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Tnimanasapi
Londonas, IV. 12, Vakar vakare prez. Tru- 

manas spaurfoskonferefičifŠJe'pareiškė, kad 
maitinimo,,:kfjtę,>uįsibaigs ateinančių trijų 
mėnesių laikotarpyje, kurie bus sunkūs. Ta
čiau suvalius Amerikos kviečių derliu jokios 
maitinmio torizd*-' pąjĮtujiatoma. Prancūzijoje 
ir Šiaurės, Atrjkpjp šjąįs. metais laukiama la
bai gero, stačiai, rekorainio derliaus.

Bųv. UNRRA-os Vyr. direktorius Lehma- 
,as fud kiatiilWIi^'jh^’"didelis pesimistas. 
[Td'VakiF jMfrįišIteč katf Iftimpu laiku maiti
nimo sunkumų nėbūėią galima pašalinti. Dar 
ir atemnė^te.<d>et*>^ pą<^Hlis turės didelili

1' 2r 1' jAV ntftif SovW^ SHjungai
Londonas. Jungtinių Amerikos Valstybių 

vyiTafeybe [teikė SoVrettį1 Sąjnngai notą, ku
rioje r«»iamtfjdntt> pravesti' Maskvos Konfe- 
rericijoje! žadėtus. rinkimus? Jįujnunijoje.

ię.Ptfžfej* Britanija.

■’’•iMam tKMjate1 °*
Londonas, IV. 12. Vakar [(Berlyną atvyko 

buv. Jungtinių Fįn/49<^V frllstybit prez. 
Hooveris, kur užtruks 3 dienas ir tirs maiti- 
airap,. padėtį. oni^uixun mrnvbncd ieiv

Bavarijoęi nūm.uinne dtuHbgtteri&.vyksta 
į Berlyną, padaryti. Hooveriui pranešimą apie
maitinijn6?pladėtptBava«ijoje..Į/??->q zr.,1 
»n ihb pte^iliacq ii ptufiįūisban 
A uįnofr. Darbirtriį. rtzolitwifa .imianibt 

TU usi jbT .uiaiem .msu ii uio <
i,, Londonas, Anglijosi,darbo partijas.vykdo
masis Ipoffliieįąs priėmė rezoliuciją, kurioje 
reikalaujama,, kad, Sovietų. Sąjungą neuąudotų 
teroro prieš soziaĮdemokrapis, ypjd^ij^ ,įrl 
kad leįstų jiems veikti taip, kaip šie patys; 
norji° omugnae asmiauslil ounsiT 
c:| siJ svgnT .IsiJse .nsg OT( .esąobno 1

PagntfiitLsodaryta Belgijos vyviaosybė ui i 
iv esg loT .jusibsrmių įlnsnisis aiiy/į 

Londoną*., -Bran „popą savaičių gėJftMpje 
sudaryta kairiųjų,, pcljtim^, pąątjjų, koalicini 
XyriwyhdI pęsitjkė
jimą tikdMiejųbalsų dauguma(94?8?)į Kpįi 
žinoma, anksčiau dešiniesiems .pąętjjfiRią,spi 
daryti xyiiausyfee. nępąyykp, fleą,pajįililfėjip<| 
rezoliucija tflęįn^ft .ųeippęjifflįa,, aeį |Ą^e^4 
(90 balsų prieš 90 už).auĮorfitf omvbnfid eodmod ešnrmojA 
1^4 ‘i
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ĮpBjoutmlaib 10.-41'tbs'I sjvmbi 11-
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y bado pavoju
Sąjunkininkai apie rinkimus Graikijoje

Londonas, IV. 12. Sąjungininkų misijos na
riai. kurie buvo nuvykę stebėti rinkimų eigos 
j Graikiją, vakar padare olicialų praneši
mą, kuriame sakoma, kad rinkimai buvo pra
vesti objektyviai ir pilnai išreiškia tautos 
valią.

Sąmoningai rinkimuose dalyvavo ,ir reiškė 
savo valią 6O“/o visų gyventojų, gi iš likusių 
40%, kurie rinkimuose nedalyvavo, tik 3% 
tai darė dėl politinių sumetimų.

Tas faktas, kad kairiosios grupės rinkimus 
boikotavo, negalįs mesti jokio šešėlio, nes 
jeigu jos būtų ir dalyvavusios rinkimuose, 
tai vistiek nebūtų turėjusios lemiančios 
reikšmės į rinkimų rezultatus.

Šie rinkimų rezultatai esą įtikinantys, nes 
ir normaliais laikais Graikijoje rinkimuose 
balsuodavo tik 7O°/o turinčių teisę balsuoti. 
Britų kariuomenės buvimas Graikijoje į rin
kimus jokios į takos neturėjo.

Nauja okupacinė zona Vokietijoje
Londonas. Tam tikra britų okupacinės 

zonos Vokietijoje dalis bus užimta olandu* 
kariuomenės ir iš jos bus sudaryta atskira 
okupacinė zona, kaip nesenai buvo sudaryta 
belgų zona. Olondija taip pat dalyvaus ir 
alijantų kontrolinėje Taryboje.

Roosevelto mirties 
sukaktuviu metines

Roosevelto mirties sukaktuvių metinės
Lygiai prieš metus pirmosiomis popiečio 

valandomis mus pasiekė liūdna žinia, kad 
amžinai užmigo Jungtinių Amerikos Valsty
bių Prezidentas Franklinas Rooseveltas, di
dysis kovotojas dėl žmonijos ir ypač mažųjų 
tautų ir valstybių ląisvės. Šis žmogus suge
bėjo įžvelgti ne tik į artimą, bet ir į tolimą 
ateitį, duodamas amžinos taikos idėją.

Kilus antrajam pasaulio karui, visa žmo
nija savo likimą sudėjo į Roosevelto rankas, 
nes žinojo, kad jis siekia sunaikinti milita- 
rizmą, išlaisvinti prislėgtas tautas ir oku
puotas valstybes, o taip pat plačiausiai įgy
vendinti keturias pagrindines žmogaus lais
ves.

Rooseveltas domėjosi ir Lietuvos klausimu. 
Jis per Amerikos lietuvius patiekiamus mūsų 
tautos troškimus sutikdavo nuoširdžiai, pri
jausdamas ir duodamas vilčių, kad jie bus 
įgyvendinti.

šiandien kalbės Trumanas
Londonas, IV. 12. Šiandien Trumanas kal

bės Roosevelto metinių sukaktuviu proga. Jo 
kalba bus transliuojama ir į Europą 20 vai. 
Vidurio Europos laiku radijo bangomis 16, 
19 ir 25 m.

Ispanijoj gaminamos atomines bombos?
Londonas, IV. 11. Jungtinių Amerikos 

Valstybių oficialūs sluoksniai yra pareiškę, 
kad vokiečių mokslininkai Ispanijoje vykdo 
atominės energijos tyrinėjimo darbus. Lenkų 
vyriausybė šį faktą yra panaudojusi iškelda
ma Ispanijos reikalą Saugumo Taryboje ir 

^kaltindama Ispaniją, kad ši grąsina taikai. 
Jungtinių Amerikos Valstybių vyriausybė 

.pareiškė prisidedanti prie Lenkijos vyriausy
bės pareiškimo Ispanijos klausimą svarstyti, 
tačiau pasilieka sau teisę spręsti, kurių di
plomatinių priemonių reikia imtis prieš 
Ispaniją.
s;, Oficialūs Jungtinių Amerikos Valstybių 
-sluoksniai taip pat pareiškė, kad esą prie 
-Bilbao Ispanijoje yra įrengti fabrikai gami- 
rpąpiiejĮ atominę energiją.
< 'Londonas, IV. 12. Jungtinių Amerikos 
Valstybių užsienių reikalų ministerija demen- 
tuoja. žjflįą, kad Jungtinių Amerikos Valsty
bių pasiuntinybės įstaigos Ispanijoje esą su- 
,seką, fabrikus bei įmones, kur yra gamina-

. mos .atominės bombos ir kad šiam darbui va- 
d9vaųją, y|Okiečių mokslininkai.

qbiir.d noriuos
ii eBliunrP““!’8 masinis kapas
Lenkijos Pamarėje, Sčerbos miškuose rasta 

kolektyvūs 12.000 žmonių, nacių nužudytų,

karstai. Speciali komisija, kuri stengiasi 
identifikuoti nelaimingųjų aukų lavonus, yra 
nustačiusi, jog žymią dalį nužudytųjų suda
ro lenkai, rumunai ir lietuviai. Fuldos lenkų 
laikraštis ’’Gazeta Polska” (Nr. 1/31) mano, 
kad čia palaidoti lietuviai pateko į masinius 
kapus iš Seinų-Punsko apygardos, iš užne
munės evakuoti, ar pabėgėliai, ar iš kitur, 
pvz., iš Stutthofo koncentracijos stovyklos. 
Seinų-Punsko apygarda buvo prijungta prie 
Reicho ir valdoma iš Rytprūsių kaip jų da
lis. Ši erdvė buvo reikalinga ’’ištuštinti”.

Kun prof. M. Krupavičius ir žydai

r

1942 m. kun. prof. Mykolas Krupavičius 
buvo tardomas prieš areštavimą ir išvežimą 
į Vokietiją Kauno Gestape. Tardytojas sten 
gėsi įtikinti Krupavičių, kad žydai esą di
džiausi Lietuvos priešai, kad tik žydus išnai
kinus Lietuva būsianti laiminga, kad lietu
vių intelektualai atsakingi už lietuvių tautos 
neprisidėjimą prie žydų naikinimo, kad 
istorija aukštai iškelsianti vokiečių nuopel
nus žmonijai už žydų išnaikinimą. Kun. prof. 
M. Krupavičius pasiūlė geriau palaukti pa
čios istorijos sprendimo, negu jai bėgti'už 
akių . . . (’’Eltos Biuletenis” Nr. 3.)

1



Mintis Nr. "45 Penktadienis, 1946 m. balandžio mėn 12 ' i

Šauksmas i sąžine

#•

<•

ii-. -■■J-4V--

Kas 
žm

•ft V

įny 
tur, 
bius i 
tuziazn 
mūsų se, 
rie laiko 
meniško, 
dėl sriubos, . 
retės . . . Kai 
dinti pinigus, 
buvo pamokyti, 
žmogaus sąžinė, c 
Bet tie, kurie išlikę 
liai”, visas viltis, kai}, 
los direktorius, anglas 
jaunimą, kuris ateis j 
idealizmu ir nauja kūrybc

• " ■_:. -5 ’ A- *>

Siandien mūsų inteligentija yra gausi ir ■ 
yra daugiausia čia. Tik liūdna, k: 
mi tiek daug inteligentijos, inįįgS 
jaučiame tu Basanavičiay^-J^Įį^ 
bės Tarybos laik 
nuątaikų, n 
tų didėt'įgl

Iš ’’Tėviškės Aidų” neseniai ’’Minties” 
perspausdintas straipsnis ’’Mūsų Uždaviniai” 
sukelia ne tik rašytojų, intelektualų, bet ir 
kiekvieno lietuvio galvoj didelį susimąstymą 
ar mes pateisinsime savo vegetacija dabartį 
ir ką mes, anot poeto, parnešime savo tikrai 
motinai — Lietuvai ateity? Tai klausimai", 
kurie duria tiesiai į širdi ir į sąžinę.

Mūsų kūrybininkai, inteligentija sav-įį«'.5ę 
sinio apsnūdimo negali šiandien p-J- 
sąlygomis. Kokios jos bebūtų, jos į; ę. 
geresnės, negu Basanavičiaus, Kuo š. 
kų veikėjams arba likusiems mūs ; ąg įį 
už geležinės uždangos.... Net-' 
tvirtinti, kad mums yra suda- £ 
palankios sąlygos kūrbiniam d' 
sąlygose kūrė Strazdelis, Bil'_. 
tas ir kit.? Mums trūksta w 
galingos dvasios bet koki-. ■ • 
bilti galingais dvasios fe. □ 
vaizdais — kūryba.

Rašytojai, intelektual : 
rėkite, mes dirbame, 
kiek daug eilėraščiu 
apeliuoja i intelekt 
niuose nejaučia s- 
Vaižganto dvasic 
daug smulkių k-' 
"Tėvynes Var 
"Jaunosios L: 
eilinis skait' 
rašytojai, ir

Svarbia' 
intelektu- ' 
tuo paf 
huvarr

klos gyvenimo
rporf. Vakar įvyko lie- 

■ -uriame buvo persiorga- 
y 'druomenės pagrindais. 
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