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Estu Nepriklausomybes Švente
Uzyakar iškilmingai buvo atšvęsta estu Nepriklausomybes švente 
Memmingeno-Airport Stovykloje. I iškilminga akta, o taip pat ir, 
koncertą atsilankė Memmingeno srities Karo Komendantas pulk. 
Itn. Wagneris, Itn. Parė ir daug kitu Amerikos karininku. Iskil- 
mesestain pat dalyvavo Vietines UNRHOS tarnautojai su sto
vyklos Direktore p. Churchill priešakyje ir lietuviu, latviu ir emi
grantu tautiniu vadovybių atstovai.

Sveikinimo kalboje Karo Komendantas p. Wagneris tarp kit ko 
[iazymejo, kad estu tautine grupe ir apskritai baltieciai yra 
vieni is drausmingiausiu ir pareiškė vilti, kad netrukus musu 
padėtis pagerės.

įvairios žinios
Vasario ag d.

New Yorkas. Niurnberge yra ne tiek svarbus nuteisimas 
suimtuju, kiek yra svarbu surinkti medžiaga. Is surinktos 
medžiagos aiškėja, kad vieni naciai visko nebutu galeje atlikti, 
jeigu nebutu prisidėjusi tauta. "

Londonas. Ciankaisekas pareiškė, kad vyriausybe nusistačiusi 
ištaikyti integralumą ir išsaugoti sienas. Reikalauja vien tik 
Jaltos Konferencijos nutarimu įvykdymo.

Varšuva. Niurnberge šiandien Ribbentropo gynėjas pateikė 
ilga sąrašą kviečiamųjų liudininku. Tarp ju ir Churchilli. 
Teismas pareiškė, kad gales iskvieesti Churchilli, jei tam bus 
pateiktas rimtas pagrindas.

Varšuva. Tap Hamburgo ir Hutsafeno nuskendo žveju laivas 
su 100 dsmenu.

Paryžius. Profsąjungos priėmė nutarimą, reikalaujanti 
vyriausybe nutraukti santykius su gen. Franco.

Londonas. Vakar Cunkinge pasirasytas susitarimas su ko- 
mūnistais perorganizavimui kariuomenių. Pasitarime dalyvavo 
JAV ambasadorius gen. Marshall. Ir vakar Kinijoj vyko 
demonstracijos.

Kaip is Romos pranešama, Popiežiaus pasisakymas pries 
priverstina repatrijaicija iššaukė kaip Anglijoje, taip JAV 
diskusijas. Is spaudos komentaru paaiškėjo, kad pagal Jaltos 
susitarimą visi turi būti repatrijuoti i savo kraštus. Anglai 
tvirtina, kad tai liečia tik tuos, kurie 1939 m. buvo SSSR

- piliečiai.
Londone oficialiai paskelbta, kad nebebus vykdoma 

priverstina repatrijacija i Rytu kraštus.

Kardinolas Spelman pasakė, kad yra tuscios kalbos apie 
žmogaus laisve, jei nėra leidžiama laisvas tikėjimas.

Radijo Hilversum pranese, kad i Olandija atvyko lenku 
repatrijacine komisija repatrijavimui visu lenku, kurie pareikš 
norą vykti i Lenkija.

Maskva. Belgijoje katalikai laimėjo 344, socialistai 231, 
komunistai 58, liberalai 53 ir kiti 10 vietų.

Pries tai turėjo: katalikai 227, socialistai 221, komunistai 28, 
liberalai 88, kiti blokai 10 vietų.

Londonas. Kinijoje 6 provincijose vyksta demonstracijos 
pries Sovietu Sąjungą. Šanchajuje keli tūkstančiai demonstrantu 
praėjo pro Sovietu S-gos pasiuntinybes namus, pareiksdami 
projesta del raud armijos buvimo.

Londonas. Is Maskvos pranešama, kad generalisimus Sta
linas yra paskirtas vyriausiuoju kariuomenes Vadu.

Is Bombėjaus pranešama, kad padėtis kol kas rami. Per 
sukilimą 270 užmušta ir 1700 sužeista. Sunaikinta 53 sandeliai 
javu ir 300 mechaniniu susisiekimo priemonių. Jurininkai yra 
pareiškė, kad jie sutinka grizti prie darbo, jei uz buvusi 
sukilimą nebus baudžiami.

Is Prancūzijos pranešama, kad prie Pirineju kalnu siena 
tarp Ispanijos ir Prancūzijos uždaryta. Komunistai ir socialistai 
kviečia visus bendron kovon pries Franco rėžimą.

Vasario z6 d.
New-Yorkas. Prezidentas Trumanas priėmė žydu delegacija, 

kuriai be kit ko paminėjo žuvusius 5.700.000 žydu Europoje. 
Pagal Niurnberge vedama procesą kaltininkai bus tinkamai 
nubausti.

Prancūzijos ministefis Leonas Bliumas išvyksta i Vasingtona.
Žydu Kongrese, kuris ivyko JAV, kalbėjo p. Bernard Baruch, 

kuris apibudinės žydu padėti Europoje ir ju kančias, paminėjo 
.ir isvietintuosius, kurie i savo krasta nenori grizti, del to, kad 
ten viešpatauja jiems svetima dvasia.

I Čekoslovakijos protestą kuriame buvo kalbama, kad JAV 
keli karininkai su kariais, atvykę i Čekoslovakija, iskase kaz 
kokius slaptus dokumentus, nepranešė Čekoslovakijos vyriaus
ybei, atsakoma: ‘‘gal ir negerai pasielgta neatsiklausus Čeko
slovakijos vyriausybes, bet tie dokumentai, jai pageidaujant, 
bus gražinti:-Be to, sakoma, kad slaptu dokumentu vieta buvusi 
smarkiai užminuota ir jeigu amerikiečiu kariai nebutu pasaline 
uzminavima, tai įvykus sprogimui, butu nukenteje daug apy
linkes gyventoju. Tai įvykdyti galėjo bet kas, norėdamas 
slaptuosius dokumentus sunaikinti.

Londonas. Is Lisabonos korespondentas praneša, kad 
Ispanijoje areštuota grupe žmonių uz slapta veikimą.

Anglijoje Darbo Partija padare nutarimą kreiptis i vyriausybe 
del santykiu nutraukimo su Ispanijos Franco vyriausybe.

Is Maskvos pranešama (Londono radijo zin. Red.), kad 
Sovietu Gruzijos komunistu partija padare nutarimą del 
gražinimo is Turkijos jai priklausančiu teritorijų. Istambule tas 
dalykas šukele reakcija. Vyriausybes sluoksniuose buvo 
pasakyta: “Tjurkija niekuomet neuzsiims įvairiomis kombina
cijomis. Tačiau jeigu jai grės smurtas ir jėga, tai1 ji atsakys 
tuo pačiu ir savo teritorijų neužleis.“
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Radaro vaidmuo siu dienu gyvenime
(S. D. Rachtliff CORONET Nr. 110, 1945.)Salia atomines bombos radarus buvo šio karo metu (iidzi- ausiu moksliniu pastangų vaisius. Radaro pramone išaugo karo metu ir šiandien mums kyla klausimas, kur mes ji pritaikinsim taikos sąlygomis.Karo sąlygose isauges, jis, be abejo, turės nemažiau reikšmes ir musu normaliam gyvenime. Radaru aprūpintas laivas gali pilnu greičiu plaukti per ruka be jokio pavojaus ir įplaukti i tirsciausiu ruku padengta uosta. O tai yra be galo svarbu, nes kiekviena sugaišta diena, belaukiant geresniu oro sąlygų išlaukti uostan, vidutinio dydžio kroviniu laivui sudaro apie 3000 doleriu nuostoliu, o Queen Mary tonažo laivui dešimtimis tukstanciu.Aviacijoje radaras padarys taip pat milžiniška perversmą: lėktuvai visiškai saugiai gales skristi bet kokiam ore. Meteorologijoje, nustatant ateinančiu dienu orą, radaras taip pat ines daugiau tikslumo. Jo pagelba daug geriau galima matuoti audros debesų aukšti, ju greiti ir krypti Radaro siunčiamos bangos gali būti, kaip ir sviesos spinduliai, nukreipiamos norima kryptim. įdomiausia yra tai, kad siunčiamos bangos, sutikę kliūti, nuo jos atšoka. Ta savybe ir yra svarbiausias šio naujo išradimo elementas.Iki radaro išradimo, lėktuvu sekime buvo naudojamos garso bangos. Tačiau žinome, kad garso greitis yra tik 300 metru i sekunde, tuo tarpu radaro siunčiamos bangos sklinda sviesos greiciu-186.000 myliu i sekunde. Tokiu budu pakanka 1/1000 sekundes, kad išleistas signalas pasiektu kliūti uz 93 myliu ir griztu atgal. Grįžtančioms bangoms priimti panaudota televizija. Grįžusi banga pereina per tam tikra aparatūra ir ant ekrano matomas kontūras tos kliūties, nuo kurios banga atšoko.Pirmieji bandymai su radaru pradėta daryti po 1930 metu. 1938 metais radaras įvestas prieslektuvinen tarnybon. Kuomet 1940 metais rudeni Vokietijos aviacija puolė Anglija, radaras buvo jau pilnai pritaikintas naudoti. Jo dėka, mazute britu aviacija, tesusidejusi vos is 800 kovos lėktuvu galėjo būti tinkamu laiku ir tinkamoj vietoj panaudota.1940 m. rugpiucio men. naciai neteko 957 lėktuvu. Tu pat metu rugsėjo 15 d. is 500 vokiečiu bombonešiu, puolusiu Anglija, buvo numušta 185. Nuo tos datos oro karas pries Anglija, galima sakyti, nuostojo savo reikšmes.Nemažiau gerus rezultatus davė ir radaro panaudojimas pries povandeninius laivus. 1942 m. naciu pov. laivai skandindavo iki 16.000 tonu alijantu laivu i diena. Pritaikius radara, lėktuvams galėjo būti nurodoma priešo povandeniniu laivu tiksli buvimo vieta. Nuo tada būdavo nuskandinama vidutiniškai 1 priešo povandeninis laivas i diena.USA šiandien radarui ištobulinti deda milziniskas pastangas. Ramiajam vandenyne, ‘karui prasidėjus, USA išėjo pilnai apsirūpinus radaro aparatūra, kas jai padėjo pasiekti fantastiniu pergaliu. Galime nustatyti, kaip pavyzdi, si fakta: vienas japonu laivas,- akimis nematomas, radaro ekrane buvo užfiksuotas. Radaras nurodė jo nuotoli, kursą ir greiti. Po dvieju salvių laivas is radaro ekrano pranyko. Jis buvo nuskandintas jo visai nematant.■ Pirmieji priešlėktuviniai pabūklai, aprūpinti radaru, buvo panaudoti Italijoje prie Ancio. Nakti, nematant taikinio, ugnis buvo leidžiama tik pagal radaro nurodymus. Kita ryta pajūryje ręsta daugybe sunaikintu vokiečiu bombonešiu.Šiandien radaro gamyba yra be galo išpiešta. Fabrikuose, kurie gamina radara, dirba tūkstančiai specialistu. Iki praėjusiu metu liepos menesio buvo pagaminta įvairiu priemonių uz 2.700.000.000. doleriu. Ka gi mes darysime su šia milžiniška pramone ir tūkstančiais joje dirbančiu darbininku?Pirmiausia, radaras bus pritaikintas komercinei laivininkystei. Rūke, ant radaro ekrano, laivo kapitonas puikiausiai mato visas laivo kelyje esančias kliūtis. Bandymui panaudotas laivas ir didžiausiam rūke įplaukdavo i laivais sausakimsai prigrūsta New-Jorko uosta. Apie tris savaites per metus, rūkas suparaliziuoja New-Jorko uosta. Tai sudaro milziniskus, milijoninius nuostolius laivu savininkams. Tik viena dieha, pavyzdžiui, prie New-Jorko uosto buvo sustoję ir lauke geresnio oro 575 laivai. Radaras pasalins bloga ora is New-Jorko uosto.

Aviacijo, kaip minėta, radaras taip pat inesa daug daugiau preciziškumo. Aukštis šiandien matuojamas oro slėgimo pagelba — pagal juros lygi. Panaudojus radara, lakūnas žinos kiekvienu momentu, kokiam faktiškam atstume nuo žemes jis randasi. Radaras, panaudotas jau karo metu, bombonešiu pilotams ant ekrano rode visa tai, ka jie praskrisdavo: upes, miestus, kalnus. Palygindami radaro parodymus su žemėlapiais, jie kiekvienu metu žinojo tikslia savo buvimo vieta.Lėktuvai, kuriuose automatiniai pilotai galėjo būti naudojami tik skridimo metu, radaro dėka gales tūpti ir kilti visiškai be žmonių įgulos.Radaro pagelba, taip pat, tik su keliu metru paklaida ir greit galima matuoti ir didesnius atstumus. Tai svarbu matuojant nepereinamus plotus.Šiuo metu dar sunku apspręsti ta vaidmenį, kuri suvaidins radaras musu gyvenime.Praėjusio didžiojo karo metu apie radio galvota tik kaip apie bevieli telefoną. Tačiau, laikui bėgant, radio buvo pritaikintas daug platesniu mastu. Šiandien radaras pritaikintas nustatinėti kliūtims. Netenka abejoti, kad laikui bėgant ir jo pritaikymo sritis ir jam statomi uždaviniai žymiai issiples.
Bevinas siūlo Raudoniesiems ilgesni taikos pakta
Londonas, vasrio 22 (AP) Uzs. Reik. min. Ernestas Bevinas pareiškė vakar Atstovu Rūmuose, kad jis yra padaręs pasiulyma išpiešti Britanijos 20 metu draugiškumo pakta su Rusija iki 50 metu. Jis sakėsi pareiškęs uzs. reik, komisarui V. M. Molotovui gruodžio men. Trijų Didz. uzs. reik. min. Konferencijoje Maskvoje, kad “mes turime draugingumo sutarti ir norime būti draugingi. Jeigu jus norite ja pakeisti is 20 i 50 metu, as patarsiu savo vyriausybei tai padaryti.“Ats. Rūmuose Bevinas pareiškė: /“as nerandu nieko geresnio, kaip šitai tam, kad pasalinti rusu įtarinėjimams.“ Be to, jis pridūrė, kad sutartis gali būti pagerinta, padarant ja įsakmesne ir pakeisti taip, kad ji butu patikima.

Santykiai su Rusija pirmoj vietojNors jis padare apžvalga visos britu uzs. politikos, tačiau pirmon vieton state anglu - rusu santykius, del kuriu beveik kiekvienas kalbėtojas dvieju dienu uzs. reik, debatuose pasisakė.Patvirtindamas savo norą “išlaikyti draugiškus santykius su Sov. S-ga visiems laikams“, jis pareiškė: “buvo pasakyta, kad mes einame prie karo su Rusija, tačiau as negaliu įsivaizduoti kokios nors priežasties, del kurios Britanija ir So. S-ga gali kariauti. As negaliu iziureti del ko mes turėtume kovoti.“Bevinas prase Rusija “parodyti toki pat abipusi pasikeitimą nuomonėmis ir svarstymais, koks yra parodytas tarp musu ir Amerikos Valstybes Departamento“.
Kreipėsi i StalinaOvacijų lydimas, jis pareiškė, kad nesąs pasiruoses paaukoti Britu Imperijos ir kad jis kreipėsi i premjera Josifą Stalina, prašydamas bandyti imtis priemonių, kad diplomatine masina suktus! lygiai sprendžiant visus gyvenamojo laiko sunkumus.Liesdamas Jungt. Tautu darba, Bevinas pareiškė: “as manau, mes pasalinome baime“ ir pridūrė, kad nežiūrint jo disputo argumentu pries Visinski “musu draugyste buvo lygiai artima, ar net artimesne, po to kai jis išvyko, negu pries jo atvykimą“.Bevinas sutiko su tuo, kad Rūro kraštas turi būti pavestas tarpt, kontrolei. (Star & Stripes Nr. 53, 1946. II. 23)
Redakcijos Žodis

Redakcija prašo visus skaitytojus bendradarbiauti musu 
lakrastyje. Stovyklos gyventojai prašomi teikti žinių is stovyklos 
gyvenimo ir kelti minčių bei sumanymu, kylančiu is musu 
gyvenimo. Prašoma teikti, jei kas turi, užsienio laikraščiu bei žurnalu. Redakcija bus labai dėkinga.
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