavo vakaru zonose esančia pra
mone lankyti. Šitos komisijos sudarymas 
nereiškia, kad yra pasiektas susitarimas del 
busimosios vokiečiu pramones ateities pa
jėgumo nustatymo, nes vakarykščiame po
sėdyje nebuvo pasiekta vieningumo ir del 
to sis klausimas yra perduotas keturioms 
vyriausybėms isspresti.

Koks prekybos laivynas paliekamas 
Vokietijai

Londonas. Šiuo metu yra sprendžiamas 
Vokietijos prekybos laivyno likimas. Numa
toma, kad Vokietijai bus palikta 200.000 
tonu prekybos laivynas, kuri sudarys laivai, 
ne didesni, kaip 2.250 tonu. Visi kiti laivai 
bus išdalinti tarp didžiosios Britanijos, Jung
tiniu Amerikos Valstybių ir Sovetu Sąjun
gos. Kas humatoma padaryti su Vokietijos 
žuvininkystes laivynu, uostu tarnybos laivais 
ir vidaus vandenų laivynu, tuo tarpu dar 
nepaskelbta.

Nuodingu duju tiekėjai nubausti 
mirties bausmeI

Hamburgo, kariniam teisme pirmadieni 
tasibaige byla, iškelta vienai Hamburgo 
firmai, kuri tieke nuodingas. dujas Ausvico 
koncentracijos lageriui. Prekybininkas Dr. 
Bruno Tesch, ir jo prokuristas Karl Weil- 
bacher nubausti mirties bausme pakariant. 
Firmos technikinis direktorius Dr. Drosihn 
isteisintas.

Uz ka Berlyne uždaryti 35 bankai
Londonas. Berlyne keturiu zonų komen

dantu posėdyje buvo svarstytas 35 banku 
uždarymas rusu zonoje. Rusu atstovas pa
reiškė, kad tie bankai yra uždaryti uz slap
tas transakcijas. Yra palikta mažosios sąs
kaitos iki 300 RM, nedarbingiems asmenims 
iki 400 RM. Karo musikalteliu ir aktyviu 
nacionalsocialistu sąskaitos uždarytos.

Šveicarija pagamins
Bazelis. Šveicarijos spauda praneša, ameri

kiečiams kariams, atvykusioms pralesiti 
atostogų i Šveicarija, buvo parduota ne
mažiau kaip 300.000 laikrodžiui

Šveicaru žiniomis, amerikiečiai yra didži
ausi ju laikrodžiu pirkėjai. Paskutiniaisiais 
metais JAV nupirko is Šveicarijos 12 mili
jonu laikrodžiu . is . bendro 1-7 milijonu 
laikrodžiu skaičiaus, pagaminto Šveicarijoje. 
Anglija, kurioje pries kara Šveicarijos laik
rodžiai ' turėjo didžiausia rinka, nuo 1939 
metu nenupirko nei vieno šveicariško laik
rodžio. Tuo tarpu patys šveicarai nuperka 
tik 3’/o visu Šveicarijoje pagamintu laik
rodžiu.

Šveicarijos laikrodininkai šiuo. metu labai 
susirupine vis mažėjančiu specialistu 
prieaugliu. Jie sako, kad dabartinis jauni
mas rodo permaza susidomėjimo - laik
rodininko amatu ir yra rimtas pavojus, kad 
si pramones saka, kuri pradėjo plėtotis 
14 amžiuje ir kuri yra Šiuo metu didžiausia 
Šveicarijoje, gali pajusti dideli specialistu 
trukumą.

Sąjungininkų okupacine .valiuta 
Austrijoje greit bus išimta 

is apyvartos
Viena. Artimiausiu laiku numatoma Sąjun

gininku pinigai Austrijoje išimti is apyvar
tos. Tuo pat metu buvo pranešta, kad i Viena 
atvežta 300 tonu-aliumini jaus - iškalti* -vieno 
ir dviej u šilingų; monetoms..,j. r į _ y

A’ustrijoš vyriausybe -numaifr ta’ip ffet iš
leisti' penkių- silingu-'4>anknotU8."->Visi* 
pacines valdžios - išleisti pinigai, vertes 
didesnes negu 5 šilingai, buvo išimti is apy
vartos jau praeitu metu jąuodfeiomęnetfi| 
Visos vokiškos 50 pfenigu tnanefo^ tUtitjįijEi 
sunestos i banka ir is ju bus kalamos smul
kesnes austriskos monetos. L:

Jugoslavu kariuomenės judejipio“^ 
■■■ tikslas ■.

Belgradas. Jugoslavu valdine - žinių: agen-- 
tura Tanyuk paskelbė, kad jugoslavu kariuo
menes daliniu judėjimas pademarkiinijy 
neturįs tikslo gyventojams paveikti; bet esąs 
grynai gynybinio pobūdžio. Šiose srityse ka
riuomenes daliniai sustiprinti ' del’ ' slaptai 
gauju teroristiniu intrigų anapus demarka
cijos linijos. Be to Jugoslavijos kariuomenes 
daliniu kiekis Dziulijos pelkynuose^ esąs 
mažesnis, kaip 1945 metu gale. r . ^’ąsilk.

: į ' e d 11 SptįŠISM
Tobulinamas vokiečiu žVejtf ' ;’1’ 

. ‘ , laivynas įgmjųhBęą
Londonas. . Britu ir amerikiečiu įsteigta 

speciali žuvininkystes, kontroles ištaiga. < Jos. 
tikslas - plačiau panaudoti vokiečiužveju 
laivyną ir tuo budu pakelti žvejybos na
šumą. Vokiečiu žvejai gales plaukti J prie 
Islandijdš ' W* Ndibvegijb's'J krantu. ' Tinkamai' 
sutvarkius žvejybos laivyno įrengimus, 
tikimasi pagauti 4.000 tonu zuvu. ,?.h

Rusijoj dingusi Italijos armija '
Kaip Italijos socialines apsaugos ministeris 

pranese, šiuo metu uz Italijos ribų, vis dar 
yra 371.000 italu karo belaisviu. Is. Į00; tūk
stančiu vyru, kurie sudarė Italijos ekspedi
cini korpusą rytu fronte, 20.000 žuvo, kiti 
20,000 buvo paimti, i nelaisvę. Tuo tarpu iki 
šiol is Rusijos tegrizo 8.000 vyru. Apie likimą, 
likusiu 60.000 kariu jokiu žinių neturima.

Mirė generolas Blombergas'
Londonas, III. 13. Mirė būvės Vokietijos 

karo miniteri gen. Blombergas: Jis buvo nu
matytas Niurnbergo byloje kaip Keitelib 
gynybos liudininkas. " .

• ... .- ; • c.. itniįas
. si zul. •_ um.

16000000 lai krodzū
t J , r . :bhSfv. a

Nežiūrint to, Šveicarija šiuo metu gamina 
dvigubai daugiau laikrodžiu, . negu, pries 
kara.

Labiausiai, populiarus amerikiečiu: .kariu 
laikrodis yra uz 100 šveicaru franku, kas 
atątinka 25 doleriams. Toks pat laikrodis 
Amerikoje kainuoja apie 60 doleriu. Zyį 
miausi Šveicarijos rankiniu laikrodžiu . moį 
deliai parduodami po 1.300 franku arba 350 
doleriu. Tuo tarpu pigiausias modelis tekai-; 
nuoja vos 6 frankus arba 1,5 dolerio. . i

Naujorkas-Paryzius per TL valandų
Paryžius. Nuo siu metu kovo 10 d. pra

sidėjo normalus keleivinis lėktuvu susisieki
mas- tarp Paryžiaus ir Naųjotko. Kelione 
truksianti 17 valandų. . . į

Keliones biletu kainos tuo tarpu nustatytos 
sios: Paryzius-Naujorkas — . 375 doleriai, 
Naujorkas-Londonas — 360 dol., Naujoykas- 
Stockholmas — 455 dol., Naujorkas-Lisa- 
bona = 375 dol., Keleivines skubos siuntos 
nustatyta 3 dol. uz kilograma...........
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