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T arp valstijiniai 
santykiai

Australija, kaip žinome, yra federa
linė valstybė. Ją sudaro atskiros vals
tijos: Naujoji Pietų Valija, Viktorija, 
Pietų Australija, Vakarų Australija, 
Tasmanija, Queensland’as ir Šiaurės 
Teritorija.

Šios valstijos turi atskiras savo 
vyriausybes, atskirus parlamentus, ir 
jas visa tik tam tikrais konstituciniais 
nuostatais tejungia federalinė vyriau
sybė, reziduojanti Canberroje.

Federalinė vyriausybė Australijoj 
neturi absoliutinės galios, nes atskirų 
valstijų vyriausybės daugeliu atžvilgių 
yra nepriklausomos, ypač ūkinėje 
srityje. Kaip tik šie skirtingumai 
ypatingai pasireiškia paskutiniu me
tu, kai šiose valstijsse vyriausybės nėra 
vienodų partijų. Tatai buvo labai 
aiškiai matoma nesenai vykusioj eko
nominėj konferencijoj, kurioje buvo 
susivažiavę visi} valstijų ministerial 
pirmininkai, aptarti krašte vykstan
tiems infliaciniams reiškiniams. Toje 
konferencijoje, kurioje buvo tartasi 
dėl visos eilės ūkinių reikalų, buvo 
paliesta ir sviesto kainos pakėlimo 
klausimas. • Federalinės vyriausybės 
min. pirm. Menzies ir visų valstijų 
atstovai nutarė detalią sviestui kainą 
— 3 ši!. peno už svarą. Šiuo kai
nos pakėlimu norėta paskatinti sviesto 
gamintojus plėsti šios srities gamybą, 
nes paskutiniu laiku sviestas kasdie
nėj Australijos rinkoj pasidarė tikra 
retenybė. Tačiau darbietiškųjų NSW 
ir Queenslando valstijų vyriausybių 
ministerial pirmininkai šitokiam svie
sto kainų pakėlimui pasipriešino ir 
savose valstijise šio būtino produkto 
kainas paliko 6 penais žemesnes. 
Suprantama todėl, kad šiose valstijose 
sviesto ir po dalinio kainų pakėlimo 
neatsirado, nes jo gamintojai mieliau 
jį siunčia į tas valstijas, kur brangiau 
mokama, o nepardavinėja savų valsti
jų rinkoje.

Tatai tik mažas pavyzdėlis, kokių 
Australijos gyvenime yra gana apstu. 
Čia nėra kainų vienodumo nei clek- 
trarai, nei traukiniams, nei autobu
sams ar tramvajams, čia taip pat ir 
įstatymai nėra suvienodinti, nes vie
noj valstijoj yra vykdomos mirties 
bausmės net ir moterims, kai tuo tar
pu kitose valstijose ir vyrai negali 
būti baudžiami mirtimi. Be to, vie
noje valstijoje galima gana greit ir 
lengvomis sąlygomis gauti skyrybas, 
kai tuo tarpu kitoje ši procedūra 
pareikalauja daug laiko ir pinigų. 
Atlyginimai taip pat nėra visiškai vie
nodi, o ir pragyvenimas vienur yra 
pigesnis, o kitur — žymiai brangesnis.

Šitokis susiskaldymas ir nevienodu
mas, suprantama, atsiliepia į bendrą 
viso krašto buitį, sudarydamas nema
ža nepatogumų ir tūlo nedarnumo. 
Atrodytų, kad geriau būtų šiuos ne
tikslumus išlyginti, jei federalinė 
vyriausybė galėtų įgauti daugiau ga
lios ir imtųsi labiau bendrinančių 
veiksmų, bet juk sakoma, kad įprati
mas yra antras prigimimas, todėl ir 
čia vienodinimo kryptim einanti ini
ciatyva gali susilaukti didoko visuo
menės opozicingumo. Taigi reikia 
manyti, kad ir ši vyriausybė Austra
lijos santvarką paliks tokią, kokią ją 
rado prieš savo kadencijos pradžią.

SKELBIMAS
Lietuviai, atvykę pirmuoju trans

portu į Australiją, kviečiami susirink
ti š.m. spalių 7 d. (sekmadienį), tuo
jau po pamaldų, Camperdown parapi
jos salėje, aptarti 4 metų Australijoje 
buvimo sukakties reikalą.

Mount įsa
{Laiškas “M.P.”

Per 3000 mylių į šiaurės vakarus 
nuo Brisbanės, 8 lietuviai dirbame 
žymiose švino ir sidabro kasyklose. 
Mūsų aštuonetukas gyvena tarp kele
to tūkstančių kitataučių ir tikrųjų 
australų. Čia, kasyklose, po žeme at
liekami įvairūs darbai: gręžimas uolų 
— akmens (šis darbas laikomas čia 
pagrindiniu), transportavimas, medžio 
apdirbimas, šaltkalvystė, mašinų mon
tavimas, matavimas ir kt. Dalis dar
bi} atliekama ir žemes paviršiuje.

Ne visiems, čia patekusiems, pavyk
sta gauti darbą pagal jų profesinį pa
siruošimą. Kandidatas dažniausiai 
sutinka su bet kokiu darbu, kad tik 
būtų priimtas, nes gaunamas aukšto
kas atlyginimas. Patekti į šias kasyk
las nėra jau taip lengva, nes darbo 
jėgos pasiūla gana didele. Kai darbo 
skyrius (employment) reikalingą 
jiems žmogų priima, jis tuoj siunčia
mas pas gydytoją sveikatai patikrinti. 
Sveikatos tikrinimas atliekamas gana 
nuodugniai: ypatingas dėmesys krei
piamas į klausą, regėjimą, plaučius ir 
širdį. Taip pat tikrinami įvairūs su
žeidimai, buv. operacijų žymės ir 1.1. 
Be to, atsižvelgiama ir į amžių: čia 
priimami vyrai nevyresni 40 ir nejau* 
nesni 21 metų amžiaus. Dažnai pasi
taiko, kad dėl sveikatos ar kitų, kad 
ir menkų trūkumų, kandidatas atme
tamas.

Eilinis darbininkas, dirbdamas pa* 
prasčiausį darbą į dvį savaites (80 
darbo valandų) gauna £35-£38 į ran
kas. Dirbantieji prie gręžimo bei 
sprogdinimo darbų (jie skaitomi 
kvalifikuotais darbininkais), per tą 
patį laiką uždirba iki £50-£70 į dvi 
savaites. Gręžimo darbai atliekami 
įvairiomis mašinomis, tad paskirtieji 
šiems darbams vyrai turi būti pirmiau 
apmokomi ar bent tinkamai supažin
dinami su šiuo darbu. Šiems dau
giausia taikomas akordinis darbas. 
Administracija jų darbui skiria ypa
tingesnės reikšmės, nes jie ir yra tie 
"požemio valdovai”, per kurių rankas 
pereina medžiaga, kuri vėliau, per
leista per tam tikras mašinas, išskiria 
naudingus vartojimui metalus. Iki 
šiol, kiek teko patirti, iškasti metalai 
skirstomi į dvi pagrindines rūšis: 
šviną ir sidabrą. Netolimoj ateity 
numatoma paleisti į darbą dar keletą 
mašinų, kad išskirtų naujus metalus, 
nes čia randama ir aukso (mažais kie
kiais), vario, cinko ir kt. metalų.

Kadangi darbai atliekami daugiau
sia požemy, tad ir darbo laikas čia 
tvarkomas skirtingiau, nei kitose dar
bovietėse. Rytą, kai peržengi kasyklų 
slenkstį, darbą skaitai pradėjęs, nori 
dažniausiai jį tepradedi tik po gero
kos valandos. Į darbo laiką įeina: 
keitimas drabužių, išėmimas įrankių 
bei medžiagų iš sandėlių, leidimasis

LIETUVIS TARP NAUJOSIOS 
ZELANDIJOS JUODUKŲ

Naujoje Zelandijoje gyvenu jau arti 
dvejų metų, tačiau šio krašto iki šiol 
neteko plačiau pažinti, nes tenka at
likti darbo sutarties įpareigojimus ir 
nėra kada išvykti į bent artimesnes 
apylinkes.

Dirbu Aųcklando srity vienoje mo
kykloje. Darbo čia visokio yra, pra
dedant mokyklos mokinių baltinių 
skalbimu ir baigiant darbais mokyk
los ūkyje. Mokykla yra juodukų. 
Čia jie mokosi ir gyvena bendrabu
tyje. Pradžioje tie juodukai man 
kėlė daug rūpesčio. Mano sūnus tu
rėjo eiti su jais nakvoti. Ir vaikas 
bijojo, ir bijojau aš- Bet greit apsis* 
prato ir dabar ta baimė pradingo. 

iš Queenslando)
į požemį ir prausimasis bei tvarkyma
sis po darbo. Vasaros metu, užėjus 
karščiams, kai kuriose požemio vie
tose, vietoj 8 darbo valandų tedirba
ma 6 vai. Kai viename iš tokių pože
mių aukštų išbūni šešias valandas, pa
junti, kad jų pilnai pakanka. Pagrin
diniai požemių aukštai, kuriais trans
portuojama iškastoji medžiaga, gana 
erdvūs: jų aukštis siekia 11-15 pėdų, 
gi plotis 18-24 ir daugiau pėdų. Juose 
įrengta elektros šviesa ir ventiliatoriai 
orui keisti. Kai šiuose aukštuose vyk
sta judėjimas, atseit transportuojamos 
iškastos medžiagos, tai rodos lyg bū
tum kurioj nors senamiesčio gatvėj- 
Kada iš šių išsuki į šalutinius kelius, 
kur dar nėra įvesti ventiliatoriai, t.y. 
orui nutekėti vamzdžiai,—čia jau ten
ka gerokai paprakaituoti. O karš
čiams esant, kai nuo saulutės slėptis 
lendi į požemį ir patenki į tokį auk
šta, kur nėra tinkamos ventiliacijos— 
nuo prakaito tuoj tampi šlapias. Po 
tokios "pirties”, kai keltu išsikeli į 
viršų, čia tuoj tave pasitinka saulutė 
.ir po kelių minučių esi sausas. Ta
čiau šaltam (rudens ir žiemos) orui 
esant, toks "džiovinimas” esti nevisai 
malonus. Tiktai šiltas dušo vanduo 
pataiso savijautą ir panaikina kre
čiantį drebulį . . . Baigęs savaitės dar
bą, slenki į savo gyvenvietę poilsiui. 
Laisvalaikio sunaudojimui, čia, kaip 
ir daugely Australijos vietų, veikia 
įvairios sporto sekcijos ir joms įrengta 
atatinkamos aikštės. Keliose sporto 
šakose dalyvauja ir keli mūsiškiai. 
Kasyklų administracija dirbantiesiems 
yra įrengusi gana puikų ir erdvų klu
bą. Nemaža mėgėjų renkasi į jį pra
leisti laiką, lošdami įvairius lošimus. 
Prie šio klubo veikia skaitykla ir bu
fetas. Kiek toliau nuo šių patalpų 
randasi šokių salė, kitose vietose 
įrengtos teniso ir futbolo aikštės (jose 
atliekama kai kurių švenčių minėji
mai ir pasirodymai), bet to, puikus 
maudymuisi baseinas ir aikštės kamuo
liams ritinėti, kur renkasi senyvo 
amžiaus darbininkai pažaisti. “Stip
resnių” lošimų mėgėjai vyksta į neto-’ 
lieso esantį miesčiuką, kur jau lošiama 
nejuokais, bet stambesnėm sumom. 
Šiai žaidimų rūšiai priklauso arkliu
kai, kortos, pinigų mėtymas ir kt. pan. 
azartiniai lošimai. Ne vienas iš tokių 
"mėgėjų” palieka nelengvai uždirbtą 
svarą. Vadinamajam miestely yra ke
letas krautuvių, keli pieno barai, kino 
šokių salės ir du nešvarūs, stipriai dvo
kią alaus barai. Šis miestelis turi ke
lius tūkstančius gyventojų. Mūši} tau
tiečiu} grupelė išskirstyta po kelias 
vietoves — stovyklas, tad pašnekesiams 
susirenkame tik savaitės pabaigoje. 
Tada svarstome ateities gyvenimo bei 
kūrimosi klausimus, keičiamės tarpu
savy spauda, einame pasisportuoti. A.

Savotišką jausmą kelia nuolat jau
čiami žemės drebėjimai. Jie, lyg to
limo fronto marmėjimas, drebina 
žemę. Vietos gyventojai, pajutę 
žemės suvirpėjimus, visai nekreipia 
dėmesio. Tatai jiems yra įprasta. Gi 
mums, atvykusiems iš Europos, visa 
tai neįprasta ir kelia nerimą.

Naujoje Zelandijoje esama ypatin
gai gražių vietų. Teko laikraščiuose 
skaityti ir filmose matyti ežerą, kurio 
vanduo visą laiką verda. Tai laiko
ma pati įdomiausia Naujosios Zelan
dijos vieta. Atrodo, kad tasai verdan
tis ežeras yra ūgniakalnio viršūnėje. 
Jis vadinasi Rota Rua.

Karščių metu tiek karšta, kad daž
nai pagalvoji, kaip pavyks juos išlai
kyti.

Čia savotiški papročiai, daug kas

_ v
Savaites Žinios

Po v an d. laivai prie 
Aliaskos

Amerikos visuomenę paskutiniu 
metu ypač jaudina žinios, kad Alias
kos pakrantėse yra pastebėta nežinomi 
povandeniniai laivai. Amerikos ka
riuomenei yra duota skubus įsakymas 
nustatyti šių laivų kilmę. Spėjama, 
kad šie laivai bus sovietų.
Argentinoj sukilimas

Nespėjęs išsiplėsti Argentinos ka
riuomenes sukilimas prieš dabartinį 
diktatorių Peron, jau pačioje pra
džioje buvo užgniaužtas. Didėlė suki
lusių karininkij dalis, jų tarpe ir 2 
generolai, pabėgo į Uragvajų. Pre
zidentas Peron vėl yra padėties vieš
pats. Krašte daromi suėmimai. Sui
minėjama opozicinių partijų vadai ir 
aktyvesnieji nariai. Čia ypač nuken
čia socialistų partija.
Korėjoj lengvi m ū š i a i

Po nepavykusios komunistų ofenzy
vos, kuria jie norėjo pralaužti vakarų 
sąjungininkų frontą, Korėjoje vėl 
kaujamasi tik vietinio pobūdžio kovo
mis. Sąjungininkai skelbia, kad jie 
užėmę "kelias svarbias strategines po
zicijas vidurio fronte”.
Milžiniški oro 
manevrai Europoj

Vakarų sąjungininkai šiuo metu 
vykdo didžiulius manevrus V. Euro
poj. Jie esą didžiausi po praėjusio 
karo. Manevruose dalyvauja per 
1.000 įvairaus tipo lėktuvų.
D. Britanijos karalius 
po operacijos

Pereitą savaitę D. Britanijos kara
liui buvo padaryta sunki plaučių 
operacija. Paskutiniais pranešimais 
karaliaus sveikata grįžta ir nesą jokių 
komplikacijų pavojaus. Tikimasi, kad 
vis dėlto karalius bus pajėgus sekan
čiais metais aplankyti ir Australiją, 
kur jo vizitui stropiai ruošiamasi. 
Švedijoj koalicinė 
vyriausybė

Švedijos min. pirm. Tage Erlander 
paskelbė, kad esanti sudaroma Švedi
jos koalicinė vyriausybė. Iki šiol Šve
diją valdė socialistų partija. 
Kinija ruošiasi karui

Pabėgėliai iš Raud. Kinijos pasa
koja, kad Kinija rimtai ir įtemptai 
ruošiasi visuotiniam karui. Visa 
Kinijos pramonė gaminanti lik gink
lus ir amuniciją. Fabrikai dirbą be 
pertraukos dieną ir naktį. Esančios 
beveik tikros žinios, kad Kinijos ko
munistai norį pradėti naujus puoli
mus Pietų Azijos regijone.
Stovyklose pabrangin
tas maistas

Emigrantų pereinamose ir šeimų 
stovyklose mokama dabar už maistą 
tokios sumos: suaugusieji £2 savaitėje, 
jaunuoliai £1-10-0 ir kūdikiai (jau
nesni negu 3 metai) po 10 šil. savai
tėje. Ankščiau, kaip žinome, už tuos 
kūdikius visai nebuvo mokama. 
Tačiau dirbantysis temoka už savo 
dependentus, nors jų būtų ir nemažtli, 
nedaugiau £3-10-0 į savaitė.

dirbama ne taip, kaip kad mums bu
vo įprasta dirbti, štai kad ir bulvių 
kasimas. Jos nė nebandoma prieš 
kasimą nuarti, kaip'kad buvo daroma 
pas mus. Stipriai įdžiūvusią žemę, 
kasdamas bulves, turi savo jėgomis 
žmogus rausti. Kai kartą pareiškiau 
jog reikėtų pakinkyti arklį ir prieš 
kasimą bulves suarti, išgirdau nusiste
bėjimo atsakymą:

— Arkliui per sunku, del to reikia 
žmogui tą darbą atlikti . . .

Nežinau, kaip yra kitose Naujosios 
Zelandijos srityse, bet mano gyvenvie
tėje mašinų žemės ūkio darbams taip 
pat kaip ir neturima. E.Z.
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Sov. Sąjungoj revolucinės nuotaikos
Rašo:

DONALD J. GONZALES, U.S.A, diplomatinis korespondentas

Šių dienų Rusija yra stipriausia ir 
didžiausia, nei kada nors savo istori
joj ji yra buvusi.

Dabartinis komunistų režimas yra 
daug kartų galingesnis, negu buvusios 
Rusijoj santvarkos.

Rusija, 34 metus komunistų valdo
ma, šiuo metu turi didžiausią pasauly 
kariuomenę, Sov. Rusijos imperija 
nuolat auga, o jos pramonė jau užima 
sekančią po Amerikos vietą.

Toks yra išorinis šių dienų Sov. 
Rusijos vaizdas tačiau, paanalizavus 
jį atydžiau, atsiveria kita teisybė: už 
“Geležines Uždangos” siaučia vargas, 
nedateklius ir nepasitenkinimas. Sov. 
Rusijoj kasdieninio vartojimo prekių 
vis labiau stinga; trūksta žaliavų, 
statybinių medžiagų ir specialistų 
darbininkų visose pramonės šakose. 
Sovietų pilietis kenčia didžiausią 
vyriausybės biurokratiškumą, yra nuo
lat persekiojamas ir ujamas MVD 
agentų. Karinės programos vykdymas 
apima" visą viešosios pramonės pro
dukciją, o nuolatinė ūkių kolektyvi
zacija alina kraštą ir stumia sovietinį 
pilietį į apatiją ir neviltį. Nuolatinis 
religijų persekiojimas, nors ir dengia
mas gražiausių propogandinių šūkių 
skraiste, sėja nepasitikėjimą ir baimę 
gyventojų tarpe.

Visų šių faktų akivaizdoje, atrodo, 
Sov. Rusijos gyventojui tereikėtų pa
daryti mažą žingsnį iki revoliucijos. 
Jis teturėti) išrėkti, leisti išsiveržti į 
išorę tai, kas tūno jo viduje ir kas 
padaro jį tylinčiu, apatišku sovietų 
rėžimo vergu. Tačiau rusas nuo 
amžių pripratęs būti valdomas ir 
vedamas. Taip ir šiuo atveju: jeigu 
atsirastų žmogus, kuris sugebėtų pa
lenkti į savo pusę slaptąją policiją ir 
kariuomenę, kuri palaiko dabartinį 
rėžimą — visa rusų tauta su entu
ziazmu, negailėdama nei kraujo, nei 
aukų, jam padėtų ir jį pagarbintų ant 
naujojo, sakysime — kad ir demokra
tiško sosto. Šių žmonių lojalumą 
naujajai santvarkai galima būtų 
lengvai laimėti, panaikinus’ jiems 
taip įgrisusią prievartą.

Vakariečių gyvenimo būdas, kurį 
pamatė sovietų kariai paskutinio karo 
metu, pasėjo abejonių ir nepasitikė
jimo sėklas dėl sovietų rėžimo jų šir
dyse ir atvėrė akis tiems, kurie tikėjo 
komunistų propogandos melu, lyg jis 
būtų švenčiausia evangelija. Dalis 
šių karių nebepakentė grįžimo minties 
į “laisvąją tėvynę”, o sudeginę praei
ties tiltus, pasiliko laisvajame pasau
lyje. Tačiau didelė jų dauguma grįžo 
namo, pasakodami savo įspūdžius, 
atsineštus iš kapitalistinių kraštų,

S u i m i n ė j a ū k i n i n k u s
Vokietijoj Sovietų zonos policija 

pradėjo didelio masto suėmimus vo
kiečių ūkininkų tarpe už "sabotažą” 
javų derliaus metu.

Kaip pranešama, vien Mecklenbur- 
go apylinkėje jau yra suimta per 50 
didelių dvarų savininkų, kaltinant 
juos ekonominiu sabotažu.

78 kitų apylinkių ūkininkai yra 
suimti, o jų turtas konfiskuotas. Visų 
jų vienodas kaltinimas—sovietų penk
mečio plano sabotavimas.

Pabaltijo
dalaus leidimo išeiti iš miesto.

Kai tik šis pasiruošimas buvo baig
tas, čia pradėjo plaukti Sovietų laivai 
su medžiagom ir darbininkais, kurie 
buvo apgyvendinti greitomis už mie
sto pastatytuose ir ginkluotų enkave
distų saugomuose barakuose. Kaip 
vėliau paaiškėjo, tie darbininkai buvo 
Sovietų koncentracijos stovyklų kali
niai, daugiausia pabaltiečiai. Prie jų 
dar buvo prijungti 40 kilometrų ruo
žo Albanijos jūros pakrančių gyvento
jai, tarp kurių buvo net berniukai pa 
12 metų, mergaitės po 13 metų ir kai 
kurie asmens iš senelių prieglaudos. 
Labai menkai maitinami šie visi dar
bo vergai, dirbdami trim pamainom 
po 10-12 valandų į parą, ir pastatė šią 
Sovietų tvirtovę, kuri jau visai bai
giama.

Patranką vamzdžiai pasišiaušęs 
“ežys”

Su vokiečių specialistų pagalba Sa
seno salą Sovietai yra pavertę tikru 
“ežiu.” Iš uolose iškaltų lizdų čia 
visur kyšo sunkiųjų patrankų ir tor
pedų baterijos ir priešlėktuviniai 
pabūklai. Be to, įtvirtinimų sistema 
pratęsta ir į sausumą. Karakurumo 
kalnuose, kaip ir Sascne, įrengta 
uoluose šimtai lizdų sunkiesiems gin
klams. Šiaurinėje pelkių srity yra 
Įrengta šimtai dirbtinių salų, aprū
pintų sunkiaisiais kulkosvaidžiais ir 
lengva artilerija, pritaikyta ir žemės 
gynybai ir lėktuvams naikinti. Kani
na kalnuose įrengtas radaro tinklas. 
Prie Valonos, Dukatittules ir Sušiza 
įrengti aerodromai su požeminiais 
angarais ir kuro sandėliais. Pačioj 
Valonos įlankoj yra įrengta povande
ninių laivų bazė, kurioje jau ir tų 
laivų esąs ne mažas skaičius. 'ttQ„

Opera S y d n ė j u j e
Po ilgi) svarstymų, pagaliau prieita, 

išvados steigti nuolatinę operą N.S.W. 
kurio nuolatinė buveinė būtų Sydne- 
jaus “Tivoli” teatre.

Tautinės operos direktorius p. 
Lorenz viešai paskelbė apie numatytą 
abonentų schemą, kuri pradžioje ap
siribosianti 2.000 skaičiumi.

Sekantis operos sezonas Australijoj 
prasidės' 1952 m. balandžio men. 
Opera numačiusi pastatyti G veikalus: 
“Lohengrin”, "Lucia di Lammer- 
moor”, "Paglicci” ir “Don Giovanni”,. 
‘Cavalleria Rusticana”, “Kaukiu Ba
lius” ir "Tosca”.

Nuolatiniai bilietai šioms 6 operos- 
programoms kainuos £6-6-0. o neužsi
sakę iš anksto bilietų, lankytojai į 
visas šias programas turėsią užmokėti 
žymiai brangiau. Nuolatinius bilietus 
galima užsisakyti paštu: Opera Book
ing, Box 5268, G.P.O. Sydney, iki š.m. 
spalių men. 31 d.

kurie klausančio sov. piliečio dvasioj 
sukėlė tikrą sąmyšį, išsikristalizuo
jantį į supratimą, kad kapitalistinis 
pasaulis “už Geležinės Uždangos” yra 
gražus, laisvas ir geras.

Su čia suminėtais faktais nuolat 
kovoja Komi n formas, išmesdamas mil
žiniškas sumas propogandai ir agita
cijai. Jis, be to, dar turi budriai sekti 
ir slopinti bet kokį rusui charakter
ingą dvasinės nepriklausomybės norą, 
užgniaužti sov. piliečio kartais prasi
veržiantį nepasitenkinimą dėl ūkių 
sukolchozinimo bei žemo pragyveni
mo standarto. Taip pat jis turi sekti, 
kad jų "vergas” nepakliūtų religijos 
įtakon, nes jis gali suabejoti "Stalino 
dievybe”.

1941 metais prasidėjus karui, dau
gelis rusų, o labiausiai ukrainiečių 
džiaugsmingai sveikino, greičiau kaip 
išvaduotojus, o ne okupantus, įžygiuo
jančius į jų žemę vokiečių kariuo
menės dalinius. Ir tik vieni naciai, 
savo žiaurios politikos deltai yra kalti, 
kad rusų tautos laisvės viltys pasikeitė 
į didžiausią neapykantą išnaudoto
jams. Kartu su tuo, daugelio rusų 
dvasioje atbudo patriotizmo bei tau
tinės savigarbos jausmas: geriau ver
gauti saviems, bet ne svetimiems.

Pasibaigus karui, rusų tauta tikė
josi susilaukti poilsio ir atpildo už 
savo pasiaukojimą Stalino rėžimui, 
tačiau, nesulaukusi to, vėl pradeda 
gyventi nepriklausomybės ir laisvės 
viltimi ateityje . . .

Visa Rusijos istorija yra atžymėta 
daugelio kruvinų, ilgų ir užsispyrusių 
sukilimų ir revoliucijų prieš prispau
dėjus. Dabartiniai Sov. Sąjungos dik
tatoriai gali vieną dieną visai netikė
tai susilaukti to paties likimo, kokio 
yra praeityje susilaukę tūli Rusijos 
valdovai.

Tačiau šiandien dar būtų per ank
sti ir perdaug optimistiška pranašauti, 
kad Sov. Sąjungos piliečių nepasiten
kinimas prasiverš dideliu revoliucijos 
gaisru.

Laisvai vertė L.V-nė

Vergai iš
Prie pat Albanijos krantų, priešais 

Italijos “bato” užkulnį ir pačiame 
Įėjime į Valonos įlanką yra mažai 
težinoma Saseno sala. Ši sala yra vos 
septynių kvadratinių kilometrų ploto 
ir beveik be augmenijos. Didžioji jos 
dalis yra grynos uolos, kurios ligi 300 
metrų aukščio stačiai kaip siena kyla 
iš jūros. Viso salos gyvenimo centras 
yra Valonos miestelis, kuris turi 9.000 
gyventojų ir nuo turkų valdymo laikų 
žinomas savo orientaliais sodais, grak
ščiais minaretais bei puikiais rūmais.

Dėl savo geografinės padėties Sase
no sala turi didelės strateginės reikš
mės. Ji, dominuodama įėjimą į Va
lonos įlanką, yra taip pat vos 70 kilo
metrų nuo Italijos krantų ir iš jos 
raketiniais ginklais gali būti pasiekia
ma italų laivyno bazė Tarante, o, gal 
būt, ilgainiui net ir anglų Malta bei 
Kipras. Be to, ši sala gali būti nesun
kiai ir apginta. Statūs ir ligi 2.000 
metrų aukščio kalnai gali būti sėk
mingai net ir negausių pajėgų apgina
mi. O pulti ją dar kliudo ir kitos gam
tinės kliūtys, šiauriniam įlankos gale 
Adrijos jūros pakraščiu tęsiai ilgas 10- 
15 kilometre pločio pelkių ruožas.

Neabejotina, jog Sovietai, siekdami 
po praėjusio karo išeiti į Viduržemio 
jūrą ir joje įsitvirtinti, kad ateity iš 
čia galėtų tęsti savo naujų kraštų 
pavergimo žygį, iš anksto atkreipė 
dėmesį į Saseno salą. Jų tad įsakytas 
Enver Hodža, dabartinis komunistinės 
Albanijos “prezidentas”, su savo par
tizanais užėmė šią nuo 1920 m. italų 
valdytą salą ir “prijungė” prie Alba
nijos, kas praktiškai reiškė, kad ji 
patenka į Sovietų rankas. O gavę į 
savo rankas, Sovietai jau pasirūpino 
čia reikiamai ir įsitvirtinti, paversda
mi Saseną tikru rytinės Viduržemio 
jūros Gibraltaru. Dabartinėse Saseno 
kareivinėse lengvai gali sutilpti su 
visu moderniu apginklavimu ir rei
kiamomis atsargomis keletas pulkų 
kariuomenės. Taip pat po kalnais 
čia yra išrausti ir požemiai, kuriuose 
būsią galima atsispirti net ir prieš 
atominį bombardavimą.

Darbo vergai stato sovietinį 
Gibraltarą

Pradžioj dar labai neskubėję, Sovie
tai ypač suskato Sascne tvartinis po 
1948 m., kai Tito “herezija” jiems 
atėmė Jugoslavijos pakrantes, ypač 
puikią Pola laivyno atramos bazę. Tų 
metų liepos mėnesį čia pasirodė gau
sus būrys sovietų karininkų bei inži
nierių, lydimų civilių, kurie pasirodė 
esą į jų rankas patekę vokiečių spe
cialistai, savo laiku statę vokiečių 
vakarų įtvirtinimo liniją. Valono j 
tuojau buvo užimti visi geresni butai 
ir MVD komisija dalį gyventojų 
iškėlė, o likusiems uždraudė be spe-

Pirmieji Londono Lietuviai
Kai Londone apsigyveno nemažai 

lietuvių, iškilo gyvas reikalas kurti 
savo parapijų ir statyti bažnyčią. Ta
čiau tokiam žygiui labai pasipriešino 
lenkai, kurių tada Londone jau gana 
daug buvo ir kurių bažnytėlėje lietu
viai laikinai buvo prisiglaudę.

Lenkai, matydami lietuvius esant 
pamaldžiais ir, kas svarbiausia, žymiai 
už juos dosnesniais bažnyčios reika
lams, įvairiais būdais stengėsi lietu
viams trukdyti steigti savo atskirą pa
rapiją. Jie įtikino tuometinį VVest- 
mtnsterio arkivyskupų, kad lietuvių, 
kaip tautos iš viso nėra. Jie įrodi
nėjo, kad tik tam tikra lenkų visuo
menės dalis yra neklusni vietinei 
lenkų bažnyčiai, prieš jų maištauja 
ir nori steigti atskira savo parapijų.

Tiesa, tuomet buvo ir tokitj lietu
vių, “kurie save laikė lenkais,'turėjo 
iškraipytas, aplenkintas pavardes, 
sakėsi kilę iš “polsčio”, t.y. iš Su
valkų gubernijos,, nors lenkiškai kal
bėti beveik nemokėjo. Tokie ir pa
našūs argumentai lenki; buvo panau
doti kardinolui įtikinti, kad lietuviai 
yra lenkai. Suklaidintas kardinolas 
neleido lietuviams kurti atskirų para
pijų. .

Tačiau lietuviai rankų nenuleido. 
Jie atsiuntė kardinolui lietuviškus 
tekstus maldų “Tėve mūsų” ir “Svei
ka Marija", tuo būdu įrodydami abie
jų tautų kalbų skirtumų.

Pagaliau, Londono Katalikų Bažny
čios vyriausybė nusileido ir leido lie-

1902 m. pradžioje bažnyčios įrengi
mas buvo baigtas ir Londono lietu
viai pradėjo melstis nuosavoje, kad ir 
labai kuklioje bažnytėlėje. Nuo tų 
metų prasidėjo savistovus Londono 
lietuvių šv. Kazimiero parapijos gyve
nimas.

1905 m. pabaigoje šv. Kazimiero 
parapija, kun. K. J. Matulaičio asme
nyje, susilaukė naujo klebono.

Tai buvo šviesus, darbštus, pilnas 
iniciatyvos ir savo parapijai atsidavęs 
kunigas. Jo nuveikti darbai yra vieni 
reikšmingiausių Londono lietuvių šv. 
Kazimiero parapijos istorijoj.
' Kun. J. Matulaitis įsteigia suaugu- 

i siems mokyklų. Įruošta ir tvarko 
parapijos knygyną. Stiprina lietuvių 
organizacinę veiklą. Jo pastangomis 
Londono lietuvių organizacijos įsi
gyja vėliavas. Reikšmingiausias kun. 
J. Matulaičio darbas yra naujos baž
nyčios pastatymas.

Bažnytėlė Gable gatvėje, kasmet 
j didėjant Londono lietuvių skaičiui, 
i pasidarė ankšta. Be to, ji buvo pa
čiame vargingiausiame ir nešvariau- 

i name Londono rajone. Tad joje kiek 
I paklebonavęs, kun. K. J. Matulaitis 
Į iškėlė parapijos komitetui mintį baž
nytėlę parduoti ir statyti naują, i 
erdvesnę ir geresnėje vietoje. Komi-i 
totui ir visuomenė pritarė. Jis ėmėsi 
iniciatyvos bažnyčią statyti, gerai 
žinodamas, kad nesant pinigų, bus 
sunkus darbas. Savų lėšų parapija 
tuomet kaip ir neturėjo. Pardavus 
senąją bažnyčią, už kurią gauta per 
600 svarų, kun. J. Matulaičio pastan
gomis iš privačių asmenų buvo pasi
skolinta 800 sv. Tiek lėšų sudarius,

| tuviams stalyti savo bažnyčia ir turėti 
lietuvių tautybės kunigų.

Londono lietuviai, gavę leidimų, 
suskato ieškoti steigiamai parapijai 
lietuvio kunigo. Po gana vargingo ir 
atkaklaus ieškojimo, pagaliau, jį rado. 
Tai buvo jaunas, 28 metų kunigas 
Bol. Siamas, kuris į Londonu atvyko 
1900 metu pabaigoje. Lietuviams ne
turint nuosavos bažnyčios, katalikų 
vyskupas leido laikinai pamaldas lai
kyti vokiečių šv. Bonifaco bažnyčioje.

‘ 1901 metų pradžioje naujai paskir
tasis Londono lietuvių dvasios vadas 
kun. B. Šlamas, dalyvaujant gausiam 
būriui maldininkų, atlaikė pirmąsias 
šv. .Mišias.
’ Laikinai prisiglaudė vokiečių baž
nyčioje lietuviai nerimo. Jie troško 
visiškos dvasinės nepriklausomybės. 
Savo klebono kun. Siamo paraginti, 
nutarė statyti savą bažnyčių.

Tam tikslui buvo surengtos kelios 
rinkliavos, kurios davė pradžiai gero
ką pinigų sumą ir įgalino imtis darbo.

1902 m. parapijos komitetas, pasi
taręs su kun. Šlamu, nupirko bažny
čiai sklypą ir namą. Tai buvo senas, 
apgriuvęs sandėlis Cable gatvėje, kuris 
buvo reikalingas pagrindinio remon
to. Bažnyčia Londono lietuviams 
kainavo apie 1000 svarų. Pinigų di
delė dalis buvo gauta paskolos pavi
dalu iš banko.

Žiūrint ano meto svaro didelę per
kamąją galių, ta suma buvo gana di
delė ir naujai parapijai nemaža našta. 

pradėta sumanymas vykdyti, Tam 
tikslui buvo nupirktas nedidelis 
žemės sklypas prie The Oval, Hack
ney Road, E.2. ir pradėta bažnyčios 
statymui paruošiamieji darbai.

Naujoji bažnyčia Londono lietu- 
I viams kainavo Įrer 4.000 svarų. Ši 
pinigų suma susidarė iš Londono 

1 Katalikų Vyskupijos Kurijoje užtrauk
tos paskolos ir aukų savo tautiečių 

! tarpe, kurie, kad ir nedaug uždirb- 
1 darni, kiek galėdami rėmė naujosios 
bažnyčios statymo reikalą.

1912 m. bažnyčios statyba ir vidaus 
įrengimas buvo baigti. Tų pat metų 
kovo 10 d., dalyvaujant pačiam West- 
minsterio kardinolui. Įvyko iškilmin
gas bažnyčios pašventinimas. Kardi- 

į nolas buvo patenkintas naująja lietu
vių bažnyčia ir pažadėjo iš Vyskupi
jos lėšų padengti dalį parapijos skolų, 
susidariusių statant bažnyčią. Vėliau, 
kiekviena proga, kardinolas viešuose 
susirinkimuose girdavo lietuvius, 
statydamas lietuvius kitų tautų kuni
gams kaip vienybės ir solidarumo 
pavyzdį.

1928 m. skola bendrom pastangoms 
buvo baigta mokėti, bažnyčia perėjo 
plinutinėn Londono lietuvių Šv. Ka
zimiero parapijos nuosavybėn.

Bažnyčios išorė, nors nėra imponuo
janti, bet jos vidus tikrai gražus. 
Didysis altorius — reta meno brange
nybė, nes yra meniškai atlikto darbo 
medžio drožinys.

Taigi didelio entuziazmo, vieningu
mo ir pareigos supratimo dėka, Lon
dono lietuviai turi nuosavą, jaukią 
bažnyčia.

B.L.-M.K.
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IF WAR COMES THE YUGOSLAVS no-man’s-land again, as in the last 
war.

T4E Government and people of 
Yugoslavia do not want war but 
if and when it comes, as they think 

it will' sooner or later, they will de
fend themselves as creditably as they 
did in the last war.

In a war between East and West 
they will be allied with the West 
against Russia and her satellites, al
though at present they do not like 
being linked with any pact or lumped 
in any bloc.

I have come to these conclusions 
after living for more than six months 
with Yugoslavs — half the time at sea 
with them and half the time on Yugo
slav soil.

I have travelled through all six 
Yugoslav Republics, and met people 
in almost all walks of life — peasants 
and factory workers, Communists and 
anti-Communists, ordinary men and 
■women, sailors and soldiers, Govern- 
men officials and leading politicians.

I have had hundreds of uncensored 
discussions, and was free to look at 
whatever I liked, even when I went 
by special permission into defence 
zones close to the frontier.

From all thes talks and from all I 
have seen I have also come to the 
following conclusions on how Yugo
slavs view the world situation today:

•Yugoslavia will not, must not, be 
another Korea.

• If war breaks out in Yugoslavia or 
elsewhere in Europe or the Balkans, 
it will develop quickly into a world 

war.
• Russia docs not feel strong 

enough to start a war with America.
• If war must come, the longer it is 

delayed the better, because time is on 
the side of the west.

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

gigantic development
Beneath the foothills of the Altai 

Mountains, just north-west of Mongo
lia, lay coal reserves totalling 450,000 
million tons, among the world’s rich
est. They called it the Kuznetzk 
Basin, or Kusbas, after the sleepy little 
village of Kuznetz, which in three 
years became the city of Stalinsk (pre
sent population 200,000).

The Kusbas was so rich that mining 
was made easy. Huge excavators, 
many imported from the U.S. scooped 
up the hillsides and dug into seams 
50ft. thick. In 1936 the Kusbas pro
duced nearly as much coal as the 
older- better-equipped Donbas.

Again cities grew as workers were 
shifted east. Up sprang Prokopicvsk, 
Barnaul, Kemerovo and others. The 
Soviet linked the Kusbas to the Urals 
by quadrupling the freight capacity 
of the trans-Siberian railway. Power 
was centred on the Urals-Kusbas axis.

Elsewhere, too, Soviet empire
builders were busy. In Chita, near 
the Amur River, they produced 65% 
of all Russia’s tin. Chita is now an 
important junction oh the trans- 
Siberian railway, is linked with the 
big Pacific port of Vladivostok.

At Karaganda, around another 
iron-ore field, the Russians built new 
smelters. Hard by the Chinese bor
der they found copper, lead, zinc, 
chrome in appreciable quantities. It 
was near there, in Eastern Kazakh
stan, 1946, they found the uranium 
used in their first atomic experiments.

By 1945 the industrial invasion had 
altered the traditional Siberian land
scape of snow, forest, inhospitable 
taiga and tundra. Some cities grew 
almost overnight, like Komsomolsk. 
This was built by 4000 young Rus
sians in two and a half years to take 
a quarter-million people and the big
gest oil-refinery in the Far East. Some 
Siberian towns were belching smoke 
from factory chimneys, running trams 
and organising symphony concerts 
before the rest of the world first took 
notice.

In 1932 a group of Leningrad scien
tists and pioneers, sponsored by Sta
lin, set up an organisation called the

WILL BE BEABY
From BERT BIRT LES 

who has just completed a tour of Yugoslavia

• If war is avoided it will be be
cause of America’s great strength, 
allied to British diplomacy.

The Yugoslavs have a profound 
respect for British diplomacy. Talk 
to any Government official or Com
munist Party functionary in trade or 
public relations and you feel that 
there is no kidstakes about this.

They say with approval that the 
British are very shrewd and very care
ful, that the British know how and 
when to talk and be firm and when 
to keep a smooth tongue in their 
heads. This they rate as an extremely 
valuable factor in delicate negotia
tions to preserve world peace.

They have colossal admiration for 
America’s industrial and military 
strength, and look to America in 
particular for economic and military 
aid, but (they are frank about this) 
they think America shoots off her 
mouth too much.

Officials who had been to America 
and Europe came back to Yugoslavia 
while I was there and reported that 
Americans were conditioned for war, 
well aware of where they would stand 
if war broke out, and what they wotdd 
be fighting for (and against).

But they feared some Americans 
were a bit too trigger-happy.

That is why they value so much 
Britain’s restraining hand.

They thought Russia might inter
pret American talk and diplomacy as 
a preparation for “warlike adven
tures”, and speed up warlike adven
tures of her own.

If that happened, Yugoslavia — as 
a quick glance at a map would show 
— would be in one of the toughest 
spots in Europe.

She has frontiers on the north, east, 
south-east, and south-west, with four 
of Russia’s provocative satellites — 
Hungary, Rumania, Bulgaria and 
Albania.

Border incidents on these frontiers 
have been increasing at an alarming 
rate; this year there has been an aver
age of about three a day. When 
people read of these incidents, and 
of how Yugoslav frontier guards have 
been shot and killed, they want to 
know why they don’t return the fire.

Tito has forbidden it.
But people say that situation can

not last.
Yugoslavia can put more than 

1,000,000 well-trained men in the 
field, but is short of armaments. She 
needs tanks, jet planes, and anti
aircraft guns, and is also short of 
mobile transport vehicles.

She does not under-estimate the 
strength of the Cominform countries 
on her borders, but is confident that, 
if given sufficient arms to counteract 
the aid which she maintains Russia 
is giving them, she could account for 
all of them together if they — and 
they alone — attacked her.

But if Russia came in, as,the Yugo
slavs think she would have to, the 
story would be different. That would 
be the signal for a world wide con
flict, and Yugoslavia would become a

GSUMP (Trust for the Administra
tion of the Northern Sea Route). Its 
aim was to open up and commer
cialise the north-east passage which 
leads from the Atlantic to the Pacific 
via the Arctic Ocean.

Led by Arctic expert Professor Otto 
Schmidt* GSUMP soon became a sort 
of national cruasde to conquer the 
north of Siberia. Young men and 
women were given intensive training 
in Arctic survival methods. Mostly 
they were hydrographers, weather ex
perts, geologists.

Pilots were trained to fly through 
sandstorms, seamen to venture into 
drifting ice. Schmidt sailed the 7000 
miles in a single season in an old 
icebreaker, one of four with which 
GSUMP began work. Starting from 
Murmansk in March, he reached 
Kamchatka just as the pack ice was 
closing behind him. He had opened 
an entirely Russian route from 
Europe to the Pacific.

Within five years the GSUMP had 
built the Stalin Canal which gives 
ships passage from Leningrad to 
Archangel through 19 giant locks. 
The Baltic and White Seas were link
ed and the trust went on to build 90 
Arctic airstrips and 293 weather-posts.

A system of canals also links the 
White Sea and the .Baltic with the 
Caspian and Black Seas in the south, 
forming waterways which divide the 
country. These canals link the Dvi
na, Vychegda and Volga Rivers. From“ 
the White Sea to the Caspian by; the 
water route is 3000 miles, from Baltic 
to Caspian 2500 miles.

Using atomic energy, Russia pro
poses to alter the courses of her might
iest rivers and send them through 
hitherto impregnable mountain bar
riers. Rivers now flowing north to 
waste in the Arctic Ocean are to be 
sent back to the warm south, down 
ancient watercourses, to transform the 
1000-million acres of desert in the 
Aral-Caspian depression into rich 
agricultural land.

Engineer M. M. Davidoff proposes 
to halt the Ob and Irtysh Rivers in 
their flow with a barrage just below

Therefore, the ordinary Yugoslav 
man and woman, working in tho fac
tory, the office, or on the farm, is 
anxious that war be avoided if pos
sible, however inevitable it may ap
pear to Yugoslav or foreign politi
cians.

Yugoslavia has a population of 
16,000,000. The last war cost her , 
1,700,000 dead and tremendous 
material damage.

Since the war the people have been 
working their guts out to rebuild the 
country. Old and young have given 
up their spare time voluntarily for 
this. Now they are tired and the pace 
has slackened.

This is not surprising, because they 
have also had post-war troubles. 
They have suffered drought and 
(worse) disillusionment — not with 
Tito’s regime, but with Tito’s old 
friend, Stalin, "Grand-dad”, as Tito 
used to call him.

Grand-dad is now for them the per- 
sonifeation of all that is worst in 
Power politics. They regard him as 
a power-mad warmonger, interested 
only in extending Russian rule. They 
think Russia, by returning to the 
imperialism of Czarist days, has be
trayed what Yugoslavs regard as the 
sacred principles of Marxism-Lenin
ism.

For their part, the Russians and 
their satellites day after day on the 
radio scream imprecations at Tito 
and "his Fascist clique”, calling them 
"hangmen”, "traitors”, "bandits”, and 
urging the Yugoslav people to over
throw them.

But those Yugoslavs who have 
radios which, like everything else now, 
are scarce, do not listen to this abuse 
any more. They say, "More Russian 
lies,” and turn on to another station.

That is exactly what a Yugoslav 
friend, formerly of Sydney, who now 
works^at Opatija, a holiday resort’on 
the north Adriatic, did on the day 
before I left Yugoslavia. He had 
brought his radio from Sydney and he 
switched it on while he made a cup 
of tea, Australian style, at his hotel.

He said: “I used to be so fanatically 
in favour of Russia that I was pre
pared to fight anybody in the streets 
of Sydney if they said a word against 
Russia or Stalin.

“This is the thanks we get for it,” 
he added, pointing- at the radio. 
"They call us criminals, Fascists, 
traitors, and every other dirty thing 
they can lay tongue to. If I hadn’t 
heard it myself I would never have 
believed they could tell such damn 
lies. All because we wanted to pre
serve our independence and the right 
to think for ourselves, instead of treat
ing Stalin as a god who could never 
make a mistake.”

In Belgrade I asked some Govern
ment officials and Yugoslav journal
ists why the Russians kept up these 
broadcasts when obviously nobody in 
Yugoslavia believed them.

They replied: "The broadcasts are 
for home consumption in the Comin
form countries. The Russians have to 
keep on attacking us in this way be
cause they don’t want the countries 
under their dictation to believe that 
any country can rebel against Moscow 
without being punished.”

4 he Russian propaganda against • 
Yugoslavia has had the effect you 
might expect- — it has turned almost 
all Yugoslavs against Russia* and 
helped to consolidate Tito’s rule.

No other force or group would have 
a ghost of a chance of supplanting 
Tito at present and facing an exter
nal aggressor with a uniąed people^

The Yugoslavs seem to be some
what more subtle in the anti-Russian 
propaganda with which they retaliate. 
Their propaganda is intense, inces
sant, and sometimes light-hearted.

Most effective is ridicule — verbal, 
written and drawn, particularly car
toons in comic papers and political 
weeklies.

(To be continued.)

their junction. This will create a 
lake more than, half the size of the 
Black Sea. Into this will also flow 
the water from the Yenisei River. The 
water from the lake will pass through 
the Turgai Hills by a 600-mile canal 
into the former bed of the dried-up 
Turgai River and Lakes Tengiz and 
Aral.

Ultimately the new waterway will 
flow through the dried-up bed of the 
Uzboj River into the Caspian, restor
ing the level of this sea, which has 
been steadily falling and creating 
drought areas.

In 1934, Igarka, first town within 
the Arctic Circle, was built by 300 
young pioneers at a spot where the 
Yenisei River is five miles wide. They 
had spent months drifting more than 
500 miles down the river on huge 
rafts which carried their building 
equipment, tools, stores.

On the northern edge of the taiga, 
primeval forest of pine and birch, 
Igarka is purely a timber centre. Its 
four State sawmills have a capacity of 
two-million trees a season. Ships load 
at its docks.

At Norilsk, 100 miles north of Igar
ka, the Russians found the biggest 
nickel deposits in Asia. A port was 
opened at Dudinka on the Yenisei 
and 30,000 political prisoners worked 
under appalling conditions to build 
a full-size railway between the towns.

To the north-west of the Yenisei, 
tin was discovered on Vaigach Island, 
in the Kara Sea. The Russians sent 
deportees to the island and built a 
city there. Eastward, in the remote 
Taimir Peninsula, oil-wells were 
drilled. Oil from here is now being 
sent to the Soviet submarine fleet in 
the Far East.

The Russians pushed even farther 
north and east. At Anadyr, 6000 air 
miles from Moscow and less than an 
hour’s flight from Alaska, they found 
coal, built a mining-camp and their 
most easterly airfield. A base has 
been built since the war on the ex
treme tip of Siberia, facing Alaska.

Russia’s most sensational find in 
the north was in the Kolyma Valley, 
where the Czars used to send their 
more violent political enemies. Soviet 
prospectors found gold there. A new 
State trust — Soyusz-Zoloto — was 
formed and equipment forwarded. 
Today, gold production is one-third 
of the world total. From “Pix”
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BIJOSI! PASTOGE
I IŠ MUSU BUITIES K3S

v v
Sis tas is Auksiniu Vakaru

ŽODIS BIČIULIAMS IR 
SKAITYTOJAMS

Del susidariusitj aplinkybių nuo 
š.m. spalių mėn. 4 d. pasitraukiau iš 
"Mūsų Pastoges” redaktoriaus parei
gų, tvirtai tikėdamas, kad ats. redak
torius ir leidėjas p. A. Baužč paves 
laikraščio redegavimą žmogui, turin
čiam daugiau laiko ir galinčiam visa 
siela atsidėti laikraščio reikalams.

Šia proga nuoširdžiai dėkoju p. A. 
Baužei už reikštų pasitikėjimų, o taip 
pat "Mūsų Pastogės” skaitojams ir 
ypač jos bendradarbiams. Esu giliai 
įsitikinęs, kad buvusieji mano bendra
darbiai taip pat kruopščiai talkinin
kaus ir naujajam redaktoriui.

J. V ė t e i k i s, 
buv. "Mūsų Pastogės” redaktorius.

PAMALDŲ TVARKA SYDNĖJAUS 
LIETUVIAMS SPALIO MĖN.

Spalio men. 7 ir 21 d.d. (pirmąjį ir 
trečią jį sekmadienį) lietuviškos pa
maldos bus laikomos Seftone 10 vai. 
įprasta tvarka.

Antrąjį spalio sekmadienį (14 d.) 
10 vai. pamaldos įvyks Villawood’o 
stovykloje.

Visur prieš pamaldas bus klausoma 
išpažinčių.

PADĖKA
Ponui J. Vėteikiui, ilgiau 

metų išbuvusiam "Mūsų Pastogės” 
redaktorium, už jo rūpestingą darbą 
ir nuoširdžiai vieningą bendradarbia
vimą, šiuo reiškiu širdingą padėką, 
tikėdamas, kad ir ateityje jo straips
niai rodysis laikraščio puslapiuose.

A. Baužė, 
“M.P." ats. redakt. ir leidėjas.

SIAURĖJA DARBAI VICTOR1JOJE
Australijos paskoloms skirstyti tary

ba nepatvirtino Victorijos valst. minis- 
terių kabineto prašymo suteikti Victo- 
rijaf £76.500.000 valstybinės paskolos. 
Ji sutiko Victorijai duoti tik £53.500.- 
000, t.y. £23.000.000 mažiau, negu 
prašoma.

Ryšium su tuo Vic. min. kabinetas 
paskelbė nutarimą, kuriame sakoma, 
kad Vic. vyriausybe priversta atsisaky
ti nuo kaikurių projekte buvusių ar 
jau vykdomų planų. Ji taip pat tau
pumo sumetimais yra priversta atlei
sti 5000-6000 dirbančiųjų. Beto, ji 
nusprendė:

L, Panaikinti visus viršvalandžius 
valstybiniuose darbuose; išimtis tebus 
daroma ten, kur be jų jokiu būdu ne
galima apsieiti,

2., Sulaikyti visus darbus Kiewa 
hidroelektrinės stoties statyboje: 
išimtį tesudarys viena elektros jėgai
nė, kur darbai bus tęsiami,

3., Sustabdyti visus pusiau pažen
gusius, bet ne gyvybinės reikšmės Vic
torijos valstybinius projektus ir

4., Sulaikyti visus darbus beveik 
baigiamuose įruošti Shepparton’o ir 
Warrnambool elektros jėgainių staty
bose.

Ta proga Vic. min. pirm, pareiškė, 
kad Australijos ir užsienio kantrakto- 
riai parodė atatinkamą “tragiškos”

Naujas biudžetas
Min. Pirm, pavaduotojo Arthur 

Fadden patiektasis Australijoj parla
mentui patvirtinti šių metų valstybės 
biudžetas visuomenės ir spaudos buvo 
sutiktas gana nepalankiai. Naujame 
biudžete numatoma ypač padidinti 
valstybinius pajamų mokesčius. Tuo 
būdu ne tik įmonių pelnas apkrauna
mas nauja mokesčių našta, bet ir tar
nautojų bei darbininkų atlyginimai.

Ryšius su tuo vidaus rinkoje atsi
rado panikos reiškinių. Gyventojai, 
jausdami naują prekitj pabrangimą, 
puola į krautuves ir perka viską, kas 
po ranka patenka. Ypatingai graib
stomos kosmetinės prekės, nes ši pre
kių rūšis dėl gerokai pakclttj muito 
mokesčių ypatingai babrangs.

KARAU A US MINDAUGO 
KRIKŠTO JUBILIEJUS

Sydnėjuje 700 metų jubiliejaus nuo 
Mindaugo krikšto minėjimui intensy
viai ruošiamasi. Visuomenės ir orga
nizacijų atstovų pasitarime nuspręsta 
minėjimą ruošti ne šeštadienį (lap
kričio mėn. 3 d.), kaip ankščiau buvo 
skelbta, bet sekmadienį — lapkričio 
4 d.

Minėjimas bus pradėtas iškilmingo
mis pamaldomis St. Mary’s katedroj 
Sydnėjuje 12 vai. Jose dalyvaus ir 
tars žodį kardinolas ir Sydnėjaus 
arkivyskupas Norman T. Gilroy.

Po pamaldų (I vai. 30 min.) Muzi
kos Konservatorijos salėje (Macquarie 
St., prie Botanikos sodo) įvyks akade
mija — koncertas. Akademijai telkia
mos visos mūsų geriausios kultūrinės 
ir meninės pajėgos. Čia dalyvaus Syd
nėjaus Liaudies Meno Mėgėjų Ratelis 
su mišriu bei vyrų chorais ir tautiniais 
šokiais.

Šia proga prašomi Sydnėjaus tautie
čiai taip sutvarkyti savo darbus ir iš
vykas, kad minėtąją dieną galėttj juo 
skaitlingiau dalyvauti jubiliejiniame 
minėjime, kur bus tarsi religiniai — 
tautinė demonstracija, ypač kad tiki
masi minėjime dalyvaus daug kitatau
čių svečių.

Kun. P. B u t k u s.

DĖMESIO!
Pigiomis kainomis galima gauti pa

geidaujamą kiekį stogams dengti skar
dos ir vielinio tinklo tvoroms.

Kreiptus adresu: M. Bukaus
kas, 195 Caringbah St., Sydney 
arba telefonu: LB7180.

Victorijos padėties supratimą, pratęs
dami sutartis, kurių vertė siekia kelių 
milijonų svarų sumą. Tatai esą su
darė galimybę Victorijos vyriausybei 
tęsti visą eilę skubių ir būtinų darbų 
ir mokėti už juos naujais pratęstais 
terminais.

"Tačiau šis ministerių kabineto 
nutarimas reiškia didelį visų darbų 
sumažėjimą Victorijoj, o taip pat gazo 
ir elektros naudojimo apribojimą il
gam laikui. Ir iš viso, tai yra pats 
nemaloniausias pranešimas, kokį man 
kada nors teko padaryti" — baigė sa
vo kalbą Victorijos min. pirm. Mc
Donald.

Persijos padėtis 
sunkėja

Paskutinėmis dienomis Persijos naf
tos byla ypatingai pasunkėjo po to, 
kai Persijos kariuomenė užėmė Aba
dan naftos šaltinių sritį ir įsakė išsi
kraustyti iš krašto visiems britų spe
cialistams. Kadangi Abadan naftos 
šaltinių eksplotavimo įrengimai yra 
britų nuosavybė, tai D. Britanija šį 
persų vyriausybės žingsnį laiko jų 
nuosavybės bei turto užgrobimu ir 
ruošiasi panaudoti visas priemones 
savo interesams ginti.

Amerikai tarpininkaujant, šį pirma
dienį renkasi UNO Saugumo Taryba 
šiam naftos ginčui spręsti. Persijos 
delegaciją lydi pats min. pirm. Dr. 
Mossadeg.

Persijos įlankoje vis gausėja britų 
karo laivai. Abadan miestas pilnas 
persų kariuomenės, kuri turinti įsa
kymą britų puolimo atveju išsprog
dinti naftos įrengimus. Persijos dva
siškoji vyriausybė skelbia šventąjį 
karą prieš britus, į kurį esą būsią 
įtraukti ir kiti arabiškieji kraštai.

Sovietų Sąjunga budriai seka Persi
jos įvykius ir paskutiniu metu visa 
komunistinė spauda puola vakariečius 
(ypač D. Britaniją ir Ameriką), išva
dindama juos plėšikais, grobikais ir 
kitais sovietams įprastiniais epitetais.

Pasaulio politiniuose sluogsniuose 
esama įsitikinimo, kad Persijos ir D. 
Britanijos naftos ginčas gali išsirutu
lioti į rimtą tarptautinį konfliktą, o 
gal net ir naują pasaulinį karą.

mokykla su p. Miliausko pamokomis 
vaikams ir p. V. Kairaičio paskaitomis 
suaugusiems. Tik labai gaila, kad 
esant tokiai gražiai pradžiai ta moky
kla taip trumpai teištvėrė. Ar tai 
buvo rengėjų- ar tėvų ir klausytojų 
ištvermės stoka, sunku būtų pasakyti. 
Tačiau nuoširdžiai linkėtina, kad visi, 
kieno gyslose lietuviškas kraujas teka, 
padaryti) viską, ką gali, kad vaikučiai 
žinotų, kas yra lietuviškieji vėversėliai 
ar lakštutės. ... O ir visi kiti tautie
čiai dažniau ir ne tiktai žodžiais, bet 
ir darbais prisimintų paliktąją Did- 
vryių Žemę.

Perth’e su jo apylinkėmis yra apie 
350-500 lietuvių, nors visai tikrų davi
nių ir nėra. Praėjusiais metais buvo 
užėjusi mada keliauti į rytines Valsti
jas ar bent jau į pietus. Šiuo metu 
ta karštligė bene bus jau praėjusi ir 
gerokas tuzinas lietuvių jau yra 
atvykęs iš ryt. valstijų į Perth’ą.

Šiuo tarpu Perth’o lietuviai dau
giausia pasigenda lietuvio dvasios va
dovo kunigo. Daugumos religinė 
praktika apleista netiek gal iš nenoro 
ar nerangumo, kiek dėl kalbos sun
kumų. Taigi tie, nuo ko tatai parei
na, turėtų pajusti atsakingumo jau
smą ir pasirūpinti, kad lietuvis kuni
gas atsirastų Perth’e galimai greičiau.

P r a s i b l a i v a n t i s 
Vakari e t i s

“Geriau vėliau, negu niekad,” — 
sako lietuviška patarle. Taip ir lie
tuviai Vak. Australijoj, Perth’e, išbu
vę ilgoką laiką letarge, pagaliau š.m. 
balandžio mėn. 21 d., p. K. Miliausko 
pastangomis, p.p. Klimaičių patalpose 
sušaukė P.L.B. Perth’o Apylinkės 
steigiamąjį susirinkimą. Tiesa, daly
viais jis nebuvo gausus, jame tedaly
vavo 40 asmenų, tačiau susirinkusiųjų 
nuotaika buvo ryžtinga ir darbinga.

Čia buvo išrinkti vykd. ir kontrolės 
organai, surinkta aukų Diepholco lie
tuvių gimnazijai ir vietoj studijuojan
čiam jaunimui remti. Buvo nemaža 
tokių, kurie pasižadėjo aukoti šiam 
reikalui reguliariai. Taip pat buvo 
diskutuota aukų rinkimas Tautos 
Fondui ir nutarta šį vajų pravesti 
vėliau.

Susiorganizavusi Perth’o Lietuvių 
Apylinkė per parakusius keturius 
mėn. turėjo vieną, susirinkimą, Moti
nos Dienos ir birželio 13-16 d.d. 
minėjimus. Atrodo, geriausiai pa
rengtas buvo tragiškųjų birželio dienų 
minėjimas, kur susirinko apie 150 tau
tiečių.

Kiek vėliau buvo surengtas šokių 
vakaras — pobūvis su alum ir užkan
džiais. Tačiau, pirmasis bandymas, 
atrodo, buvo ne visai nusisekęs. Teat
leidžia rengėjai, jei čia priminsiu 
lotynų patarlę: “Iš klaidų mokomasi.” 

Buvo pradėjusi veikti ir savaitgalio

„Pabaigtuves’* prisiminus
didelės kultūrinės reikšmės, atliko 
žmonės, dirbą kaip ir visi kiti fabri
kuose bei ligoninėse. Tačiau maža 
to, kad gausūs žiūrovai jų darbą bei 
pasiaukojimą įvertino,—o reikia dary
ti viską, kad šis darbas būtų tęsiamas 
ir toliau. Jis turėtų dar ir tobulėti, 
o tam jau reikalinga konkreti parama. 
Todėl mūsų, visų tautiečių, švenčiau
sia pareiga — remti šį Liaudies Meno 
Mėgėjų Ratelį visomis išgalėmis ir 
progomis. Šio būrelio kultūrinis dar
bas yra lygus, o gal net ir reikšminges
nis- už visus laikraštinius straipsnius 
apie išsaugojimą mūsų lietuviškojo 
jaunimo nuo nutautėjimo. Tokie 
rateliai kaip tik ir apjungia patį 
išmintingiausį, gražiausi ir pajėgiausi 
jaunimo būrį.

Jaunimas, bendraudamas savo tar
pe, mokosi iš lietuviškųjų tradicijų 
bei papročių, suartėja, sudaro lietuviš
kas, giliai patriotines šeimas, o tatai 
yra garantija prieš nutautėjimą. Jei
gu kuris iš žiūrovų, paskendęs kasdie
niniuose rūpesčiuose ir užkurtintas 
fabriko triukšmo, ir buvo atitrūkęs 
nuo lietuviškųjų papročių, tai atsilan
kęs į panašius vaidinimus, tikrai nu
klys mintimis į tėvynės laukus ir į 
gimtąsias sodybas, kur vėl pamatys 
pilną lietuviškojo gyvenimo apimtį ir 
suspaus jam širdį dėl dabartinės Tėvy
nės padėties . . .

Reikia tikėtis, kad visuomenei re
miant, Sydnėjaus Lietuvių Meno 
Mėgėjų Ratelis išaugs iš mėgėjų į 
didelį ir stiprų dramos, dainų, šokių 
bei kitokių paruošimų vienetą. Juk 
mūsų jaunimo skleidžiamieji žiburiai 
sujaudins kiekvieno lietuvio širdį ir 
palenks ją nuolat mylėti ir neužmiršti 
paliktosios Tėvynės.

I g n. B. Pr a n u l i s

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 ja Frizza.

Sydnėjaus lietuvių Liaudies Meno 
Mėgėjų Ratelis Tautos Šventės proga 
pakartojo pernai statytą veikaliuką 
“Pabaigtuvės”. Pats minėjimas pra
dėtas įprastu būdu pamaldomis ir 
turininga p. Kmito paskaita. Tačiau 
minėjimo įspūdį žymiai padidino 
"Pabaigtuvės”. Jau tik atsidarius už
dangai, pačios dekoracijos, pieštos 
Kalgovo ir Stanevičiaus, staiga per
kėlė žiūrovą į tėvynės laukus bei sody
bas, kur geltonuoja rugių laukai su 
pristatytomis gubomis, kur prie ūki
ninko Grigo sodybos ramiai tyvuliuo
ja ežeras ir rangosi pro jį einąs laukų 
kelelis . . . Prie svirno rymo kryžius, 
o iš kitos sodybos pusės siūruoja ber
žai .. . O juk visa tai taip artima ir 
taip širdį įaudrina. Vaidino: rate
lio vadovas K. Batūra — ūkininką 
Grigą, lietukas — kaimo ūkininkaitį 
Motiejų, A. Miniotaitė — Grigienę, 
M. Makarovaitė — Grigų dukrą Aud
ronę. Ypač ryškius tipus su pilnu 
scenišku meistriškumu atvaizdavo 
Batūra, lietukas ir Miniotaitė. L. 
Makarovaitė nepilnai įsijautė į savo 
rolę, nepilnai atvaizdavo varu varo
mos tekėti už nemylimo ir seno berno 
kaimo mergelės pergyvenimus. Vei
kalą režisavęs Pilka, vaidinęs moky
tojo rolę, ypač tiko Grigų sadyboje 
savo kuklumu ir meile gimtajam 
sodžiui. Tik gaila, kad šis mielas 
kūrinys dėl techniškų kliūčių nega
lėjo būti savo pilnumoj suvaidintas: 
del scenos ankštumo veikalas nuken
tėjo. Gražiai išmokti tautiniai šokiai 
negalėjo pasireikšti su pilna energija 
bei grakštumu ir negalėjo išsilieti į 
vaizdingą jaunatvišką lankstumą, nes 
šokėjai turėjo visą laiką saugotis, kad 
nuo linguojančios mažos scenos že
myn nenupultų. Ši kliūtis kiek silp
nino šio gražaus užsimojimo įspūdį. 
Šiaip, atsižvelgiant į esamas sąlygas, 
veikaliukas buvo paruoštas be prie
kaištų. Nežiūrint į tai, kad scena bu
vo labai maža, vis dėlto kai kurie 
šokėjai sugebėjo išreikšti savo indivi
dualumą ir šokių grakštumą. Ypač 
paminėtina šokėja K. Misevičiūtė, ku
ri žavėjo žiūrovus savo vaidyba, o 
šokiuose skyrėsi iš kitų šokėjų tarpo. 
A. Žaliūnas ir V. Šutas buvo ryškūs 
laisva savo laikysena ir gražiais bei 
mikliais judesiais. Apskritai gerai 
buvo susišokta ir susidainuota. Šitą 
sunkų ir puikų darbą, turinti be galo
O3iiiiiiiiiiiicmiiiiiiimr3iiinntmit3iiiiiiiiiiiinHiiiiiiiinniiini!iiiiic3nniirniiic3iiuiiimmminiiiminiHuiiiinit3imiuinimiiiiiiniimmuiiiiiiur3iii^  

| Maloniai praleisite laiką atsilankydami lietuvių svetainėj | 
| (Jericho rest.) 7 Rowe St.,' Sydney (pačiam miesto centre, prie g
| Martin Place, priešais G.P.O. paštą.) Veikia šeštadieniais ir sekma- g 
j dieniais nuo 8 vai. p.p. iki vėlyvos nakties. Groja Gintaro Padago g 
| vadovaujama kapela. Vakariene ir gėrimai patarnaujami vietoj. I 
g Tel.: BL4192.
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