
f ’
g. i'

- £• s"# .S mMk»-ž ■S * % S S 9 S’^»• . 'raSBADSMO l“«C / i I %k £į %. i?r’?'
;j $ ž? "H :: ■■""'< Antradienis

LIETUVIU j .? £ V.k X:,..... .: :-:-J /. 'i 1945.x.30.
I ■ " ATLLE3" SUSITŪPS "SU TRUI^IANU'..............................

Oficialiai pranešame, kad Atllee greiti! laiku v*’rs į Ameriką kur tu
rės pasitcrinus su Trumann. Svarbiausia rasi-arimų tema būsianti ato
minės energijos panaudojimas. Taip pat bus paliesti žydų ©migracijos 
ir iširusios Londono konferencijos klausimai.

STALINAS ATSAKYSIĄS TRUT-IANUI. riaąkvcje Jaučiamas didelis susidomė
jimas Trumanc kalba,'Maskvos dienraščiai Ją persispausdino'ištisai.Ber
lynas, atpasakodamas Trumano kal¥ą, iškėlė tik tas vietas, kui*lVa«ekal- 
¥ama apie bendradarbiavimą taip sąjungininkų, bet nutylėję- Amerikos pa
siryžimą apsaugoti taika ginklu, jei. btįtų reikalo. Taip pat niek© nepa
sakė ir apie kai kuriuos Amerikos užsienių politikos principus. Mano
ma, .kad Stalines ir šių metų lapkričio 7 diena, kaip įprasta, pasakys 
didelę kal¥ą ’’spalių revoliucijos" sukakties proga, ir* kad šioje kal
boje bus padaryta svarbiu pareiškimų tarptautinės politikos klausimais. 
Tuo būdu kalba būtu lyg ir atsakymas į spalių 28 pasakytą reikšmingą 
prezidento Trumano kal¥ą.

ŠVEDIJA ATSISAKO NEUTRALUMO. Švedija pareiškė norą įstoti į Jungti
nių Tautų Organizaciją ir sav© pasiryžimą įvykdyti jai, kaip organize- • • 
oijos nariui, dedamas prievoles, atsisakydama tuo būdu nuo tradicini© 
neutralumo. Panašiai ir Olandija laiko-neutralumą ne¥e suderina mu su 
dabartine tarptautine būkle.

ATGAIVINTA VOKIEČIU KARO VADOVYBĖ. Vokietijoje sudaryta vokiečių ka
ro vadovybės grupė I'ord, Ji rūpinsis 100.000 vokiečių karių demobili
zacija ir 10.000 gulinčių ligoninėse. Grupės vadu paskirtas gen.Kramer, 

•buvęs gen,Rommelio pavaduotojas Afrikoje. Gen.Kramer dalyvavo atentato 
prieš. Hitlerį parnešime. Vadovybė turės 40 karininkų.

SUIMTAS UIESBAD’ENO KOMUNISTU VADAS. Bus teisiamas Wlesbadeno kįomU-• • • 
nistų vadas Hartmann už neteisėtą laikymą sąjungininkų turto, kuris bu- 
va įsigytas spekuliacijos keliu ir .už neoenzuruotn politiniu raštų pla
tinimą . v '

ANGĮ, IJ 0'S, APS ANGOS REIKALU. Londonas. Anglijos Žemuosiuose Rūmuose 
darbiečloi smarkiai puolė Cburchillį. Jis savo kalboje reikalai®, kad 
būtų nustatytas taikos neto kariuomenės skaičius ir demobilizuojami ka
riai visi lygiai: nežiūrint, ar Jie tarnauja pačioje Anglijoje ar to
limesnėse Imperijos vietwse. Darbiečiai reikalauja, kad Anglija, laikytų 
stiprias karines pajėgas. Numatoma, kad Anglijos ginybai pagrindinė ka- • 

Tluomenės rūšis bus aviacija / iki šiol buvo karo -laivynas /.
RINKIMAI DANIJOJE. Danijoje šiandieną įvyksta rinkimai. Laukiama 

smarkių varžybų tarp komunistų ir socialistų.
ANGLIJOS BANKAI SUVALSTYBINTI. Anglijos parlamentas balsų dauguma 

priėmė bankų suvalstybinimo -įstatymą.
KATALIKU VYSKUPO PROTESTAS. Katalikų vyskupas Berlyne grafas Frei- 

singas įteikė protestą Brandenburg© srities vyriausybei dėl tikybos dės- • 
tymo panaikinimo mokyklose.

RUSAI VENGIA TARPT.BENDRADARBIAVIMO. Rusijos delegacija atsisakė pa
sirašyti tarpt.maitinimo ir žemės ūki© organizacijos statutą, pareikš
dama, kad Rusija dalyvausianti tolimesniuose darbuose tik stebėtojo 
teisėmis. Taip pat ir tarpt, darbe biure Rusija dalyvausianti tik ste
bėtojo teisėmis. ;

JAV RŪPINASI AVIACIJA. JAV sekretorius pareiškė, kad JAV turėtų ga- 
.mintPmetus 3_M)00 kovos lėktuvu, kad šioje srityje būtų progresuojama.

■ - Hašir-.gtone buvo atmesta Amerikos karinės v? Idžios pasiūlymas pa
didinti mals t® normas vokiečiams iiuo 1.509 kolorijų iki 2.000 kol.

FLORIDOS VYSKUPAS JUGOSLAVIJOJE. Popiežius Pijus XII paskyrė Flori
dos vyskupą J.P.Hurley apaštališkuoju nuncijum Belgrade, kur^ši vakuo
janti diplomatinė, vieta buvo laisva nuo 1941 metų, kai vokiečiai pa - 
leido diplomatinį korpusą. Vyskuoas Hurley buv© Vatikano diplomatinėj 

’ misijoj 1928-Jl m. Indijoje, o nuo 1951 ligi 1934 Japonijoje.
& : ‘ \
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TRUKINO PATARĖJAS APIE RUSUS. 1945, Nl*.5
Generolas Harry Vanghan, prezidento T r urna no karinis p- 

Žo iš Europos i JAV. Štai ištrauka iš jo įspūdžių: " Rus* 
veržli asmenybė, be jokių varžtų. Jis žino, ko jis nori ir to siekia... 
Tarp Potsdammo ir Berlyno i ar yra keletas sveikų, labai jaukių namų. 
Rusai davė Šeimininkams įsakymą per vieną valandą išsikraustyti. Viena 
sena ponia buvo taip prisirišusi prie savo namo, kad. ji atsisakė tai 
padaryti! Rusai davė jai gal.im’rbę pasilikti. Dabar ji guli darže’po gė
lėmis..."

VALGIU KONGRESAS. Liže įvyko Belgijos valonų /prancūziškai kalban
čių belgu/ kongresas, kuriame 486 atstovai pasisakė už prisijungimą 
.prie ŲF^ąneūzijos,' 1.54 už visišką nepriklausomybę ir 591 už administra
cinę' ' autonomyą federacijoje su flamarięis. Galutinai sutarta reikalati- 

■ ti aut,onomijoš Belgijos federalinė ja valstybėje. Dabartinėje'Belgijo-*
• je <yra-'-4,2 mil. flamaniškai kalbančių, 2,9 mil. kalbančiu prancūziškai 

/valonu/ ir 1,2 mil. mišrių.
ATSTATYTAS UTENOS RUSU BALINIŲ KOMENDANTAS. Niena. Buvęs ,/HeĖoS ru

sų dalinių komendantas ir sovietu, atstovas Keturių komendantūroje Bla- 
■gadatov atstatytas ir pakeistas gen. Lebenkc. Kalbama, kad Blagadatov 
pašalintas dėl‘nesugebėjimo išlaikyti discipliną vietiniuose raudono
sios armijos d-liniuose. Iš Vienos pranešama, kad ten įvyksta skaitlin
gi plėšimai ir žmogžudystės.

• f BERLYNAS. Teisiamieji Nuernberge kafo'įiųsikaltėliai dėl teismo spren
dimo negalės- apeliuoki. »

PRANCŪZIJOJE per šį karą žuvo virš milijono žmogių. Gyventojų skai
čius dabartinėje Prancūzijoje sieki.? 40 mil., /->?-ie.Š karą buvo“ 41,5 nil/.

TARIASI PRANCŪZIJOS PARTIJOS. Paryžiuje susirinko pasitarti trijų ■ 
didžiųjų partijų atstovai. Manoma, ka^ jiems pavyks susitarti dėl tau
tinės gynimosi tarybos principų, kurie numato reikalingumą serų santy
kių su Anglija, Amerika bei Rusija, ir saugumo blokę sudax*ymo. Tos pa
čios tarybos ūkinė komisija pasisakė už sunkiosios pramonės nusavini
mą ir franko nuvertinimą.

TJNRRA ŠELPS Iii JAPONIJĄ. Tokio. Japonijos labdaros ministeris Ashį- 
da pranešė', jog Japonija, kreipsis į UNRRA su prašymu pagelbėti Japoni
jos* muitinimui lapkričio ir gruodžio mėnesiais.

MOKSLO NAUJIENOS.- . ų
JAV-'Kalifornijos technologijos institutes pagamino dičįžiausį pasau

lyje teleskopą. Jos stiklas yra 500 cm. diametre ‘ir sveria 20 tonų.Me
talinės precizinės teleskopo dalys sveria 500 tonu. Stiklo pagaminimas 
yra didelis technikos laimėjimas, nes jeigu jame būtų atsiradusi nors 
triena oro pūslytė aguonos grūdelio didumo, j i.s būtų buvęs netinkamas. 
Stiklo šlifavimas truko > metus, o jo ataušinimas 1,5 metų. Teleskopo 
įmontavimo darbai būva dėl karo niitraukti, Dabar jie vėl tęsiami ii1 
bus baigti ne vėliau kaip nėr dvejus metus. Ligi šiol didžiausias pa
saulio teleskopas yra ant Vilsono kalno. Juo matomi dangaus kūnai,esan
tieji už 500.000 'šviesmečių /viena šviesos sekundė - 300.000 km./ 0 
naujuoju aparatu bus matoma už 1 milijards šviesmečių tolumoje. Jo pa
didinamasis galingumas toks didelis, kad per !į būtų, galima matyti žir
nį esantį už 100 km. Naujasis teleskopas bus įmontuotas ant Polomar kal
no, už 66 mylių, nuo San-Diego ir. už 90 mylių nuo Vilsono kalno obser
vatorijos. Abiejų observatorijų barbąs bus suderintas ir vadovaujamas 
vieno direktoriaus. A.B.

MEDŽIAGA IŠ ATOMINĖS ENERGIJOS, £š energijos jau galima padaryti me
džiaga, apgręžiant.atominės bombos procesą. Fantastiška mašina, kuri 
atlieka tą darbą, vadinasi "Betatron" Ji buvo išrasta jau prieš dvejus 
metus, bet karo metų cenzūra sulaikė to vieno iš didžiausių mokslinių 
išvedimų paskelbimą. Mašina sveria J00 tonų. Ji sutėikią elektronams 
beveik' šviesos greitį ir nepaprastai nedidina jų svorį. Ji tokia pavo
jinga, kad turi būti laikoma atskirtame pastate su trijų pėdų stęrumo 
sienomis. a ,

PRANEŠIMAS*H0TERINSr S,n» lapkričio mėų.,15 dieną 16 vai. vaikų dar
želyje kviečiamas moterų susirinkimas .■ Susirinkime bus aptariami vaikų 
virtuvėlės steigimo ir kt. reikalai. Moterys prašomos dalyvauti.
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