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Bevino pareiškimas lenku armijos reikalu
Londonas. Anglijos užsieniu reikalu mini- i 

steris Bevinas šiandien padare pareiskima 
lenku kariniu pajėgu, esančiu generolo į 
Anderso vadovybėje, reikalu. Jis nurodė, 
kad britu vyriausybe niekuomet nėra ma
niusi prievarta gražinti lenku karius namo, 
kovojusius anglu kariuomenes eilese. Be 
abejones, jie turi grizti namo ir padėt atsta
tyt savo krasta. Jeigu jie iki šiol to nepa
darė, tai tik del to, kad nebuvo garantijų, 
jog savo gimtajame krašte nebus persekio
jamu Bevinas pareiškė, kad kraujo drau
gyste įpareigoja britu tauta*pfies lenkus ir 
reikalauja, kad ji butu jiems teisi.

Lenku provizorine vyriausybe yra davusi 
.skilminga pasizadejima, kad niekas is lenku

Prancūzija parsigabeno savo auksa
Prancūzijos vyriausybe pries pat kapitu

liacija, visa savo aukso atsarga — 235 to 
pakrovė i karo laiva ir isveze i Martinikos 
sala. Po kapituliacijos marsdlas Petain davė 
isakyma gražinti auksa atgal, tačiau auksas 
nebuvo gražintas, bet paslėptas saloje. Dabar 
auksas atgabentas i Prancūzija ir atiduotas 
Prancūzijos bankui.

Rinkimai Graikijoj ivyks vis 
dėlto kovo 31

Londonas. Graikijos min. pirmininkas So- 
fulis patvirtino, kad rinkimai bus pravesti, 
kaip anksčiau buvo paskelbta, kovo 31 d., 
nes nėra jokio pamato rinkimus atidėti.

• • ♦

Byrnes vadovaus JAV delegacijai
Londonas, 3. 20. Prezidentas Trumanas 

pavede ministeriui Byrnes vadovauti JAV 
delegacijai Saugumo Tarybos posėdžiuose.

Persija iteike Saugumo Tarybai 
skunda

“Daily Telegraph“ rašo, kad nors rusai ir 
perspėjo Persijos vyriausybe, kad kiekvie
nas jos žygis nukreiptas pries Tarybų Są
jungą bus laikomas nedraugišku, bet tai ne
sulaikė persu ir skunda ,jie vis dėlto iteike.

įteikdamas skunda Persijos pasiuntinys 
Vašingtone pareiškė, kad jis norėtu, jog i si 
skunda nebutu žiūrima kaip i nedraugiška 
Sovietu Sąjungai akta, bet kaip i teise, kuria 
naudojasi laisva tauta einant Jungtiniu Tau-, 
tu Organizacijos statutu, kuri pasirase ir 
Sovietu Sąjungą.

Reuterio nuomone, Persijos pasirinktas 
kelias įteikti skunda Saugumo Tarybai 
rodo, kad reikia laukti galutino šio klau
sima išsprendimo, nes salims tiesioginese 
derybose susitarti nepavyko.

kariu, kurie gris is Lenkijl, nebus persekio
jamas, isskyrus krašto išdavikus ir tuqs, 
kurie yra dirbę su vokiečiais. Tie lenku 
kariai, kurie kovojo alijantu kariuomenes 
eilese su asies valstybėmis, bus traktuojami 
taip, kaip ir visi kiti Lenkijoje, kurie ko
vojo su krašto priešais. Jeigu jie grize istos 
i Lenkijos kariuomene, jiems bus pripažinti 
visi kariški laipsniai ir pasižymėjimo ženk
lai. Civiliniam gyvenime jiems žadame taip 
pat parama.

Didžioji Britanija, kuri is savo puses pa
ragins lenku karius grizti namo, bus taip 
pat įpareigota daboti, kad duotu garantijų 
butu laikomasi.

Maitinimo reikalai pasaulyje
Londonas. Pasitraukęs UNRRA direktorius 

Lehmann, paskelbė programa pasaulio mai
tinimo padėčiai pagerinti. Pirmuoju pro
gramos punktu stovi reikalavimas vėl 
įvesti maisto produktu normavima Jung
tinėse Amerikos Valstybėse.

Kaip pranešame is Austrijos, visose ke
turiose okupacinėse zonose nuo kovo 18 d. 
ivdeamos vienodos maisto normos.

Britu maitinimo ministras Smith pasiūlė 
internacionalinei pasaulio maitinimo komi
sijai įvesti vienodas maisto normas ir vi
sose keturiose Vokietijos zonose. Sis jo pa- 
siulijimas perduodas Alijantu Kontroles 
Komisijai Berlyne.

Naujas britu okupacines karino; 
menes vadas

Gen. Mac Clay, kuris šiuo metu vadovauja 
britu okupacinei kariuomenei Austrijoje, 
yra paskirtas vyriausiu okupaciniu britu 
kariniu pajėgu vadu Europoje. Marsalas 
Montgomery savo pareigas perduos po poros 
menesiu.

Graikijoje baigiama ruoštis 
rinkimams

Londonas. Britu vyriausybe pranese, kad 
alijantu pasiusti stebėtojai i Graikija yra 
padare viską, kad rinkimai butu tvarkingai 
pravesti. Rinkimu datos atidėjimas dviems 
menesiams nieko nepadėtu, o tik dar pra-

Persijos reikalas pirmoje eileje
Londonas. Britu atstovas Saugumo 

Taryboje nurodė, kad Persijos reika
las bus svarstomas pirmoje eileje. 
Kaip is Teherano patirta, Persijos 
vyriausybe atsisakė bent ka pareikšti 
del savo Įteikto skundo Saugumo 
Tarybai.

Kovo 19 d. bendrame Sovietu Sąjungos 
Auksciausios Tarybos ir Tautybių Tarybos 
posėdyje sudarytas Auksciausios Tarybos 
prezidiumas, papildytas komunistu partijos 
Politinis Biuras ir patvirtintas Stalino pa-, 
tiektas vyriausybes sąstatas.

Buvęs Auksciausios Tarybos prezidiumo 
pirmininkas (Sovietu Sąjungos prezidentas) 
Kalininas pasitraukė is savo vietos. Kalini
nas pasitraukė del akiu ligos, nes jau 
senai skundėsi akiu negalavimu. Auksciau
sios Tarybos prezidiumą sudaro 16 nariu, is 
kiekvienos respublikos po viena nari. Is 
Lietuvos Respublikos ieina Paleckis. Auks
ciausios Tarybos prezidiumo pirmininku 
išrinktas Svemikas, sekretorium — Gor
kinas.

I VKP (b) Politini Biurą papildomai iejo 
Berija ir Malenkovas.

testu ta nenormalia padėti krašte, kuri 
esanti tik del to, kad Graikija neturinti 
autoritetingos, tautos rinktos, valdžios

Patikrine sarasus daugelyje rinkiminiu 
apylinkių, alijantu stebėtojai rado, kad sa- 
rasai, tik su labai mažomis išimtimis, yra 
pilnoje tvarkoje. Tokiu stebėtojų Graikijoje 
yra apie 1000. Britu vyriausybe ta pat proga 
primine, kad Sovietu Sąjungą atmete pasiu- 
lyma prisiųsti savo stebėtojus i Graikija.

Atnaujinti Sveicarijos-Sovietu Są
jungos diplomatiniai santykiai

Po 22 metu pertraukos vėl uzmegsti Svei
carijos-Sovietu Sąjungos diplomatiniai" san
tykiai ir paskirti atstovai.

Tokiu budu Šveicarija gales paskirti savo 
atstovus i Viena ir Budapesta, ko iki šiolei 
del neigiamo rusu nusistatymo padaryti 
negalėjo. . Į

Atsistatydino Belgijos vyriausybe
Londonas. Spaako sudaryta socialistu vy

riausybe Belgijoje, negavusi parlemente 
aiškaus pasitikėjimo, iteike atsistatydinimo 
pareisima. Uz pasitikėjimo vyriausybei re
zoliucija buvo paduota 90 balsu, pries taip 
pat 90 ir 15 atstovu nuo balsavimo susilaikė. 
Komunistai balsavo uz pasitikėjimą vyriau
sybei.

Dar apie 167
“Išeiviu Draugas“ rašo, kad Pabaltijo pa

bėgėlius jėga gražinant i TSRS “buvo tra
gišku veiksmu. Latvis Liepins išėjo is proto, 
Alksins išdūrė sau akis, dar pora praplovė 
sau gyslas“. Švedu spaudoj pasirodė si toki 
žodžiai, kuriuos lapely surašytus spėjo latvis 
dr. Eichfus įteikti salia stovinčiam švedui: 
“Švedu tauta, pamąstyk apie savo likimą. 
Nepamiršk, kad rytoj gali būti musu būk
lėje. Jeigu tuo kart Šauksiesi prie keno nors 
žmoniškumo, — o, kad tuo kart turėtum 
didesnio pasisekimo, negu mes* dabar“.

“Svenska Dagbladet“ skiltyse vysk. Cull- • 
berg rase, kad ta išdavimo diena ateinančiu 
kartu bus laikoma vienais juodžiausiu visoje 
švedu istorijoje, Geda, vyskupo nuomone, 
turi pajusti visa tauta, nes teise ir gaile
stingumas nusilenke jėgai.

Sovietu Sąjungos reformos
VKP (b) sekretoriais išrinkti Stalinas, 

Zdanovas, Malenkovas, Kuznecovas Tr 
Popovas.

Stalinas, Auksciausios Tarybos pavedimu, 
patiekė ministeriu kabineto sastata, kuri su
daro apie 50 jninistru. (Komisaru Sovietu 
Sąjungoje jau nėra — tik ministrai.)

Išrinktas Auksciausias Teismas is 69 tei
sėju, Sovietu Sąjungos prokuroras nuo dabar 
vadinsis Generalinu Prokuroru ir juo yra 
Gorseninas. \

Del padarytu pakeitimu reikalinga pakeisti 
ir konstitucija, kurios pakeitimui sudaryta 
redakcine komisija is 6 nariu. Šios komi
sijos pirmininku išrinktas Višinskis.

Bendrai žymesniu pakeitimu vyriausybėje 
nepadaryta. Užsienio politika visai nes
varstyta. ,
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Berlyno SPD nariai priešinasi susilieji
mui su KPD

Berlynas. Laikraštis “New York Harold 
Tribūne“ isspausdino savo Berlyno kore
spondento Russel Hill straipsni apie pa
stangas sulieti Berlyno socialdemokratu ir 
komunistu partijas i viena “vienybes parti
ja“. Jis nurodo, kad tie metodai, kurie da
bar naudojami pries socialdemokratu parti
jos nariu opozicine grupe yra visiškai tie 
patys, “kurie vokiečiu tautai, per paskuti
niuosius 13 metu buvo taikomi“.

Korespondentas toliau rašo, kad social
demokratu partijos Berlyno centro komiteto 
pirmininkas Otto Grotewohl vienoje spau
dos konferencijoje pareiškė, kad net ir tuo 
atveju, jeigu dauguma socialdemokratu par
tijos nariu pasisakytu pries abieju partijų 
susijungimą, socialdemokratu partijos vado
vybe nebutu įpareigota šio nutarimo laikytis.

“Neue Zeitung“. Berlynd" korespondentas 
praneša, kad Berlyno socialdemokratu parti
jos vadovybe pradėjo milžiniška propoganda 
uz abieju partijų susiliejimą. Isspausdinta 
1.000.000 plakatu, kuriuose įrašyti sūkiai 
kaip: “Ruoškitės 1 gegužes — vienybes per
gales dienai!“ “Visu zonų darbininkai, 
vienykitės!“

“Das Volk“ — socialdemokratu partijos 
oficiozas kaltinamas neleidimu pasireikšti

Žinios is Lietuvos
Kovo 20 d. ryto programoje is Vilniaus 

radiofono buvo duota religines muzikos 
plokštele choro ir orkestro išpildyta “Kyrie 
eleison“.!

Tenka pažymėti, kad Sovietu Sąjungą 
savo valstybes santvarka stengiasi išvir
šiniai prisitaikyti prie vakaru valstybių, 
inesdama. nekurtuos pakeitimus. Nors nuo 
karo pradžios iki šiol Sovietu Sąjungos 
santvarkos išviršinėje išvaizdoje yra pada
ryta daug pakeitimu, bet vidujine struktūra 
liko nepasikeitusi. Jei Lietuvos radio pro
grama pradedama Lietuvos Himnu ir pra
dedama duoti religine muzika, tas nerodo, 
kad tai galima laisvai praktikuoti be komu
nistu partijos centro komiteto parėdymo. 
Velkant nauja ruba ant Sovietu Sąjungos 
santvarkos norima parodyti užsieniui ir 
vietos gyventojams apie daromas “dideles 
reformas“ tarybinėje struktūroje “laisves 
praplėtimo“ £ryptimi.

— Minsko radijo žiniomis, rytu Lietuvoje 
siaučia banditai, kurie trukdo “raudonųjų 
gurguolių“ darba.

— “Sunday Times“ žiniomis Pabaltyje 
apsiausties stovis paliekamas ir toliau.

— Varšuvos radijas, pranešdamas apie
Liublino partizanu teismo eiga, pridūrė, kad 
turima žinių, jog lenku partizanai buvo 
kontakte su Lietuvos fašistais, kurie, pasi
traukė nuo tarybiniu saugumo organu perse
kiojimo, veike dengdamiesi Bieloviezo giriu 
masyvo pakraščiais. »

Lietuviu menininku koncertas 
Memmingeno stovykloje

Si šeštadieni, kovo 23 d., musu teatre 
įvyksta Augsburgo menininku gastrole.

Atvyksta solistai ir instrumentalistai: J. 
Kačinskas, Rajauskaite, Sestakauskiene, Kri- 
kstolaityte, Baranauskas, Ambrozaitis ir 
Paukštys;

Sekmadieni, kovo 24 d., Aleksas Mrozins- 
kas duos fortepiono rečitali.

Abieju koncertu pradžia 19 vai. 30 min. 

opozicijos balsui ir pastangomis “orijentuo- 
tis tik i rytus“.

Esant tokiai padėčiai ir žinodamas tai, kad 
socialdemokratu partijos vadovybe pareiškė 
is anksto, kad jinai nesilaikys balsavimo re
zultatu pareikalautos linijos, amerikiečiu 
leidžiamas laikraštis Berlyne “Der Tages
spiegel“ pavede socialdemokratu partijos 
opozicijai savo laikraštyje skyrių “Kova uz 
laisve“, ir rašo: “Sis demokratijos išprievar
tavimas nėra vien tik partijos vidaus rei
kalas . . . Del to mes jaučiame pareiga 
leisti tiems, kuriems ju pačiu laikraštis 
neleidžia, pareikšti savo nuomone musu 
laikraščio skiltyse“.

Šiandien Londono radijas dar- syki pakar
tojo, kad Londone stebimasi socialdemokratu 
partijos centro komiteto laikysena. Beto nu
rodė, kad vakaru zonų socialdemokratai taip 
pat yra griežtai nusistatė pries susiliejimą 
su komunistu partija", nors ir yra uz glaudu 
siu abieju partijų bendradarbiavima ateityje.

“Neuė Zeitung“ Berlyno korespondentas 
nurodo, kad šiuo metu Vokietijoje yra viso 
671.500 komunistu partijos nariu, is ju 57.000 
amerikiečiu ir prancūzu zonoje, 104.000 
anglu zonoje ir 511.000 rusu zonoje.

Kokiu budu galima padėti musu 
krepšininkams?

Vakar dienos numeryje pranesem, kad 
musu krepšininkai yra reikalingi ir musu 
paramos. Svarbiausias trukumas, kuris šian
dien tenka . nugalėti, yra lesu klausimas. 
Nežiūrint to, ruošimasis pirmenybėms inten
syviai vyksta. Visi .geriausi Lietuvos krepši
ninkai surinkti i viena vieta, kur jie jau 
treniruojami. Pačioj Šveicarijoj sudarytas 
komitetas, * kūjis padės tvarkyti reikalus 
Šveicarijoje. Rengiamasi išleisti specialus 
leidinys. Tačiau visam tam reikalingos lesos.

Komitetas prašo parinkti auku ir jas siusti 
šiuo adresu: Tubingen, am Lustnauer Tor 4, 
adv. A. Keturakis.

Sportas
Kovo men. 17 d. Memmingeno stovykloje 

ivyko draugiškos' krepšinio rungtines tarp 
Kempteno ir Memmingeno liet, gimnazijų 
komandų. Rungtines laimėjo memmingenie- 
cįai pasekme 40:27 (24:13). Uz Kemptena 
žaidė ir tašku pelne Šlepetys—10, Kingys—7, 
Gilys 1—2, Gilys II—6, Pabedinskas—2, Ven- 
gianskas—0, Memmingena atsatovavo Ąžuo
las—10, Juskus—8, Kundrotas—10, “Palavy- 
kas—6, Paulaitis—6, Gaižutis—0, Rungtynes 
praėjo gana pakilioje ir sportiškoje nuotai
koje. Tai jau antros rungtines tarp siu mo
kyklų. Rirmasias Kemptene mūsiškiai pra
laimėjo pasekme 24:26 (15:13). Tokiu spor
tišku bendradarbiavimu abieju komandų 
žaidėjai labai patenkinti. Kaip teko patirti 
is pasikalbėjimo su Kempteno gimnazijos 
fizinio lavinimo mokyt, p. Vengiansku, kad 
artimoje ateityje Kemptene numatoma su
rengti Bavarijos ir kitu zonų liet, gimnazijų 
krepšinio turnyrą. Mokiniu tarpe susidomė
jimas nemažas.

* Stovykloje sportininkai jau pradėjo 
tvarkyti sporto aikšteles. Pagal susitarimą 
lietuviai turi įrengti krepšinio aikštele, 
latviai lauko teniso aikštele ir estai, pade
dant kitiems, futbolo aikšte. Pilnu tempu 
pradėtas remontuoti stovykloje esantis ba
seinas. UNRROS vadovybe stovyklos spor
tiškam judėjimui rodo daug palankumo.

Ketvirtadienis, 1946 m. kovo 21 d.

Jeėp
Ameiikos kariu tarpe populiariausias aulove- 

zimis taip pat pereina civilineti tarnybon 
Vadinama “dzypa“ mes kasdien susitin

kame. Tai mažyte, tačiau lyg meška stipri 
amerikiečiu kariu masina. Tačiau mums, 
tikriausia, nekarta kyla klausimas — ka 
reiškia sis masinos vardas? Atsakymo nesu
rasime nei storiausiuose žodynuose ar enci
klopedijose, nes vardas yra kilęs tik vos 
pries pora metu.

Jo įstoti j a štai kokia: kuomet Jungtines 
Amerikos Valstybes įstojo i kara, Amerikos 
inžinieriams buvo duotas uždavinys sukons
truoti lengva masina, kuri tiktu bet kuriems 
keliams. Ir štai 1942 metais gimė masina, 
kuriai pradžioje duotas gan ilgas vardas, bū
tent “General Purpose War Truck“, kas 
lietuviškai butu; “Įvairiu paskirčių karine 
masina“. Sutrumpintai sis pavadinimas buvo 
rašomas taip “GPWT“. Tačiau ir sis pava
dinimas kasdieninėj kalboj buvo per ilgas ir 
amerikiečiu nemėgiamas. Jie ir si pava- 
dinima sutrumpino, palike tik dvi pirmąsias 
raides, būtent “GP“. Šias dvi raides ameri
kiečiai ištaria kaip “dzyp“. Taip ir liko šiai 
masinai pavadinimas “dzyp“, tačiau ir ji 
amerikiečiai rašo jau ne “GP“ bet “jeep“ 
reiškia, taip, kaip tariama.

Štai nekurtos “dzypo“ savybes. Be nor
maliu keturiu begiu jis turi dar du papil
domus, o reikalui esant darban įjungti gali 
but dar ir abu priekiniai ratai. Prieky esan
tis stiklas gali būti paguldytas ant motoro. 
Po šoferio sėdynė randasi benzino tankas, 
talpinąs 50 litru benzino. /

Dar kaikada ir šiandien pasitaiko susitikti 
dzypa, kurio priekyje, pries ausintuva, stovi 
iškilusi gan stora plienine stanga« Jos už
davinys kovu metu pakely pasitaikiusias 
vielų kliūtis ar užkritusius telefono laidus 
nupiauti. Dzypo motoras gana didelis: cilin- 
derio turis yra apie 2,2 litro. Prie 3600 
apsisukimu per minute dzypas pasiekia 60 
arklio jegu galinguma. Užbaigto ir is fa
briko išėjusio dzype svorts yra 1050 kg.

Vadinamas “Pluto“ (Pipe Line Under The 
Ocean) lietuviškai tai butu maždaug “vamzd
žiu (laidu) linija po okeanu“, tieke benziną 
ir* dzypams. Apie 1.000.000 galonu (maždaug 
4.500.000 litru) benzino buvo kasdien pumpuo
jama tais vamzdžiais is Liverpulio i Europa, 
paskutiniu metu net i Frankfurtą (apie 900 
km. atstumu) 500.000 amerikonišku dzypi 
visuose frontuose išvažinėjo apie 10.000.000.000 
kilometru.

Žiema šia masina mes mateme vazinejanl 
“apsivilkusią“ gan drginaliu žieminiu apsi
austu.

Šiuo metu dzypo teviskeje rūpinamasi ji 
pritaikinti ir “civilnei tarnybai“. Toks “ci
vilinis“ dzypas žemes ūkyje gali atlikti dau
gybe įvairiausiu darbu. Pagrindinis šio dzypo 
skirtumas nuo savo “kariškojo“ brolio yra 
tas, kad užpakalyje, ten kur kariškajame 
yra atsarginis ratas ir padėklas benzino ka- 
nems, civiliniame yra įrengtos durys, po ku
riomis patalpinta nuo motoro einanti trans
misija, prie kurios galima prijungti viską, 
kas turi būti sukama — pradedant piuklu 
ir baigiant kuliama masina..

Priekyją masinos esantieji gaubtai nuimti, 
taip kad šaldytuvas gali daug geriau veikti. 
Bėgiai is pakojo perkelti prie vairo. Norma
liose sąlygose dzypas su vienu galonu' ben
zino (apie 4,5 litro) gali nuvažiuoti 20 kilo
metru. Dirbdamas, tačiau, kaip traktorius, 
dzypas “suėda“ jau 2 galonu benzino. Su 
šiuo kiekiu benzino galima .apdirbti apie 
1,5 margo žemes plota.

Antradieni, kovo 19 d., “Minties“ dienos 
naujienos negalėjo išeiti, nes spaustuve ta 
diena nedirbo.

2


	C1BLNB1F85FC41-1946-Kovo21-DPSPAUD-MINTIS-MEMMINGEN-VASAITIS-page-0001
	C1BLNB1F85FC41-1946-Kovo21-DPSPAUD-MINTIS-MEMMINGEN-VASAITIS-page-0002

