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Fantastiniai ginklai
' “Be ugnies nėra dūmų”, sako mūsų 

liaudies patarlė. Šis posakis tinka 
visais laikais ir visoms gyvenimo sri
tims.

Pastaruoju laiku sklinda žinios, 
patiekiamos oficialių šaltinių ir paša
linių spėliotojų, kad ruošiantis tre
čiajam pasauliniam karui, rivalizuo- 
jančių pusių inžinieriai ir mokslinin
kai išgalvoja vis fantastingesnius ir 
baisesnius ginklus. Apie Sov. Sąjun
gos karo pramonę nedaug vakariečiai 
tesužino, nes Kremlius tuos reikalus 
laiko griežčiausioj paslapty, o per ge
ležinę uždangą ir iš viso sunku pras- 
prukti autentiškoms žinioms, tačiau 
apie Amerikos karinius išradimus ir 
tų išradimų pobūdį šiuo metu pasau
lio spaudoje net gana daug rašoma.

Net ir Amerikos vyriausioji karinė 
vadovybė dažnai oficialiai patiekia 
visuomenei žinių apie tą ar kitą nau
jąjį ginklą, jeigu jau jis yra gamina
mas ar sandėliuojamas.

Dabar skelbiama, kad priešo avia
cijai jau nėra įmanomas Amerikos 
puolimas, nes yra išrasta ir gaminama 
visa eilė ginklų ir apsaugos priemo
nių, kurios neleis atskristi puolantie
siems lėktuvams. Skelbiama, kad 
Amerikoj šiuo metu gaminami tokie 
šeimos automobiliai, kuriuose sėdint 
bus galima geriausiai apsisaugoti nuo 
atominių bombų. Šie automobiliai 
esą gaminami iš specialaus plieno ir 
turi specialaus stiklo langus, kurie 
apsaugosią juose sėdinčius keleivius 
jau už pusantros mylios nuo atominės 
bombos sprogimo vietos.

Be to, Amerika gaminanti specialias 
raketas, kurios jau toli prieš Ameri
kos žemyną galinčios pasitikti priešo 
lėktuvų junginius ir juos sunaikinti.. 
Jos esančios valdomos automatiškai 
radaro pagalba. Amerika turinti ir 
specialią, naikintuvų rūšį, kurie galį 
šaudyti raketomis, taip pat radaru 
vairuojamomis. Naujoviškos radaro 
stebėjimo stotys juosiančios visą Ame
rikos žemyną ir kiekvienas priešo 
lėktuvų krustelėjimas toje srityje* bū
siąs tuč-tuojau žinomas ir juo skubiau 
sutiktas. Todėl priešas negalįs lėktu
vais netikėtai užpulti Amerikos, .nes 
toks užpuolimas jau šiuo metu prak
tiškai esąs neįmanomas, šitokį drašų 
pareiškimą suteikė spaudai Amerikos 
Civ. Gynybos administratorius Mil
lard Caldwell. Amerikos radaro tar
nyboj šiuo metu dirbą net 25.000 spe
cialistų.

Prieš tūlą laiką Amerikos gynybos 
ministerija skelbė, kad iš pasiųsti^ 
priešo lėktuvų junginių galį pasiekti 
Amerikos krantus net 70%, bet pasku
tiniu metu manoma, kad galėtų pa
siekti tik labai nežymus jų skaičius.

Amerika ypač išplėtė raketinių 
ginklų gamybą. Vien tik šiam tikslui 
jau dabar yra išleidžiama vienas mili
jardas dolerių. Esančios gaminamos 
tokios rūšies raketos, kurios elektro
nais varomos skriejančios tiesiai į 
priešo lėktuvus ir juos susprogdinan
čios. Taigi priešlėktuvine artilerija, 
ypač tokia, kokia ji buvo paskuti
niame kare, dabar netekusi savo svar
bos ir reikšmės. Tokios raketos galin
čios sunaikinti priešo lėktuvus, kurie 
skristų net 12 mylių aukštyje.

Raketiniai ginklai dabar įvedami į 
Amerikos jūros, oro ir žemyno karuio- 
menes junginius.- Visi jie valdomi 
radaru, todėl žmonės tereikalingi tik 
ten, kur yra radaro stotys. z

Be šių, tikrai fantastinio pobūdžio 
ginklų, Amerika gaminanti dar visą 
eilę ofenzyvinio pobūdžio ginklų, 
kurie leisią ateityje be žymių aukų 
žygiuoti prieš priešo frontų ugnį. Jau [ 
jy (nutrinta n,lAtrotiV/tco rtacimrln I

Anglijos parlamento rinkimai
Visiškai nelauktai praeitą savaitę D. 

Britanijos min. pirm, Ottlee paskelbė 
Anglijos parlamento rinkimų datą 
š.ih. spalių mėn. 25 d. gis potvarkis 
nustebino net darbiečių politikus, 
jie šiuo metu dar nesitikėjo jų ir nėra 
tinkamai pasiruošę rinkiminei kam
panijai. Politiniuose sluogsniuose da
roma keletas spėjimų, kodėl Attlee ne
laukė parlamento kadencijos pabaigos 
ir jau dabar panoro patikrinti tautos 
pasitikėjimą vienai ar kitai Anglijos 
politinei partijai.

Kaip žinome, Anglijos parlamente 
darbiečiai turėjo tik kelių atstovų 
daugumą. Tokia padėtis silpnino 
vyriausybės poziciją ir ji negalėjo 

amerikiečiai kariai, vilkį plastiniais 
šarvais, tesveriančiais tik 15 svarų. 
Šie šarvai, nesunkūs ir elastiški, ap- 
saugoją karį nuo artilerijos sviedinių 
skeveldrų ir lengvųjų ginklų kulipkų. 
Taigi ir šioj srity jau beveik pralenk
ta fantazija. Nebūtų nuostabu, jei 
pagaliau Amerika paskelbtų, kad ji 
yra išradusi ir tokį ginklą, kuris daro 
žmogų nematomu . . .

Naujų ginklų išradingume nenori 
atsilikti ir kitos vakarų valstybės. D. 
Britanija jau taip pat pasigamino 
atominę bombą, kuri esanti žymiai 
didesnio pajėgumo, kaip amerikietinė. 
gi bomba buvo manyta išbandyti 
Australijoj, bet pagaliau, dėl saugumo 
sumetimų apsispręsta ją išbandyti ku
rioje nors Ramiojo vandenyno salelė
je. , Anglijoje taip pat gaminami 
nauji automatiniai šautuvai, kurie 
esą lengvi, patogūs ir nepaprastai 
dažno šaudomumo.

Tiek yra skelbiama, tačiau reikia 
manyti, kad vakariečių kariuomenės 
jau turi if daugiau įvairių ginklų 
rūšių, apie kuriuos šiuo metu dar yra 

spaudoje nuotraukose pasirodė nutylima.

Palūžo raudonųjų moralė
Ameriko armijos 9 korpuso vadas 

gen. H o g e oficialiai paskelbė, kad 
esą nedvejotinų duomenų, jog Korė
jos ir Kinijos raudonųjų, kurie kovo
ja frontuose, moralė esanti palūžusi. 
Priešo lageryje nuotaikos visiškai kri
tusios ir paskutiniu laiku raudonasis 
karys praradęs žymią dalį savo, atka
klumo. Minėtasis generolas sako; kad 
pastaruoju metu ypač daug komuni
stų karių dezertiruoja į sąjungininkų 
pusę. Tatai rodo, Kad geltonieji ko- 
nTunistėliai, paragavę sąjungininkų 
naikinančios fronto ugnies, prarado 
savo, akiplėšiškumą.

Laikui bėgant su viskuo apsipran
tama. Taip šį kartą įvyko ir su Korė
jos karu. Jo sensacingumas kažkaip 
nuslinko antron vieton, o nauji poli
tiniai įvykiai pradėjo, pirmauti. Ta
čiau politinio šių dienų gyvenimo 
logikoj Korėjos karas vis dėlto yra 
pirmaeilės reikšmės įvykis, nes tatai 
jau yra karas arba net trečiojo 
pasaulinio karo pradžia.

Nors daug ir nerašoma, tačiau atei
nančios iš Korėjos frontų žinios rodo, 
kad ten kietai kovojama. Atrodo, 
kad gen. Ridgway naudoja kitokią 
karo taktiką, nei jo pirmatakūnas gen. 
MacArthūras darė. Dabartinis Korė
jos sąjungininkų vadas veda atsargų, 
apskaičiuotą ir priešą naikinantį karą. 
Jis nebando gilių fronto pralaužimų, 
kaip įprasta paskutiniuose karuose, 
kas paprastai pareikalauja daug 
aukų žmonėmis ir nuostolių medžia
ga. Jis veda greičiau pozicinį karą 
ir stipria artilerijos Jr aviajacijos 
ugnies persvara pamažu, bet nuosek
liai užimdinėja svarbias strategines 
pozicijas. Tuo būdu jis neleidžia su
silpnėti savo armijų gynimosi pozici-

ryžtis pagrindinių įstatymų priėmi
mui. Be to, pati darbiečių partija 
pastaruoju metu ėmė skilti, nes jos 
kairysis sparnas, vadovaujamas pro
komunistinio Bevan, ateinančioj par
tijos konferencijoj rimtai grėsė vykdo
mojo komiteto vienybei.

Kiti vėl politiniai šaltiniai spėlioja, 
kad Attlee iš viso nenorįs paailįkti 
Anglijos vyriausybėj, nes jo nuomone 
ateinąs perdaug rimtas pasaulio tarp
tautinės padėties momentas, kuriam 
reikią stipresnių nervų ir griežtesnės 
rankos vyro. Attlee nenorįs imtis at
sakomybės už rytdieną, kurioje jau 
šmėkščioją artėjančio tarptautinio 
konflikto žaibai.

Anglijos spauda ir užsienio kores
pondentai jau dabar pradeda spėlioti, 
kuri Anglijos partija laimės ateinan
čius parlamento rinkimus. Anglijos 
konservatoriai savoj spaudoj pareiškia 
nedvejotiną pasitikėjimą, kad jie 
būsimame parlamente turėsią absoliu
čią atstovų daugumą. Jei taip įvyktų, 
tai Churrchillis vėl atsistoti) prie D. 
Britanijos vairo.

Jugoslavija laikos 
linkme

Jugoslavijos užs. reikalų min. M. 
Kardelj pareiškė, kad Jugoslavija 
ateityje ncbesudarinėsianti jokių 
regionalinio pobūdžio paktų, tačiau ji 
artimai bendradarbiausianti su kito
mis valstybėmis taikai pietryčių Euro
poje palaikyti.

“Meš imsimės visų priemonių, ku
rios reikalingos bendradarbiavimui su 
kitomis valstybėmis netikėto užpuoli
mo atveju” pasakė M. Kardelj.

Taip pat jis parbėžė, kad Jugosla
vija ir Italija turėti) pamėginti rasti 
kompromisą, sprendžiant . Triesto 
klausimą.
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Savaites Žinios

joms, ir priešai, bandydami kon- 
traatakas, • neužčiuopia silpnųjų vaka
riečių gynybos vietų. Vėl skelbiami 
daviniai apie didelius komunistų nuo
stolius.

Kokius naujus ginklus sąjunginin
kai vartoja Korėjos frontuose, oficia
liai neskelbiama. Tačiau yra įvairiau
sių spėliojimų ir gandų. Pekino radi: 
jas pakartotinai kaltino vakariečius, 
kad jie naudoja kažkokias juoko du
jas ir ugnies liepsnų sviedinius. Ar 
čia teisybė, ar tik tuščias apkaltini
mas, tačiau faktas lieka laktu, kad 
vakariečių fronto ugnis yra žymiai 
stipresnė ir efektingesnė už komunis
tinę. ’

Paskutinėmis dienomis ir oficialiai 
buvo paskelbta, kad žymesni sąjun
gininkų daliniai nusileido priešo 
užnugariu helikoptcriniais (galinin- 
čiais nusileisti visiškai statmenai bet 
kurioje vietoje) lėktuvais. Šioje pir
moje operacijoje dalyvavę net 95 šios 
rūšies lėktuvai. Parašiutininkų takti
kai tatai yra labai svarbus išradimas, 
nes tos rūšies lėktuvams, vežan tiems 
desantus, nereikalingi nutūpimui 
gerai paruošti aerodromai.

Keisčiausia, kad praeitą savaitę 
komunistai vėl paprašė gen. Ridgway, 
kad Korėjoje būtų pradėtos nutrauk
tosios taikos derybos. Šiuo kartu ti-. 
k ima, kad jos bus sėkmingesnės, nes 
yra rimtų duomenų, kad komunistai 
nori tikrai tartis ir užbaigti Korėjos 
karą. Matyt, kad jų nesėkmė verčia 
šį konfliktą greičiau užbaigti ir nei
švystyti jo įi platesnės apimties karą. 
Kaip į tą pasiūlymą pažiūrės sąjun
gininkų vadovybė, rašant šį straipsnį 
dar neturėta žinių.

G r ąži n a nusikaltusius 
e m i g r a n t u s

Melbourne buvo nuteisti trys emi
grantai (visi čekai) už įsilaužimus ir 
vagystes.

Darydamas šiuo klausimu praneši
mą, Australijos emigi. min. Holt pa
sakė, kad kiekvienas nusikaltęs emi- 
grontas, kuris bus teismo nuteistas 12 
ar daugiau mėnesių, bus deportuoja
mas iš Australijos.

“Išvietftitieji asmenys (D.P.), kurie 
pasirodys Australijoj nepageidauja
mais, galės būti grąžinami l.R.O. 
įstaigoms.”

Šie nusikaltėliai — Antonin Rej- 
thar, 18 m. amžiaus, gavo 5 m. sunk, 
darbų kalėjimo, Vladislav Lukavsky, 
19 m. — 4 m. s.d. kalėjimo ir Vaclav 
Maceka, 23 m. — 12 mėn. s.Tl. kalė
jimo.

Teisėjas, kuris referavo jų bylą, 
charakterizavo Rcjtharą ir Lukavskį 
kaip “puikius nusikaltimų ir krimi
nalistinio elemento egzempliorius”, 
prašydamas Emigracijos Departamen
tą, kad juos deportuotų. Esą nepil
nametis Rejthar pasigyręs teisme, kad 
jis yra nužudę Europoje du polici
ninkus, prieš atvykdamas į Australiją. 
G az u varomas gar l a i. v i s

Pranešama iš Londono, kad greitu 
laiku pradės kelionę pirmasis gazo 

’ turbinomis varomas prekinis 12.000 
tonų talpos laivas “Auris”.

Inžinierių tvirtinimu, šio naujojo 
laivo konstrukcija turėsianti plačias 
ateities galimybes, nes gazas esąs daug 
pigesnis, o jo įrengimai ir svoris daug 
mažesni ir lengvesni.

Gazo turbina turėsianti tik dvi ju
dančias dalis, dėl to ji ne taip greit 
susinešios, o ir sugedimą galima būsią 
lengvai ir greit pataisyti.
P. Afrika bus respublika?

Pietų Afrikos min. pirm, Malan sa
vo kalboje pareiškė, kad Didž. Brita
nija savo nuolatiniais priekaištais ir 
užpuldinėjimais (per savo laikraščius 
ir diplomatus) pati stumia P. Afriką į 
respublikinę santvarką. Kita priežas
tis, kuri skiria P. Afriką nuo kitų 
Didž. Britanijos dominijų, esanti ta, 
kad P. Afrikos gyventojų daugumą 
sudaro ne britų kilmės piliečiai, ku
rių nesieja su savo kilmės kraštu, kaip 
kitų Didž. Britanijos dominijų, viČno 
karaliau autoritetas.
G e n. M a c A r t h ū r a s į - 
ambasadorių s?

Respublikonai projektuoja pasiūly
ti gen. MacArthūrui pirmojo pokari
nio U.S.A, ’ambasadoriaus Japonijai 
postą.

JAV respublikonų senatoriai O. 
Brewster ir H. Cain pareiškė, kad ta
tai būtų vertingiausias ir tinkamiau
sias pasirinkimas.

Vienoj paskutiniųjų savo kalbų^en. 
MacArthūras išsireiškė, kad laisvasis 
pasaulis galįs pilnai pasitikėti Japo
nija. Ji sugebėjusi tokiu trumpu 
laiku atsistatyti ir laisvos valstybės, 
panašios į Ameriką, pavyzdžiu persit
varkyti.

“Šių dienų Japonija yra puikus 
sąjungininkas, kuriam visas laisvasis 
pąsaidis gali neabejodamas pasitikėti” 
— pabaigoje pabrėžė gen. MacArthū
ras. j

Tuo pačiu laiku gen. Jean deLattre 
de Tassigny, prancūzų kariuomenės 
vadas Indokinijoj, pareiškė, kad gen. 
MacArthūras buvo absoliučiai teisus, 
savo laiku teigdamas, kad komunistų 
agresijos centras slenka Azijos link. 
Jis taip pat pasakė, kad jeigu Indo
kinija patektų į komunistų rankas, 
tai netruk lis ir visa pietryčių Azija 
taptų komunistų agresijos auka.
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Vakarykščiai priešai—šiandien draugai
Šiame pasaulyje individų, bendruo- susvyravo, todėl ji pasiskubino pareik- 

menių ir valstybių gyvenime keičiasi; šti, kad nelaiko savęs karo padėty su 
nuotaikos pagal " dienos diktandą.'Japonija ir tuoj pasirašys su ja atski- 
Dažnai įvyksta keistų dalykų, kuriuos 
iššaukia nauji pavojai, kuriuos ‘dik
tuoja nauja neapykanta ar tik ką. 
atsiradęs pyktis. Ir būna taip, kad 
vakardienos priešai, žiauriausiai ko
voję irz degę amžinos neapykantos 
liepsna, staiga tampa neatskiriamais 
draugais, sąjungininkais ir ginklo 
bendrais.

Šį niėnesį žemės rutulyje įvyko 
radikalus lūžis ir naujas posūkis val
stybių gyvenime. Ilgaamžis Amerikos 
priešas ir konkurentas Ramiojo 
Vandenyno sieroje — Japonija, pasi
rašius taikos sutartį ir atskirą nepuo
limo sutartį su Amerika, tapo nauju 
vakariečių politikos sąjungininku, 
labai reikšmingu ir pajėgiu.

Ir iš viso paskutiniu metu matosi, 
kad Amerikos, o iš dalies gal ir kitų 
vakari] sąjungininkų, galvosenoj įvyko 
radikalus persilaužimas, vertinant 
bolševistinę politiką ir komunistų 
tendencijas užviešpatauti likus] pa
saulį. Atrodo, kad šiuo metu jau 
tikrai suprasta Kremliaus užmačios ir, 
kas svarbiausia, pasiryžta visomis prie
monėmis jas užšakuoti.

Japonijos įtraukimas į Vakarų 
Pasaulio eiles *yra svarbia tįsis aktas, 
kokį yra po šio'karo kada nors pa
darę vakariečiai. Liberalių sąlygų 
taikos sutartis su Japonija yra tikrasis 
laidas, kad Tol. Rytuose komunistai 
bus sulaikyti ir nebepavojingi, nes 
atsiginklavusi Japonija, kaip rodo 
praeities patirtis, gali pati viena pasi
priešinti iic tik Raud. Kinijai, bet ir 
So v. Sąjungai.

Kaip žinome, sutarties su Japonija 
rengimas pareikalavo daug laiko ir 
vakariečių diplomatijos nepaprastų 
sugebėjimų. Sovietų įtaka gilino 
Azijos tautų pageidavimus. Sovietų 
proklamuojama Azijos tautų laisvė, jų 
kurstymas prieš anglosaksus ir kitos 
įvairios legalios ir nelegalios prie
monės, atrodė, galės suskaldyti vaka
riečių vieningumą, ypač kad paskuti
niu metu didžioji Indija buvo atsisa
kiusi dalyvauti taikos sutarties su 
Japonija pasirašymo ceremonijose. 
Politiniuose sluogsniuosc buvo beveik 
neabejojama, kad tokios taikos sutar
ties nepasirašys Azijos tautos, o gal 
net ir arabiškasis pasaulis. Tačiau, 
kaip matome, spėliojimai dažnai ne
pasitvirtina, ir ši sutartis vis dėlto 
buvo pasirašyta 49 pasaulio valstybių, 
kurių tarpe pasirašė Indonezija ir 
Filipinai. Nepasirašė jos tik Sov. 
Sąjunga, Čekoslovakija ir Lenkija, 
nors jos šioje pasirašymo konferenci
joj ir dalyvavo.

Tatai matydama, atrodo, ir Indija

A. VAIČIULAITIS

MILANO LOŠĖJAI
(Iš premijuotos knygos “Italijos vaizdai“)

1936 m. tuoj po Velykų mane ištiko 
skaudi rykštė. Bjaurią popietę, lietui 
kaip iš kibiro pliaupiant, atvažiavau 
į Milaną su dešimt lyrų kišenėje, su 
prakiurusiu batu ir su viltim dar spė- 
siąs pamatyti LionardO da Vinci 
“Paskutinę vakarienę”.

Permirkęs sustojau prie S. Maria 
delle Grazie, kur senovinėj vienuo
lyno refektorijoj Lionardo nutapė 
savo paveikslą. Kaip tik tą minutę 
sargas užrakino duris. Slankiojau 
valandėlę aplinkui, galvodamas sau, 
kad štai čia pat už sienos tokia grožy
bių grožybė, o as negaliu prie jos 
prieiti.

Šlapias, su kiauru batu pasivazojau 
aplink katedrą ir grįžau į stotį laukti 
kito traukinio, su savo keliomis lyro
mis nė neketindamas liktis Milane.

Pora savaičių prieš karą vėl buvau 
Milane. Apėjau muziejus, atsižiūrė
jau į aptrupėjusi da Vinci paveikslą 
ir aplankiau jo įvairių išradimų pa
rodą. Laipiojau ant katedros stogo 
ir mačiau griaujamus ištisus kvarta
lus, kurių vietoje turėjo išaugti 
modernūs namai.

Net užsukau į akvariumą. Man 
bežiūrinėjant, kaip žuvys uodegomis 
vizgina, kaip žiopsėdamos burbuliu
kus leidžia, prisiartino vienas vaiki
nas ir užkalbino mane klausdamas, ar 
ir man įdomi žuvų giminė. Jis daug 

rą sutartį.
Sovietų, lenkų ir čekoslovakų dele

gacijos atvyko į konferenciją, paslap
čių šydo dengiamos. Kaikas net pra
dėjo būgštauti, kad jos galės suskal
dyti konferencijos vienybų ar iškels 
kurių nors nepaprastų motyvų, kas 
privers taikos pasirašymo akimirką 
atidėti neribotam laikui. Tačiau pa
sirodė, kad šios įprastinių agitatorių 
delegacijos nebuvo nieko daugiau 
atsivežusios, kaip paprastą ir kasdie- 
nininį komunistinės .propogandos 
melą, kuriuo Vakarų pasaulio politi
kai jau nebetiki. Taigi jų agitacinės 
tirados nepaveikė kitų valstybių 
atstovų, o juos gal dar labiau įtikino, 
kad amerikiečių pasirinktas kelias yra 
teisingas ir būtinas priimti.’

Bendrais bruožais ši Japonijos tai
kos sutartis yra šitokio turinio:

L, Japonija atgauna pilną suvere
numą keturiose savo Imperijos salose 
ir tituluojasi, kaip ir anksčiau, impe
rijos vardu,

2., Ji prisiima visus Jungt. Tautų 
Laisvės Chartos įsipareigojimus,

3., Visos okupacinės pajėgos ati
traukiamos iš Japonijos po 90 dienų 
įsigaliojus sutarčiai, tačiau Japonija, 
kaip suvereninė valstybe, turi teisę 
prašyti pasilikti svetimąją kariuomenę 
atskiru susitarimu,

4., Sutartyje nėra jokių klauzulių, 
kurios varžytų Japonijos politinį, 
ekonominį ar karinį gyvenimą ir

5., Japonija sutinka atsilyginti 
tiems kraštams, kuriuose praeito karo 
metu ji yra pridarųisi nuostolių.

Ypač svarbu šiuo metu, kad Japo
nijai nevaržomas politinis, ekonomi
nis ir militarinis gyvenimas, nes tik 
tuo būdu ji gali atsiginkluoti ir su
daryti pajėgias armijas kovai prieš 
sovietinį bolševizmą. Amerikos spau
da jau seniau rašė, kad Japonijoj ir 
šiuo metu yra visa eilė militarinio 
pobūdžio organizacijų, kurios auto
matiškai galės persiformuoti į gausius 
kariuomenės dalinius.

Tačiau pats svarbiausias praeitos 
savaitės įvykis — Amerikos ir Japoni
jos tarpusavio pagalbos sutartis, kurią 
jau kitą dieną pasirašė Japonijos 
minister is pirmininkas Shigeru Yos
hida iš vienos pusės ir Amerikos val
stybės sekretorius Dean Acheson, be 
to, John Foster Dulles ir respublikonų 
senatoriai Willey ir Bridges — iš ant
ros pusės. Svarbiausias šios sutarties 
punktas yra tas, kad įsigaliojus taikos 
sutarčiai, Amerikos sausumos, jūros ir 
oro pajėgos ir toliau galės pasilikti 
Japonijoj. Ši Amerikos armija bū
sianti garantija Tol. Rytams ir Japo

išmanė apie jas ir man pažėrė visas 
rieškutes smulkmenų apie šiuos van
denų gyventojus, net ir tai, kaip 
išvirti ar iškepti. Prisipažino esąs 
viename Lugano viešbutyje aukštas 
ponas: užėmė antrą vietą po virėjo.

Kalba pasidarė karšta, nes prieš 
kelias dienas buvau anose vietose, 
gėrėjausi Lugano kalnais, jau net per 
dailiais paprasto žmogaus akiai, ir 
liūliavausi ežero bangomis.

Išėję iš akvariuomo nesiskyrėm. Jis 
kalbėjo apie Lugano, apie pasunkėju
sius laikus, apie žuvis ir pasisakė dar 
beveik nieko nematęs Milane, bet no
rėtų užsukti į garsiąsias kapines. Ir 
aš kaip tik buvau ten beeinąs.

Tad drožiam sau pro didžiulę Sfor- 
zos pilį, rugpiūčio pirmų dienų saulei 
smagiai kaitinant. Už pilies, ant 
nuošalesnio šaligatvio, prietelius truk
telėjo mane už rankovės.

Suolelį apžergęs, sėdėjo ten lošėjas, 
dar gan jaunas vyras ir kvietė išmė
ginti laimę. Mano palydovas daug 
greičiau žaidime susigriebė ir man 
išaiškino: tasai Milano pilietis, kurs 
ten sėdi apsižergęs suolelį, turi tris 
juodas lenteles, iš viršaus visai vieno
das ir balta timpele pervestas. Apa
čioje prie vienos lentelės buvo prili
pintas baltas ženklas, gi kitos dvi buvo 
be jokios žymūs.

Jeigu išskirsi lentelę su baltu žen

klu apačioje, gausi penkias — dešimt 
ar šimtą lyrų, jeigu ne - pats tiek 
sumokėsi.

Pirmas lobių, ištroško tuo tarpu 
priėjęs italas. ’ Milaniečiui mikliai 
sumakalavus lenteles, kurios iš viršaus 
buvo panašios, kaip trys pieno lašai, 
prasidėjo žaidimas. įspėji — gauni 
penkiasdešimt lyrų, neįspeji — pats 
sumoki. Tasai naujai atėjęs italas, 
nors labai karštai griebėsi, neįstengė 
turtų susikrauti ir pats dar prikišo.

Jam atlyžus, savo laimės mėginti 
stojo dešinioji virėjo ranka. Paklojęs 
porą šimtinių ir abiem italams pradė
jus smarkų ginčą, mano prietelius 
pakėlė lentelę su baltu ženklu apa
čioje ir vos matomai pastūmėjo vir
šutinę timpelę kiek įstrižai. Savinin
kas tos klastos nepastebėjo, nors ant
ras italas mirktelėjo Lugano piliečiui, 
pritardamas suktybei.

Dabar lošti buvo lengva. Ligi 
savininkas apsižiūrės, juk gali kiek
vieną kartą laimėti, pirštu bakstelėjęs 
j lentelę su įstrižine timpa ant viršaus.

Italas čia vieną, čia kitą šimtinę 
įsibruko į kišenių, kol suolą apžergu- 
sis vyras atsisakė su juo lošti.

Vaikinas iš Lugano taip pat kelis 
Šimtus lyrų paglemžė, kol ir nuo* jo 
nusigręžė lentučių savininkas, labai 
stebėdamasis tokia savo nedalia.

Aš kiek atokiau laukiau, kada 
suktybė išlįs ir kada visi trys susikibs 
už plaukų.

Tačiau vietoj rietenų žmogus nuo 
suolelio užsipuolė mane: lošk, ir gana.

Aš jam atsakiau, kad nemėgstu 
lengvos laimės.

— Bet juk gali paimti šimtą, du 
šimtu lyrų! Kaip nenorėti tokių pi
nigų! — įsikarščiavęs šaukė italas.'

— Nenoriu ir tiek.
— Bijai, bijai! — rėkė nuo suolelio* 

pašokęs vyras. — Matau, kad bijai.
Čia manęs puolėsi gelbėti luganie

tis.
— Štai penkiasdešimt lyrų, jei pini

gų neturi! Kodėl nepamėginti . . .
Jis truktelėjo pečiais, slapčia mirk

telėjo man, lyg primindamas įstrižą 
juostelę ant vienos lentelės, ir bruko 
savo lyras man į saują.

Aš vistiek nesutikau tokiu lengvu 
keliu didinti savo iždo.

Mano bičiulis tada, abiem italams 
rėkiant, pasiūlė kompromisą: lošk, 
girdi, už jį. Jo pinigai, jo atsakomy
bė, kitaip tarus, tegul ant jo pečių 
kris suktybės nuodėmė, o mano visas 
darbas bus tik lentutę pirštu bakstelt!.

Man vis oliuojantis ir nesutinkant 
su tokia moralinės teologijos versija, 
abu italai, kaip širšinai prilindo prie 
manęs ir įtikinėdami .tik suka gauruo
tus kumščius aplink mano pažiaunes. 
Luganiet's ■ taip pat atrodė įsižeidęs, 
kad jo išminties nepaisiau, žodžiu, 
buvau visi] akyse smilkęs.

Tokioj būtoj vienas kelias teliko: 
apsisukau ir, visų trijų dideliam nus
tebimui, ramiai sau nudūlinau Mila
no kapinių link.

Jie šaukė, graudino ir meiliais žo- 
dėlias viliojosi mane, kolei užsukau 
už gatvės kampo.

Ar jie trys lošimą baigė sveiki, aš 
jums ir šiandien pasakyti negalėčiau.

nijai. Amerikos įgulos Japonijoj ir 
toliau turės teisę, kol pati Japonija, 
nesuorganizuos rimtos vidaus pajėgos, 
palaikyti Japonijos viduje tvarką ir 
intervenuoti, jei kuri nors svetima 
pajėga užpultų Japoniją. Ši tarpusa
vio sutartis įpareigoja Japoniją, nesu
daryti jokios panašios sutarties su 
kuria nors kita valstybe be Amerikos 
pritarimo. Japonija taip pat pasi
žada ateityje naudoti savo ginkluotą
sias pajėgas tik tuo atveju, jei bus 
tam pritariusios Jungi. Tautos, atseit 
Japonija pilnai gali dabar įsijungti į 
karą korėjoj, nes juk šis karas veda
mas Jungt. Tautų kariuomenės.

Amerikos oficialiuose sluogsniuose 
visiškai neabejojama, kad greitu laiku 
Amerika suteiks Japonijai didelę 
paskolą jos ekonominiam gyvenimui 
atkiūtinti ir atsiginklavimo progra
mai vykdyti.

Maža to, kad Rytų erdvėje Amerika 
Įsigijo karingą sąjungininką, ji ir 
Vakarų Europoj judriai vykdo apsi
gynimo programą. Visi supranta, 
kad be Vokietijos įsijungimo į Atlan
to Pakto gynybos schemą, Vakari 
Europos saugumas prieš galimą sovie
tiškojo bloko agresiją yra nestiprus ir 
trapus. Vokiškas kareivis, mokąs ka
riauti ir iš praeitojo karo pažįstąs 
sovietiškąjį priešą, būtinas vakarietiš
kojo pasaulio eilėse. Kaip tik tuo tik
slu dabar ir buvo susirinkę Vašingtone 
Amerikos, D. Britanijos ir Prancūzijos 
užsienių reikalų ministerial V. Vokie
tijos atginklavimo detalių aptarti. 
Manoma, kad Ši konferencija nustatys 
V. Vokietijos sausumos, oro ir jūros 
pajėgų dydį bei formą. Sklinda

MAŽOSIOS LIETUVOS BIČIULIAI
Vokiečiams įgyjant vis daugiau tei

sių, pradedama smarki propoganda 
už Klaipėdos krašto priskyrimą. Vokie
tijai. Paskutiniuoju metu smarkiai 
puolama Mažosios Lietuvos Taryba ir 
jos pirminink s Ermonas Simonaitis. 
Melbo limiškiai, norėdami palaikyti 
kovą už lietuvišką pajūrį ir Mažąją 
Lietuvą, rugsėjo men. 2 d. gausingai 
susirinko į steigiamąjį Mažosios Lietu
vos Bičiulių Draugijos Melbourne 
Skyriaus susirinkimą. Jį atidarė ML 
Bičiulių Draugijos įgaliotinis Mel- 
bournui A. Krausas, nušviesdamas 700 
metų mažalietuvių kovą su svetimai
siais ir jų didį atsparumą. Mažoji 
Lietuva yra davusi lietuvių tautai la
bai šviesių ir žymių asmenybių, k.a. 
Donelaitį, Dr. Vydūną, Dr. Bruožį, 
Smalakį ir kt. Mažosios Lietuvos sū
nus Dr. V. Didžys skaitė įdomią pas
kaitą: “Mažoji Lietuva — realybė ar 
romantika.“ Ji vąizdžiai atskleidė 
nueitą Mažosios Lietuvos kultūrinį

Beatričė Jakavičiūtė 

Nuo kriaušės lig 
obels

Ateina neprašytaif 
Sodinąs i karietą, 
ir neša rūstūs horizontai siluetą 
didziojon tuštumon. 
Nebepavyla, 
naktis iš ranką krinta ir sudūžta 

vietoj ... 
o smilgą puokštėje žiogeliai groja 

menuetą 
Staiga! — atsimenu . . .
plaukiau pasaulio vandenynas . . . 

. . ir linkteli — karieta, smėlio 
duobėn išiauslon.

Ir negaliu gėrėtis, 
nei pažvelgti ten, 
kur liko jaunas, vaikiškas veidelis 
ir supėsi sūpuoklės: 
nuo kriaušės lig obels — 
ir nuo obels lig kriaušės.

— Vadove!
Didžiojoj tuštumoj kažkas . . . taip 

gelia r 
pašventink tuos žibintus: 
Jie rodo tavąją krūtinę man 

vaiduokliu.
Ar, negalėtum tu rankas iškelt 
iki obels — 
ir sustabdyt sūpuokles . . . 
Visas marias lingavimas ją šiaušia.

žinios, kad V. Vokietijai bus leista 
jau dabar organizuoti 200.000 armiją, 
turėti 500 lėktuvų ir mažesnio tipo- 
karo laivus. Be to, ši konferencija 
aptarsianti ir Vid. Rytų gynybos rei
kalus. Ir šiame regi jone norima už
kirsti sovietų agresijai kelią.

kelią. Klausytojai davė daug užklau
simų, į kuriuos prelęngtas išsamiai ir 
gyvai atsakė.

Po paskaitos tarė žodį ML Bičiulių 
Draugijos įgaliotinis Australijai Alb. 
Pocius, nušviedamas draugijos tikslus 
ir siekimus. Pasiūlė pasveikinti Ma
žosios Lietuvos Tarybą. Susirinkimas 
sveikinimui pritarė ir tuojau dar su
dėjo 7 svarus ir 7 šil. aukų “Kelei
viui“ paremti. Išrinkta valdyba iš 
šių asmenų: Dr. V. Didžys, A. Krausas 
ir A. Zemribas, kandidatais. Jonas 
Valys ir S. Uigšytė. Revizijos komisi- 
jon išrinkti: Ig. Alekna, J. Kalpokas 
ir D. Giedraitytė, kandidatais Z. 
Raudys ir Iz. Geštąrtas. Nariais įsi
rašė 65 asmens. Susirinkimas praėjo- 
labai gyvoje nuotaikoje. Gražu, kad 
Susidomėjimas šiuo opiu tautos rei
kalu yra didelis. Susirinkimą’ vyku
siai pravedė ir pirmininkavo Jonas 
Valys, sekretoriaujant Danutei Gie
draitytei. ak.
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DUR1NG my year in France as chief 
of the ECA Mission, the favourite 
themes of my many American visitors 

were: France is controlled by Commu
nists; France is a nation of ingrates 
who have no use for the Marshall 
Plan; Frenchmen do not pay their 
taxes; France is a nest of defeatist 
sentiment and would offer no help 
in a struggle with Soviet Russia. 
These false charges were often, 1 
found, based on a broad cross section 
of French opinion consisting of two 
waiters and three bartenders.

Three years ago, when the U.S. 
Congress approved the Marshall Plan, 
conditions in France were deplorable. 
Now, after three years of remarkable 
French recovery, America’s view of 
France is darkened by a pessimism 
that was largely justified in 1948, but 
not in 1951.

Take the matter of Communist 
control. The Communist Party is 
still the largest single political unit 
in France. With its fellow travellers, 
it holds 30% of the seats in the Na
tional Assembly. This heavy repre
sentation is based on the national 
elections' of November, 1946. The 
vote that year reflected the prestige 
of the many French Communists who 
were effective leaders of the Resis
tance. Still more, it reflected the 
desperation of millions of Frenchmen 
wiio turned to the Communosts as the 
only party offering fresh life and lea
dership.

Since then the Communist cause 
in France has suffered hard knocks. 
The secretary of the party, Maurice 
Thorez, publicly admitted, a decline 
of 30% in card-carrying memberships. 
The Communist newspapers of France 
have lost about 35% of their circula
tion in the past year. The Commu
nists tried to 'destroy the country’s 
economy by coal strikes in 1947 and 
1948, and failed both times. Last 
spring the party pledged all its re
sources to prevent the unloading of 
Atlantic Pact arms shipments in 
France. The dockers of Cherbourg 
took a vote on the issue; it came out 
256 for unloading, 21 against. Atlan
tic Pact arms have flowed into French 
ports ever since.

'1'his year’s national elections are 
sure to show a decline in Communist 
power. The reason is recovery.

French industry is now producing 
30% more than in prewar years. Coal 
and steel production is at the highest 
rate ever achieved, except in 1929. 
Agriculture is running 6% above pre-

Stalin’s Secret Empire
Russia's resources are glowing rapidly as nation pushes ahead 

.gigantic development

SECRETLY, but urgently, Russia is 
developing Siberia, great Asiatic 

treasure house nearly half as big 
again as Australia,

Land of contrasts, it is raw, un
tamed, massive, virile. Added to the 
value of its vast coalfields and yet 
untapped resources is the tremendous 
strategic importance it gains from its 
far-flung frontiers. A labour force of 
millions of political prisoners, includ
ing women, has been usedjn build
ing this secret empire of the Soviet.

This article gives a picture of what 
is happening.

One of the common misconceptions 
about Siberia is its climate. Its win
ters are the world’s coldest. At Verk
hoyansk the temperature falls as low 
as 95 deg. below zero F. But a Sibe- 

„ rian summer produces crops of straw
berries and blackberries. Cabbages 
and corn grow within the Arctic 
Circle, where more than 700,000 
acres of farm land is being cultivated.

Muscovite merchants were making
fortunes out of Siberian pelts and 
gold in the days of Ivan the Terrible. 
Cossack Yermak, a great adventurer, 
wrested central Siberia from the Khan 
Kozum in .1571, later Russian mer
chants, soldiers, sailors opened the 
gates to the East. Just 200 years after 
•Yermak they were facing the powerful 
Chinese Empire on the Amur River, 
then turned northward to discover 
Bering Strait and the coast of Alaska, 
later sold to U.S.A.

The Case For France
BARRY BINGHAM

Co-opera I i on A dm i n istra t i o riChief of Economic 
war production levels. That means 
France is self-sustaining on food and 
can even export meat, grain and 
dairy products to food-short Britain 
and Western Germany.

There are 52 million people in 
France, but the unemployment com
pensation rolls carry less than 50,000 
names. Marshall Plan credits have 
put Frenchmen back to work and kept 
them there. The biggest employer of 
labour in France, the cotton textile 
industry, has had to secure 80% ol its 
raw cotton through EGA .credits. 
Without that resource, mass unem
ployment would have struck the in
dustry, providing a perfect culture for 
the sprouting of the Communist germ.

Dr. Gallup’s pollsters have found 
that 88% of the French people know 
about the Marshall Plan. However, 
every French citizen who has received 
anything under ECA has paid its ltd I 
value in his own currency. Thus no 
single human being in France has 
had something for nothing. For ex
ample, a French farmer wanted a 
tractor and had the francs to pay for 
it. But the French Tractor industry 
had been bombed out of existence, 
and American producers would not 
accept his francs.

Then came the Marshall Plan. The 
farmer cotdd make a case to his gov
ernment agent for his need of a trac
tor. The implement was bought in 
America, paid for with ECA credits, 
and shipped to France to be sold to 
the French farmer for its full market 
value in francs.

The francs collected from French
men who receive Marshall Plan goods 
go into the Counterpart Fund, a bril
liant device used in all ECA coun
tries. Five per cent, is set aside for 
administrative expenses and for U.S. 
purchases of strategic materials from 
French overseas possessions. The rest 
is spent, by joint agreement of the 
French Government and ECA, for a 
programme of public works that has 
jumped France forward three genera
tions in three years.

Counterpart francs have completely 
restored the French railway system, 
blasted from end to end by American 
and British bombers, French harbour 
installations were 70% demolished; 
Counterpart money has put them

Mission to France in 1949-50 
back in shape to carry 10% more traf
fic than pre-war. Even more exciting 
is the development of electrical 
energy in a country that, has had to 
shut down many factories in the dry 
summer months for want of power. 
The Counterpart Fund made possible 
the building of a dramatic series ol 
dams on the rivers of France. Ther
mal plants have also been located at 
the mouths of coal mines. Already 
this programme has added 60% to the 
supply of power in France; by mid- 
1952 the increase will pass 100%. 
This is a permanent contribution to 
the well-being of every French citi
zen.

The farmer pays his hard-earned 
money for an ECA tractor, the textile 
mill owner pays for his raw cotton, 
the steel manufacturer for the heavy 
equipment that will furnish France 
with a new strip mill. The indivi
dual does not always see the end 
result of these purchases in national 
prosperity. He docs not necessarily 
see why'he should be grateful to 
Uncle Sam for something he paid for 
with his own money.

Americans are generally convinced 
that the French somehow run a coun
try without paying taxes. Certainly 
the French traditionally hate taxes 
and discuss methods of evasion with a 
frankness that shocks foreign ears. 
The French tax system is inequitable 
by some standards, falling much too 
heavily in the middle and lower 
classes, and especially on the salaried 
workers. Yet the French managed to 
collect 30% of national income in 
taxes in 1950. The comparable figure 
for the U.S. in Federal, state and local 
ta^es was just under 26%.

The commonest and the most 
harmful of foreign beliefs about 
France is that it is a nation of defeat
ists. To be sure, frequent utterances 
in the French press and parliament 
feed that perverse flame. The actions 
of the French, however, speak more 
impressively than their often cynical 
words. They have long had a system 
of universal military, training which

The Czars made Siberia a prison for 
the exile of socialists, communists, 
members of national minorities, jour
nalists, philosophers — everyone who 
opposed the imperial will. Dictator 
Stalin was himself exiled to Kuleika, 
a tiny settlement within the Arctic- 
Circle, escaped three years later. The 
Czars’ last great action in’ Siberia was 
beneficial. They built the trans- 
Siberian railway, the world’s longest, 
spanning the continent and opening 
the door to immigration, industriali
sation.

Siberia extends from the Ural 
Mountains in the west to the Sea of 
Okhot.sk and Bering Strait in the cast. 
In 12 years (from 1928 to 1940) tech
nicians, scientists increased Siberian 
industrial production by 650%. First 
tasks were to probe, assess, map, settle 
the 6000-milc long belt. Behind the 
Urals was found a rich iron-ore depo
sit which geologists called magnetic 
mountain. Stalin founded a new city 
— Magnitogorsk. Its population 
grew from 30,000 in 1930 to 500,000. 
It has one of the world’s largest 
modern blast furnaces, produces nine 
million tons of steel a year.

Around the new iron centre grew 
a dozen cities. Ekaterinburg, sleepy 
little provincial town where Czar 
Nicholas was murdered by the Bol
sheviks, grew into mighty Sverdlovsk, 
Pittsburgh of Russia, whose machine 
tools helped save Moscow in 1944. 
Each year new towns appeared, in-

•According to a spokesman for the Com
monwealth Statistician, taxation revenue col
lected by all Australian public authorities, 
for the financial year 1949-1950 amounted to 
approximately 25% of national income.

takes in every young man at the age 
of 20; the period of service was ex
tended last October from a year to 
18 months, with only the Commu
nists voting in opposition. France 
had 722,000 men under arms in 
March of this year, though these in
cluded only five combat divisions on 
the Continent. T he French are in
vesting 28.3% of their 1951 budget 
in military defence. They have 
pledged ten combat divisions by the 
end of this year, 15 in 1952, 20 in 
1953.

A great deal is heard about French 
“neutralism,” a sentiment found in 
all parts of Western Europe. Unfor
tunately this attitude exists in France 
mainly among a small but articulate 
class, the advanced intellectuals. It 
is an unhappy factor in French life 
that a segment of its most cultured 
citizenry is afflicted with intellectual 
dry rot.

There is a tragic lack of leadership 
in France. Of the generation who 
should be the leaders of thought, 
government and business, nearly two 
million fell on the battlefields of 
World War 1. T hey have left a cry
ing void. World War II killed over 
half a million more Frenchmen, 
many of them in Nazi concentration 
camps. Such losses have fed the 
French passion for security.

T he plain truth is that the French 
have no stomach for a fight against 
the Soviets if it is utterly hopeless 
from the start. France will play its 
full part in fighting, granted three 
conditions: (1) time to receive ade
quate arms; (2) genuine development 
of a Western defence force, fully in
tegrated under the command ol 
General Eisenhower; (3) assurance of 
American support, on the ground as 
well as in the air, when the attack 
occurs, not after the nation has been 
overrun. With these assurances, 
France would fight hard. Lacking 
them, she cannot be expected to give 
much help.

Some Frenchmen now living have 
seen their country overrun three times 
by aggressors. France’s greatest fear 
is that war will bring a quick Soviet, 
surge to the Atlantic, an occupation 
far more systematic in its’ horror and 
ruthlessness than the nazi model, 
and eventual American “liberation” 
of French cities by a shower of atom 
bombs. Nothing gives the French 
security against this not unreasonable 
dread except the presence on the Con
tinent of American ground forces, 
who would obviously not be aban
doned by the United States in the 
early stages of the war. I do not 
hold up this French attitude as some
thing to be admired. I submit only 
that it is realistic.

The French have a right to their 
own way of doing things, no matter 
how wildly impractical it may appear 
to other eyes. Method^ work in 
France that would seem in other 
countries to lead only to chaos. Six
teen political parties exist in the 
National Assembly, fighting, snap
ping, tripping each other up; yet 
among them a government forms, 
dissolves and forms again. During 
the frequent periods of political re
alignment, a trained corps of civil 
servants carries on the functions of 
government with Jovian calm. We 
should be foolish to try to force 
foreign methods upon the French 
against their will, and quite possibly 
against the grain of their highly indi
vidual economy. 9

The most serious pitfall in rela
tions with the French is the soreness 
of French pride. The debacle of 1940 
dealt a staggering blow to France. It 
was not just the military defeat — 
France had taken such a shock in the 
Franco-Prussian War and came back 
with a magnificent display of unity 
and courage. This time it was the 
frightful feebleness of the national 
effort that cut French pride to the 
quick. This psychological wound has 
made the French abnormally sensitive 
to criticism. Lack of confidence in 
themselves is a dangerous illness.

It is to their allies’ interest to help 
the French regain their national 
pride. If those, allies show faith in 
France, they will find her a partner 
richly worth having in peace or in 
war.

„ ‘‘Reader's Digest."

eluding Chelyabinsk, Nizhni-Tagil, 
Kirovgrad, Uralski, each built near a 
new geological discovery — platinum, 
tungsten, molybdenum, bismuth. 
When tlie city-planners ran out of 
names, they called the towns after 
mineral-deposits. Thus Asbest and 
Cobalto were born.

The Russians uprooted 1300 major 
industrial undertakings and shifted 
whole factories, sometimes whole 
cities, across the Urals. For 16 months 
from December, 1941 to March, 1943, 
the great trek went on. Nearly three 
million Soviet workers went east and 
in these new cities turned out guns 
that broke the German blockade of 
Stalingrad, munitions, rolling-stock, 
clothing, canned food.

Farther south, on the approaches to 
Soviet Turkestan, an oilfield as rich 
as that at Baku, on the south-west 
shore of the Caspian Sea, was discov
ered. To exploit this was difficult 
because of its remoteness. Main oil 
region was around Gurev, a small 
port on the north-east Caspian. In 
two years (1933-35) Russia built a 
400-inile pipe line from Gurev to 
Orsk, whence the oil could feed the 
growing industrial area.

Although they had oil and iron, the 
Russians still needed coal because the 
practical combination of iron and 
coal is the basis of industrial power. 
The rich Don Basin had coal, but it 
supplied Moscow.

In the search for coal more than 
200 geological teams studied the ter
rain along the old trans-Siberian trail, 
past Omsk, up and down the river 
valleys, south into the parched plains 
of Kazakhstan. By 1933 they had 
found coal.

(To be continued.)
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Sydnejaus lietuviai skautai
Tautos šventės proga, š.m. rugsėjo 

tnėn. 9 d., įvyko Sydnejaus skautų ir 
skaučių bendra iškilminga sueiga, 
kurioje 10 skaučių — tų davė įžodį. 
Kuklias, bet giliai prasmingas iškil
mes stebėjo beveik visi tautiečiai, tą 
dieną buvusieji bažnyčioje. Gražiai 
ir drausmingai išsirikiavę skautai pa
liko gerą įspūdį žiūrovams. Įžodžio 
apeigas atliko Sydnčjaus skautų-skau- 
č.ių vadovai skautininkai Reizgienč ir 
Pranulis. Gerojo darbelio mazgelius 
ir įpareigojimus, davusiems įžodį 
skautams, patvarkė dvasios vadovas 
kun. P. Butkus, pasakydamas gražų 
žodį, ragindamas' skautes-skautus eiti 

- ir toliau lietuviškosios skautybės tra
dicijų keliu.

Po iškilmių skautai susilaukė pras
mingų ir šiltų sveikinimų iš visuo
menės. Pirmasis sveikino ALB Kra
što Valdybos pirmininkas p. Vaičaitis; 
tėvų vardu skautus sveikino p. Bal- 
tramijūnas ir didelis jaunimo priete- 
lius — Sydnčjaus lietuvių studentų 
pirm. p. Miknius.

Paskutiniųjų metų bėgyje Sydnčjaus 
skautų veiklų reikia laikyti patenki
nama. Prie veiklos sustiprinimo žy
mia dalimi prisidėjo Australijos Lie-, 
tuvių Skautų Rajono Vado sktn. B. 
Dainučio apsilankymas Sydnčjuj. 
Sktn. Dainuos lankėsi čia š.m. gegu
žės men., kuris atliko visą eilė pasita
rimų su skautininkais ir paskyrė va
dovybė. Bet vis dėlto dėl didelio iš
siblaškymo po visus miesto kampus, 
Sydnčjaus skautų veikla nėra atsiekusi 
to lygio, kuris turėtų būti pasiektas. 
Sueigos daugiausia daromos tik sek-

PRANEŠIMAS
Kaikurie tautiečiai kreipėsi su už

klausimu, ar nėra galimybės gauti 
affidevitų, neturintiems nei giminių, 
nei pažįstamų Amerikoje.

Tuo reikalu užvedžiau susirašinė
jimą su Baliu ir gavau iš jų sutikimų 
tokiems asmenims padėti.

Norintieji gauti iš Balio allidavitą, 
prašomi prisiųsti prašymą su gyveni
mo aprašymu, pridedant pašto ženklų 
susirašinėjimo išlaidoms padengti.

Adresas:
A. USTJANAUSKAS, 
11 Wellington Street, 
Arnclille, N.SAV.

"AUSTRALIJOS LIETUVIUI" 
TREJI METAI

Šio mčn. 12 d. suėjo lygiai treji 
metai, kai Australijoje buvo išleistas 
pirmas lietuviškas laikraštis "Austra
lijos Lietuvis”. Pradžioje jis buvo 
spausdinamas negeriausiu rotatorium 
ir nebuvo turiningas, tačiau nenuil
stamomis dabartinio jo leidėjo ir ats. 
redaktoriaus Jurgio Glušausko 
pastangomis laikraštis nuolat gerėjo ir 
pagaliau nuo šių metų pradžios pasi
rodė jau spausdinamas savoje spaus
tuvėje.

"Mūsų Pastoges” redakcija nuošir
džiai linki "Australijos Lietuviui" 
didėti, tobulėti ir rodytis ateityje 
Australijas lietuvių visuomenei kas 
savaitę.

Persai tremia b r i t u s
Persijos vyriausybe paskutiniu metu 

visiškai nesiskaito su D. Britanijos in
teresais Persijoj. Ji išleido įsakymų, 
kad tuč — tuojau išsikraustytų du An
glijos — Persijos naltos bendrovės pa
reigūnai. Amerikiečių pastangos vėl 
suvesti persus ir britus prie bendro 
derybų stalo, nuėjo niekais. Vis 
daugiau sklinda žinios, kad Persijos 
vyriausybė kviečiasi Sov. Sąjungos 
ekspertus tvarkyti jos naftos šaltinius. 
D. Britanijos darbiečių vyriausybe, 
atrodo, neišdrįso griebtis radikalių 
priemonių šiam naftos ginčui išsprę
sti.

madieniais. Skautės ir skautai veikia 
bendrai, išskyrus kai kurias sueigas, 
ruošiamas skyrium.

Tačiau nežiūrint sunkių sąlygų, 
didelė dalis Sydnčjaus jaunimo yra 
susibėgę į skautų organizaciją. Šiuo 
metu Sydnėjuje veikia dvi draugovės 
— skaučių bei skautų ir organizuojasi 
skt. vyčių būrelis. Džiugu, kad mūsų 
jaunimas yra išlikęs ištikimas lietu
vybei ir nenutolęs nuo lietuviškosios 
skautybės idėjų. Čia yra mūsų buvu
siųjų mokyklų Vokietijoje ir skautų 
vadovų neabejotinas nuopelnas. Išgy
ventas 1 metų laikotarpis Vokietijoje 
neleido mūsų jaunimui nutausti.

Šiais metais Sydnėjuje ypač su dide
liu atsidavimu dirba su skautais skau
čių draugininke O. Burokattė, tumi- 
ninko pavaduotojas sk. vyt. Narbu
tas, skautų dr-vės draugininkas J. Blio- 
kas, adj. A. Bačinskas ir skiltininkai — 
Protas ir Garolis. Jie daug žada lie
tuvių skautų ateičiai svetimame kra
šte.

Numatoma, kad skautų veikla dar 
pagyvės atėjus pavasariui, kada gali
ma bus susirinkti atvirame ore, nes 
šiuo metu susiduriama su patalpų ga
vimo sunkumais. Tačiau gerų skautų 
bičiulių dėka, atseit skautų rėmėjų 
pagalba, p.p. Pūkio ir Narbutų leidi
mu naudotis jų namų patalpomis, iš 
dalies nugalėtas ir šis sunkumas.

Šiuo metu ypatingas dėmesys krei
piamas į pilną skautų paruošimą pa
gal skautų programas į aukštesnius 
skautų patyrimo laipsnius, jas dar 
papildant ir išplečiant: įtraukiama 
daugiau dalykų iš Lietuvos istorijos, 
literatūros, geografijos ir lietuvių kal
bos. Skautų vadų yra užsibrėžta dirb
ti vieningai ir su meile lietuviškosios 
skautybės tradicijų dvasioje, kad išlai
kytų gyvų ir stiprią lietuviškąja skau- 
tybę iki grįžimo Tėvynėn.

J.B.Pr.

INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTŲ 
DĖMESIUI!

Šm. rugsėjo mčn. 30 d. tuoj po 
pamaldų Camperdown bažnyčios pa
rapijos salėje kviečiamas lietuvių in
žinierių ir architektų susirinkimas. 
Bus aptariami svarbūs klausimai. 
Kviečiame skaitlingai dalyvauti.

P.L. Inžinierių ir Architektų 
Sąjungos Sydnčjaus Skyriaus 
Valdyba.

"ŠVIESOS" SAMBŪRIO 
SUSIRINKIMAS

Š.m. rugsėjo mčn. 16 d. "šviesos” 
sambūrio Sydnėjuje suruoštame subu
vime buvo ' išklausyta teisininko J. 
Žukausko paskaita: "Australijos 
teisė”. Paskaita liete Australijos tei
sės rutuliojimąsi ir jos esminius prin
cipus. Po paskaitos prelengtas atsa
kinėjo j susirinkusiųjų paklausimus 
šio krašto teisiniais klausimais.

Sekantis "Šviesos” sambūrio kultū
rinis subuvimas įvyks š-m. spalio mėn. 
1 d. 17 vai.

Programoje numatyta, kad iki 18 
vai užsitęs sambūrio narių susirinki
mas, kuriu privalo atvykti visi nariai. 
Po to ALB-nės Krašto Valdybos pir
mininkas p. Vaičaitis skaitys paskaitą: 
"Pasaulio lietuvių gyvenimas”, po ko 
seks diskusijos.

19 vai. prasidės jaukus studentiškas 
pobūvis. Sydnčjaus visuomenė yra 
maloniai kviečiama į šį subuvimą 
skaitlingai atsilankyti.

Sambūris “Šviesa"
PADĖKA

Ponui Mazgeliui už tautinių kelnių 
pasiuvimą, p. Gulbinui už paskolintą 
radijogramą, skautams už sąžiningą 
tarnybų, ponioms, paskolinusioms tau
tinius drabužius ir visiems atsilankiu
siems bei nuoširdžiai parimusiems 
“Pabaigtuvių” spektaklį ir pobūvį 
tautiečiams, tariame nuoširdų ačiū.

Sydnčjaus Lietuvių Liaudies Meno 
Mėgėju. Ratelis

Daug u m a prieš k o m u- 
n is t ų p a r t i j o s u ž d a r y m ą

Dar negalutinais daviniais, Austra
lijos federalinės vyriausybės šio mėn. 
22 d. pravestas tautos atsiklausimas 
dėl komunistų partijos uždarymo 
nepasisekė. Dauguma australų pasi
sakė prieš vyriausybės siūlomą kon
stitucijos pakeitimą.

A d e n n u e r i s prieš 
sovietus

Vakarų Vokietijos kancleris dr. Adc- 
naueris pasakė kalbą, kurioje pabrėžė, 
kad atginkluota Vakarti- Vokietija 
būtų baisi grėsmė Sov. Rusijai. Jis 
taip pat pareiškė abejonę dėl sovietų 
grasinimo karu realumo, tuo atveju, 
jeigu būtu pradėtos vykdyti sąjungi
ninkų užsibrėžtas Vokietijos atginkla- 
vimo planas.

“Vakarų Vokietija susilauktų nelai
mingosios Korėjos likimo, jeigu vokie
čių tauta neprisidėtų prie Vakarų 
sąjungininkų gynybos plano” — pa
brėžė dr. Adenaueris.

Pabaigoje Vokietijos kancleris per- Į 
spėjo Sov. Sąjungą, kad užpuldama 
suvienytą Ameriką ir Europą ji užsi
trauktų “fatalią riziką”, ir ta agresija 
būtų jai pačiai daugiau megu pavo
jinga.
Popiežius
e k s k o m u n i k u o j a

Prieš kelias dienas Vatikanas pas
kelbė ekskomunikuojąs visus katali
kus Rumunijoje, vienu ar kitu būdu 
prisidėjusius prie Rumunijos vyskupo 
Paeitos suėmimo ir kalinimo, o taip 
pat vykdančius “negirdėtą iki šiol ka
taliku bažnyčios ir tikinčiųjų perse
kiojimą Rumunijoj”.

Nepersenai vyskupas Pacha su ke

Paskutinės naujienos
liais kunigais buvo nuteistas 18 m. 
kalėjimo “už šnipinėjimą Vatikanui”.

Jau ketvirtą kartą Vatikanas skel
bia ekskomunika ei ją komunistų vado
vaujantiems organams už bažnyčios 
vadų persekiojimus.
Didėjant i a u k s o 
p r o d u k c i j a A u s t r a L i j o j

Iki liepos mčn. 1 d. šiais metais iš
kasta aukso Australijoj už 160.000 
svarų daugiau, negu praeitais metais 
per tą patį laiką.

Valstybės statistikos biuro daviniais 
per šių metų pinu uosius 6 mėnesius 
Australijos aukso produkcija sieke 
138.892 uncijų, t.y. 10.304 u ne. dau
giau nei 1950 m. tuo pačiu laiku.

Australijos aukso uncija vertinama 
£15-9-10.
Persi j a k r y p s t a į 
sovietų pusę

Iš Persijos pranešama, kad policija 
“atidengė sąmokslą", j kurį esą įeina 
keli parlamento nariai ir nužudytojo 
min. pirm. Ra/maros artimi bendra
darbiai. Jau esąs suimtas buvęs Raz- 
maros pavaduotojas, o taip pat buv. 
Persijos saugumo policijos šefas ir vie-

1 šosios policijos viršininkas. Sąmok
slininkai kaltinami norėję nuversti 
Persijoj monarchijązir įvesti respub
liką.

Taip pat pranešama, kad Persija su 
Sov. Rusija greitu laiku pasirašysianti 
naują sutartį, pagal kurią Sov. Rusija, 
Čekoslovakija ir Lenkija pasižadėsian
čios pirkti didelius kiekius naftos iš 
Persijos.
Didelis “n a u j ų j ų 
a u s t r a l ą” p r i e a u g l i s

Statistikos daviniais, 1000 Australi
jos moterų 1950 metais atiteko 156 
naujagimiai, kai tuo tarpu 1000 emi
grančių moterų net 262 naujagimiai.

★Jonas V i r k e 1 i s, gyv. 281 
Margucretta St., Toronto, Ont., Can
ada paieško savo giminų Eugenijos 
ir Jono Pūki ų, kilusių iš Plungės 
ir atvykusių į .Australiją 1948-1949 m. 
iš Vokietijos, britų zonos, Špakcn- 
bergo lagerio.

★Jonas Rinkevičius gyv. 11 
Gibbon St., Woolloongabba, Brisbane, 
Q-land, prašo atsiliepti Kazį D a m- 
kij- ' ’ 

P i r m a k 1 a s i a i, visi 
rankų darbo kontinentiniai ba
tai, kurie gaunami mūsų atsar
gose ar gaminami pagal užsaky
mą. Seni batai pataisomi per 
24 valandas.

Victoria Shoes
3 Royal Arcade, Sydney (arti 
Town Hall). Tel.: M4069.

MOTERŲ DĖMESIUI!
Moterų madų salionas pra

neša, kad gautos vasaros sezonui 
įvairios aukštos kokybės medžia
gos.

Užsakymai priimami:
143 Auburn Rd., Auburn. 

Tel. UX6471.
Darbas atliekamas gerai ir 

greitai.
Ten pat reikalinga patyrusi 

siuvimo mašinistė.
L y d i j a Frizz a.

★Frau Marta LINKĘ, gyv. Gee- 
stacht, Wandsbccker Ring 130, British 
Zone, Germany paieško savo dukters 
Anni GRABAUSKIENĖ-LINKE ir 
žento Juozo GRABAUSKO, išvykusių 
į Australiją 1950 meti) lapkričio mčn. 
20 d. laivu “LIGURIA”.

★Mažosios Lietuvos evangelikas, 
turįs Sydnėjuje savo namą, norėtų su
sipažinti su lietuvaite 30-35 met. am
žiaus.

Rašyti adresu: Nr. 5, Box 4558, 
G.P.O. Sydney.

| Olsen Foster Construction Ply. = 
I Ltd. paieško dailydes — speciali- g 
| to. Siūlomas geras darbas ir g 
| atlyginimas. Kreiptis adresu: g 
| B a y Rd. (Graham Rd. | 
f kampas), H i g h e t t, V i c- g 
g t or i a. Tel. XY2254 (po 5.30, f 
f vai. vakaro).
■•diiaiiiiiniuiinuiniiiniiaiiiiiiiiiiHOiiuninninfnniuiiiiaiiiuiiiiiiiMĮ.

♦
Laikrodininkas 

Antanas Šilva
30 B a r n o t S t., Y a r r a- 
v i 11 c, M c 1 b o u r n e taiso 
įvairių rūšių laikrodžius. Prii
mami namuose ir Spaudos Kio
ske pas p. Baltrūną. Garantuo
tas ir sąžiningas darbas.

❖JnniiiiiuiDiiHHiiHiiniiinnnBinimnniiiininmiiiinDiiiniiiimniwinnniaiininnmnnnur.niraiiiiiHHinnHiirnmiaimmiuHaiinniiininiii^

j Maloniai praleisite laiką atsilankydami lietuvių svetainėj 
j (Jericho rest.) 7 Rowe St., Sydney (pačiam miesto centre, prie 
Š Martin Place, priešais G.P.O. paštą.) Veikia šeštadieniais ir sekma- 
| dieniais nuo 8 vai. p.p. iki vėlyvos nakties. Groja Gintaro Padago 
| vadovaujama kapela. Vakarienė ir gėrimai patarnaujami vietoj. 
1 Tel.: BL4I92.
s k
^ĮnniiiiiniiiutainiiiiiiiiicziiiiiiiiiiiirziiiiiiiimmiuiiiHUHCzmuiiiimziniiniinncinnnnniKimHUHniczuiiiHiiHigJHHiniHnauiiiuiinmiiuiuiiinc.^

M O T E R U KIRPĖJA
su ilgamete praktika Rygoje daro pusmetinę, šaltą ir nuotakoms 
šukuosenas. Be to, ji dažo plaukus ir antakius bei daro manikiūrą.

Priima šeštadieniais per visą dieną, o darbo dienomis nuo 6 
iki 8 vai. vakaro. Kreipiamasi adresu: Mrs. Karzubovs, 
59 Arthur St., Bankstown, Sydney, N.SAV.

Važiuojama elektriniu traukiniu iki Bankstowno. o iš ten 
autobusų 12, 22, 23 arba 24 numeriais iki Dunlop fabriko.

v.fnf.a b. Publicity Press I 1SSS) Pty. Ltd., 71-Tū Regent Street, Sydney, tor the Publisher, 
Prime y Anthony Bauze, 26 Andreas Street. Petersham, Sydney.
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