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Saugumo Tarybos slaptas posėdis
JTO Saugumo Tarybos nariai vakar 22 vai. 

Europos laiku susirinko slaptam posėdžiui* 
kurio dienotvarke oficialiai nepaskelbta. Ta
čiau manoma, jog bus aptariama padėtis, su
sidariusi po vakarykščio Gromiko apleidimo 
Saugumo Tarybos posėdžio. Sovietu dele
gacija davė oficialu pranešima, kuriame sa
koma, jog delegacijos atsisakymas dalyvauti 
Persijos klausimo, kuri ji laiko issprestu, 
svarstyme nereiskias SSSR isstojimo is JTO. 
Kitu klausimu svarstyme SSSR delegacija 
dalyvausianti. Ji dalyvausianti ir slaptajam 
oosedy, jei tik jame nebus kalbama Persijos 
reikalu.

Didžiosios Britanijos delegacijos pirminin
kas Sir Alexander Cadogen yra nuolatiniame 
kontakte su savo vyriausybe. Jis stengiasi 
rasti rusams priimtina kompromisą, bet ne 
atsisakymo nuo Chartos principu kaina. Anot 
jo, Persijos interesai turi būti apsaugoti nuo 
sovietu sąjungos pažeidimo.

Persijos atstovas reikalauja neatidėliojamo 
skundo / svarstymo, nes jis neturįs jokiu ži
nių nei apie vieša nei apie slapta susitarimą 
gincitinais -klausimais. Tuo tarpu sovietu 
agentai ir sovietu kariuomene tebesikisa i 
Persijos vidaus reikalus, kaip ir pirmiau. 
Persija neturi jokios garantijos, kad si pa
dėtis ateity pasikeis.

Maitinimo reikalai

UNRRA-os pasaulines konferencijos posė
dis Atlantic City, kuriame buvo svarstomi 
pabėgėliu reikalai ir nutraukimas pašalpos 
SSSR armijas maitinantiems kraštams, už
sitęsė iki paryčiu. Po ilgu ir karstu diskusijų, 
33 balsais pries 5 susilaikiusius, nutarta nu
traukti UNRRA-os pagelba kraštams, is ku
riu raudonoji armija rekvizuoja maisto pro
duktus ir rūpintis isvietintaisiais iki sekan
čios konferencijos Paryžiuje.

Amerikiečiu zonoje
Amerikos okupacines zonos trijų valstybių 

ministerial pirmininkai ir maitinimo mi
nisterial šiandien susirenka konferencijai 
maitinimo klausimams aptarti. Konferenci
joje. dalyvauja ir amerikiečiu okupacines 
valdžios pareigūnai.

NAUJAS SSSR PASIUNTINYS 
PERSIJAI

Žiniomis is Teherano naujas SSSR 
pasiuntinys Persijai iteike šachui savo 
paskyrimo rastus. Rastu įteikimo 
proga pasakytoje kalboje SSSR pa
siuntinys išreiškė vilti, jog ateityje 
abi salys ieis i dar glaudesni ūkini ir 
kulturini bendradarbiavimo.

Anglu zonoje
Anglu okupacines zonos karines valdžios 

kalbėtojas pareiškė, jog naujos sumažintos 
maisto normos del numatomu gauti siuntu 
gales būti išlaikytos ir balandžio menesiui.

Prancūzu zonoje
Prancūzu okupacine valdžia Vokietijai 

šiandien oficialiai paskelbė pietinei okupa
cines zonos sričiai maisto normų sumazinima 
visiems vartotojams 25°/o.

Dar viena maitinimo konferencija
•Ateinančio menesio pradžioje Londone su

sirenka 27 valstybių konferencija Europos 
maitinimo padėčiai svarstyti. Konferenci-' 
joje dalyvaus UNRRA ir kontroles tarybos 
Vokietijai ir -Bulgarijai. Politiniai klausimai 
bus stengiamasi apeiti. Viskas bus sprend
žiama vaduojantis tik žmoniškumo principais.

Rusu zonoje numatoma 
nacionalizacija -

Sovietai, tuoj po įvykdymo SPD ir KPD 
susijungimo, mano pravesti savo zonoje vi
suotinus savivaldybių rinkimus ir su pagalba 
išrinktųjų atstovu įvykdyti nacionalizacija. 
Vakaru sąjungininku sluoksniuose manoma, 
jog tai neprisidės prie geru santykiu 
sudarymo.

Berlin o „Das Volk“ pries 
susijungimą

Berlyno socialdemokratu laikraštis “Das 
Volk“ protestuoja pries socialdemokratu par
tijos vadovybes nutarimą susijungti su ko
munistais ir reikalauja, kad susijungimo 
klausimas butu dar karta svarstomas visuo
tiname partijos suvažiavime balandžio men. 
gale.

Moraline tuštuma
Did. Britanijos ministeris pirmininkas lais

vųjų bažnyčių konferencijoje pasakė kalba. 
Joje ragino bažnyčia stengtis kiek galima 
greičiau užpildyti likusia, po naciu nugalė
jimo Vokietijoje, moraline tuštuma, nes ka
ras pries tolerancijos ir vienas kito gerbimo 
stoka dar nesąs laimėtas.

Gen. Weygand byla
Prancūzijoje prasidėjo gen. Weygand byla. 

Reynaud kaltino generolą uz paliaubų su
darymą su vokiečiais, kurios, anot jo, buvu
sios tikras Prancūzijos išdavimas. Weygand 
atsikirsdamas tvirtino, jog paliaubos įgalinu
sios išlikti prancūzu Afrikos armija nepa
liesta. Si armija vėliau prisidėjusi prie Pran
cūzijos išlaisvinimo.

Is anglu spaudos
Darbieciu organas “Daily Herold“ ir komu- • 

nistu "Daily Worker“ savo vedamuosiuose 
pasisakė del darbo partijos vadovybes pas
kelbto oficialaus pareiškimo susijungimo su 
komunistais reikalu. Darbieciu organas gina, 
o komunistu — puola pareiskima.

Korespondencija i uzsiene
Sąjungininku Kontroles Tarybos Koordina

cinis komitetas leido tarptautini pašto susi
siekimą nuo balandžio 1 d. tarp Vokietijos 
ir užsienio, isskyrus Japonija ir Ispanija.

Leidžiama siuntinėti: paprastus pašto at
virukus ir paprastus laiškus lig 20 g.

Sąlygos: neleidžiama siuntinėti iliustruotu 
atviruku. Be siuntėjo ir gavėjo adreso ant- 
voku neturi būti jokiu kitu užrašu.

Korespondencija teleidziama tik asmeni
niais ir šeimyniniais reikalais, ir ji cenzūruo
jama.

Laiško ir atviruko antroje puseje siuntėjas 
(is Vokietijos) turi pažymėti:

1. sin utejo pavarde; 2. gyvenamąja vieta;
3. gatve ir namo numeri; 4. provincija (is
skyrus Berlyną); 5. pašto apygardos numeri;
6. okupacine zona (isskyrus Berlyną);
7. Deutschland.

Is užsienio i Vokietija siunčiamieji laiškai 
ir atvirukai turi turėti aukščiau nurodytus 
davinius. Bet jei siuntėjas nežinotu pašto 
apygardos numerio arba okupacines zonos, 
pakanka ir šiokiu daviniu: 1. gavėjo pavarde;
2. gyv. vieta; 3. gatve ir namo numeris;
4. provincijas; 5. Deutschland.

Korespondencija pareikalautinai (poste res- 
tante) neleidžiama.

Is užsienio i Vokietija laiškai ir atvirukai 
gali būti rašomi bet kuria kalba. Bet is Vo
kietijos i užsieni jie turi būti rašomi ru
siškai, angliškai, prancūziškai arba vokiškai.

Mokestis: laiskai-75 pf., atvirukai — 45 pf. 
Po kiek apmokėti i Vokietija siunčiamus 
laiškus, nustato atitinkami kraštai.

Administracijos pranešimas
Administracija prašo gerb. “Minties“ pla

tintojus atsiskaityti uz išplatintus numerius. 
Prenumeratos pinigus prašome persiusti ® 
mums tuojau pat ir prenumeratas rinkti tik 
ateičiai, nes pirmųjų “Minties“ numeriu jau 
trūksta. Uz pavienius parduodamus numerius 
patogiausias .mums atsiskaitymas kiekviena 
savaite arba nereciau du kart i menesi.

Atskiriems prenumeratoriams ateityje si- 
untinesime tik gave is ju papildoma mokesti 
pašto išlaidoms padengti, kuriu per menesi 
susidaro 2 RM.

Platintojams, gyvenantiems ne amerikiečiu 
valdomoje srityje, geriausia atsiskaityti per
vedant pinigus per vietini banka, adresuo
jant: “Konto Nr. 9149, Volksbank Memmingen 
eGmbH, auf Postsch. Kt. Miinchen“, arba ta 
pačia saskaita — “Reichsbankgirokt Mem
mingen 683/6.“ j

Platintojams skiriama 15%.
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Mintis Nr. 33 Pektadienis, 1946 m. kovo 29 d.
Lietuviu gyveninMemmingen-Airport DP stovykloje lietuviai isikure tik praeitu metu rugsėjo menesio pabaigoje. Is mažo — apie 100 asmenų — būrelio pamažu išaugo lietuviu tremtiniu bendruomene iki beveik 600 asmenų ir jie sudaro dali visu 2100 stovyklos gyventoju, kuriu tarpe, be lietuviu, yra estu, latviu ir nedaugelis rusu (senųjų emigrantu).Nuo karo apgriauti stovyklos pastatai ir nepavydėtinas palikimas ankstyvesniųjų DP, gyvenusiu siuose pastatuose pries atsikelsiant pabaltieciams, pareikalavo nemaža darbo, energios ir sugebėjimo iki buvo pasiekta tai, kad buvo sudarytos paprasčiausios gyvenimo sąlygos, kuriomis sios stovyklos gyventojai galėtu tenkintis ir toliau galvoti dar ka nors daugiau. Kol įvairiu tautiniu grupių, nelygaus kultūrinio lygio, skirtingo galvojimo, kitaip Variant, margaspalves mases gaivališkas tvarkymasis perejo i tvarkingos, pastovios ir apipavidalintos visuomenes forma, praėjo apie 2 su viršum menesiu. Tik po to stovyklos gyvenimas pasidarė nebegazdinan- tis atvykusio stovyklon svečio, o kiek vėliau — prieglobstis daugeliu asmenų, patekusiu vargingesnen buklen kur nors kitoje vietovėje.Tačiau to buvo maža. Stovyklos gyvenimas pasidarytu nuobodus; gal net nepakenčiamas, jei butu rūpinamasi tik tuo, ko reikalauja žmogaus kūnas, t. y. maistu, apdaru ir šiluma, ypač kai visa tai yra patiekiama du- osnios ir populiarios tetos UNRRA’os ir viskas beveik gatava.Tautiniai uždaviniai ir bendrieji visuomeniniai idealai buvo akstinu tokiems darbams, kurie reiškiasi įvairiomis dvasinėmis galemis: proiu, menu ir dorove, darbams, kurie vadinami vienu — kultūros vardu.Rūpestis priaugančia karta — musu jaunimu palenkė suorganizuoti Vaiku Darželi, kuri lanko 43 priešmokyklinio amžiaus vaikai ir kuri vadovauja atsidėjusi tam darbui p. Rimkeviciene.Tuo pat laiku suorganizuota 4-iu metu Pradžios Mokykla, kuria lanko 46 mokiniai ir kurios vedeju yra mok. C. Dubinskas.Keliariom dienom vėliau buvo įsteigta Gimnazija su I, II, III, V ir VII klasėmis, kuria lanko 51 mokinys ir kuriai vadovauja energingas direktorius Radzionis.Visa si jaunimo mokslinimo ir ugdymo darba, be aukščiau paminėtu atskiru ištaigu vadovu, dirba • viso 15 mokytoju, rodančiu nemaža kilnu pasisventima.Kalbant apie jaunimo mokyklas, tenka paminėti ir bendrai visiems pritaikinta specialu mokymą, būtent, šoferiu kursus su 124 lankytoju, kuriuos vadovauja inz. Buke- vicius ir kuriuose įvairius dalykus dėsto 3 lektoriai ir 2 instruktoriai.Sale grynai mokymo ištaigu tenka paminėti ‘ Skautu-ciu organizacija su 132 nariais, vadovaujama p. Gulbinienės ir p. Janavičiaus. Si organizacija yra rimta pagelbininke jaunimo ugdymo darbe ir ryškiai juntamas ramstis .lietuviu visuomenes organizavimo, jos reprezentavimo ir kulturiniu pramogų darbe..Stovykla turi R.-Kat. Bažnyčia, įrengta dvasininku ' ir pačiu gyventoju pastangomis. Dvasios vadovai yra kun. Dapkūs ir kun. Grigaitis.

įas MemmingeneYpač gyva yra menine sritis, kuriai vadovauja tos srities prityręs ir energingas asmuo — p. A. Butkūs. Suorganizuotas choras su 46 dalyviais, vadovaujams dirig. Lingaicio, koncertavo tris kartus ir, pagaliau, po sėkmingu, vienas uz kita geresniu pasirodymu, atšventė kovo 4 d. savo krikšto diena, pasivadindamas “VILTIES“ VARDU. —.Taip pat yra tautiniu šokiu grupe su 24 dalyviais, vadovaujama p. Cesnaitienes. Si grupė, kaip ištikimas choro draugas, rodosi ten ir tada, kur rodosi choras. Ir vienas kita jie gražiai papildo.Salia tik ka paminėtu meniniu kolektyvu tenka paminėti dar bažnytini chorą, vadovaujama p. p. Braziulio ir Tamošaičio, o taip pat vaidybos studija, vadovaujama p. Braziulio. Studija gražiai pagyvino meninius pasirodymus dviem kartais; vienu — paruošdama religinio ir tautinio turinio gyvuosius paveikslus, antru — duodama tautinio turinio surežisuota montaza. Pirmd atveju dalyvavo Kuciu programoje, kitu — 16-tos Vasario minėjimo programoje.Studija, šokėju grupe ir choras turi dideli ramsti darbštaus dekoratoriaus p. Zalnieriuno, asmenyje, kurio nesant nuo daug ko reiktu, atsisakyti.Be siu vietiniu meniniu jegu pasirodymu stovyklos menini gyvenimą įvairino daugis lietuviu, bendruomenes menininku is kitu vietovių^ Čia koncertavo Wiesbaden’o tautinio meno ansamblis, vadovaujamas p. p. Veličkos ii- Sodeikos; pavieniai dainininkai- solistai: is Ravensburgo — p. Liepas ir p. Bickiene, o su jais pianistas p. Nomeika; is Kompten’o — p-le Radzevičiūte kartu su 4). Armonu (celo), is Dettingen’o — p-le Navickaite, is Augsburg’o — p. p. Baranauskas, Paukštys, p-le Kristolaityte ir p. Sestakaus- kiene, klarnet. p. Ambrozaitis ir pianistas p. Kačinskas; is Rozenhaim’o — studentu kvartetas, vad. p. Jeroseko su pianistu p. Mro- zinsku. Pastarasis davė dar ir atskira forte- piono koncertą. Be to, buvo atsilankęs Augsburgo dramos artistu kolektyvas. Atskira literatūros vakara suruose p. p. Pilka ir Mackevičius. Be viso to, buvo atsilankęs is Augsburgo pabaltijo simfoninis orkestras “Baltika‘r.Čia paminėta tik tai, ka ruošė lietuviai. Tačiau tuo pat 4-iu menesiu laikotarpiu ruošė pasirodymus estai, latviai ir rusai. Lietuviai ir nuo kitataučiu meno nepasiliko nuošaliai, bet kiek sąlygos leido, ji seke ir žiurėjo, ka moka parodyti kiti. Sudėjus tai visa krūvon, galima pasakyti, kad si sto vykia turėjo intensyvu menini gyvenimą.Prie kultūrines srities apžvalgos reikia priskirti gyvus šachmatininkus, suruosusius visa eile tarpusavio ir tarptautinius (vietoje) turnyru. Gyvas ir sporto gyvenimas. Yra sporto klubas, kuris iki šiol intensyviai dirbo, ypač krepšinio ir stalo teniso sakose. Si klubą vadovauja p. Strikas.Jaunimo laisvalaikio kultūringam praleidimui yra suorganizuotas YMKA skyrius-, kuris tos organizacijos aprūpinamas įvairiomis pramogų priemonėmis: sporto įrankiais, muzikos instrumentais ir kitais dalykais.Atskirai tenka paminėti 16-tos Vasario diena, kuri buvo stengtasi padaryti, pagal esamas sąlygas, rimta ir deramai iškilminga.

Tos dienos programai buvo sumobilizuotos ne tik vietos menines pajėgos — vaidybos studija, choras ir tautiniu šokiu grupe — bet buvo pasikviesta talkon menines jėgos is kitu vietų, būtent is Ravenburg’o.Pažymėtina ta diena atidaryta ir tris dienas trukusi tautodailės paroda, suruošta daugiausia Mūncheno lietuviu tremtiniu bendruomenes pagalba. Ypač paminėtina tos parodos ruošėja p-le Rudaityte — faktiškai ekspona- Tus surinkusi ir sutvarkiusi gražiai paroda; p. Jonuskaite-Leskaitiene — davusi gausu ir vertinga savo audiniu rinkini; tuo pat prisidėjusi p. Alksniniene ir visi kiti, kuriu čia negalima ne išvardinti, Mūnchenieciai “Lohengrin“ stovyklos gyventojai.Šioje parodeje buvo isstatyti ne tik musu tautiniai audiniai, mezginiai, medžio drožiniai — stovyleles ir kryžiai, tačiau taip pat nemaža to, kas reprezentavo nesenai musu turėta savystoyu valstybini gyvenimą. Ordinu ir medaliu gražus rinkinys, pilnas pašto ženklu rinkinys, sidabriniai ir pipleriniai pinigai. Tie rinkiniai. buto gauti is Illertissen© stovyklos — is p. Kviklio. Parodoje buvo įrengtas spaudoj* skyrius, kuriame buvo parodyta pogrindžiai spauda Lietuvoje vokiečiu okupacijos metu ir lietuviu spauda Vokietijoje, vakaru ali- jantu okupuotose srityse dabar po karo.Pogrindines spaudos rinkinys vėlgi buvo to paties p. Kviklio, o pokarines spaudos rinkini isstate vietos bibliografijos ištaiga, suorganizuota p. Ruzancovo.Parodoje — valstybiniame skyriuje — buvo pastatytas Vytauto Didžiojo biustas, padarytas stovykloje p. Zalnieriuno.Visa tai parode musu tautos ryškiai savita veidą, kuiturini lygi ir tai labai parėmė politini tos dienos momenta, kai ta diena iškilmingame posėdyje buvo aiškiai deklaruotos ir pabrėžtos musu tautines ir valstybines aspiracijos. Savo laisves diena sventeme mus nSpazistancioje, arba labai mažai — tik is kasdieniško gyvenimo — mus pažįstančioje aplinkumoje. Su džiaugsmu tenka konstatuoti, kad patys pasistatytieji uždaviniai ir visos pastangos turėjo vietoje visapusiskai teigiamu pasekmių ir kad ta nelengva esa^ momis sąlygomis organizacija nebuvo veltinįBe viso to kultūrinio darbo, sios vietos lietuviai neužmiršo ir medžiagines gyvenimo puses. Ne tik del dabarties, bet turėdami pries save tam tikrus ateities perspektyvos uždavinius. Tam tikslui keliolikos asmenų iniciatyva yra suorganizuota ir legalizuota veikimui prekybos ir gamybos akc. bendrove, kuri darba pradėjo ir tikimasi artimoje ateityje savo veikimo rezultatais pasirodys plačiau viešajame gyvenime, jei kuri nenugali- Tnoji jėga nesutrukdys visu pastangų.Taip pat pradėtas amatininku paruosimo j darbas. Mokosi tam tikras skaičius žmonių | elektro-mechanikos, siuvėju, batsiuviu, stalių ir kitu profesijų darbams. Ir rūpinamasi ne tik pavieniu profesiniu paruosimu, bet yra susiorganizivusi statybos bendrove, kuri amatininkus suburia i organizuota kolektyvini darba, kuris tam tikromis aplinkybėmis galėtu užtikrinti dirbančiųjų egzistencija.
Siunta VokietijaiAmerikos kvakeriai pasiuntė pirmąją siunta Vokietijai. Siūnton įeina kiaušiniai, pieno milteliai ir avalyne. Siuntos verte 200.000 doleriu.
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