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PILIETINIS KARAS KINIJOJE PLEČIASI.
"United Press” praneša, kad kiniečių, Centralinės vyriausybės prie

šakiniai daliniai buvo išlaipinti iš JAV transportinių laivų netoli 
Kinijos-Mandžiūrijos sienos ir jau turėjo susirėmimų su komunistais. 
Vyriausybės dalinių judėjimas Mandžiūrijos sienos link buvo laikinai 
sulėtintas, laukiant sustiprinimų. Amerikos jūrinio transporto trečio
ji flotilė su vyriausybės daliniais jau išvyko iš Chingwangto. 13 vy
riausybės armija išlaipinta netoli Tientsino. Komunistų 8 armija įsi
kasa išilgai Didžiosios Sienos. Jie giriasi supą Chinwantao uostą, iŠ 
kurio Amerikos laivynas transportuoja vyriausybės dalinius. Centvali
nė Žinių Agentūra Čungkinge pranešė, kad maršalas Vasilevsky,, sovietų 
armijos komendantas, sutinka su Čangkaišeko jėgų įžengimu. Neoficia
liai pranešama, kad raudonoji armija pradėsianti 3 d. lapkričio atsi
traukimą iš Mandžiūrijos.

APIE PADĖTĮ LENKIJOJE.-Varšuva. Lenkijos pilietiniam gyvenimui grę
šis didelis skilimas. Komunistinė Lenkijos Darbininkų Partija smarkiai 
puola Mikolaičiką ir jo Ūkininkų Partiją.. Darbininkų Partijos vadas 
Gomulka bijosi, kad būsimuose rinkimuose Mikolaičikas ves savo parti
ją nepriklausomai ir suardys "vieno sąramo"rinkimo planus. 0 Ūkininkų . 
Partija skaičiumi.yra žymiai gausesnė. Lenkijos teisingumo vicemin.Leo 
Chain vienoje kalboje pareiškė, jog "juokinga kalbėti apie Lenkiją, 
kaip apie sovietų 17 respubliką".

MASKVA ATSAKĖ. Londonas. Bevenas pranešė, kad jau yra gautas SSSR 
atsakymas dėl protesto notos, įteiktos dėl Vengrijos-Rusijos prekybos 
sutarties. Atsakyme užtikrinama, kad Britu, interesai dėl šių prekybos 
sutarčių nenukentės.

ITALIJA REPARACIJŲ NEMOKĖS. Italijos užsienių reik, ministeris pa
reiškė, kad Italija negali '‘-mokėti jokių reparacijų, nes ji pakanka
mai yra apmokėjusi savo žmonių aukomis ir prisidėjimu kovoje prieš Vo
kiečius. Po pirmojo didžiojo karo Italija pati yra atsisakiusi nuo re- - 
paracijų reikalavimo iš Austrijos.

IR UKRAINOJE NERAMU. Maskva. Nikiti Krušev, Ukrainos liaudies ko
misarų tarybos pirmininkas, pareiškė, jog vokiečiai užpakalyje savęs 
paliko agentus, kurie dabar veikia, norėdami atskirti Ukrainą nuo So
vietų Sąjungos. Tie agentai esą Ukrainos vokiškieji nacionalistai.

• WAŠINGT0NAS. Trumanas, Atllee ir Kanados min.pirm. M.King svarstys 
ne- tik atominės bombos, bet ir Balkanų vyriausybių, Dardanelų politi
kos, Palestinos ir kt. klausimus.

BERLYNASv Raudonosios armijos autoritetai paprašė amerikiečių ir 
britų pagalbos rusų dezertyrams gaudyti. Anot vieno JAV karinės val
džios karininko, dezertyravimas vyksta dėl blogo maisto.

- Gross Hesseno vyriausybę sudaro 5 krikšč. demokratai, 5 sočiai, 
demokratai, 3 komunistai, 1 liberal, demokratas ir 3 bepartyviai.

NEW-YORKAS. Lenkų užsienio reikalų ministeris Rzymowski pareiškė, 
kad Lenkija sutiko įsileisti 100.000 Lenkijos žydų, dabar esančių SSSR.

NEW-Y0RKAS. Pasaulinis žydų Kongresas įteikė Vatikanui 2 mil.lyrų 
auką už gynimą nuo fašizmo ir nacių režimų.

LONDONAS o Naujųjų Royal Airforce naikintuvų "Vampyre" normalus grei
ti s-864 km. į valandą.

LONDONAS. Anglijos uostų darbininkai nutarė nutraukti streiką.. 
PARYŽIUS. Visi buvę vermachto- kariai galį stoti į svetimš.legioną. 
MARSAU. Leptyni britų lėktuvo įgulos nariai, kurie dėl blogo oro 

turėjo nusileisti -Poznanėje, buvo rusų sulaikyti. Sulaikymas motyvuo
jamas tuo, kad ta sritis yra dar karo stovyje.

TOKIO. Nagasaki mieste bus pastatytas paminklas atominei bombai.
M
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APIE ATOMINĘ BOMBĄ.
Amerikiečių žurnalas ’’Army Talks” rugsėjo 23 d. numeryje atskleidžia 

šio epochinio išradimo eiga. Čia duodame trumpą jo santrauką.
Winston Churchill pasakė: "Dievo malonės dėka britų ir amerikiečių 

mokslas pralenkė visas vokiečių pastangas. Jeigu vokiečiai būtų turėję 
pirmieji šią jėgą, karo rezultatai galėjo būti“visaii kitokie." Šiam 
išradimui, užskaitomam anglo-saksų sąskaitom, pradinių nuopelnų turi 
vokiečių, danų ir italų mokslas. Dr.Meitner / Austrijos žydė, 30 metų 
dirbusi mokslinį darbą Berlyne/ ir jos bendradarbis Dr. Hahn atliko oi' 
pirmuosius darbus šioj srity. Jie buvo priversti palikti Vokietiją ir 
savo patyrimą perdavė anglo-saksams. Danas prof. Nils Bohr, Nobelio lau
reatas ir bene didžiausias XX amžiaus fizikas, taip pat pabėgo iš Dani
jos į Ameriką. Italas prof. Fermi, laimėjęs Nobelio premija už atomo 
skaldymą, gavo iš Musoninio leidimą vykti Švedijon atsiimti šią gar
binį dovaną. Jis pasinaudoja šia proga pasprukti ir nuvyko į JAV,kur 
atominės bombos pagaminime jam priklauso dramblio dalis. Tuo būdu tik 
dėl politinių sąlygų šis išradimas buvo padarytas ne vokiečių ar ita
lų, bet už Europos sienų. Daugelio kitų tautų: vengrų, prancūzų,rusų, 
lenkų mokslo žmonės prisidėjo savo darbu. Mes skaitėme, kad ir Ameri
kos lietuvė Eseliūnaitė dirbo šioje srityje. Dabar, kai at.bomba savo 
vaidmenį buv. kare suvaidino, prof. H.D.Smyth paruošė apyskaitinį pra
nešimą karo ministerijai. Šiame 30.000 žodžių dokumente Išdėstyta,kad 
bombai buvo naudojamas plutonijus, gaunamas iš urenijaus. Anksčiau bu
vo kalbama, kad sprogstamoji medžiaga yra uranijus 235. Iš tikrųjų ura- 
nijus buvo naudojamas, bet tik kaip žaliava gauti plutonijui. Plutoni- 
jus yra dirbtinis radioaktyvus elementas. Jis gaunamas bombarduojant 
neutronais uranijų 235- Bombarduojant iš pradžių atsiranda neptūnijus, 
kurio irgi gamtoje nėra ir kuris taip pat yra radioaktyvus. Jis išlei
džia iš savęs dalį elektronų ir tampa plutonijum. Šis elementas ta ip 
pat radioaktyvus, t.y. išleidžia iš savęs elektronus /beta spindulius/ 
ir gama spindulius. Anksčiau fizikai stengėsi šiais spinduliais su
šaudyti atomą, bet vis nesisekė. 1932 "ilgias Chadwick surado dar 
niekam nežinomas atomo sistemos daleles-neutronus. Taikomumas šaudant 
jais padidėjo nuo 1/100.000 ligi 1/140. Neutronai lengva gauti iš be- 
rilijaus jį bombarduojant. Tačiau berilijaus ligi karo JAV turėjo tik 
kelis svarus. 1939 m. Vokietijos fizikai Hahn ir Strassmann šaudydami 
neutronais pirmą kartą perskėlė urano atomą į dvi dalis. Atomas yra be 
galo mažas. Jeigu mes skutamąjį peiliuką /0,i mm/ suplonintumėm dar 
100 kartų, tai dar toks peiliukas būtų 10 milijardų kartų storesnis už 
atomo branduolį. Skaldymo darbui buvo panaudota tik 1/30 dalis volto, 
o gauta 200 mil. voltų. Italas Fermi įrodinėjo, kad jeigu uranas btą 
šaudomas neutronų, tai nuo jo atomo branduolio ims lėkti kiti neutro
nai, kurie šaudys gretimus branduolius. /perkelta į 3 pusi./.

VIETOS ŽINIOS. , , '
Aukštas svečias stovykloje. Šiandieną lietuvių stovykloje lankėsi 

aukštas amerikiečiiĮ kariuomenės pareigūnas. Buvo plačiai išsikalbėta 
įvairiais mus liečiančiais klausimais. Be kita ko jis pareiškė, kad dėl 
mūsų aspiracijų galime būti optimistais. Taip pat jis pranešė, kad nuo 
ryt dienos visiems DP leidžiama laisvai susirašinėti su Amerika,

- Vakar stovyklos salėje įvyko estų menininkų koncertas. Dalyvavo ty
trys pirmaeilės estų jėgos - pianistas Peter Paul Luedig,•smuikininkė 
Evi Liivak ir plačiau Europoje žinomas baritonas Andrei Christiansen, 
Arijom iš "Carmen" ? "Rigoleto" ir "Sevilijos kirpėjo" susilaukęs mil-. 
žiniško publikos pritarimo.______

- Vaikų darželio vedėjai reikalinga padėjėja-auklėtoja. Kreiptis pas 
"M" r. II a. 44 kamb. Vieta apmokama.

Pranešimas. Padarius reviziją^lietuvių stovyklos sandėlyje, trūkumų 
ne-rast a. Revizijos Komisija,
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IGNAS ŠEINIUS-
gimęs 1889 e. balandžio 3 d.Šei- 
niūnų km., Gelvonių valse., šį
met gali didžiuotis savo 35 me
tų literatūrine veikla. Pats 
pirmas Igno Jurkūno /slapyvar- 
dė: Šeiniuj/ literatūrinis daly
kas buvo įdėtas 1910 m., rodos, 
’’Aušrinėje”. Tai buvo "Endek? 
sapnas". Ignas Jurkūnas-Še inits 
baigęs Musninkuose pradž.mokyk, i 
Maskvoje studijavo istoriją - i 
filosofiją. 1915 m. L.D.N.K.S. 
Centro Komitetas Igną Jurkūną- ■ 
Šeinių siunčia į Švediją studi- Į 
juoti ir dirbti Stokholme prie į 
Svedų-Lietuvių Komiteto. Ignas Į 
Jurkūnas-Šeinius gana greitai į 
įsitraukia į darbą ir kiekvie- j 
na proga vietos švedų spaudą in-teapinės. Mažytė mylima mergaitė 
formuoja apie Lietuvą. Nuo 1918 ipr maža saujelė rudeninių astrų.. 
XII.18 d. iki 1919.IX.JO d. jis i j.M.

RUDUO KAPINĖSE
■Nuo lietų ir vėjų į žemes įdubęs, 
Vienišai prigludęs prie alyvų krūmo 
Žvelgia jis vijoklių ir žolių apsuptas* 
0 krūmokšniai ima vėjuos gailiai sup- 

ftis 
Ir ant tako byra lapų raudonumas.
Tartum paukščiai lėkė vis pro šalį 

{dienos.
Tau gi tepaliko pėdsakai anf“skruostų* 
įAk, visų tebėga lig kalnelio kelias-- 
Į—Kapinės. Mažytis gilumoj kryželis 
|lr gėlių ant kapo jau suvytus puokštė* 
įKam širdis dainavo ir kalbėjo lūpos 
(Apie tylią laimę ir auksinį kraštą? 
ĮKo gi, ko tain greitai šičia pavargai 
L ' iku?

Mažytė mylima mergaitė

veda lietuvių spaudos biurą Stdc r--------------------------- ----------- ———------------
holme. Po to dirba kaip Eltos direktorius Kopenhagoje. Iš viso, Ig. 
Jurkūnas-Šeinius yra geriausias iš mūsų Skandinavijos žinovas ir jos 
valstybėse nepaprastai populiarus. Šit dalis Ig.Jurkūno-Šeiniaus li
teratūrinių kubinių švedų kalba: ’’ Litausik Kultur", 1917 m.; "Natt 
och Sol" /Naktis ir Saulė/ 1921 m.; jo drama "Tomas Galindis" buvo 
įtraukta į Karališkojo Teatro repertuarą Stokholme. 1940 m. Ig.Jur

kūnas-Šeinius išleidžia "Den Rodą Floden Stiggar" / Raudonasis pot
vynis kyla/ - kuri susilaukė net trijų laidų, švediškai ir po vieną 
laidą daniškai ir suomiškai. 1942 m. pasirodė romanas "I Vantan Pa 
Undret" /Stebūklo belaukiant/; 1943 m. "Den Rodą Rossan" /Raudonoji 
kelionė/, ir neseniai dar "Anger Det Oss'/ Ar tai mus liečia?/. Lie
tuviškai yra išleista šie Ig.Jurkūno-Šeiniaus veikalai: "Kuprelis". 
"Bangos siaučia", "Nakties žiburiai","Vasaros vaišės", "Siegfried Im- 
merselbe atsijaunina", "Aš dar kartą grįžtu", "Tėviškės padangėje" ib 
"Diplomata^.". Ig.Jurkūno-Šeiniaus indėlis į lietuvių, literatūrą yra 
nepaprastai didelis, kaip didelis yra ir jo populiarizacijos savo tė
vynės darbas užsienyje. Bolševikai Ig.Šeinių yra už akių, nuteisę mir
ti. Iš "Gintarų".

APIE ATOMINĮ! BOMBA. / perkelta iš antro puslapio/
Taip buvi; išaiškinta vadinamoji "grandinė reakcija". Fermio teigi

mo teisingumą patvirtino daugelis Amerikos laboratorijų. Šiuo išradi
mu susidomėjo karo ministerija. Prof.Urey ir prof. Pegram atvyko į 
Angliją ir: patikrino, ką anglai šiuo reikalu daro. Abiejų pastangos 
buvo suderintos. Vokietijai sugriauti būtų reikėję 500.000 tonų TNT 
sprogmenų. Tą patį darbą galėtų atlikti, tik viena t.uranijaus. Deja, 
jo prieš karą JAV turėjo ne daugiau kaip 1 milijoninę dalį gramo. Iš
rasti nauji metodai jo masinei gamybai. Visa tai jau nepaslaptis. 
1944 ma kovo 1 dieną jau buvo pagaminti keli gramai. Šiam tikslui pa
statyti trys, dideli fabrikai, kurių viename dirba 70.000 darbininkų, 
Prie gamybos prisidėjo iš viso apie 1.000 firmų. Pačiai bombai paga
minti parinkta Los Alames vietovė N.Meksikos valstybėje. Darbų vado
vu pakviestas dr.Oppenheimer, Pačios bombos sprogimas remiasi šiuo 
principu: atomai pradės skaldytis, kai bomba bus tam tikro, vadinamo
jo "kritiškojo"dydžio. Dėl to bomba, sudėstyta iš atskilų, izoliuotų 
gabalų, kurių dydis dar nėra kritiško laipsnio. Norint įvykdyti spro
gimą, šios dalys greitai sujungiamos daužiant vieną į kitą. Gaunasi 
kritiško didumo masė ir ji pradeda sprogti.

-Rastos maisto kortelės, atsiimti pas "F" r.komendantą,
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MozuiU poy'oulu
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A,Giedrius
ERELIS-IR ŽĄSINAS

/Pasakėčia/
Viršum kalnų erelis skraidė.

Pakalnėje žąsis su žąsinu stovėjo 
ir pasikreipdami žiūrėjo, 

kaip paukščių viešpats tyliai ore

APIE GANDRĄ
Šalti vakarai mus spaudžia ar

šiau prie krosnies. Lauke^šlapia, 
vėjas -ruduo,® viduje gražiai de
ga Židinys ir apšviečia mūsų vei
dus, ant sienų mesdami vaiduokliš
kus Šešėlius.

vingius raitė.
"Tur būt,puiku tenai,kur jisf"- 

pakėlus snapą,tarė žąsinui žąsię.
"Ar tu į tokį aukštumėlį 
pakilt galėtum,žąsineIi?” 

-’’Kodėl gi ne”
atsakė žąsinas. ”Ar mano ne sparnai?

Tik ne žinia, 
ką gera rasiu aš tenai.” 
ząsinas sparnais sumojo 

ir nuplasnojo,
Jis lėkė 
ir rėkė 

autUpė,nė pusės kalno nepasiekęs. 
Ir kai staiga atgal sugrįžo, 
žąsis nė prakalbėt nedrįso.
jią pasakė jai:"Tai niekų niekis, 
tolo jau mačiau plikas kalnų vir-

Ir

ir

O
Iš . . ____ ____  ____________

JTen kietos uolos ir sniegai.Įsūnes.

Susėda vaikai apie mane rate
liu ir prašo:

-Pasakų...
Rudens vakarais taip malonu pa

sakoti, o klausytis dar mieliau. 
----  Rudenį iŠ mano tėviškės išskri 
do gandras. Jis ilgai lėkė, lėkė 
į pietus. Ir po mėnesio^jis nu
skrido į šiltą kraštą. Čia stra
pinėjo po balas, gaudė žaliąsias 
varles ir kalbėjo:

- Ak, kaip čia šilta ir gera© 
Čia amžinai vasara, amžinai links
ma,- ir užvertęs galvą patenkin
tas, tarškė j o snapu.

Ėjo dienos ir buvo jau vasario 
mėnuo. Visi gandrai iš šiltųjų’ 
kraštų vėl lėkė atgal į šiaurę, 

£<pas mus.- Tik šis vienas, kuriamAš supratau,kad lesalo tan bus^triukaig““
ir vėl į savo sugrįžau pakromos." f’31!’ P^Msrtarė:

* * j - G, kokie jas kvailio Jie
_ - tūkstančius kilometrų skrenda į

pietus ir paskui, rudenį, vėl tą patį kelią skrenda atgal. AŠ nebūsiu 
toks kvailas. AŠ amžinai gyvensiu čia, kur Šilta ir linksma. - Ir jis
pasiliko. Bet po kelių dfenų gandras pradėjo dairytis aplinkui,- jam da
rėsi kažko neramu, jis kažko ieškojo. Jis pakildavo virš šiltų kraštų 
žemės, skraidydavo liūdnas ir vis žvelgdavo į šiairę. Ir vieną dieną S ii 
tiBji kraštai pasigedo gandro, jis slapta kažkur išskrido.

Čia pasaka ir nutrūktų, bet po daugelio dienų gandras vėl pasirodė^ 
tik ne pietuose, bet toli šiaurėje. Jis linksmai klegėjo atsitūpęs ant 
savo gimtinio lizdo ir sveikino pasiilgtąją žemę.

- Ak, aš kvailas buvau, - sakė jis, - norėdamas amžinai likti pietuo
se, toli nuo savo gimto lizdo. Niekuomet nepergalėti to ilgesio ir ne
rimo, kuris mus nuolatos ir nuolatos traukia namo. / Am/

GALVOSŪKIŲ....... ..... KAMPELIS ,,
Praeito "Mažųjų Pasaulio" nr,> galvosūkių, atsakymai ;
lo ■ 2. Jeigu Grenlandija nebūtų atrasta, ji vistiek būtų di

džiausia sala. 3. Iš kur jie galėjo žinoti, kad po 488 metų gims Kris
tus? 4. Mūsų iš viso yra 5 Į įskaitant save/ . 5. Gali, nes Eifelio bokš
tas negali nei kiek pašokti aukštyn. 6. Vidury malūno yra raidė "ū”o pa- 
tikrinkit: "mal-ū-nas”. 7. Šie ponai yra: kunigas ir malūnininkas. 8.^
®su raidė "S". 9. Vaga-saga. 10. Pyragas-ragas.

Nauji galvosūkiai.
L Atspėkite kas yra šie ponai: Niekas J:.’ Jis Varė /ir Kristina

Nukuva. 2. Kas išrado elektros lemputę? 3. Kas yra mažesnis už Šunį, 
didesnis už arklį©
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