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RUSAL TURĮ aTOLilUę BOMBĄ
Lordordery /Šiaurinė Airija'. Dr. Raphael .0* .*rmnttce, Lomofehie 

antropologijos ir biologijos tyriau oor.tr.-, cirektoriss, užvakar pareis- 
k6į kad Raiši,ja pagamino atominę bombą, prieš kurių anglo-amotfikicoiu bom
ba 'yra pasenęs dalykas* Armatt oo yra ._3 metų britų fizikas, kilęs, is 
Vakaru Afrikos. Tyii'tinimą apie rusų atominę bombų jis padąrė vieno in
terview matu, bet atsisakė paskelbti, iŠ kur jis tas ir.formaoijas gavo. ‘ 
Jis tik pareiškė, kad kai kurie Lomeshie moksli-.inkų, štabo nariai yra 
ir r tisų mokslinių draugijų nariai. Anot jo, rusų mokslininkai jaunis— 
banco tai, ką- jis pavadino rusi; atomine .bomba. Ji esanti teniso sviedi
nuko didumo ir jos veikimo galia apimanti 6 5 km. plotų norozintaliai ir 
10 km. vertikaliai. Ji sukelianti kelių milijonui oentigradų laipsnių tem
peratūrą.' Ji galinti būti gaminama masiniu- mastu. Bomba buvusi pagaminta 
SU vokiečių moteliuinkų, rusų paimtų į nelaisvę, pagalba - Voller7Hortz. 
kemattoe dar nežinąs,'kur atominė bomba pirmą sykį, buvo išbandyta. Sovie
tų ginybos taryba tuoj po anglų-amerikiečių atominės bombos pasirodymo 
įsakiusi rusų mokslininkų grupei nedelsiant pradėti atominius tyrimus. 
Tyrimams vadovavę žymiausi rusu mokslininkai - Joffo, Simonov, kanioa, 
Želdovio, Vilanov, Kapioa anksčiau mokėsi Kombridžo universitete.. Gruo
džio 1b d . jie paskelbę, jog tyrimai pavyko. Anot Armattoe, rusai, atomi
nės energijos srity yra pasiekę didelių laimėjimų: ” Destruktyvu®, a arg- 
lo-amor iki ecitį bomb o s. charakteris priklauso nuo n’Btatyto kiekio urani
ja® . Rusų bomba išvysta s^vo ... jėgą verpstės ir kampinio judėjimo pa
galba. Dėl to ji.yra’lengvai pritaikoma mašinoms". / Str.and Stripes/

ABEJOJIMAI DĖL RUSŲ aTOMINĖS BOMBOS BUVIMO
LONDONAS. Paruošiamuose UNO delegatu pasitarimuose, vakar vyravo pra

nešimai apie rus j atominę bombą, kuri užtemdanti anglo-amer ikioc'ių mode
li ir pas i'odę nuomonių skirtumai tarp JAV delegatų apie kontrolės pla
nus. Gėn. mjr. Leslie Groves, nuris vadovavo amerikiečių atominės bombos 
išvystymai, pareiškė, "Tarptautinei’ Žinių Tarnybai” ū'acungtone, jog 
pranešimas iš Londono’ ap.io sovietų atominę oombą neturi jokio realaus 

'pagrindo". Laukiama, jog Byrnes, kuris vakar atvyko į Loiidoną, isrys- 
kins JaV delegacijos poziciją. Londono rytiniai laikraščiai paskelbė, 
jog JAV panaudosiančios savo Saugumo Tarybos veto teisę, jeigu tai .būsią 
reikalinga apsaugoti jų ■ intsresai.fi siūlomos* atominės kontrolės komisijos 
sudaryme. į stars and otripes'.

BALKANUOSE . •
'■ LOĘDONaS. Vakar posėdžiavo papildyta Rumunijos vyriausybė. Mini storis 
pirm, paskelbė, kad artimiausiu laiku Rumunijoje bus pravesti visai eti
niai rinkimai, kuriuose galės dalyvauti visos^ opozicines parti jos.

Trumanas pareiškė, kad’ JAV galutinai pripažins. Rumunijos, Bulgarijos 
’ir' Jugoslavijos vyriausybės tik po visuotinų rinkimų.. • •

UNO GENERALINIS .SUSIRINKIMaS prasideda ryto j. Pas karalių įvyks pie
tus, kurių motu prie karaliaus sėdės Kolumbijos atstovas Dr. Zulota 
Angel ir taigų užsienio reikalų ministeris Spaak. Generalinis susirin
kimas prasidės 17 val.7pirmininkaųjant Dr. angel. Anglų laikraščiai pra
neša, kad Bovina's aktyviai dalyvaus pasitarimuose. Jis kalbėsiąs ir apie 
nervų karo problemą. Esą UNO pareiga susirūpinti ir tos rūšies karo pa
dalinimų. . .

DP REIKALAIS. Stuttgart as. Gon. Lucius Clay, JaV karinio gubernato* 
riaps Vokietijoje pavaduotojas, kalbėdamas vokiečiiį valstybių tarybos 
metiniame susirinkime,' atmetė pasiūlymą sulyginti DP maisto normas gų ■ 
vokiečių normomis. Be to7jis pareiškė, jog vokiečių policija gali..Į DP 
stovyklas įeiti tik amerikiečių karinės policijos lydima,
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MIŠKŲ [KO TECHNIKŲ PJESEI ...
- 1946 m. gausio.15 d. Hanau, lietuvių stovykloje atidaromi Miškų Ūkio 

TechniKų kursai. į kursus priimami LT Bendruomenės nariai - vyrai r.e jau
nesni 20 motų amžiaus ir baigę nemažiau 4 gimnazijos klases. Kursai tę
sis 6 mėnesius. Paskaitos numatomos kasdien po g vai. dorintieji lanky
ti minimus kursus, prašomi paduoti prašymus kursų vedėjo vardu / 6,-blok. 
18 kamb., Pr. Tumesni/. Čia pat-galima smulkiau pasiinformuoti žodžiu. 
Hanau LT Bendruomenės komitetu sutikimu, atvykstantiems iš .kitų st ovyklų 
kursantams bus sudarytos sąlygos apsigyventi Hanau stovykloje. - •

, Vlšsoa MMM&ntir; ' Kii^sų VeSė'as ,
- Sausio 11 d. 2'0 vai. klubo patalpose šaukiamas visuotinas narių su

sirinkimas. . bariams dalyvavimas, būtinas . LSK ” Lituanioa”
-Motinos, nesumokėjusips’uk vaikų darželio tvarkymą antrą mėnesį, 

prašomos skubiai sumokėti ”J”. r.I a. 3 kamb.
- Prof. J. Elisono laidotuvių komitetas prašomas'ryto j 18 vai. skautų 

būkle susirinkti likvidaciniam posėdžiui..
' ĮVAIRIOS IR POLITINĖS ŽIBIOS
‘DEL’"PABALTIJO V-JtiSTŽilŲ SIEKŲ. Londonas. Vienu sovietų potvarkiu apie 

rinkimų sritis oficialiai nustatytos trijų Pabaltijo valstybių - Lietu
vos, Latvijos ir Estijos - sienos. Ar JAV ir D. Britanija šią naują Pa-, 
b.ąltijo valstybių padėtį pripažins, oar nėra tikra. / ”N.Zn/»

- Berno spauda praneša, kad Lietuvoje- pasipriešinimas komunizmui, auga. 
Ryšium su'tuo'į Lietuvą pasiųsta sustiprinimas. /”K.T”/.

LONDONAS. Anglų zonos sočiaid omokratai Hanoveryje nusprendė negi jungti 
.su komunistų partija. ' • iv

LONDONAS.' Britų sektorius Berlyno uždarytas;visiems pabėgėliams, iš
skyrus tikruosius. UP. Tai padaryta ryšium su magišku-žydų bėgimu i® Len
kijos. . . ' ' . _ ■

•VARŠUVA..-Moravski pareiškė, kad- žydų ’’oliaotiški ir.nelegalus ’’.bandy
mai. išbėg'ti iŠ -Lenkijos duoda blogus rezultatus. Lenkijoje pasilikę dar 
80.00,0 žydų/' prieš karą buvo 3.500.000/.

' ROMA. BtipulkoWki, lenkų- tautinės d omokratų parti jos vadas, vienas; 
iš’15 lenkų pogrindžio vadų, kurio buvo teisiami .Maskvoje, atbėgo į Ro- 

,-mą.: Jis nušvietė teisybę apie praeitų metų gegužės mėn. įvykius. Husai 
pakvietė lenkų pogrindžio vadus į Maskvą aptarimui susisiekimo ir len
ku pogrindžio dalyvių tapatybės įrodymo. Jie, kaip maršalo Žukovo sve
čiai, nuskrido į Maskvą, Ten jie tuojau buvo nuvežti į garsųjį Linolau
kos, ’kalėjimą. ” Mes buvome ten laikomi 2,5 mėli. Kiekvienas-buvom tardo
mi" 220 kartų, nuo 3 iki 9 valandų. Mus kaltino sabotažu ir oenaradar- 
biavimu su vokiečiais, Tąi buvo Liaunus melas-m-cs visi buvome kalinami 
vokiečių koncentracijos stovyklose ir praraaome savo seimas”.,/Str .a .3/•

CHICAGA. Katalikų-kunigas A.W”oislO, dabar atvykęs is Lenkijos, pra
lieta, jog Lenkijoje uždrausta minėti popiežiaus vardą is sakyklos ir . 
laikraščiuose. Bažnyčiose negalima laisvai kalbėti, Cenzūrą yra labai 
griežta, ypač katalikų laikraščiams. *

LOBIiOB-iS .' ■.-'inston 'Churohįllis - su žmona šiandieną išvyksta į Ameriką, 
kur lankysis, pas Trumarą.

VARŠUVA. Lenkijos vyriausybė paskelbė visos stambiosios pramonės^ sa
vai st yb in imą. Tas pats padaryta ir Jugoslavijoje.

FRANKFURTASVengri jos’ min. pirmininkas kreipėsi į sąjungininkus, 
prašydamas UNRRAos pagalbon badaujančiam -kraštui.

FRaBKFURTaS. Šiltoji oro srovė iš Atlanto per Pranaūziją eina ,į vi
durio Europą. ; .
' "”i".L. BALSAS” išeina kasdien, be Šventadienių. Redaguoja Redakcinė 

Kolegija. Leidžia ’’Giedra”. Permitted by DP Camp Direction /UBIRRA/.
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