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Didvyrius 
prisiminus

Š.m. liepos mėn. 17 dieną suėjo 18 
metij kai žuvo narsieji mūsų tautos 
didvyriai, perskridę Atlanto van
denyną, S. Darius ir S. 
Girėnas.

Ilgo laukimo jaudinami lietuviai 
autobusais, sunkvežimiais, lengvomis 
mašinomis ir pūsti vyko Kauno areo- 
droman, į kur turėjo atskristi du 
laukiamieji tautos sūnūs, savo nemir
štamu žygiu išgarsinę Lietuvos vardą.

Ištisą naktį ryžosi areodrome išsto
vėti ne tik laukiamųjų lakūnų giminės 
ir geri pažįstami, bet taip pat ir Lie
tuvos ūkininkai, ir darbininkai, ir 
tarnautojai, ir kariai, ir vyriausybės 
atstovai su pačiu tuometiniu minis- 
teriu pirmininku. Iš viso areodrome 
siūbavo 25.000 žmonių minia . . .

Visi savo širdyse didžiavosi, kad, 
štai, du Lietuvos sūnūs skrido be sus
tojimo per platųjį vandenyną iš Niu
jorko iki Kauno. Tatai buvo pati 
didžiausia skridimo distancija, kokios 
dar nebuvo įveikęs nė vienas pasaulio 
lakūnas.

Kada minios lūkestis pasiekė aukš
čiausio laipsnio, kada nervai įsitempė 
iki nepakeliamumo, tada staiga iškilo 
viršum areodromo Lietuvos avijacijos 
lėktuvas ir paskelbė linksmą žinią, 
kad Dariaus ir Girėno “Lituanica” 
esanti jau netoli Lietuvos. Dešimčių 
tūkstančių minia spontaniškai už
traukė dainą:

“Atskrend sakalėlis per žalią girelę, 
Atmušė sparnelius į sausą eglelę...” 
Apia įvykusią tragediją, supran

tama, dar niekas nežinojo, tačiau 
minia nesąmoningai žodžiais išreiškė 
tą siaubų įvykį, kuris atsitiko kelių 
šimtų kilometrų atstu. Radijo stotis 
dar nebuvo pranešusi apie lakūnui 
žuvimą, tačiau širdžių nuojauta per
davė tos tragedijos aidą į lūpas ir į 
gliaudžius dainos žodžius. Juk būna 
taip, kad žfivančios artimųjų širdys 
dar spėja savo jautriu virpesiu pasis
kųsti kitoms artimųjų širdims, nors ir 
toli esančioms . . .

Kai buvo pranešta apie įvykusią 
tragediją, atseit, apie laukiamųjų 
didvyrių žuvimą Soldino miškely, 
Rytprūsiuose, visus laukiančius ir 
visą mūsų tautą apgaubė skaudus 
gedulas. Minios verkė, artimieji de
javo, visa Lietuva kentėjo . . .

Rytojaus dieną jau kiekvienas tėvy
nės kampelis žinojo apie skaudųjį 
įvykį. Mūsų laikraščiai įsidėjo žuvu
siųjų didvyrių nuotraukas juoduose 
rėmuose, išaiškindami mirties vietą ir 
spėliodami apie jos priežastis.

Mes ir tolimoje emigracijoje kasmet 
prisimename šią tautos . nelaimę. 
Tačiau mes didžiuojamės, kad mūsų 
tauta turėjo, turi ir turės panašių did
vyrių, kurie aukoja savo gyvastis dėl 
Tėvynės garbes ir vardo. A. K-a 

Dėl vietos stokos, redakcija negalėjo 
į šį numerį įdėti platesnį to paties 
autoriaus straipsnį apie S. Darių ir S. 
Girėną, ką pasistengs padaryti jau 
artimiausiu laiku.
ČEKOSLOVAKIJOJ KOMUNISTŲ 

ĮSTEIGTOS “SEMINARIJOS” 
NETURI PASISEKIMO

Prahoje ir Bratislavoje komunistų 
atidarytos “kunigų seminarijos” yra 
beveik tuščios. Nepaisant, kad visi 
buvusių 13 Čekoslovakijos vyskupijų 
seminarijų auklėtiniai buvo gavę įsa
kymą įsirašyti į marksizmo kursus, tik 
du procentai jų pasekė tokiu įsakymu. 
Kiti iš seminarijų išstojo, atidedami 
vėlesniam laikui teologines studijas. 
Daugelis buvusių teologų tęsia teolo
gijos studijas laisvu nuo darbo metu 
padedami uolių kunigų.

Daugkas stebisi dabartine Suomijos sudaryta pirmųjų trijų partijų koali- 
politine padėtim. Iš šalies atrodo, kad cijos, neįeinant komunistams.
Sov. Sąjunga kiekvienu metu galėtų I Švedų ir Amerikos spaudoje spėlio- 
prispausti Suomijos vyriausybę visiš-j jama, kodėl komunistai nepanaudoja 
kai Maskvos priklausomybei ir pri- jėgos paimti valdžią į savo rankas, 
mesti kraštui komunistinį rėžimą, kaip kas yra šiuo metu Suomijoj visiškai 
ji yra padariusi Pabaltijy, Lenkijoj ir nesunku, kadangi, kaip atrodo, jos 
visuose kituose satelitiniuose kraš- niekas negintų.' Vieni mano, kad 
tuose. Politinį pasaulį stebina ta ap-. sovietai ligi šiol pakenčia Suomijos 
linkybė, kad Suomija, kaip nugalėca nepriklausomybę propogandos sume- 
valstybė, dar iki šiol gali džiaugtis timais. Jie esą nori parodyti pasau- 
savo nepriklausomybe, nors ir turė-|liui, kad nevartoja jėgos priemonių ir 
dama nepaprastai sunkii] ūkinių ir Įleidžia savo kaimynams apsispręsti 
politinių akimirkų. Į patiems, kuriuo būdu jie turi valdytis.

Pereitą savaitę įvykusiuose parla-i Antrieji mano, kad Suomija turi 
niento rinkimuose *vėe laimėjo vad. Į tvirtą prez. Trumano garantiją, jog 
“buržuazinės” partijos, pravesdamos į j užpuolimo atveju ji būtų ginama 
Suomijos parlamentą net 80% ats- / 1 ’"J" f....
tovų. Taigi Suomijos komunistų par- toti prievartą. Stalinas esąs taip pat 
tija, kurią visomis išgalėmis remia1 A---- :1'~“
Kremlius, liko nežymi mažumos par
tija, kuri parlamente neturės jokios 

mus komunistai nepaprastai ruošėsi, 
savo i

Amerikos, ir sovietai biją pradėti var- 
; toli pi ievai tą. oiaiinaa votp taip pat 
I Amerikos griežtai perspėtas “neprie- 
I vartanti” šios didvyriškos tautos.

f___ r__________ _____  ,___ Tačiau atrodo pati patikimiausia
reikšmingesnės įtakos. Į šiuos rinki- ’ yra trečioji nuomonė: sovietai biją 
----  r.cpaprr.ct?.: užimti Suomiją tik dėlto, kad paskui 

propogandą, remdami didelėmis Švedija, išgąsdinta jų agresijos, nepri- 
pinigų sumomis ir krūvomis agita- sijungtų prie Atlanto Pakto. Minė- 
cinių atsišaukimų. Kitos gi partijos, tasis Švedijos žingsnis, esą, būtų Sov. 
priešingai, beveik visai neagitavo, Sąjungai tikrai nenaudingas, nes tada 
trumpai spaudoje tepaskelbdamos tik Amerika įsteigtų savo oro ir laivyno

i jos žingsnis, esą, būtų Sov.
priešingai, beveik visai i 
trumpai spaudoje tepaskelbdamos t 
savo partijų programą. Nežiūrint. U(u« ovuu*jvj, wU«.ų
taip nevienodų agitacinių priemonių, j netoli jautriausi Sov* Sąjungos strate- 
atstovais į parlamentą pateko: 53Į giniai, ūkiniai ir politiniai centrai, 
socialdemokratai, 52 agrarų partijos Kaip ilgai dar sovietai pakęs Suo- 
atstovai, 27 konservatoriai ir 44 mijos nepriklausomybę, šiuo metu 
komunistai. Taigi vyriausybė bus vėl yra sunku pasakyti.

bazes Švedijoj, iš kur būtų visiškai

Taika Korėjoj nesilipdo
Visą pastarąją savaitę Korėjoje 

buvo tariamasi dėl mūšių paliaubų. 
Kaip žinome, vakarų sąjungininkai 
sutiko derėtis su komunistais Kaeson- 
g mieste, kuris dar tebėra komunistų 
rankose. Vakariečiai manė, kad šį 
miestą komunistai padarys neutraliu, 
atitraukdami iš jo visas ginkluotąsias 
pajėgas ir leis taikos komisijai dirbti 
ramioje atmosferoje. Jau į pirmąjį 
pasitarimų posėdį nuvykę vakarų ats
tovai gerokai nustebo, kai juos iš 
areodromo nulydėjo į posėdžių bu
veinę stipriai ginkluotas komunistų 
būrys, kuris visą laiką saugojo, stovė
damas sargyboje.

Paprastai panašiose derybose daly
vauja žurnalistai. Čia gi vyksta 
vienašališkas sauvaliavimas: komunis
tiniai žurnalistai ir fotografai laisvai 
dalyvauja net posėdžių salėje, kai tuo 
tarpu vakariečiu laikraštininkai ne
buvo įleisti net į Kaesongą, ir grąžinti 
atgal. Ši aplinkybė, suprantama, iš-

vedė iš kantrybės UNO delegaciją, 
kuri pasitarimus nutraukė, kol bus į 
konferenciją įsileisti ir vakariečių 
žurnalistai.

Šeštadienio pranešimu, gen. Ridg
way per radiją paskelbė, kad karo- 
paliaubų derybos bus atnaujintos tik 
tada, kai komunistai neutralizuos Kae- 
songą, t.y. atitrauks iš miesto savo 
karines pajėgas arba sutiks, kad dery
bos būtų tęsiamos kitoje neutralioje 
vietoje. Jis taip pat reikalavo, kad 
vakariečiai žurnalistai galėtų daly
vauti konferencijoj. Gen. Ridgway 
reikalauja, kad 5 myliu spinduliu 
aplink Kaesongą nebūtų jokių karinių 
pajėgų, kad abi pusės šiame rajone 
susilaikytų mūšių ir prašalaičiai, kurie 
dalyvautų pasitarimų salėj, būtų 
abiejų pusių susitarimu apspręsti.

Mūšiai visame fronte, nors ir ne 
taip aštrūs, vyksta toliau. Kaujamasi 
žemėj, erdvėj ir jūrose.

Anglas apie Australija
Paskutiniu laiku daug visokių buvęs baisiai sukrėstas, kai pamatęs, 

straipsnių pasirodo vietinėj Austrai i-' kaip baisiai Australija yra atsilikusi, 
jos ir Europos spaudoj apie Austrai i-Į ypač Melbourno ir Adelaides miestai, 
ją. - Suprantama, tatai yra išdava ak-Į “Prieš atvykdamas į Australiją aš/ 
tyvios • emigracinės politikos. Kiek ' maniau, kad jūsų sostines ne mažiau 
teko skaityti, europinė spauda apie civilizuotos už Romą, Paryžių, Buenos 
Australiją yra neigiamos nuomonės. i Aires, bet, deja, žmonės Čia dar gyvena

Šį gi kartą noriu čia patiekti anglo! Viktorijos eroj. Aš čia jaučiau tokį 
nuomonę apie Australiją, nes juk! baisų nuobodulį, kad kelius kartus 
įdomu, kaip mano anglas apie savo vos tik nenusižudžiau.
dominiją, kuri yra angliška savo prad- Į Sydnėjuj nėra taip baisu: mažiausiai 
žia bei tradicijomis. • 'čia žmonės eina į naktinius klubus,

Š.m. liepos mėn. 11 dienos “Aus- bet ir Sydnėjuj nedaug tikro gyveni- 
tralian Women’s Weekly” laidoje til- Ar"n....  ...... .
po anghi karališkojo siuvėjo reikalų 
vedėjo Mr. Mitchison (jis atvyko į 
Australiją susipažinti su krašto ap
linka ir klimatu, kad paruoštų kara
liškajai šeimai, kuri vizituos Aus
traliją, tinkamus drabužius) šitokio 
turinio pareiškimas:

Jo nuomone gyvenimas Australijoj 
yra daug paprastesnis, negu kas nors 
Anglijoj galątų įtikėti. Mr. Mitchison

'Prieš atvykdamas į Australiją aš/

mo. Mclbournas neturi visai arba te
turi tik mažai tikro gyvenimo. Čia 
žmonės linksminasi savo namuose ar
ba visai nesilinksmina”.

Įsitikinimas, kad australai draugi
ški, yra nesąmonė, — mano jis.

“Australai nėra blogi, bet jie nėra 
ir draugiški. Jie yra lėtesni fr rezer- 
vuotesni draugiškumui, negu rezer
vuotas anglas.”

Jo nuomone, Australijos moteris' wood.

j Savaitės Žinios
P e. r s i j o s n a f t o s g i n č a s 

Persijos naftos ginčas tęsiasi. Persi
jos vyriausybė, netekusi dalies britų 
specialistų, atsidūrė keblioj padėty. 
Naftos gamyba labai sumažėjo. Bijo
masi, kad atsiėmus britams paskuti
nius specialistus ir svarbias gamybos 
priemones, ji visai sumenkęs. Gal tik 
dėl to, ir sutiko paskutinėmis dieno
mis Persijos vyriasybė prez. Trumano 
pasiūlytą, tarpininką, žinomą politiką 
ir diplomatą Mr. Harriman. Atrody

mų, kad abiems pusėms rodant bent 
kiek geros valios, šis^naftos disputas 
gali būti išspręstas geruoju.
P a c i f i k o ’Pakto, s—įvykęs 
faktas

Skelbiama, kad susitarta sudaryti ir 
pasirašyti Pacifiko Paktą, analoginę į 
Atlanto Pakto valstybių sąjungą tarp 
Amerikos, Australijos ir N. Zelandi
jos. Pakte numatyta, kad užpuolus 
vieną iš pasirašiusiųjįj valstybių, kitos 
pakto dalyvės automatiškai ją gina. Į 
šią Pacifiko sąjungą, tikimasi, laikui 
bėgant, gali įeiti visos laisvosios Azijos 
valstybės, o gal net ir Japonija, kai 
bus pasirašyta su ja taikos sutartis. 
Europoj
A m e r i k a stiprinąs i

Nors lėtai, bet nuosekliai Amerikos 
vyriausybė stiprina savo karines pajė
gas Europoje. Vokietijoj amerikiečių 
okupacinė kariuomenė nepersenai 
buvo padidinta net 4 — riomis pėsti
ninkų divizijomis. Dabar pranešama, 
kad į Bavarijos įgulas yra atvykę nauji 
tankų ir sunkiosios artilerijos daliniai, 
o į kitus Europos kraštus, priklausan
čius Atlanto Pakto sąjungai, siunčia
ma didokos avijacijos grupes.
Sovietų a v i j a c i j a 
gerėjanti

Pr. pirmadienį Sov. Sąjungoj buvo 
švenčiama vad. avijacijos diena. Kas
met sovietai šioj šventėj demonstruoja 
savo orines pajėgas ir ta pačia proga 

' pagarbina ir “tėvą” Staliną. Šiemet 
šioj šventėj buvo taip pat panaši pro
grama. Stalino sūnus, avijacijos 
generolas Vasilii Stalin, vadovavo 
Maskvoje 500 lėktuvų junginiui, kuris 
skrido ant Maskvos, stebint minioms, 
užienių diplomatams ir pačiam Sta
linui. Užsienio stebėtojii nuomone, 
lėktuvai buvę naujos gamybos ir geros 
konstrukcijos. Sov. Sąjunga po šio 
karo, padedant vokiečių mokslinin
kams, ypatingai toli nužengusi avija
cijos tobulinime.

Tačiau ir čia neapsėję be propo
gandos: vedą lėktuvai nešė milžiniš
kus plakatus su užrašais — “pirmyn 
komunizme” ir “garbė Stalinui.” 
A u s t r a lijo, ta i k o j s u 
V o k i e t i j a

Praėjusią savaitę Australija ir N. 
Zelandija paskelbė, kad jos pabaigu
sios karo padėtį su V. Vokietija. Grei
tai šiuo pavyzdžiu paseksiančios 
Amerika, D. Britanija, Prancūzija ir 
visos kitos vakarų valstybės. Australi
jos Federalinė Vyriausyb. praneša, 
kad dabar Australijos santykiai,su V. 
Vokietija bus tokie patys, kaip ir su 
kitomis pasaulio valstybėmis. Vokie
tija jau neskaitoma priešu. Greitu 
laiku būsią pasikeista diplomatiniais 
pasiuntiniais ir pradėta “išrinktų” 
vokiečių imigracija į Australiją.

nesanti elegantiška.
“Aš sutikau čia kelias labai elegan

tiškas moteris, bet vidutinė moteris, 
kurią sutinki visur, nemoka išgauti 
gero efekto iš savo figūros. Deja, ji 
nemoka rengtis”.

Baigdamas savo įspūdžius Mr. Mit
chison sako, kad jis jaučiasi labai lai
mingas apleisdamas Australiją dėl 
labiau civilizuotų: Honolulu ir Holly-, 

'xvnnd, Verknės Kvegidė.

1
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Didingieji Lietuvos amžiai
BR. ZUMERIS

(Tęsinys iš “M.P." 128 Nr.)
Galima sakyti, su Treideniu įdomiausias Gediminas (1316-1341). 

drauge užgęso grynai tautinės Lietu- Pirmiausia Gediminas yra tas Lietu- 
’ . -j-:. ...... vos va]ciovaSj kuris bandė visus Lietu

vos priešus nugalėti ne kardu, bet 
diplomatija. Antruoju atveju, jis yra 
pradininkas aiškios ir skubios Lic

it u v o s valstybės e k s p a n- 
: sijos į rytus. Nuo Gedimino 
. laikų visi sekantieji Lietuvos kuni- 
■ gaikščiai stengiasi rytuose prijungti 
, prie Lietuvos kiek galima didesnius 

rūstį žemių plotus, o vakaruose ir 
šiaurėje stengiamasi daugiau ordi
nams naujų lietuviškų žemių neleisti 
užgrobti. Pavergtų giminių atvada
vimo akcijos visu valstybiniu mastu—

apsiriboja ordino slinkimo gilyn į Lie- nigaikštijai — net paties Kremliaus 
tuvą pristabdymu ir politiniu j ", ............. ,,
kenkimu, nustatant prieš jį Vakarų gomis progomis, vos keletą kartų, teat- 
pasaulį. Rytuose Gediminas prie Lie-,sitraukė nuo Nemuno krantų. Rei- 
tuvos valstybės prijungia kelis kartus j kia pažymėti, kad Kęstučio laikais or- 
didesnius žemių plotus už visą Lietu- dinas jau buvo įkopęs į savo žydėjimo 
vos teritoriją. Gediminas parklupdo Į laikotarpį. Kęstutis visą amžių pra- 
Pskovą ir turtingą Didįjį Naugardą. leido, retai tcnulipdamas nuo žirgo, 
Ekspansinę politiką jis varo ne kovo- j kovose su ordino smelkimuisi į Lie- 
mis, bet gausiomis savo dukterų vedy-' > t,; m „ m .. „ n v n „ .
bomis ir apsukria diplomatija.

Savo ekspansine politika Gediminas 
yra Traidenio priešingybė. Kiek 
Traidenis yra tautinis kunigaikštis, 
tiek Gediminas — ekspansinis. Trai
denis stovi už aiščių žemių išvadavi
mą ir suvienijimą, to Gediminas sten
giasi prie Lietuvos valstybės prijungti 
kuo didžiausius rusų žemių plotus. 
Pirmajam rūpi aiščių žemių rinkimas, 
antrąjam — pats valstybės stiprinimas 
ją plečiant. Pirmajam rūpi, pasaky
tume, tautinė valstybė, antrajam — 
valstybčs-imperijos kūrimas. Kiek 
Traidenis nusistato atimti vi
sas ordinų užgrobtas aiščių žemes, tiek 
Gediminas pasiryžta neatiduo
ti nė vienos pėdos lietuviškos žemės 
ordinui. Jeigu Traidenis yra ryškiau
sias tautinės Lietuvos kuni
gaikštis, tai Gediminas yra Lietuvos 
valstybės ekspansijos tėvas. 
Gediminas paskelbė, kad Lietuvai 
turi priklausyti ne kai kurios žemės 
rytuose, bet visa Rusija. 
Kol šitas tikslas bus atsiektas, Gedi
minas laikinai save tituluodavo: "Rex 
lithuanorum et multorum rutheno- 
nim” (Lietuvos ir daugelio rusų ka
ralius).

Algirdo ir Kęstučio valdymo laikas

vos -valstybės idėja, nes jis troško 
matyti Lietuvos valstybę, aprėpiančią 
visas aisčių gimines. Tam tikslui jis 
iškėlė Lietuvą, kaip galingą karinę 
pajėgą. Militarinių jėgų Traidenis 
neeikvojo Rusijos plotuse, bet nuolat 
puolė ordinus ir naikino jų pilis. 
Traidenis kelis kartus skaudžiai su
mušė Livonijos ordino kariuomenę, 
padarė daugybę žygių į Prūsus ir su 
savo išmiklinta kariuomene skersai ir 
išilgai išvaikščiojo ordinų užimtas 
žemes nuo Vyslos ligi Dauguvos. 
Prieš šį nhrsų Lietuvos kunigaikštį 
ordinai bijodavo siųsti į atvirą lauką 
savo karuomenę, bet gynėsi tik pilyse. 
Kad Traideniui nepavyko išvyti ordi
nų iŠ Prūsų ir Livonijos, tai tik todėl, 
kad jis nepajėgė išgriauti pačių sti
priųjų ordino pilių. Traidenio ka- 
ruoraenė mušdavo ordinus atvirame 
lauke, bet ji dar nebuvo pratusi 
paimti mūro pilių. Tačiau, tur būt, 
pati svarbiausia, priežastis glūdi tame, 
kad Traidenui pradedant puolimus 
prieš ordinus, pastaras! jau buvo su
spėjęs nugalėti visas savo žemėse suki
lusias aisčių gimines. Jeigu Traide- . 
niui būtų pavykę paimti Lietuvos . 
valstybės valdžią tuojau po Durbės 
mūšio, tai greičiausią jis ir būtų su- ( 
gebėjęs išspręsti ordinų likimą ir at
likti aisčių giminių suvienijimo darbą.
į vieną tautinę Lietuvos valstybę, ku- j 
ris, plačia prasme, buvo vienintelis ' 
stiprus šios idėjos įgyvendinimo šąli- . 
ninkas iš visų Lietuvos kunigaikščių, ' 
kurie kada nors savo rankose turėjo - 
Lietuvos valstybes vairą. ,

Traidenio įpėdinis Vytenis jau tik . 
dalinai ėjo savo pranokėjo keliu. , 
Vytenis didesnę dalį savo pastangų j 
paskyrė Lietuvos sienų išplėtimui ] 
rytuose. Kovoje su ordinais jam pa- ( 
vyko sudaryti su Rygos arkivskupu , 
sąjungą ir šitos sąjungos dėka Vyte- ‘ 
nis net ligi 1313 m. pačiame Livoni- ! 
jos ordino centre Rygoje laikė Lietu- ( 
vos karuomenės įgulą. Pasinaudoda- ( 
mas Rygos arkivyskupo ginčais su 
ordinu, Vytenis įvarė nemažą rakštį 
tarp katalikiškojo ir vokiškojo pašau- j 
lio Lietuvos valstybės naudai. Tačiau j 
Vytenis niekada nedėjo visų pastangų ; 

. išvaduoti ordinų pagrobtas žemes. ,
Po Vytenio laikotarpio buvushj ku

nigaikščių eilėje, mūsų atžvilgiu, yra

yra charakteringas tautinės ir ekspan
sinės Lietuvos valstybės politikos su
derinimo laikotarpis (1341 ligi 1382). 
Iš vienos pusės šiuo metu varoma ne
nutrūkstamai Lietuvos ekspansija i 

! rytus. Šitos politikos šalininkas yra 
[pats didysis * Lietuvos kunigaikštis 
Algirdas. Jis buvo palankus krikš- 

jžioniškam-provoslaviškani judėjimui. 
I Nelyginant Algirdo padėjėjas ir jo 
| vietininkas Lietuvos vakaruose buvo 
jo brolis Kęstutis. Kęstutis vadovavo 

| nacipnalinei-piĮgoniškai partijai. Jei
gu Algirdas buvo visą laikę, pasinėręs 
Rusijos plotuose ir savo militarinę 
galybę' pademonstravo rimčiausiai 

nebevykdoma. Vakaruose Gediminas Lietuvos konkurentei — Maskvos ku- 
apsiriboja ordino slinkimo gilyn i Lie- nigaikštijai — net paties Kremliaus 
tuvę pristabdymu ir politiniu jam , vartuose, tai Kęstutis tik labai ypatin-

tuvę. Tai Nemuno vagos 
s a r g a s. Kęstutis netroško sveti
mų žemių, bet Ligi paskutinio savo 
atodūsio gynė kiekvieną lietuviškos 
žemes pėdą. Jis net po Algirdo mir
ties, tapęs Lietuvos kunigaikščiu, ne
kreipė dėmesio j rytus, bet visas jėgas 
atsuko į grūmojantį kryžiuočių ordi
ną vakaruose. Po Traidenio, Kęstu
tis yra ryškiausias tautinės Lietuvos 
kunigaikštis. Šis audringo būdo, pa
čių kryžuoeių vadinamas riteriu, įsiti
kinęs pagonis, buvo šviesiausia pago- 
niškosios-tautinės Lietuvos asmenybė. 
Tai paskutinė istorinės Lietuvos figū
ra, kuri- visą dėmesį kreipė i lietu
viškų žemių gynimą ir jų atgavimą. 
Kęstutis buvo grynai tautinio nusista
tymo ir vadovavo tautinei-nacionali- 
nei partijai. Po mirties jo kūnas bu
vo su visomis pagoniškomis apeigomis 
sudegintas ant laužo. Su Kęstučio 
kūnu kartu sudegė ir paskutiniai 
pagoniškosios Lietuvos 
palaikai. Su jo laužo liepsnomis už- 
gęso amžinoji pagoniškosios Lietuvos 
ugnis; užgęso lietuviškojo Perkūno 
aukuro liepsnos. Pats Kęstutis buvo 
auka krikščioniškosios partijos narių. 
Kęstutis faktiškai atbaigė pagoniško
sios ■ Lietuvos gadynę su jos dievais, 
ugnimi ir nepaprasta vitaline jėga. 
Jis yra paskutinis, tūkstantmečius 

miškų ir pelkitj glūdumoje ugdytos, 
pagoniškosios aiščių kultūros ir reli
gijos ryškiausias atbaigiamasis pavida
las. Po Kęstučio atėjo nauja, svetima 
—krikščioniškoji kultūra. Su ja atėjo 
svetimieji ir svetimųjų įtaka. Algir
das yra pirmasis, kuris pradėjo krik
ščioniškos Lietuvos laikus ir padarė 
paskutinius paruošiamuosius darbus 
naujos ' epochos — krikščioniškosios 
Vakarų kultūros — atėjimui j Lietuvą, 
Šitos epochos centre stovi to paties 
Kęstučio sūnus Vytautas Didysis.

Vytauto laikai atžymi aukščiausią 
Lietuvos valstybės ekspansijos išsivy
stymą. Vytauto laikų Lietuvos val
stybė tęsiasi nuo Baltijos ligi Juodųjų 
jūrių. Ji tada buvo europinio masto 
valstybė ir žymiausia to laiko Rytų 
Europos regijono politine ir karine 
pajėga. Nebus per daug pasakyta, 
kad to laiko Rytų Europos istorija tik
rumoje yra. Lietuvos valstybės istorija. 
Ištisi rytinės Europos, 
š i m tm e č i a i yra atžymėti 
Lietuvos ženklu. Vidu
ramžių ekspansinės Lietuvos likimas 
yra rytinės Europos ištisų tautų liki
mas. Lenkų, rusų ir vokiečių istori
niai “šaltiniai" sąmoningai šitą vaid
menį net ligi mūsų dienų, kiek įma
nydami, mažina. Rusai pasistengia, 
nutylėti, kad Lietuvos valstybė juos 
ilgus šimtmečius gynė nuo totorių ir 
aplamai sulaikė totorių invaziją Va
karų Europos linkui. Vokiečiai nie
kada nenori prisiminti, kad lietuviai 
ant Nemuno krantų visiems amžiams 
sudaužė jų ordinų ekspansinį karo 
vežimą, kuris lengvai būtų nuriedėjęs 
į derlingąsias Ukrainos žemes ir žavin
gą Suomių įlanką.

Ekspansinės Lietuvių vaidmuo dar 
laukia tinkamo istorinio įvertinimo 
europiniu mastu. Mūsų tikslų atžvil
giu tenka pabrėžti, kad šita valstybe 
sugebėjo suvienyti didžiulius plotus; 
lietuviai pajėgė ją politiniai ir kari
niai administruoti; davė įvairioms sla
vų tautoms pirmuosius valstybingu
mo, teisės, administracijos ir politinio 
gyvenimo pradus; įkūrė kuone visoje 
Europoje įsigalėjusią Jogailaičių di
nastiją, tačiau nepajėgė su
vienyti visas aiščių gi
mines ir surinkti jų 
žemes į vieną. Lietuvos- 
valstybę. Ekspansiniai Lietu
vos valdovai įstengė Lietuvos valstybę 
iškelti ligi europinio masto ir surinkti 
didelius žemių plotus, tačiau jie 
paliko išdraskytą a i š- 
c i u giminių lopšį, už 
kurį ištisas generacijas kovojo tauti
niai Lietuvos kunigaikščiai.

Su šiurpu ir neužgestančio protesto 
jausmu širdyje mes, Lietuviai, prisi
mename ir niekad neužmiršime to, 
kaip prieš dešimt metų sovietiškasis 
okupantas mūši) Tėvynėje-Lietuvoje 
griebėsi naikinti lietuvių šviesuomenę:

— kaip per 12,000 asmenį), ne kuo 
nenusikaltusių, — buv. Lietuvos val
stybes vyrų, kiliniausių Šv. Bažnyčios 
dignitorių, tautai daug nusipelniusių 
visuomenes veikėjų, idealistų-kultūros 
darbuotoji), mokslo, spaudos ir švie
timo darbininkų, nepriklausomybės 
karo veteranų, patriotinio jaunimo, ir 
1.1. — nugrūdo į kalėjimus, ir

— kaip šį savo siautėjimą tas oku
pantas 1941m. birželio mėn. antroje 
pusėje apvainikavo pirmuoju masiniu 
užpuolimu ant ramių Lietuvos gyven
tojų — apie 50,000 žmonių — vyrų ir 
moterų, jaunų ir žilagalvių senukų ir 
net vaikų, inteligentų, ūkininkų ir 
paprastų darbininkų šeimų — išplėšė 
iš mūsų tautos tarpo, sumetė į galvi
jams vežti vagonus, juos aklinai užka
lė ir, be lašo vandens alpstantiems 
vaikučiams, išvežė į bolševistinės 
imperijos tyrus ir kacetus . . .

Iš slapti) sovietiškų dokumentų, 
patekusių 1941 m. birželio 23 d. į 
lietuvių sukilėlių rankas, mes žinome, 
jog čia suminėtam aukščiausio laips
nio nusikalstamajam darbui prieš 
žmoniją ir jos civilizaciją Maskvos 
Vyriausybe pradėjo ruoštis nuo pat 
to momento, kaip užkergė Lietuvai 
1939m. spalio 10d. sutartį su Sov. Ru
sija, ją pavadindama “Draugingumo 
ir Savitarpinės Pagalbos” sutartimi.

Deja, ši ano meto Kremliaus di
džioji paslaptis išryškėjo tik palaips
niui, kai 1940m. birželio m. 15d. Sov. 
Rusija, sulaužydama visus savo iškil
mingus įsipareigojimus nepažeisti Lie

Kazys Škirpa

KODĖL mes sukilom?
tuvos suverenumo ir jos teritorijos in
tegralumo, klasta ir jėga paglemžė 
Lietuvos nepriklausomybę ir ėmė be 
atodairos ir be pasigailėjimo, be saiko 
ir be galo, vykdyti nekaltų žmonių 
areštus, ardyti krašto ūkį, išniekinti 
mūsų tautos šventoves, ir griauti visą 
mūsų kultūrinį ir socialinį gyvenimą, 
skubėdama išplėšti mūsų kraštą ir 
mūši) tautą iš civilizuotos Vakarų 
Europos ir mus nustumti į Sov. Social. 
Respublikų. Sąjungos materialinį ir 
dvasinį skurdą.

Joks iš lietuvių pusės pakantrumas 
susilaikyti nuo pasipriešinimo aktų, 
kad nesuerzinus sovietiškojo okupan
to, nė kiek nepritaikė jo nuo griovi- 
kiškų darbų mūsų krašte ir nuo pikto 
pasikęsinimo eksterminuoti mūsų tau
tos šviesuomenę bei mūsų kultūrinio 
gerbūvio kūrėjus.

Tik po to, kai kalėjimai jau buvo 
sausakimšai prikimšti nekaltų žmo
nių, kai paaiškėjo jog kalinamieji yra 
verčiami prisiimti ant savęs nusikalti
mus, kurių jie niekad nebuvo padarę, 
ir kai vis daugiau ėmė pasitvirtinti, 
jog jie yra žiauriausiai kankinami ir 
sadistiškai nužudomi, tada tik visi pra
dėjo suprasti, kas yra ta sovietinė 
santvarka tikrumoje, ir kad tai yra ne 
kas kita, kaip laukinė, Kremliaus kri
minalistų sugalvota ir iš anksto supla
nuota žmonių laisvei ir žmogui, kaip 
tokiam,.naikinti sistema, iš kurios bū
tų bergždžia tikėtis nors elementari
ški) žmogaus teisių atsižvelgimo, arba 
laukti paprasto žmogiško pasigailėji
mo nekalto žmogaus. '

Tam visam išryškėjus, o pro kalė
jimų langus, kad ir apkaltus storomis 
lentomis, ir per ekzekucinių kamerų 
sienas nuolat, dieną ir naktį, girdint 
širdį rėžinčius duslius kankinamųjų 
šauksmus suteikti broliškos pagalbos, 
savaime pasidarė aišku jog ten, kur 
siaučia sovietinis režimas, ten žmogui, 
mylinčiam savo Tėvynę, prisirišusiam 
prie vakari) kultūros, tikinčiam į Die
vą ir trokštančiam laisvės, gyvenimo 
nėra, o tik begalinės kančios, todėl sa
vaime brendo mintis, kad geriau bū
tų mirti Laisvės Kovotojo mirtimi, 
negu pasiduoti nevilčiai bei sovieti
škųjų sadistų žvėriškai nužudytam 
arba deportuotam į Sov. Rusijos ka
cetus sistemingam nukankinimui be 
pėdsako . . .

Štai kodėl ryž Ji ogesnieji mūsų tau
tos elementai apsisprendė pavartoti 
kraštutinę gelbėjimosi priemonę!

Štai kodėl jie slaptai būrėsi į ben
drą Lietuvių Aktyvistų Frontą, nepa
būgdami įžūliausių iš bolševistinio 
priešo pusės persekiojimų ir areštų!

Štai kodėl jie, nebebrailgindami 
savo gyvybes, griebėsi plikom rankom 
nuplėšti šautuvą nuo rūsį) raudonar
miečių pečią, patys apsiginklavo ir 
1941m. birželio mėn. 23d. įstengė 
pravesti Lietuvių Tautos sukilimą, 
nesusvyruojant stodami ant barikadų 
prieš rūsį) Ran d. Armijos tankus ir 
NKVD kulkosvydžius!

iŠiuo savo herojišku žygiu Lietuvių 
Tauta davė prideramą atsakymą sovie
tiškajam okupantui dėl aukščiau su
minėto mūsų tėvų, brolių ir sesių ma

sinio deportavimo iš savo krašto, o> 
taip pat ir už visus kitus bolševisti- 
nius žiaurumus ir griovikiškus darbus 
Lietuvoje laike pirmosios sovietų oku- 
pacijos.

Su ginklu rankoje nublokšdama. 
sovietiškąjį jungą nuo savo pečių, at
statydama Lietuvos valstybinę neprik
lausomybę ir pastatydama naują tau
tinę Krašto Vyriausybę, Lietuvių Tau
ta nunuogino prieš visą pasaulį ir 
istoriją Maskvos melą apie neva Lie
tuvos laisvą įsijungimą į Sov. Social. 
Respublikų Sąjungą 1940m. Iš kitos 
puses, tuo savo žygiu Ji įspėjo Hit
lerinę Vokietiją, jog Lietuva vėl yra 
nepriklausoma valstybė, o savo laiku 
sukilimo sudėtomis kraujo aukomis 
dar kartą parodėme visiems, jog ne
same jokia vergų tauta, jog brangi
name vakarų civilizaciją ir demokra
tines laisves ne vien ant popelio ir 
esame pasiryžę kovoti už savo tauti
nius idealus.

Šitaip užsigrūdinusi kovoje už savo 
teisę į valstybinę nepriklausomybę ir 
susicementavusi tautine vienybe, Lie
tuvių Tauta taip pat vyriškai, per 
ištisus tris metus, priešinosi nacių oku
pacijai, sudėdama, tūkstančius naujų 
aukų kovoje už savo laisvę ir bendrą 
su Didžiosiomis Demokratijomis rei
kalą.. Ne Jos kaltė, kad pasėkoje II-jo 
Pasaulinio Karo Lietuva tapo iš nau
jo bolševistinio okupanto auka, ir 
kad tas žiaurusis okupantas štai jau 
šeši metai lieka nesudraustas ir gali 
toliau daryti Lietuvoje savo nusikal
stamus darbus prieš žmoniją ir jos 
civilizaciją, vykydamas tikrą tautų 
genocidą mūsų krašte.

Požiūriu priešbolševistinės kovos, 
23 birželio lietuvių sukilimo reikšmė

(Nukelta į 4 psl.)
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A SKETCH OF INDEPENDENT 
LITHU AN I A'S ACH1EVEMENTS

They do not live on hills or in old 
forts like the Irish fairies but dwell 
in woods and on riversides or in 
saunas (bathhouses) where they enjoy 
bathing and beating clothes or linen 
with laundresses’ bats. A pack of 
linen, presented by fairies, lasts as 
long as it is unrolled or measured out 
of curiosity. Nothing is known to 
Lithuanians about presented cakes or 
bread which never get exhausted.

In short, we see that folklore is not 
only interesting as a studiny of tra
ditional legends, customs, and beliefs 
of a certain people, but that it- also 
extends into research into old rela
tions between various nations.

THE LITHUANIAN SPIRIT
Within the Indo-European Family 

of Nations the Lithuanians represent 
a psycho-physical type of its own. 
They are neither Slavic nor Germa
nic, though their land lies between 
these two worlds. From an anthro
pological point of view, they are re
lated to the Latvians only. Yet, the 
different historical development of 
these two sister nations has the result 
that their characters are also rather 
different.

In this essay? I shall try to sketch 
some of the traits that form the Lithu
anian character, and the Lithuanian 
spirit. But, inorder to prevent any 
misunderstanding, I wish to point out 
that this characterization of the Lithu- 
anion people rather aims at its spirit 
than at its soul — as these two expres
sions are generally differentiated. Or, 
in other words, I shall try to analyse 
rather the Lithuanian’s relations to 
the “World of Values” than his psy
chological peculiarities. I am com
pelled to do so since the Lithuanian 
soul has not yet been experimentally 
tested. The spiritual peculiarities of 
the Lithuanian can, however, also be 
concluded from his special creative 
qualities and his way of living.

When applying Spranger’s axiolo- 
gic typology to the characterization of 
nations, we must call the Lithuanian 
a “social type”. To him, the most 
valuable thing is the living human 
being, since it is the human being 
that produces all other values. The 
Lithuanian spirit evaluates all these 
“values” in their relation to the basic 
social value love, i.e. humanity. Hu
manity, in its psychological sense as 
openness towards the human being, is 
the basic trait of the Lithuanian 
spirit. It guides the way of thinking 
of the Lithuanian people, as well as 
its behaviour. It was humanity that 
influenced both customs and manners 
of everyday life and the behaviour of 
the Lithuanians throughout their his
tory. It is humanity that directs the 
daily life of the Lithuanian of today 
in a particular way.

For the above given reasons this 
essay will be divided into two parts:

1. ) In what way is humanity the
principal trait of the Lithuanian 
spirit?

2. ) How does this principal trait
influence the Lithuanian’s atti
tude towards the “World of 
Values”?

I.
In order to realize that the Lithua

nian people are a social, i.e. philan
thropic people, it is quite sufficient 
to observe their customs and manners 
in everyday life.

(a) The community of a Lithua
nian village is like a big family, and 
all neighbours are like relatives. A 
Lithuanian is not able to limit him
self to his family only. He takes ad
vantage of every free hour to visit his 
neighbours, even if he has no parti
cular reason to do so. He says: “It 
is nice to see people meet other 
people!” The Lithuanian regards 
such a meeting in the same way as 
other people the so-called cultural 
gatherings, e.g., cinema, circus or 
sport. This is very characteristic of 
young people. When their daily 
work is done, they meet each other 
practically every evening, expressing

the longing of their juvenile unrest 
in their songs- (compare the collec
tion of short storiesiby S t p. Zobar- 
s k a s “Dalgių Daina’’ The Song of 
the Scythe).

The importance which is attributed 
to such meetings makes it understand
able that every guest is welcomed with 
particular carefulness. Lithuanian 
hospitality is well known- One is not 
afraid of expenses if a family festivity 
is at stake. Not so long ago, wedding
festivities used to last a whole week 
in rural areas, and all neighbours took 
part in them. Though the all ration
alizing spirit of modern times has al
ready interfered with such festivities, 
limiting them to a duration of two 
or three days, hospitality still remains 
a Lithuanian quality.

From this point of view, the Lithua
nian could well be reproached with 
wasting too much time and spending 
too much money. In many a case 
such a reproach is not without foun
dation but it will not impress him too 
much. He would answer a saying 
like: “Time is Money” with the words 
“Your life won’t last as long as that 
of the sun, and you can’t take any
thing with you when you die!” The 
Lithuanian .is not used to regard 
everything from a profitable stand
point, nor does he ever complain of 
“unreasonable” expenditure, or of the 
time he has lost. He is never a utili
tarian. And, what could ever be a 
better proof of inward beauty than a 
human heart?

Lithuanian philanthropy, however, 
is not only a sentimental affair, but 
it is always prepared to help wher
ever help is needed; or in other words, 
this philanthropy is not only a ques
tion of holidays but of workdays as 
well. I am speaking here as the so- 
called “Taikos”. This word cannot 
be translated into West-European lan
guages since such a custom is entirely 
unknown in these countries. If, for 
one reason or another, a farmer is 
unable to complete urgent work by 
himself, his neighbours — without

By HERBERT HOOVER 
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' ' and preserving world peace.for saving the free world

T HAVE] been urged by many thousands 
to again discuss our foreign policies and 

the critical issues which confront us.
The problems we face are of far larger 

.jlimenslons than the current discussion on 
sending contingents of American boys to 
Europe.

Their appraisal must include:
1. Land-war strengths; 2. Defence of the 

American people and the Western Hemi
sphere; 3. Ou reconomie capacity over a 
long period; 4. The United Nations; 5. Our 
policies in the Far East; 6. The North 
Atlantic Military Alliance.

Policies in these six categories cannot 
be separated from each other — they are 
interlocked.

We may appraise first the present mili
tary strengths in the world for a land war.

The Kremlin-directed horde has under 
arms and in reserves probably 300 combat 
divisions, with 40.000 tanks. They have 
over 20,000 mostly tactical planes and they 
have with their satellites 50 million men 
available for cannon fodder.

In World War II. when Russia was with
out the satellites, the ermans with 240 
well-equipped divisions failed to overcome 
her. With her allies of General Manpow
er, General Space, General Winter and 
General Scorched Earth, she had stopped 
the Germans even before lend-lease had 
reached her.

The nations of Europe in the Atlantic 
Pact have at present less than 20 combat 
divisions available for European action.

Here is a stark reality upon which our 
foreign policies must be based. With any 
seeable land forces from non-Communistic 
nations, even including the United States, 
a land offensive upon the Communists 
could bring no military victory, no poli-

schaftshilfe” in Germany since mutual 
help is not given by order of some 
superior authority. Such help is 
granted not for the sake of money 
or in obedience to an order but only 
because one just feels obliged to help.

being called or asked — come to his; Thus, such a helper is also regarded 
help. It is most characteristic that *as a guest, but on a workday instead
such help remains unpaid. A festival 
when the work is done and a heartfelt 
"Thank You” is all these helpers re
ceive. Even the proposal of a reward 
would be regarded as an insult.

These “taikos” can also not be com
pared with the so-called “Gemein-

of a Sunday.
Yet, it will not be sufficient to 

quote this Lithuanian custom to 
prove that the Lithuanians are social 
people. One also has to ezplain why 
they are philanthropic.

(To be continued.)

Jau 60 metų, kai Philips’as tarnauja visam žemes rutuliui, 
teikdamas Jums žinias, muziką ir tikrą gyvenimą.
MODELIS 125 
yra šešių lempų, 
visame pasauly iš
garsėjęs, liuksusi
nis stalo modelis, 
sumontuotas pui
kios išvaizdos me
dinėje dėžėje. Tai 
yra brangus radijo 
aparatas, bet jis 
tikrai vertas tos su
mos, nes juo gali
ma, klausytis užjū
rius net ir blogiau- 

„ šiam orui esant.
Šio aparato balsas 
ir. jo toningumas 
yra nepaprastaigeri 
bandspreada 
trumpomis bangomis.

PHILIPS

ypač kad ir jame įmontuotas elektrinis 
s, kurio pagalba galima puikiausiai naudotis 

Jo kaina — £67/19/6
PHILIPS’O vardas yra tikrai žinomas 
visame mūsų krašte.
Šis ženklas veda visame pasauly milijonų pasirinkimui. 
M. Lukauskas, ilgametis Philips’© įgaliotinis 
Lietuvoje ir dabartinis atstovas Australijoj —
31a LametteSt., Chatswood, Sydney. Telefonas JA3346. 

Užsakymai priimami paštu ir telefonu.

; tical conclusion. But that does not mean 
I that there are no other methods of stop

ping the Kremlin’s ambitions.
The second reality upon which foreign 

i policies must be based is the defence of 
( the Western Hemisphere. It defence is in 

the interests of free men everywhere.
With proper economic action this hemi

sphere can he made self-contained in criti
cal raw materials. And unless we dissi
pate our strength we will be able to keep 

' sea lanes open.
Moreover, if xwe have a proper naval 

and air strength, this hemisphere can be 
defended from Communist armies. To 
transport such armies either 3000 miles 

’ across the Atlantic or 6000 miles across 
the Pacific would require transport ships 

■ and'naval protection which the Russians 
do not possess and could not build or 
seize. Somewhat more attention paid- to 
defence would prevent invasion via the 
Bering Straits. Hitler could not even 
cross the English Channel. Communist 
amies can no more get to Washington 
than allied armies can get to Moscow.

No responsible military man denies 
these conclusions.

The American people should not be 
frightened into rash action by fear that 
we cannot survive. I am not advocating 
isolationism. But if other nations should 
fall, we may be isolated by force of cir
cumstance. We might go into a period 
hard to endure, but this nation can stick 
it out.

The third appraisal upon which our 
policies must be built is our economic 
capacity. The bleak outlook of the world 
may well last more than a decade — pos
sibly two.

The new budget calls for federal spend
ing of over $71.6 billion. This, plus state 
and local expenditures, is about 37 per 
cent, of our national income. That is 
beyond the long endurance of any nation 
and the preservation of a system of free 
men.

The burden — in increased taxes — is 
going to fall on people with smaller in
comes. If all personal Incomes above the 
level of a United States Senator were con
fiscated it would yield only about <E2.5 
billion of additional revenues. Also, ex
cise and corporation taxes in most part 
are ulimately passed on to the consumer. 
Grim austerity must enter the door of 
every American .home.

Even before these burdens are imposed 
there are stark signs of economic strain. 
The purchasing power of the dollar has 
fallen 20 per cent, in six months. Our 
giantieg Government debts permit little 
expansion without inflation. Two wars 
prove economic controls cannot wholly 
stop inflation. The surest road away from 
inflation is to accept the President’s wise 
proposal, "Pay-as-you-go.”

But we cannot carry this expenditure or 
such tax load for long, 
destruction of the 

-means with which 
come us.

The fourth focal 
must be the United Nations, 
reality here is the lack of unity in the 
free nations. Even some of our European 
allies are anxious to appease the Chinese 
branch of the Kremlin.

Despite this, we must not forget that 
the aspiration of mankind for over a cen
tury has been to find peace by collective 
action against aggressors. The United 
Nations was built on this central idea. We 
cannot abandon it. But it must be clear 
that the U.N. for the present will not be 
a substantial protection from Communist 
aggression.

Our men are holding heroically to the 
mission assigned us by the United Nations 
in Korea. We are suffering gigantic loss
es. We cannot yet see the end. General 
Marshall says we must send 15,000 men 
a .month. But if we drive all the enemy 
out of Korea, how much of oui' armies 
must remaBin to protect it?

Japan, Formosa and the Philippines are 
vital links in our national security. This 
must not be minimized by nations anxious 
to direct our energies to Europe. We will 
need much military strength there to 
protect those areas.

Certainly there is little reality to talks 
about American ground divisions to 
Europe in view of our involvement in Asia. 

The sixth consideration in our decisions 
revolves around the North Atlantic Pact 
and the proposals to start another’ Ameri
can expeditionary land-army to Europe.

The pact provides that the nations shall 
aid each other in case of attack. There 
has been no attack.

(To be continued.) .

The economic 
United States is one 
Stalin hopes to over-

point of our thinking 
Our stark
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ILIOSU PASTOGE
IS MUSĖ BUITIES

Pakelkime sirdis aukštyn

PRANEŠIMAS 
M E L B O U R N O 
LIETUVIAMS

Melbourne Apylinkės Valdyba 
praneša, kad š.m. rugpiučio men. 5 d. 
(sekmadienį) tuojau po pamaldų, 
Melbourne lietuvių parapijos bažny
čios saloje, šaukiamas v i s u o t i n is 
Melbourne Apylinkės lietuvių 

Susirinkimas.
Šiame susirinkime numatoma pa

tiekti:
1) Dabartinės Melbourne Apylin

kės Valdybos praėjusių, metų veiklos 
apyskaita.

2) Naujos Mclbourno Apylinkės 
Valdybos, Revizijos Komisijos ir 
Garbės Teismo rinkimai.

3) Rinkimai Mclbourno Apylinkės 
lietuvių atstovų į Australijos Lietu
vių B-nės Atstovų suvažiavimą kuris, 
žais metais čaukiamas Melbourne pas
kutinėmis š.m. gruodžio mėn. dieno
mis. (Tiksli data bus paskelbta 
vėliau).

Melbourne lietuviai, suprasdami 
šio susirinkimo svarbą tolimesniam 
mūsų kolonijos lietuviškam judėjimui 
ir plėtotei, yra kviečiami gausiai daly
vauti šiame reikšmin game susirin
kime su tokiu pat vieningumu, kaip 
yra ligi šiol įprasta Melbourne lietu
vių bendruomenei.

Ta pačia proga Apylinkės Valdyba 
ragina mielus tautiečius neužmiršti 
solidarumo mokesčio reikšmės lietu
viškame gyvenime ir nesumokėju
siems nedelsiant jį umokėti vald. 
kasin. P. Morkūnui arba p. Aleknai 
L.K.F. bibliotekos patalpose kiek
vieną sekmadienį prieš ir po pamaldų.

Vienas šilingas solidarumo mokesčio 
per mėnesį yra kiekvieno lie
tuvio pirmoji laisva 
sąmoninga pareiga savo 
TAUTOS ir LIETUVYBĖS atž
vilgiu.

A.L.B. Mclbourno Apylinkės 
Valdyba

MINĖJIMAS
700 metų krikščionybės sukaktuvių 

Lietuvoje minėjimas įvyks š.m. lap
kričio mėn. 3-4 dienomis.

Lapkričio 3 d. bus iškilmių diena: 
10 vai. pamaldos St. Mary’s katedroj, 
kurias atlaikys Sydnėjaus kardinolas 
Gilroy, o po pamaldų bus iškil
mingas posėdis minėjimas.

Lapkričio mėn. 4 d. numatyta re
liginio susikaupimo, jubilejinių at
laidų diena.

Smulkesnė programa, kuriai sudary
ti bus kviečiamas bažnytinio komiteto 
ir visuomenės atstovų posėdis, o taip 
pat jubilėjinių atlaidi] sąlygos ir visas 
y:-------  --- :---- }_>LJsšioms iškilmėms pasiruošimas 
paskelbta vėliau.

INŽINIERIŲ DĖMESIUI
Š.m. liepos mėn. 22 d. (sekmadienį) 

tuoj po lietuvių pamaldų Camper
down bažnyčios salėj šaukiamas Syd- 
nėjuj ir apylinkėj gyvenančių lietuvių 
inžinierių d-jos

susirinkimas 
Visi inžinieriai prašomi

jame dalyvauti.
I n i c i a t

ESTŲ PARODA
4

būtinai.

d. Estų 
St., Sydney, 

skulptūros

kviečiami

Š.m. rugpiučio mėn. 
Namuose, 141 Campbell 
įvyks estų tapybos ir 
paroda.

Lietuviai dailininkai
joje dalyvauti. Kūriniai pristatomi iki 
liepos mėn. 22 d. ponui A. Jakobson 
Estų Namuose.

★Pranešama, kad “M.P.” 123 Nr. 
Vyt. Mickevičiaus dėtame pranešime 
įsibrovė klaida. Turėjo būti: “Paieš
kai! tiems p. J. Kalakausko-Kalakonio 
pranešu, kad jis laikinai gyvena 163 
Mimosa Rd., East Bankstown, NSW.”

Padėka.
Geraširdžiui tautiečiui, kuris savo 

pavardes nepasisakč, paaukojusiam 
Savišalpos Fondui £5, nuoširdžiai 
dėkoja.

Sydnėjaus Savišalpos Komitetas.

Atidaroma nauja stovykla šeimoms
Imigracijos departamentas praneša, 

kad šį mėnesį bus atidaryta nauja 
stovykla ateivių šeimoms miestelyje 
Kapooka, netoli Waggos. Šioje stovy
kloje prieš tai stacionavo karuiomenė. 
Pradžioje stovykloje bus patalpinta 
apie 1.000 šeimų narių, bet ilgainiui 
stovykla bus praplėsta tiek, kad galės 
sutalpinti apie 4.000 žmonių.

Kodėl mes sukilom?
(Atreltn iš 2psl.)

toli išsilieja už Lietuvos ribų, l’uo 
mes, Lietuviai, galime pasididžiuoti 
prieš kitas tautas, nes kalbamas suki
limas teikia visoms tautoms pavyzdį, 
kaip reikia kovoti su bolšcvistiniu 
žmonijos priešu ir kad tai kovai neuž
tenka balsavimo korteliu, verbalinių 
notų, skaitlingų konferencijų ir bega
linių kalbų Suvienytų Tautų Organi
zacijoje, New York’e.

Proga dešimties metų sukakties nuo 
23 birželio mūsų tautos herojinio akto, 
tebūna leista man, kaip asmeniui, sto
vėjusiam Lietuvių Aktyvistų Fronto 
priekyje, kreiptis šiuo viešu žodžiu i 
mano kovos draugus — aktyvistus, ku
rių šimtai atsidūrė tremtyje, o taip j 
lietuvius'tremtiuius, kaip ano meto 
įvykių gyvus liudininkus, ir j visą lie
tuviškąją visuomenę visur laisvajame 
pasaulyje:

Nepasiduokime jokiai nevilčiai! 
Sovietinis okupantas turi ir bus kada 
nors pašalintas iš mūsų krašto! Lie
tuva vėl taps Nepriklausomai Kitaip 
būti negali!

Kad tai greičiau įvyktų, suglauski- 
mc dar daugiau tnūsij širdis ir mūsų 
protus ir sutelkime visas mūsų pastan
gas galingam visų lietuvių protestui 
visame pasaulyje prieš sovietiškojo 
okupanto nusikalstamus darbus prieš 
žmoniją ir jos civilizaciją mūsų krašte. 
Protestuokime be paliovos, kad visi 
suprastų, jog tai, kas darosi Lietuvoje, 
gali pasidaryti ir visur kitur: žūtų 
nebe šimtai tūkstančių nekaltų žmo

Diena dienon vis giliau mirkstam į 
pilko darbininko aplinką — bespalvę, 
vienodą, iš kurios išjungtas bet koks 
akstinas, kad galėtume pamąstyti apie 
aukštesnius dalykus, skiriančius 
žmogų nuo roboto — mašinos. Net 
susitikę savybėje laisvu laiku mes jau 
pradedame ir baigiame sueigą šne
komis, kuris kokį darcą turime, ar jis 
lengvas, ar pelningas, ar gražiai sugy-, 
vename su savo bosu, kiek viršvaland-1 
žiu metė praeitą savaitę ir t.t. ir t.t. * 
Po to seka nepabaigiamos šnekos apie 
butų krizę, namų statybas, cemento' 
trūkumų, sviestą ir Amerikos reikalus.;

Tačiau yra dar tautiečių, kurie dar 
turi energijos ir laiko prasiveržti pro j 
šios kasdienybes sieną, tikint, kad yra gabių šokėjų, kurios pasirodys 
tatai suteiks džiaugsmo ne tik jiems • atskirais solo šokiais (turkų šokis, 
patiems, bet ir artimiesiems ir pravė T>’”'
dins neįvairų, “juodadarbio.” gyveni
mą. Mūsų menininkai, nepaisydami 
to, kad ir jie turi pelnytis duoną sun
kiu darbu, vogte vogdami nuo savęs 
laiką, nemeta kūrybinės veiklos — pa-

čios nedėkingosios šiose sąlygose.
Ir štai, p. T. P a g o d i n a i t e, 

Kauno Valst. Teatro baleto artistė, 
gyvendama vienoje stovykloje netoli 
Sydnėjaus, jau metai kaip sėkmingai 
auklėja savo mokykloje mūsų mažą
sias tautietes, mokydama jas tautinių 
ir apskritai šokių. Ši mokykla, norė
dama pasirodyti, ką ji yra nuveikusi 
per metus, pasiryžo pasidalyti savo 
darbo vaisiais su tremtinių bendruo
mene viešai rengiamame koncerte. 
Tatai bus tarsi egzaminas tautiečių 
akivaizdoje, ir dįdžiausis šios veiklos 
grupės atlyginimas bus mfisu tautie
čių gausus atsilankymas.

P. T. Pagodinaitčs auklėtinių tarpe 
tikint, kad yra gabių šokėjų, kurios pasirodys

Chopen’o valsas ir kt.). Programos 
vainikas — grupinis vieno veiksmo 
baletas “Gėlių valsas” (muz. Čaikov
skio). Čia dalyvauja ir pati mokytoja 
p. Pagodinaito. Be to, šioj programoj 
ji pati išpildys garsiąją Sicilijos taran- 
tellą — karštą ir ugningą pietų tem
peramento prasiveržimą.. PRANEŠIMAI ~.........

★Alfonsas Baltrūnas ieško savo, žymus mūsų akordeonistas p. 
brolio Jono, kilusio iš Švobiškio Kiveris pagros keletą vertingų 
kaimo, Joniškėlio vai., Biržų aps., • kūrinių.

* kuris yra atvykęs iš Anglijos. , programos paįvairinimui pakviesti
Kas žino apie j] prašome pranešu ;kitataučiai menininkai, tikriausiai, 

adresu; Alfonsas Baltrūnac, c/o I. patenkins ir Labiausiai išlepintą
1 Fekete, RR-2, New Lowell, Ont.,'Jkoni £

Canada. Į ____1________________________ __
★“M.P.” administracijoj yra laiškas - 

p-lei Danutei B o r t k e v i č i u t c i, 
kuri maloniai prašoma pranešti

• adresą.
★Išnuomojami 2 1

baldų). Kreiptis: 222 Rose St.,
Hill (važiuoti elektr. traukiniu iki
Sefton stoties).

★24 metų amžiaus švedas, kinema
tografijos studentas, ilgą laiką gyvenęs 
Amerikoj ir bendravęs su lietuviais, 
kurie jam paliko gražų įspūdį, nori 
susirašinėti su lietuvaite.

Rašyti adresu: Mr. Al. D i x o n, 
c/o Post Office, North Yalldurn, Vic.

★Sustiprintom jėgom Sydnėjaus 
Lietuvių Sporto Klubo “ Kovas ” 
krepšinio komanda sekančias rung
tynes žais šiais penktadieniais — lie
pos mėn. 20 d. 17,30 vai. liepos mėn.

f 27d. 21 vai. ir rugpiučio mėn. 3d. ne
toli Newtown stoties esančiame Poli
cijos Klube (Police Club).

Tautiečiai kviečiami gausiau lanky
tis į šias rungtynes, kurios yra įdomios 
ir artimos kiekvienam lietuviui.

nių, kaip dabar Lietuvoje, bei rau
donieji budeliai išnaikintų milijonus 
inteligentijos pasaulyje, jei tik Sov. 
Rusijos dktatorių svajonė — išplėšt' 
bolševizmų visur — išsipildytų.

Kad mūsų protestas gautųsi efektin
gesnis, nevengkime kelti viešumon ir 
to; kuo mes, kaip kovojanti tauta prieš 
bolševizmą, galime pasididžiuoti: pa- 
sistengkime kaip kas tik gali — per 
spaudą, paskaitomis, gyvu žodžiu per 
susirinkimtis, per asmeniškas pažintis, 
arba betarpiškai per valstybės vyrus tų 
kraštų, į kur likimas mus nubloškė — 
nušviesti mūsų tautos 23 birželio su
kilimo gilią prasmę, kaip pavyzdį vi
joms kitoms tautoms priešbolševisti- 
nėje kovoje.

Šiuo savo herojiniu žygiu, savo nau
jomis aukomis ir savo naujomis bega
linėmis kančiomis pasikartojus sovie
tų okupacijai, Lietuvių Tauta jau at
liko savo uždavinį, kaip vakarų kul
tūros avant-postas šioje Europos daly
je.

Todėl mes, Lietuviai, turime teisę 
reikalauti, kad visos valstybes, už ku
rių laisvę ir civilizacijos persergėjimą 
mūsų tauta dabar kenčia, ir tų valsty
bių atsakingi vyrai, surastų priemonių 
išgelbėti Lietuvių Tautą iš sovietinio 
pragaro.

Iškeldami 23 birželio sukilimo reik
šmę priešbolševistinčje kovoje, mes 
tuo pačiu ir tinkamiausiai atžymėtu
me dešimtąsias sukaktuves nuo to 
įvykio, jau nuėjusio į Lietuvos istori
jos puslapius, ir pagerbtume mūsų 
tautos aukas, kurias Ji iki šiol sudėjo 
kovoje už savo savo laisvę.

kambariai (be
2 Rose St., Bass

PADĖKA
Sydnėjaus Lietuvių Tautinių Šokių 

savo QrUpej, vadovaujamai K. Batūros, ir 
| Br. Kiveriui, kuris išpildė keletą mu- 
'zikos dalykų akordeonu, dalyvavu
siems š-m. liepos mėn. 6d. įvykusiame 
Sydnėjaus Universiteto Tarptautinio 
Stud. Klubo koncerte, nuoširdžiai 
dėkojame.

Sydnėjaus U-to Lietuviai Studentai.

SVEIKINIMAS
g Buv. Australijos Rajono Skali
ji čių Vadeivė p. L a u r i n a i- 
1 t i e n ė šiomis dienomis susi- 
| laukė sūnaus.
| Ta proga nuoširdžiai sveiki
ni name p.p. Laurinaičius, 
| linkėdami laimės ir džiaugsmo 
| ateities gyvenime, o taip pat 
| sveikatos ir Dievo palaimos būsi- 
| majam Tėvynės gynėjui — jų 
g sūneliui.

>A. V. Miniota i

B

M I N E R V A I.M.L. & B.S., 
Import D c p t . , 

26 Moonee St., W.2, Melbourne, Vic.
praneša, kad.yra naujai iš Užjūrių gauta ir gali būt tuoj pasiųsta 
lietuviškai-angliški ir angliškai-lietu- 
viski žodynai, su 70.000 žodžių ir fonetiniu tarimu už £1.12.8.

Mūsų firma taip pat turi daug modernių žodynų ir kitos litera
tures vokiečių, prancūzų, olandų, rusų, rumunų, čekų, bulgarų ir 
kitomis Europos kalbomis. Kreipkis pas mus katalogų ir rašyk 
savo gimtąja kalba. Atsakymui pridėk 6 penų pašto ženklą.
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Naujai atidaryta Lietuvių Photo Studija = 
= “ALGIS" I

= kurioje atliekami visi photo darbai, o taip pat priimami iškvietimai S 
S į pobūvius.
= Studijos darbas atliekamas meniškai. -

Photo studia “Algis” — K. Žali tinas ir sūnus, 75A Enmore = 
= Road, Newtown, Telef: LA 4476. g
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Š.m. liepos men. 22 d. (sekmadienį), 14,30 vai. Australian 
Hall salėse, 150 Elizabeth Street, netoli centrinės gelž. stoties 
(ten, kur paskutinį kartą buvo Rugsėjo Aštuntosios minėjimas) 
ALB-nčs Sydnėjaus Apylinke rengia

KONCERTĄ
Programoje pirmą kartą viešai dalyvauja T. Pagodinaitės 

baleto mokyklos auklėtinių_ansambliš, kuris šoks Čaikovskio vieno 
veiksmo “Gėlių šokį”, taip pat bus išpildomi ir solo numeriai (Šu
bertas, Mocartas ir kiti). T. Pagodinainė šoka sicilijietinę tarantelą 
ir kitus naujai parengtus šokius.

Muzikinėje programos dalyje groja akordeonistas Kiveris (kla
sikiniai ir charakteringi dalykai).

Programos paįvairinimui pakviesti garsūs kitataučiai meni- 
kai.
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