
NEPALŪŽTI LIETUVOJE
Trumpa žmogaus gyvenimo kelione šioje zemeje, 

bet toje kelionėje buna daug įvairiausiu pergyvenimu, kaip 
kiekvieno individo, taip ir istisu tautu gyvenime. Lietuviu 
tauta nuo amžių irest tarp istisu gyvenimo sukuriu. 
Daug mes žinome is istorijos apie savo senos praeities 
būkle, senieji mums papasakoja savo pergyvenimu epo
pėja ir 1.1. Daug kas vyksta musu ,pačiu akyse ir 
ivykiai klebena i musu pačiu duris. Mes tada matome 
ir jaučiame viską: geroves ir negerove. Mes norėtume 
būti, kaip tauta vienoje, mums priklausomoje žemes rutulio 
vietoje. Bet tenka skaitytis su tuo, kad kartais me 
nuo musu pareinančiu noru mus nubloškia ten kur mes 
visiškai nenorime, ar gyventi verčia mus ten kur mums 
visiškai (teisiniai) gyventi nepriklauso, o gyvename del to, 
kad norime išlikti, sau ir savo tautai gyvi.

Paskiru asmenų is savo tėvynės išvykimai svetur 
buvo visa laika. Tai dažniausiai vykdavo tariamo geresnio 
duonos kąsnio ieškodami. Ir gan daug buvo tokiu. Ju 
yra beveik visame žemes rutulyje, ir gal retas musu ne
turime savo artimųjų. Vienur bei kitur sukurtos gan 
dideles kolonijos i kur šiandiena daugelio musu nukreip
tos akys ir laukiama paramos. .

Nelaisvėj, kas dar prisimena caristines Rusijos 
viešpatavimo metus, ir karu metais nemaža lietuviu tautos 
dalis iSsiblaske svetur ir apie trečdalis tautos per ilgesni 
laika atitruko nuo gimtines kamieno. Daug ju per ta 
laikotarpi Vienu ar kitu atveju žuvo lietuviu tautai. 
Ensimename-jei nevisi tai daugelis "ir* JLb'u—itlta metu 
kara. Tu metu pabėgėliu ir tremtiniu žuvo nemaža 
tuometinėje caristineje Rusijoje, daug žuvo 1917 metu 
revoliucijos metu, nemažai palaidota sunu ir dukterų 
1915—1918 metu vokiečiu okupacija (nešdami tėvynės 
laukuose,, ar ist-remine kaizerinėje Vokietijoje. Kiek dar 
ju issiblaske po įvairius kraštus,, negalėdami grizti i 
savo gimtąjį krasta.

Pagaliau stojo ramybe. Tik deja, neilgam. Jau nuo 
1932 metu nerimo .Kėlė kai musu vakaru kaimyno Salyie 
valdžios vairas atiteko nacionalsocializmui. Nemažiau 
neramumu kele ir rytai. Lietuviu tautai gyvenančiai ant 
slenksčio tarp rytu ir vakaru, ypač kele nerimo, nes vieno 
ir antro galiūno užmačios buvo aiškios: vakaru ekspancija 
i rytus-erdves ieškojimas; rytu-pasauline revolliucija-uzlieti 
visa žemes rutuli. 1939 metais suliepsnojo karas, tarp 
musu pietų ir vakaru kaimynu, o taip pat ir kitu 
vakaru galiūnu.
♦ Rytai galanda kalaviju. Ir mes 1940 mt. birželio 
men. 15 d. tampame rytu auka be karo. Istorija, tur 
but, tokiu faktu iki tol nežinojo. Kaip keista, kad tai 
ivyko XX amžiuje, kada vis buvo skelbiami sūkiai apie 
tautu apsisprendimo teise.

Nors okupantai mus gražiais sūkiais viliojo, žadėjo 
visokiariopa laime ir laisve, bet daug simty 
lietuviu spruko i svetimus kraštus nujausdami savo gyvy
bei pavoju, nors daugely kraštu žvangėjo ginklai, ir ieš
kojo prieglobsčio svetur pas prietelius ir ne pas prietelius. 
Okupacijų metais žmones buvo blaškomi is tvietos i (vieta. 
Daug kas prieglobsti rado tėvynės žaliu giriu tankmėje, 
o, kas vėl atskirtas nuo savo artimųjų ir uždarytas tarp 
tamsiu muro sienų lauke savo liūdno likimo. O to 
likimo sprendimas jau buvo padaryta: išnaikinti lietuviu 
tauta arba mažiausiai išgyvendinti ja is jos ysodybu. 
Ateina mums dar gerai atmintina 1941 m. birželio men. 
13—14 d. naktis. Suuze tada masinu motorai, subildėjo 
miestu grindiniai, plentai ir vieškeliai paskendo dulkiu 
debesyse .Tai buvo Suruošta medžiokle ne zveriu, bet 
tikru Lietuvos sunu ir dukterų, o labiausiai tu, kurie mylėjo 
savo tėvu žeme ir dirbo jai atsidėję. Lietuviu tauta 
parblokšta lauke stebuklo, kad išgelbėtų ja nuo sunai
kinimo. Pagalbos šauktis nebuvo is kur. Dešimtys tūk
stančiu Eetuviu prievarta atplėšti nuo tautos ir išvežami 
i nežinomybe pražūčiai. Kiek išlieta ašarų, kiek išlieta 
skausmu. Kyla karas tarp rytu ir vakaru. Karo sukutyje 
žūsta tūkstančiai nekaltu auku. Naujas vakaru okupantas 
ne kiek nešvelnesnis uz pirmaji. Per savo pastatytus 
komisarus uoliai vykdo savo planus: sunaikinti Eetuviu 
tauta, padaryti ja bernais, o lietuviu žemes plotai ir 
sodybos ju kolonizacijos tikslai. Tukstandai vėl sugrusta 

i kalėjimus, dešimtys tukstanciu įvairiais budais sugau
dytu prievarta atgabenami i Reichą sunkiems darbams 
dirbti ir pusbadžiu marinti, ar i koncentracijos stovyklas,'. 
Bet užvis didžiausias musu tautos sukrėtimas tai antrasis, 
jau ginklams veikiant, bolševiku žygis i Eetuviskas sody
bas. Šio žygio pasėkoje vdesimtys tukstanciu Eetuviu 
buvo priversti patikti savo gimtąsias gustas, kas prievarta, 
kas gelbėdami savo gyvybes nuo bombų knisas atsidūrė 
Nors puikiai žinojome kas mus laukia.

Baigėsi karas. Susibureme didesniais būriais i stovy
klas. Gyvenimas kiek pagerėjo. Bet dvasioje mes skursta
me, is labdariu malones gyvename, be tėvynės, be nuosa
vos žemes, be pastovios vietos mes tik dairomės i satis 
leipdami taip brangu laika ir viliamės geresniu laiku. 
Ne zisada ir nevislus džiugina muzikos akordai. Asaras 
isspaudzia tėvynės ilgesys. Yra aišku, kad prie tokiu 
aplinkybių, taip isblaskytuS, prisiminimas netolimos praei
ties ir musu brotiu likimas verčia, mus būti niūriais ir 
kietais. Ne vienas is musu palūžta ne tik. sau ar savo 
seimai, bet ir tėvynei. Susidaro apskritai liguista pažiūra 
i gyvenimo prasme.

Nors ir kaip tiudnas muSu likimas, bet neturime 
pamiršti, kad musu gyvenimas priklauso tėvynei ir jos 
ateičiai. Musu tautos išblaškymo laikas baigsis ir mes 
turėsimo visas jėgas sukaupti, tėvynės atstatymo darbui. 
Mes turime daug gražaus laiko tam ruoštis. Tu sąlygų 
neturi pasilikusieji tevyneje arba ištremtieji musu tautos 
kankiniai. , f

Tad minėdami musu skaudžia ja tėvynės diena pa- 
siryskime, jei tinkamai būti naudingais dabar ir ateityje 
ir tinkamai neškime jos garbes vėliava.

B. A.

Greveno lietuviu tautiniu šokiu grupė šoka Kalveti.

D. BRITANIJA BOLŠEVIKU 
AKIMIS

— Continental News Service praneša, kad Lenkijos 
komunistu aktyvo susirinkime vienas Maskvos atstovas 
šitaip kalbėjo: „Reikia partijos aktyvo ir darbo masių 
tarpe išpiešti gyvesne veikla ir įsisamoninti D. Britani
jos itakos Linkijai pavojus. Mases turi įsisamoninti, 
kad Britu spaudimas i Lenkijos vidaus ir užsienio reika
lus augs is dienos i diena. Reikia mases pamokinti, kad 
lenku tauta traksta politines laisves ir ūkinio savistovumo 
atseit, siekia numesti nuo savo pečiu britu bankininku 
ir pramonininku junga. Šitos rusies reikalavimais- turi 
būti isketiami mitinguose. Tatai turi but daroma darbo 
masių valios vardu. Lenkija nori susiorganizuoti kaip 
socialistine valstybe, atsirėmusi i TS R S-vieninteli pa
vergtųjų ir persekiojamųjų dranga“. PPR atkyvosusirin- 
kime NKVD karininkas pareiškė: „D Britanija ir TSRS 
yra mirtini priešai. Oficiatiai palaikome rysius, bet žinome, 
kad D. Britanija su visa energija dirba bolševizmo 
sunaikinimui“. Lenkijos komunistai platina šio turinio 
rasta: „Kapitalistinis pasaulis -ruošia tretiji pasaulini 
kara. Tai turi būti karas pries TSRS-darbininku, valstie
čiu ir darbo inteligentijos valstybe. Ateinantis karas vyks 

Ar atsimeni tafceti, 
Ašarėlėm nubarstyta? 
Mylimas bemetis 
Susirado kita . . .

*
Gryzta viesulai is mariu,
Po langais sparnais pamoja, 
Vakarais žvaigžde vakare 
Tyliai rauda tolumoje . . .

*
Is dangaus slaptingu totiu 
Asareles gaitios, byra, 
Nesugris namolei 
Mytimasis is Sibiro . . .

*
Eitum, smutketiu parimtum, 
Eitum, gegule kukuotum: 
Kraičio skrynios atrakintos, 
Dievas sukapotai . . .

Vyt. Kastytis.

Lietuviu tautiniu šokiu grupė Grevene. Vidury grupės 
vadovė p. Babronienė.

ne tik atomines bombos ženkle, bet buS ir pagrindinis * 
politines svarbos veiksnys. Proletarine revoEucija su
sirungs su kapitalistine reakcija“.

— A Press pranešimu, kompartijos apygardų Lenki
joje vadu susirinkime pareikšta: „Leninas ir Stalinas 
moko, kad geriausia gynyba yra ta: priešininką užpulti 
ir ji sunaikinti jo paties teritorijoje. Ginti savo krasta 
svetimoje teritorijoje-tai musu praktika., Jei kaS išsivaiz
duoja, kad Tarybų Sąjungą tėra tikusi gynimosi kanu, 
klysta Senieji pacifistiniai sūkiai jau atsigyveno, neteko 
savo reikšmes. Jei Stalinas, partija ar tauta pareikalaus, 
raudonoji armija jau šiandien pasiruosusi ieškoti priešo 
jo paties teritorijoje“.

*
— Varšuvos radijas praneša, kad tarp Lenkijos ir 

SSSR pasirašyta sutartis, kuria lietuviai ir gudai prie
varta bus repatrijuoti i LTSR ir GTSR.

— „New Statesman and Nation“, žiniomis, Berlyne 
i kompartijos narius isirase žinomas nacionalsocializmo 
teoretikas Emst Niekisch.

*
— Šveicarijos radijo pranešimu, TSRS užsisakė 

Šveicarijoje 20 milijonu laikrodžiu. „Manchester Guar
dian“ žinute įvardino: „Pegatiau ..."

♦
— „New York Herald Tribūne“ pranešimu, Var

šuvoje rodant Amerikos filmą „Fighting Lady“ is anksto 
TSRS ambasadoriui vieta buvo paskirta atskirai nuo 
anglo-saksu ambasadorių. O rodant kita filmą, kai prieita 
prie Jaltos konferencijos ChurchiEui siek tiek paplota, 
o Rooseveltui sukelta atidra ovacijų, gi pasirodžius Sta- 
linui-saleje isi viešpatavo mirtina tyla. Laikraščio nuo
mone, Lenkijoj yra isisaknijusi baisi neapykanta Rusijai 
ir viskam, kas sovietiška.
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KARAS AR TAIKA?
Populiariame Amerikos ziumale „Newsweek” JAV 

admirolas Pratt idejo straipsni, kuriame jis rašo:
Ar kils pasaulinis karas? Ligi žmogaus prigimtis 

bus tokia, kokia dabar, tol mums gres karo pavojus.
Ar sovietai nori karo? Ne, tauta karo nenori, o 

ypač nenori karo su JAV. Jie dabafr i mus žiuri draugiš
kai Susidomeje.

O ka mano sovietu valdžia? Niekas nežino, kokie 
jos ateities tikslai. Dabartinius jos tikslus lengvai galime 
suprasti is jos veiksmu.

Ko ji dabar siekia? Visisk'o saugumo, karo padarylu 
zaizdu uzgydymo ir tokios atsistatymo progresijos, kad 
SSSR is tikrųjų taptų galingiausia valstybe.

Kada galėtu ivykti astrus konfliktas' tarp anglu- 
amerikiedu ir Sovietu pasauleziuru? Tada, kai Sovietu 
Sąjungą pasijus pakankamai stipri laimėti ir sykiu 
isitikins, kad tautoje neivyks jokio skilimo.

Ar Sovietu Sąjungoje yra totalitarine valdžios forma? 
Dabartiniu metu — taip .

Ar Sovietu Sąjungos poEtika agresyvi? Taip. Pa
viršutiniškai ji yra siek tiek mažiau agresyvi, nei Hitlerio 
Vokietijos, tačiau Savo ideologija ji žymiai pavojingesne ir 
svarbesne, nei buvusi Reicho poEtika.

Ar Sovietu Sąjungos poEtika pastovi? Vienu atžvilgiu 
— taip: ji stengiasi Sovietu Sąjungą padaryti galingiausia 
pasauEo valstybe. Kituose klausimuose ji derinasi vyrau- 
jandoms nuotaikoms.

Ar SSSR nori draugystes su Amerika? Taip, ypač 
dabar, tadau pagal jos padiktuotas sąlygas.

Kaip mes reaguojam i Sovietu poEtika?' Ligi šiol 
leidom daryti tai, ka ji nori. Matyt, mes mažai galvojom 
apie SSSR toli siekiančia poEtika ir jos metodus. Pas
kutiniu metu mes pradedam truputi jai atsispirti.

Kokia sovietu poEtika, palyginus ja su anglu-ameri- 
kiedu? Išoriniai sovietu politika yra stipresne, bet viduje 
ji žymiai silpnesne. Musu poEtika krašto viduje ir 
užsienyje žymiai pastovesne. Mumis labiau, pasitiki ir 
mažiau bijo, nei SSSR. .' Kai issispres D. Britanijos

kolonijų problemos, abieju valstybių poEtika taps dar 
artimesne. .

Kokia tarptautine poEtika šiandien yra tikslingiausia? 
Atviru duru. Kodėl? Laisvi tarpuSavio santykiai tarp 
tautu sudaro geriausias sąlygas prekybai plėtotis. Tautos 
ardau pazista vienos kitas, o tai padeda išvengti karo.

Ar šiuo metu yra reikaEnga anglu-amerikieciu karine 
sąjungą? Tuo tarpu — ne, tačiau mes turim geriau 
suprasti viens kito reikalus ir turim stengtis daugiau viens 
kitam padėti. Jei kiltu karas, mes visad busime toje 
padoje puseje. Musu ideologijų pagimdai yra tie patys.

Ar turėtu būti skelbiamas ir vykdomas nusiginklavi
mas? Anglu-amerikiedu bloke jokiu bųdu ne. Laikai 
perdaug pavojingi.

Jei tektų nusiginkluoti, tai nuo -ko reiktu pradėti? 
Nuo sausumos kariuomenes. Dideles sausumos pajėgos, 
ypač tu tautu, kurios turi agresyviniu polinkiu, visuomet 
yra pavojingos. Kai Sausumoje bus pakankamai nusigin
kluota, gaE būti atitinkamai sumažintos oro ir juru pajė
gos. Tadau rodant gera pavyzdi, pirma Sumažinti oro ir 
juru pajėgas butu labai pavojinga. Karta tai buvo 
bandyta su juru pajėgomis ir pasirodė, kad tai buvo 
klaidinga.

Ar atomine energija sunaikins juru pajėgas? Ne, 
nebent visas pasauks kartu butu sunaikintas, Jura yra 
vienas, vis didžiausiu prekybos keEu. Ja uždarius, pa
saulyje pasidarytu chaosas.

Ar Sovietu Sąjungą gali reikalauti sau tokio pat 
laivyno, kaip D. Britanija ir JAV? Teoretiškai — taip, 
Praktika tadau rodo, kad voS tik kuri didžiule tauta, 
o ypač tokia, kuri turi daug atsargu ir yra prie skaudesnio 
žemes rutulio vietų, Suformavusi dideles sausumos, juru 
ir oro pajėgas, tuoj graso karu. -.

Ar gali būti valstybe, kuri viena turėtu stipriausias 
sausumos, oro ir juru pajėgas visame pasaulyje? Taip, 
praėjusio karo metu tokia valstybe buvo Amerika. Ji 
galėtu ir toliau vyrauti, tadau tik ribota laika, jei 

norėtu išvengti rimtesniu nuostabu tautos ūkini. Karo metu 
daug naudojama medžiagų, kurios po karo yra nenaudin
gos. Kadangi Rusijoje yra totahtarinis režimas, tai ji 
karine gamyba gaE ilgiau išsilaikyti, nei D. Britanija ar 
Amerika. SSSR laimėjimai baigiasi, jai atsidūrus i jura. 
Nežiūrint kaip dideli butu tie laimėjimai, ir kokia stipria 
pramone ji sukurtu, ja visuomet bus galima sunaikinti is 
oro, kaip ir Vokietija.

Ar SSSR galėtu pasieki didžiuosius vandens 
kelius, jei nestatytu tu reikalavimu, kuriuos ji 'dabar 
stato? Taip, pagal v.prez. Wilsono „juru laisves“ princi
pus.

Ar pasaulyje dabar vyksta revohucija? Dar ne, 
įiors i pasauline revoEudja Enkstama. Anglu-amerikiedu 
blokas mėgina su ja kovoti, vartodamas savo ankstyvesne 
pasenusia poEtika. Kadangi Sovietu Sąjungą apsigaubusi 
paslaptingumo skraiste, sunku pasakyti, ar ji nori ar ne
nori pasauhneS revoliucijos.

Jei netrukus kiltu karas, koki jis sukeltu, efektą 
ir las ji laimėtu? Paras, tur but, palte.; i visa Evopos 
žemyną, kaip ir Hitlerio laikais. SSSR turi milžinišku 
atsargu, tačiau jos ūkis ir pramone gaE būti metams 
sulaikyta. D. Britanijai negrėstu pavojus, kadangi ji 
turi stipru juru ir oro laivyną. Per ilgesni laika anglu- 
amerikiedu blokas savo juru ir oro pajėgu dėka tikrai 
kara laimėtu. Jiems tikriausiai .ateitu i talka SSSR 
okupuotu kraštu revoEudniai judėjimai.

Ar išmintinga butu naudoti atomine energija kaip 
karo ginklą? Kiekvienas gaE savaip galvoti. Jei mes is 
karto neperspetumem, kaip pav., bombarduojant Hiros
hima, tai vėliau mus gali apkaltinti vartojant Hitlerio 
metodus. Mes jau syki pavartojom atomine bomba. 
Tuomet pasaulis butu buvęs su mumis ir jei SSSR 
butu nepritarusi, mes butume galeje i ja žiūrėti, kaip 
i atsimetele, Esant dabartinei politikai, ar mes atskleis
tume LTN Oatomines bombos paslaptį, ar ne, visvien liktu 
karo grėsmė. Jei UNO ta paslaptį sužinos, ji neliks 
paslaptimi. SEppnoji Japonija pasirinko drąsesni kebą, 
visiškai atsisakydama nuo karo ir pareikšdama, kad karas 
esąs tarptautines poEtikos inagis .

MAŽASIS PASAULIS
Nuo seno žmones puoselėja minti is paprastųjų 

metalu pagaminti, tauriuosius. Dažnai paslapties šydu 
^„-pridengtose viduramžio alchemiku labolatorijese tarp kitu 

darbu nekarta buvo bandoma is Švino pagaminti gel- 
tonaiji metala-auksa. Žinoma,, tai buvo tuscios pastangos. 
Alchemiku darbuose gaEma rasti išminties, kvailystes, 
o taip pat neretai ir apgaules. Kartais ir tikri ideatistai 
buvo gyvenimo apEnkybiu verdami užsiiminėti nesąmonin
gomis gamybomis. GaEma sakyti, kad tik nuo La- 
vaisier laiku (Lavisier franeuzu mokslininkas, nužudytas 
Didžiosios prancūzu revoEucijos metu) chemija galutinai 
atsiskiria nuo nereaEu alchemiku idėjų ir nueina s!avo 
kebu kaip viena paremto patirtimi mokslo sričių. Pažiūros 
i materija pradeda gauti realybei artimesni vaizda. DideEš 
suoEs priekin buvo duotas 19 šimtmečio antroje puseje, 

c rusu mokshninkui Mendelejevui sugrupavus visus tiio 
laiku žinomus elementus i sistema pagal atominius 
svoriuS. Sis dideles intuicijos mokslininkas savo’ sistemoje 
nurodė vietas ir savybes dar tuo metu nežinomu elementu. 
Mažiausia elemento dalele, kurios, pasak Daltono, nebega- 
Ema perplauti, atseit nebegalima smulkinti, buvo va
dinama atomu. Elementu skaidus nustatytas 92. Kitaip 
tariant, yra 92 įvairaus Sunkumo atomai is kuriu ivairiu 
susigrupavimu-junginiu susidaro visas gyvas ir negyvas 
pasauks. Tas skaidus pasitiko ir iki siu dienu. Pastebėti 
gamtoje rdskiniai, kaip radio- aktyvieji spindutiai, nebe
buvo gaEma išaiškinti nepakeitus pažiūros i materijos 
struktūra. „Pastovusis“ atomas darosi nebepastovus nebe- 
vienalytis. Nuo NielsO Bohro laiku atomas nebera 
mažiausia materijos dalelyte, bet elektros jegu viešpatau
jama komplikuota sistema. Atomas (yra nemažiau ivairus 
ir iodmus mažasis pasaulis kaip didysis su savo žvaigždy
nu sistemomis. Jis turi savo branduoli, stidaryta is 
protonu ir neitronu. Protonai yra teigiamai apkrautos 
daleles, o neitronai Su tokiu pat mases kiekiu neitralioS 
daleles. Aptink branduoE skrieja lengvi elektronai, turi 
maža mases kieki, bet toki pat dydžio krūvi kaip 
protonai, bet tik neigiama. Elektronai atsveria teigiama 
branduoEo krūvi. Atomo svoris priklauso nuo branduolio 
svorio, nes jame yra sutelkta visa atomo mase. Čia 
primenu, kad visu elementu atomu sudėtinės dalys yra 
tos pačios, pav. vario ar geležies atomu > protonai ir 
neitronai yra skirtingas protonu, elektronu ir neitronu 
skaidus. Tad juo didesnis atominis medžiagos svoris, tuo 
didesnis atome minėtu daleEu skraicius. Kaip jau buvo 
minėta, elementai yra sugrupuoti tam tikra tvarka i taip 
vadinama perijodine elementu sistema. Kiekvienas ele
mentas toje sistemoje turi eiles numeri. Pasirodo, kad 
protonu skaičių branduolyje atitinka elemento eiles numeri. 
ApEnk branduoE skrieja toks pat alektronu skaičius, 
nes jie atsveria branduolio teigiamąjį krūvi. Skirtumas 
tarp atominio svorio ir protonu skaičiaus duoda neitronu 
skaidu branduolyje. Iki šiol žinomas sunkiausias elemen

tas yra uranas, kuris periodinėj elementu lentelėj užima 
paskutine vieta su eiles numeriu 92 ir atominiu svoriu 

-238. Taigi, -jo atomo brandusis turi 92 protonus is 146 
ndtmu. Aplink branduoli skrieja 92 elektronai. Pro
tonai, neitronai ir elektronai yra nepapraš ai mažos deletes. 
Vienam grame urano yra apie 3 melijardus mibjardu 
atomu, o jo branduolis yra apie 10 tukstandu kartu 
mažesnis uz atoma. Kadangi visa atomo mase sukoncen
truota branduolyje, tai ji ten yra nepaprastai tanki. 
1 cm 2 branduolio mases svertu apie 80 miEjonu tonu. 
Is siu duomenų galima spręsti, kad atome yra daug 
erdves.

Pirmos žinios' apie atome esama energija pasauli 
pasiekė prieS penkiasdeesimts metu, ryšium su radio 
aktyviu medžiagų atradimu. Pasirodė, kad tas spinduEa- 
vimas yra susietas su atomo irimu. Atomui yrant 
natūraliu budu atsipalaiduoja nedidele dalis jame gludin- 
dos energijos. Tas atpalaidavimas nėra pilnas. Atomas 
nesuyra iki galo. Pav., radijaus atomas tik' tol spinduEua- 
ja, kol pavirsta stabitiu švino atomu. (Is šio proceso 
bandoma atspėti žemes amžių). Kada atomo branduolys 
suyra, is karto efektas žymiai didesnis, lygiai kaip 
didesnis efektas sprogstamos medžiagos sprogimo, paly
ginus su lėtu degimo procesu, nors atpalaiduoti, šilumos’ 
kiekiai butu lygus.

Energija turi labai maža svori. Jei 1 gr. medziagosl 
pavirstu kinetine energija, gautųsi 21.500.000.000 didžiųjų 
kolonijų. 1 kg. akmens angtiu duoda apie 8000 kolonijų, 
o 1 kg. oriasausiu durpiu 3200 kolonijų. Taigi 1 gr. 
medžiagos, paverstos eneregija, atitinka apie 3000 tonu 
akmens angEu.

Pastebėjus natūralu medžiagos irimą, susidarius’ atomo 
struktūros kad ir nevisai pilna vaizda, laboratorijoj 
pavyko elementus pakristi dirbtinai. Anglu fizikas Ruthe- 
ford, švitindamas alfa spindutiais azoto atomus, pavertė 
juos deguonies atomais. Vėliau tas pat pasisekė ir su 
kitais lengvais elementais. Alchemiku svajones išsipildė. 
Elementu transmutacija-ivykes faktas. Atskleidus viena 
gilesniu gamtos paslapčių, ivykus didžiajam persilaužimui, 
tyrimai smarkiais šuoliais žengia priekin. Kilęs antrasis 
pasauEnis karas darbus atomo skaldymo srityje žymiai 
paspartino. Reikia abejoti, ar normaliu laiku mokslininkai 
butu suradę mecenatu, kurie ryžtųsi paaukoti 2 milijardu 
doleriu (tiek išleista atominei bombai išrasti ir pagaminti), 
platesnio masto bandymams. Kartais krašto gynimo 
ištaigos duosnesnes uz švietimo ar kultūros. Sunkiuosius 
atomus Suskaldyti pasisekė prof. Hahn. Savo darbu 
rezultatus jis paskelbė 1939 m., uz ka ir gavo švedu 
Mokslo Akademijos NobeEo vardo premija.

BranduoEo protonus ir neitronus riša tam tikros 
jėgos. Jei i siu intensyviu jegu lauka patenka pasalinis 
kūnas, pav. nritronas, įvyksta branduoEo eksptiozija. Prof. 

Hahn pavyko perskelti urano (tikriau Saakant, vieno 
is jo izotopu) atoma. Pasirodo, kad tai lengviausia 
pavyksta sulėtintais -berilio neltronais, gautais' veikiant 
berili radio aktyviu medžiagų alfa spinduliais. Neitrono 
greičiui sulėtinti tinka vandendEo izotopas deuterium, kuris 
yra sunkiajam vandenyje. Jam dsskirti reikia didetiu 
alektros energijos kiekiu. Skilus urano atomo branduoEui 
pusiau, naujai atpalaiduoti neitronai tekia i vislas puses 
ir bombarduoja kitus branduoEus, kurie savo ruoštu 
skyla vėl siųsdami naujus neitronus.

Taip susidaro grandinine arba lavinine reakcija. 
Kadangi taip sužadintas procasas vyksta labai greit ,tai 
gaunamas didelis energijos efektas. Galimas daiktas, kad 
šia idėja vadovaujantis buvo pagaminta atomine bomba. 
Išmetus pirmąją bomba ant Hirosimos (Japonijoje), buvo 
paskide gandu, buk ja išradę vokiečiai, o sąjungininkai 
tuo išradimu pasinaudoję. Pats prof. Hahn pareiškė, kad 
jam pavykę suardyti urano atoma ir jis ieskojes budu 
irimo proceso sihmai pritaikyti varikliams. Šia kryptimi 
dirbės ir karo metu. 1945 m. balandžio menesio pabaigoje 
patekės amerikiečiams i belaisve, - o rugpiucio men. 
pradžioje atomine bomba buvusi išmesta ant Hirosimos. 
Aišku, per toki trumpa laika ja pagaminti techniškai 
neįmanoma. Sąjungininkai tai pasiekė muosavu darbu.

Hahno bendradarbis prof. Harteck buvo spaudos 
atstovu užklaustas apie atomines bombos veikimą. Jo 
nuomone, atomine bomba esanti neįsivaizduojamos nai
kinamos gaEos ginklas. Sprotgstant atomui, atsipaiduoja, 
milžiniškas siEmos kiekis. Temperatūra, pakibsi iki 10 
mil. laipsniu, sukelia griaunama oro maseiu judėjimą. 
Be to, išmetami dideli sviesos ir nematomu spinduliu 
kiekiai, kuriu spaudimai irgi veikia griaunamai. Tiesa, 
normabos sviesos spaudimas yra mažas, kas kita gi su 
milžiniška sviesa, kylančia is atomu skaldos’. Be to, 
kūnai dah sviesos sugeria paversdami sitima. Atomu 
skilimo metu aphnkiniai kūnai tiek daug gauna sviesos, 
kad jie pradeda nuo isilimo degti. Pagaliau, jei žmogui 
ir pavyktu bunkeryje atsispirti nuo baisaus oro masių 
judėjimo ir d febo .karščio, tai jam gresia mirtis nuo 
sklindančiu radioaktingu spinduliu. Energia, slypinti 
atome, pasauliui žada dideliu galimumu. Ja gabma panau
doti tiek žmonijos gerbūviui pakelti, tiek kultūrai bei 
civibzacijai sunaikinti. Reikia tikėti, kad laimes gerieji 
žmogaus pradai ir prasidės nauja mažojo pasauEo ženkite, 
bet didinga gadyne. Ms.

*
■Nuotykiai su Molotovu.

London : D. Britanijos uzs. reik. min. Bevin 
užsieniu reikalu ministeriu konferencijos metu suruose 
arbatėlė. Nepažįstamam jaunam vyrukui pasisukus netoti 
uzs. reik, komisaro Molotovo, pastarasis griebėsi gildo- 
„Prakeikimas! Pistoletas Lordu Rūmuose!“ nustebo bri
tai. Time.
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KAIP PAVYKO INVAZIJA
Mokslo ir technikos inasas i sąjungininku laimejrma 

Normandijoje.
(Pagal Allano Marshallio straipšni).

S. m. birželio men. 5 d. sukako dveji metai nuo 
invazijos i Prancūzija, kuri galutinai nulėmė pasaulini 
kara Nr. 2. Sis laimėjimas vargu ar butu buvęs ga
limas, jeigu ismoningiausieji sąjungininku mokslininkai 
ir technikai savo nuostabiais išradimais ir nenuilstamu 
darbu nebutu pasaline pirmu žvilgsniu nenugalimas 
kliūtis.

Pirmoji kliūtis buvo-oras. 1944 metu pavakario butą 
salto ir audringo. Žvarbus vejai raize Lamanšo Kanalo 
vandenis; baltu putu vainikai dabino nerimaujančiu bangu 
keteras. Pajūrio sričių žemė nuo lietaus ištižo i purvo 
ir dumblo marias.

Ypač blogas buvo oras 1944 metu birželio menesi- 
nęgalejo prisiminti seniausieji pajūrio gyventojai. Lengva 
suprasti, kokia Ą-tsakomybc gule ant generolo Eisen- 
hovierio, vyriausiojo sąjungininku vado, pečiu, kai jis 
to audringo menesio 6-ttaja diena parinko invazijai- 
sajungininku kariuomenes išlaipinimui i Prancūzijos kran
tą. Juk jeigu nebutu pavykus invazija-butu nueje niekais 
sąjungininku karo planai, butu likusi neišnaudota ju 
didžiule medžiagine persvara, butu . . . .kas žino, kas 
butu buvę?

Generolas Eisenhoveriš žinojo, kad sansai sulaukti 
gero oro invazijai buvo ne didesni kaip 1 is 50. Juk 
invazija turėjo susidėti is daugelio vienas po kito einančiu 
veiksmu. Vienam veiksmui palankios oro sąlygos galėjo 
būti nepalankios kitam.

Jeigu, pavyzdžiui, debesuotumas bus palankus išmesti 
oro desantams, kurie turėjo pradėti puolimą keletą 
valandų pries išlaipinant juru desantus, tai jis nebūtinai 
bus palankus sunkiesiems bombonešiams, kurie pries 
tai turėjo dezorganizuoti priešo gynyba. Antra vertus, 
sunkiesiems bombonešiams reikalingos kiek kitokios oro 
sąlygos, negu vidutiniams ir lengviesiems, kuriu paskirtis 
buvo sunaikinti vokiečiu bunkerius. Pagaliau, jeigu net 
visoms toms operacijoms pasitaikytu kuo geriausias oras, 
tai geras oras-menesiena-nebutu patogus išlaipintiems is 
oro daliniams pradėti veiksmus krante.

Sunkia problema sudarė potvynis: Kanale del pot
vynio atosliugio vandens lygiš (pakyla ir nukrinta 6 
metrus. Kita pr<- -vieša: oro desantu išlaipinimas
negali būti sėkmingai vykdomas visiskoje'tamsoje. Dideles 
reikšmes turėjo vejas: juros liga gamina menkus karei
vius.

Del potvynio atoslūgio ir menulio fazių kaitos 
invazijai' is viso tegalėjo tikti tik po keletą iš eiles 
sekančiu kiekvieno periodo dienu. Kad nustatytu invazijai 
reikiamas oro sąlygas, buvo organizuotos nuolatines tele
fonines konferencijos tarp Sausumos, laivyno ir aviacijos 
kariniu pajėgu oro ekspertu. Oro ekspertai įtemptai dirbo 
istisus du menesius iki invazijos dienos. Per visa gegužes 
menesi meteorologai nuolatos dalyvavo vyriausiojo vado 
pasitarimuose, pateikdami oro Spėjimus trims keturioms 
dienoms pirmyn.

Blogas oras.
Artėjant is ankšto numatytai invazijos dienai-birzelio 

5-jai,-konferencijų kasdien buvo daroma vis daugiau ir 
daugiau. Deja, oras ėjo vis blogyn. Bet iki pat pasku
tiniu gegužes menesio dienu neatrodė, kad birželio 5-toji 
turės būti niūri ir audringa. Todėl nuošaliau ešantiems 
laivams jau buvo išakyta pakelti inkaruš.

Birželio 1-osios ryta (ketvirtadieni), per viena is 
paskutiniu pasitarimu vyriausiojo vado stabe, meteorolo
gai pirma karta nurodė i kai kurias pavojingas žymes, 
rodančias, jog sekmadienio nakti ir pirmadienio ryta 
reikia laukti blogo oro, netinkamo invazijos pradinei.

Dar blogesni buvo meteorologiniai pranešimai, gauti 
šeštadienio ryta (birželio 3 d ). Barometras Airijoje krito; 
negeresnes buvo zinioš is Atlanto vandenyno ir Ameri
kos. Atrodė beveik tikra, kad nuo pirmadienio viršum 
Kanalo siaus jei ne audros, tai bent pusėtinai stiprus 
vejai.

Pasitarimai tęsęsi per visa šeštadieni: deja, kiek
vienas naujas oros pranešimas buvo prastesnis uz pas
kutini. Vakare visiems’operacijų vadams paaiškėjo, kad 
sekmadienio nakti ir pirmadieni apie invazija nėra ko ne 
svajoti. Vejas bus per striprus juru desantams laipinti; 
debesų danga bus per stora ir per žema oro desantams 
ir sunkiesiems bombonešiams. Po šeštadienio vakaro 
pasitarimo, kuris praėjo niūrioje nuotaikoje, ir po kito 
pasitarimo Sekmadienio ryta (4 vai. 30 min) vyriausiasis 
vadas Eisenhoveris nutrare-invazija atidėti. Nutarta kasdien 
is naujo svarstyti, ar invazija gales būti įvykdyta kuria 
nors sekančia diena.

Lyg tyčia, sekmadieni pries Saulei tekant vejas 
nurimo, ir dangus buvo beveik be debesėlio. Juo sunkiau 
buvo generolui Eisenhoveriui padaryti neigiama spren
dimą, bet jis pasitikėjo savo meterorologu teoretinais 
išvadžiojimais. Ir neapsivylė; diena vejas eme smarketi, 
o temstant viršum Kanalo siautė tikra audra. Tokiomis 

sąlygomis invazijos bandymas butu pavirtęs neabejotina 
katastrofa.

Tačiau sekmadieni (birželio 4 d.) atsirado viltis, 
kad po audringo pirmadienio oraš vėl pagerės. Kol kas 
oro būkle Atlanto vandenyne buvo gerokai sujaukta ir 
daugiau primine žiemos, negu vasaros diena.

Sekmadieni vėlai vakare vyriausiojo vado stabas 
gavo is oro ekspertu toki oro spėjimą ateinanciom 
dienoms: „Pirmadieni viršum Kanalo prasidės gražaus 
oro laikotarpis, kuris truks bent iki antradienio (birželio 
6 d.) saulėtekio. Vejas Normandijos pajūry susilpnes iki 
3 ar 4; debesų danga issisklaidys iki 1000 metru aukštu
mos. Antradieni popiet pradės kauptis didesni ar mažesni 
debesys, po to-vel trumpas giedros protarpis; antradienio 
nakti. oras bus nepastovus, ir taip su debesų ir stipraus1 
vėjo protarpiais bus iki penktadienio. Kas toliau-numatyti 
negalima“.

Sunkus sprendimas.
Stabo karininkai paprašė is oro ekspertu papildomu 

paaiškinimu,-o po to aptarė padėti. Pries pusiaunakti 
gen. Eisenhoveris pareiškė: „As provizoriškai ryžausi 
invazija pradėti antradienio ryta“.

Nedaugeliui žmonių pasaulio istorijoje yra teke 
daryti toki atsakinga sprendimą tokiomis nepalankiomis 
sąlygomis: tuo metu lijo smarkus lietus, dangus buvo 
juodai apsiniaukęs, dabešys slinko visiškai neaukštai. 
Vejas-knone audros štiprumo.

Po keliu valandų, pirmadieni 4 Vai. ryto, generalinis 
stabas dar karta susirinko padaryti galutinio, neatšau
kiamo sprendimo. Kiekvienas žinojo: paleistos i darba 
milziniskos invazijos masinos niekas nebegales sustab
dyti, kad ir oras pirmadieni pasidarytu blogaš.

Meteorologai patvirtino vakardienos oro spėjimą: 
giedra prasidėsianti pirmadieni ir, tur but uzsitesianti 
iki antradienio vidudienio. Pajūriais pusias silpnas vejalis'. 
Laipinant oro desantus, debešu danga busianti ne mažiau 
kaip 700—1000 metru viršum žemes. Debesų dangoje 
busią daug spragu, kurios leisiančios bombonešiams 
tiesioginiu taikymu daužyti pasirinktus tikslus, nors, apla
mai imant, oro sąlygos sunkiesiems bomboneasiams 
nebusiančios idealios. Tačiau reikia pabrėžti, kad si 
pirmadieniui antradieniui numatyta giedra busianti tik 
sviesuš protarpis nepalankaus oro periodo, kurio galo 
nesą galima atspėti.

I visas milžinišku invazijai sukauptu kariniu pajėgu 
vadovietes pasipylė telefonogramos: invazija Prancuzijon 
prasidės rytoj ryta (antradieni, birželio 6 d.).

įvykiai parode, kad meteorologu neapsirikta. Antra
dienio ryta vejas nurimo iki 13—18 km. vai. Debesų danga 
buvo spragota ir iškilus ne mažiau kaip 1300 metru 
viršum žemes, kas buvo tiesiog puiku didelio masto 
oriniams desantams laipinti. Pačiomis kritiškiausiomis 
valandomis, pries išlaipinant laivyno desantus, dangus 
ilgais protarpiais buvo giedras, taip kad vidutiniai ir 
lengvieji bombonešiai galėjo kuo tiksliausiai sudoroti 
priešo gynybos lizdus, kurie antraip butu pridarė 
daliniams milziniskoš žalos.

Taip tiksliai išpranašaudami toki trumpa palankaus 
oro protarpi ilgame nepastovaus oro periode, sajngininku 
meteorologai apstatė savo kolegas priešo puseje-vokieciu 
meteorologus. Sąjungininku žiniomis, vokiečiu karo vadai 
taip pat buvo isake savo meteorologams pranesineti, ar 
oras palankus ar nepalankus invazijos pradinei. Diena 
ar dvi pries birželio 5 d. naciu oro ekspertai pranešė 
savo viršininkams, kad del besitęsiančio audringo oro 
invazijos nesą ko laukti iki pat birželio 6-tos dienos 
iskaitytinai.

Išlipė i krantą, sąjungininkai atsidūrė pries milžiniš
kus transporto bei aprūpinimo uždavinius, kokiu dar 
rera buvę žmonijos karu istorijoje. Juos pavyko isspresti 
del to, kad abieju sąjunginiu tautu prityrimai laimingai 
papilde vienas kita. Britai buvo prityrė juroje, amerikie- 
ciai-sausumoje (milžiniškame Amerikos žemyne 5000 km. 
ilgio geležinkelio linijos ir visa krasta skrodžiančios 
autrostrados yra tapusios kasdienninio gyvenimo bu- 
tėnybe).

Nuo birželio 6 d. per keturias savaites Prancūzijoje 
buvo išlaipinta daugiau kaip vienas milijonas žmonių, 
183500 autovezimiu ir 650 000 tonu medžiagos, tame 
skaičiuje 9000 vagonu municijos t. y. daugiau kaip po 
1000 svaru vienam žmogui. Be to, is pat pradžios buvo 
gabenami ir maisto ^produktai išlaisvintiems civiliams 
gyventojams, pavyzdžiui 500 tonu vien tik Paryžiaus 
gyventojams. Ir visa tai buvo pervežta per Kanala, nors 
tarp birželio 13 ir 16 d. d. viršum Kanalo selo baisiausia 
audra-tokios audros butą Kanale tik pries 29 metus.

Transporto problema buvo išspręsta įvairiais keliais 
Buvo panaudoti specialiai statyti laivai, kurie galėjo 
priplauki prie Normandijos kranto potvynio metu ir 
pasilikti iškrovimui atoslūgio metu (vandens lygiui nukri
tus 6 metr.). Didiessiems laivams iškrauti buvo įrengta 
baržų tarnyba (du trys tūkstančiai baržų ir apie 15000 
žmonių personalo). . . . i . 1

Praslinkus trims menesiams nuo invazijos pradžios, 
po šimtą garlaiviu laukdavo iškrovimo prie Normandijos 
kranto. Baržomis ir ,,antimis“-amfibiniais autovezimiais, 
kurie patys priplaukdavo iki kranto, o toliau važiuodavo 
ratais, laivai buvo iškraunami greičiau, negu modernisi- 
kame uoste taikos metu. ■Tuo pat laiku po 50—60 
specialiai statytu invaziniu laivu patys be pasalines pagal
bos pripjaudavo krantą, iškeldavo rampas ir iškraudavo 
ant ju savo krovini pries prasidedant potvyniui.

(Pabaiga kitam numery).

Ka daro Wehrmachtas tarybų 
sąjungoje ?

Is kur čia karo .meto klausimas? Pasiklydimas 
erdveje ir laike? Ne, — sako Amerikos šavaitrastiš 
„Newsweek“ ir čia pat paaiškina:' Dar karo metu is 
vokiečiu belaisviu ir perbegeliu VKP (B) suorganizavo 
Bund Deutscher Offiziere. Tasai „Bund“ karui pasibai
gus nesušilikvidavo, savo veikla dar išplėtė. Prysaky yra 
marš, von Paulus ir generolai von Seydlitz ir von Daniels. 
Organizacijoje yra per 7.000 karininku, ju tarpe 60 
generolu. 5000 karininku su marš, von Pauliusu prysaky 
tebebuna stovykloje prie Maskvos kaip internuotieji. 130Q 
karininku pervežta i sovietu ‘okupuotąją Vokietija ir 
užima atsakingas vietas. Laikraščio žiniomis, „belaisvis“ 
pulk. Markgrat yra Berlyno policijos vadu, pulk. Steidle- 
rusu zonos žemes ūkio (ministerijos direktorius, maj. 
Bechler-Brandenburgo provincijos prezidentas ir kp. 
Hadermann-mokyklu reikalu viršininkas. „Fiekarininkai 
sudaro grupe, kufri i bolseviku-voldeciu kombinacijas žiuri 
kaip i militariskai pageidaujamas, o istoriškai neišven
giamas“.

Gegužes 18 d. Reuter pranese nauju žinių. Ir taip, 
vokiečiai karininkai, atleidžiami namo is amerikiečiu ir 
britu zonų i Sovietu zona, pasienio sargybų yra sulaikomi 
ir persiunciamii i stovyklas, kur pereina politin karantina. 
Jie užklausiami „Ar norite istoti i raudonąją armija?“ 
ir, jei duoda teigiama atsakyma, gauna privilegijų, o po 
tolimesnio apklausinėjimo įjungiami; i raud. armijos kadro 
karininkus.

„Sunday Dispatch“ is Paryžiaus praneša, kad 
Laisvųjų Vokiečiu komitetas, grupe aukštu .Wehrmachto 
karininku pasiuntė raud. armijali i talka. Vokiečiai karinin
kai kaip instruktoriai dįrba daliniuos, kurie yra uz 
Uralo.

Čia pridurtina: savo metu „Defilada“ rase, kad, 
vykstant karo veiksmams Rytprūsiuose ir Pamaryje, raud. 
armijos operacinio skyriaus karininkai turėjo isakyma 
neliesti mars, von Pauliuso ir gen. von Sįeydlitzo latifundi- 
ju. Siu prosovietiskuju vokiečiu dvarai iki šiol issisaugojo 
nuo žemes reformos.

*

Atsiusta paminėti.
Dipl. ekonom. Br. Kviklio „Lietuviu kova šu 

naciais“, Memingenas, 1946 m. „Minties“, leidinys, Viršelis 
Dail. Vilkutaitytes, 47 pusi. Kaina Rm. 5,—

Tai „mažytis lietuviu archyvas“, kuriame autoriuS 
stengiasi kad ir paviršutiniškai paliesti visas vokiečiu 
okupacijos Lietuvoje blogybes ir visose gyvenimo srityse 
vokiečiu padarytas lietuviu tautai skriaudaš ir neteisybes. 
Leidinclyjo medžiaga suskirstyta skryiais:

„Ir mažos tautos nori gyventi“. „Lietuviu tautos kova 
amžių begyje su prusisku militarizmu.“ „Lietuvos santy
kiai su vokiečiais Neprikl. gyvenimo metu“. „Kodėl baltai 
noriau renkasi mirti, kaip grizima tėvynėn“ ir kiti.

Maža leidinėlio apimtis neleidžia autoriui savo temų 
išplėtoti. Kaip įžangoje sakoma: „Šios knygutes tikslas 
trumpai, suglaustai atvaizduoti, lietuviu tautos kovas su 
nadskaisiais-vokiskais okupantais 1941—1944 metu peri
ode“. Reikia priminti, kad sis rašinys rašytas svetur. 
Autoriui truko faktams paremti kai kurios dokumen- 
talines medžiagos, kuri likosi Tevyneje. Naudotasi 
asmeniskais stebėjimais ir patyrimais, medžiaga, kuri 
buvo paskelbta slaptoje lietuviu spaudoje naciu oku
pacijos metu, o taip pat kai kuriais dokumentais.. 
Knygele rekomenduotina kiekvienam lietuviui. a. p.

•

Partijų Jungtuves
Sovietu administracijos organai priėmė Berlyno, 

socialdemokratu ir komunistu delegatus, susirinkusius 
bendram „Jungt. Socialistu Partijos“ posėdžiui, ir kiek
vienam ju išdavė po maisto pakieteli bei tdeze 1(10 
pakučiu) cigaredu. Maistas ir dgaretes buvo išduotos 
tiktai tada, kai socialdemokratu ir komunistu atstovai 
pasirodė palankus partijų sujungimui.

Stars and Stripes. '
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NAUJOS ŽINIOS
Darbieciu kongresas'.

Pirmadieni (VI. 10 d.) prasidėjo D. Britanijos darbo 
partijos kongresas gausingiausias is ligsiol įvykusiu dar
bieciu kongresu: per 1000 delegatu atstovauja daugiau 
kaip 3 milijonus partijos nariu.

Kongreso kalbu ir diskusijų laukta su dideliu 
susidomėjimu tiek viduje, tiek užsieny. Pirmuoju prabilo 
vykdomojo komiteto pirmininkas prof. Harold Lasky. Be 
kitu partijos temų, jis pakete ir D. Britanijos santykius 
su Rusija: Esą, socialistine vyriausybe turinti siekti 
visiško susitarimo su socialistine Rusija. Bevino pasiūly
mas pratęsti sąjungos sutarti su Rusija iki 50 metu 
atitinkąs visu darbieciu norus (plojimai). Ligi šiol santy
kiai su Rusija rėmėsi nepasatikejimū-laikas esą pamėginti 
paremti juos draugyste. Deja, Rusija klaidingai įsitikinus 
Vakaru demokratijų bankrotu.

Lasky pasidžiaugė is Hitlerines vergijos išvaduotu 
krastu-Prancuzijos, Belgijos, Olandijos, Danijos, Norvegi
jos, Čekoslovakijos, — demokratiniu atstatymu ir pareiškė 
vilti, kad tuo pat keliu galu gale nueisianti ir Lenkija, 
Vengrija, Rumunija, Jugoslavija . . . Policijos ir pries
paudos priemonėmis-kalejimu ir zudymais-lengva esą 
suvienodinti krašto piliečiu nuomones-lengviau, negu 
valdyti konstituciškai. Tačiau vienos partijos sistema 
neilgai tesidžiaugsianti plačiųjų masių simpatija.

— Pirmoji darbieciu kongrese priimta rezoliudja- 
pasveikinimas naujai gimusiai Italijos respublikai.

— Vienu is pirmųjų kongreso dienotvarkės punktu 
buvo komunistu pasisiūlymas i darbo partia Pasisiūlymas 
atmestas. Kad ateity nebereikėtu svarstyti panašiu 
klausimu-yra pasiūlyta papildyti partijos statutą nuostatu, 
draudžiančiu priimti i darbo partija kitas partijas en 
bloc.

— Min. pirmininkas Attlee kongrese kalbėjo dau
giausia apie darbieciu vyriausybes ligi šiol nuveiktus 
darbus.

— Ministeris Shinwell kalbėjo apie nacionalizacija. 
Nacionalizuotos imonės turėsiančios verstis be subsidijų, 
įmonių savininkams turi būti atlyginta.

— Liepos men. darbo partijos delegacija su prof. 
Lasky vyksta svečiuotis i Rusija. Delegacija busianti savo 
rusies „draugystes“ ir „geros valios“ misija.

Sovietu vyriausybes sluoksniai šia žinia sutiko su 
pasitenkinimu.

Bevino kalbos atgarsys Rusijoje. „Pravda“ žiuri 
i Bevino kalba kaip i nauja bandymą suardyti 
sąjungininku vienybe ir primesti Sovietu Sąjungai kitu 
valstybių valia.

*
Paryžiaus konferencijos belaukiant.

— Byrnes i Paryžių išvyksta ketvirtadieni (VI. 13). 
Spaudos konferencijoje jis pareiškė: jeigu susitarti ne- 
pavyktu-butu tikra nelaimė tiek visam pasauliui, tiek 
didžiosioms valstybėms.

— Užsieniu reikalu ministeriu pavaduotojai, kurie 
turėjo paruosti dirva ministeriu darbams, padarė daug 
pasėdžiu, bet nesusitarė nė vienu svarbesniu klausimu.

— Vengrijos ministeris pirmininkas su kitais mi- 
nisteriais išvyko i Paryžių, Londoną ir Vasingtona supa
žindinti tu kraštu vyriauSybiu su Vengrijos problemomis, 
kaip jos atrodo patiems vengrams.

♦

Italijoj laimėjo katalikai. Savojos dinastija beigėsi.
Kaip Romos radijas praneša, per paskutinius rinki- 

1 mus balsu gavo: kriksdonys demokratai 8049101, so
cialistai 4496490, komunistai 4294875, nadonal-demokra- 
tinė sąjungą 1535546, Uomo Qualunpul 1201763, respu
blikonu partija 998091, Akcijos partija 334935.

Balsuojant dėl valstybės formos uz respublika pa
sisakė 12.718.000 ir uz monarchija 10709000.

Paskutinis Italijos karalius is Savojos dinastijos 
apleido Italija ir, kaip manoma, apsigyveno Portugalijoj.

Kas sudarys Prancūzijos vyriausybe.?
Naujai išrinktasis Prancūzijos parlamentas jau 

susirinko pirmojo posėdžio. Šiuo metu tebeina dery
bos del koalizinės pažangiųjų kataliku, socialistu ir 
komunistu vyriausybės sudarymo.

Pogromas opozicijos laikraščiams Bulgarijoje.
VI. 8 d. policija isiverze i opozicijos laikraščiu 

leidyklas Sofijoje ir, pasaline persona’a, ppadare nuodung- 
nias kratas. Kita diena laikraščiai nebeišėjo.

Rusija ginkluoja Lenkija ir Jugoslavija.
Panašiai, kaip laikinosios lenku vyriausybės galva 

Bierut, taip ir Marsalas Tito, lankydamasis Maskvoje, 
be kita ko, susitarė, kad Rusija suteiks ilgalaikius kredi
tus Jugoslavijos armijai apginkluoti.

■ - *
Britu planas naujai Indijos konstitucijai 

randa pritarimo.
Kaip pranesma is New-Delhi, musulmonu lygos 

taryboje, kuri atstovauja 100.000000 žmonių, is 300 
atstovu pries britu plana pasisakė tik 13.Indu ku
nigaikščiai taip pat pasisakė uz britu komisijos projektą.

*
Azerbeidzanas keičia Savo politika?

Tabrizo burmistras sveikindamas Azerbeidzano poli
tiku suvazavima, pareiškė: „Atėjo mums laikas remti 
Persijos vyriausybe, nes ji padeda Persijai ir veikia pagal 
laudies norus“.

*
Prasidėjo gen. Michailoviciaus byla.

Pirmas posėdis ivyko VI. 10 d. Be Michailoviciaus, 
buv. Jugoslavijos krašto apsaugos ministerio ir partizanu 
„cetniku“ vado, kartu teisiami dar 23 buvusieji mi
nisterial ir politikai (is ju 10 teisaiama uz akiu). 
Michailovicius kaltinamas organizavęs bei panaudojus 
„cetnikus“ pries laisves kovotojus, atseit Tito partizanus, 
ir pridaręs eibe karo nusikaltimu. Michailovicius jau nt&. 
1941 metu bendradarbiavęs su vokiečiais bei italais ir 
pritaręs žiaurybėms pries komunistus

— Visi 4 Michailoviciaus teisėjai ir ju pavaduoto- 
jai-Tito partizaunu organizacijos nariai, atseit geri 
Michailoviciaus politiniai priešai.

— Michailovicius teisme neprisipažino kaltas. Jis 
siuntęs 1941 m. delegacija pas Nidica (vokiečiu pastatyta 
Serbijos minister: pirmininką), tačiau vien tik siekdamas 
apsaugoti nuo išnaikinimo beginklius valstiečius.

— Britu radijas dementavo Michailoviciaus paro
dymą, buk britu karinė vadovybė ji kursčiusi prieš ko
munistus.

Anglu spauda* apie DP.
Kai kurie anglu savaitraščiai atsiliepė apie ko- 

komisijos isvietintu asmenų reikalams raportą JTO Ūkio 
ir Socialiniu Reikalu Tarybai.

„Spectator“ raportą pavadino liudnu dokumentu. 
Raporte numatytoji organizacija isvietintuju globai pra
dėsianti veikti, tur but, 1947 mt. pradžioje. Taigi, ir DP 
skurdas nusitesias dar vienerius metus.

„New Statesman“ yra patenkintas, kad nebuvo 
rusu pažiūra (isspresti globos klausima atimant globa 
isvietintiems). Deja, ligi šiol beveik nieko nepadaryta 
siemS skurdžiams gražinti i normalu gyvenimą. Kol kas 
tik Amerikos Jungtinės Valstybės paskyrė 39.000 kvota 
imigracija, bet, atrodo, irtis toS kvotos šiemet tebusianti 
isgnaudota tik dalis. Laikraštis siūlo pačiai Ąnglijai 
duoti gera pavyzdi ir .primti tam tikra pabėgėliu dar
bininku skaičių.

SPORTAS
Veda: A. Pužauskas.
Pavykusios žaidynes.

Sekminių švenčiu dienomis Greveno latviai savo 
aikšteles atidarymo proga buvo suruose tiklinio ir krep
šinio turnyrus. Abi dienas aikštele buvo pilna ziurovu, 
kurie gyvai seke visus žaidimus. Šios sporto šventes pro
grama buvo pradėta visu žaidimu dalyviu paradu. Baltu 
grupes pirmininkas p. Prams, atidarydamas žaidynes 
pasakė kalba, iškeldamas fizinio lavinimo reikšme ir 
tikslus musu siandieninese tremtiniu sąlygose. Tautiškais 
rubais pasipuosusios latvaites komandų kapitonus ap
dovanojo gėlėmis. Geliu gavo ir i žaidynes atsilankęs 
UNRRA-os Direktorius Mr. Jerusalem. Tinklinyje kovojo 
6 ekipos, kurios gražiu kovu išsirikiavo sekančia tvarka: 
I-ma vieta pelnytai laimėjo Greveno latviu „A“, toliau 
seka lenku „A" IH-cioj vietoj BorghorSto latviai, IV-toj 
Greveno latviu „B“, seka estai ir lenku „B“. Mūsiškiai 
tinklinyje nesirunge.

Pirmosios krepšinio rungtynes tarp gan stiprios 
Borghorsto latviu ir mušu ekipų buvo karstos ir per
mainingos. Pirma kelini latviai baigė savo naudai 13—5. 
Atrodė, kad pralaimėjimas neišvengiamas, tačiau mū
siškiai po pertraukėlės, smarkiai susiėmė ir rungtynes 
laimėjo 21—20. Žaidė: latviu Dausna 8, Minelsons 6, 
Biscncens 6, Ozolins ir Blunovs; musu Pužauskas 8, 
Mackevičius 6, Laurinaitis 5, Sietnikas 2, Rentelis ir 
Liskauskas.

D. Britanijos karo aukos.

Anglija savo „Baltojoj Knygoj“ paskelbė duomenis 
apie žuvusius paskutiniame kare.

Nuo 1939 m. rusėjo mėn. 3 iki 1945 m. rugpiucio 
14 d. žuvo 357116 'žmonių. Tame skaičiuje 60575 
civiliai ir 30248 jūreiviai. Zuvusiuju skaičius sudaro 1/s 
žuvusiu pirmajame pasauliniame kare. Invazijos metu 
pasauktųjų skaičius buvo didžiausias. Pagal „Baltaja 
Knyga:“ skaičius siekė 7963000 vyru ir 918000 moterų. 
Is ju 4544000 vyru buvo po ginklu.

■Žuvo Siamo karalius. Sekminių pirma diena Siamo 
karalius savo rūmuose rastas negyvas. Is karaliaus rumu 
pranešama, kad mirtis ivyko nuo šūvio.

— D. Britanijoj svarstomas klausimas, ar nebusią 
reikalinga ivesti duonos korteles.

— Uždaryta dar keturi lenku ūkininku (Miko- 
lajczyko) skyriai, neva palaikusieji rysius su teroristais.

*

Paryžiuje: Balandžio 30 d. užsieniu reikalu 
ministerial nutarė nuo gegužes 1 d. posėdžiauti du kartu 
i diena. Molotovas tam pasipriešino, pabrėždamas, kad 
gegužes pirmoji esanti tautine Sovietu Sąjungos švente.

— O as esu pasiruoses dirbti, — atsake Bevin. — 
Tamstai siūlyčiau šiuo atveju pasekti anglu profesiniu 
sajungu pavyzdžiu ir uz tos dienos darba pareikalauti 
sau trigubo atlyginimo.

News Chronicle.
*

Gegužes 1 Berlyne buvo švenčiama abieju partijų 
sujungimo -ženkle. Demonstracijoms sumobilizuota 3000 
metru raudonos medžiagos vėliavoms, 100 aukštu stiebu 
vėliavoms,. 500,000 raudonu gvazdikėliu (geliu žiedu), 
400 000 skardiniu plakatu su užrašais „broliai, rankas 
vienybei“, specialus alaus ir gėrimu kontingentai ir 
100.000 rukytu dešreliu (po 50 gramu).

Gegužes 1 manifestacijų metu Berlyne demonstran
tams buvo duodamos pasukos — ir dar veltui!

*.
LENKAI. MUS SUPRANTA.

•„Draugas“ tarp kttko buvo pl'aTe'
girdėti daugiau neprielankius baisus ir veiksmus, uz 
tai savotiškai skamba buv. lenku vyriausybes min. 
Stanislovo Sopicki naujas tonas jo išleistoje bro
šiūroje rašoma: „Lietuviu tauta daugumoje kata
likiška, priklauso prie lotyniškos vakaru kultūros 
zonos, ir didžiuojasi ta pažanga, kuria ji padare per 
20 nepriklausomybes metu. Ta gerai gyvenančiu 
ūkininku tauta priešinga buvo komunizmui. Is kitos 
puses, nereikia manyti, kad lietuviai pageidavo vo
kiečiu prieš Didz. Britanija. Ko lietuviai tikrai no
rėjo tai savo nepriklausomybes“.

♦

NAUJOS DEIMANTU KASYKLOS.
Vakaru Brazilijoje, Sao Paulo -apylinkėje, Pa- 

ranabos intake atrasta iki šiol didžiausia Brazilijej 
deimantu kasykla. Ten rasta per 2 savaites is viso 
apie 1/2 mil. doleriu vertes deimantu.

Rungtynes pravedė: Sprogis ir Freimanis.
Antrose sekmadienio rungtynėse Greveno latviai 

lengvai laimėjo pries lenkus 54—22 (26—6) Visu dėmėsi 
atkreipė tikrai audringos pirmadienio finalines krepšinio 
rungtynes Greveno latviai-lietuviai. Šiose rungtynėse daly
vavo ne tik žaidėjai, bet tam tikra prasme — teisėjas 
Ozolinsiir didesne ziurovu dalis. Nesuprantama ir skaudu, 
kad sportiniu žaidynių žiūrovas gaH kolioti saviesiems 
plojanti savo kaimyną, nušvilpti žaidėja gražiai padariusi 
taska savo ekipai, arba sakinėti is džiaugsmo ir ploti, 
kai. kuris zaidzianciuju nelaimingai sugriuva ir susižeidžia. 
Nenoromis prisimename panašius įvykius Rygoje ar 
Liepojoje. Pačios rungtynes buvo labai kietos ir tarpais 
žiaurios. Latviai, po dvieju pralaimėjimu, išėjo aikštėn 
pasiryžę visam kam. Gyvais deriniais, atkaklumu ir bru
talumu jie to laimėjimo ir pasiekė, — rungtynes baigėsi 
25—14 (11—10) latviu naudai, tuo pačiu ekipai suteik
damos turnyro nugalėtojo garbe. Žaidė: latviu — Frei
manis 13. Sprogis 4, Bagdanoys 4, Pupedis 3, Olins 1, 
Vitols, musu: Pužauskas 11, Laurinaitis 2, Mackevičius 1, 
Sietnikas, Rentelis Nagys. Teisejavo Ozolins ir Vyte.

Redakt.: V. Kalakauskas. Leid. Lietuviu Komitetas. 
Greven (Westfalen).

D ruck: Verlagsanstalt Heinr. & J. Lechte, 
Emsdetten (Westf.)
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