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Tauta, kuri žudo 

savo didvyrius
Gal paradoksalu, tačiau faktai rodo, 

kad prancūzų tauta ir istorinėj pra
eity, ir dabarty nepakenčia savo buvu
sių didvyrių ir juos sunaikina, daž
niausia ištremdama Į kurią nors savo 
teritorijos salą. Nekalbant apie ank
styvesnius istorijos laikus, kai Prancū
zijoj buvo ne naujiena, kad ritosi jos 
karalių galvos, prisiminkime tik Na
poleoną, kurį visų kraštų istorija lai
ko karo genijum, kuris taip pat mirė 
tremtyje, išsiųstas savos tautos, kurios 
garsą ir garbę buvo iškėlęs visame pa
sauly. Tik praėjus ilgesniam laikui, 
Napoleonas tapo ir prancūzų pripa
žintas didvyriu ir karo genijum.

Šiais paskutiniaisiais pokario metais 
vyksta nauja prancūziškojo tautos in
dividualizmo klaida, kai sužinome, 
kad mirė tremtyje žymusis jų marša
las P e t a i n ’ a s.

Kaip žinome, marš. Petainas buvo 
Pirmojo Pasaulinio Karo metu Pran
cūzijos kariuomenės vadas, jis sulaikė 
vokiečius prie Verdūno, išleisdamas 
kariuomenei įsakymą, kad bet kokia 
kaina sulaikytų priešą. Vėliau, 1918 
metais jam vadovaujant Vakarų fron
tui, vokiečiai buvo visiškai sumušti ir 
priversti kapituliuoti. Visi šie laimė
jimai buvo teisingai priskirti jam, nes 
maršalas pačiu kritiškiausiu momentu 
sugebėjo taip perorganizuoti Prancū
zijos armiją, kad ji pajėgė sunaikinti 
atkaklų ir užsispyrusį priešą. Laiko
tarpyje iki Antrojo Pasaulinio Karo 
marš. Petainas buvo Prancūzijos Ar
mijos generaliniu inspektorium ir 
Aukščiausios Karo Tarybos vice-prc- 
zidentu. 1985 metais, kai mirė Len
kijos inaršalas Pilsudskis, jis buvo de
leguotas Į jo laidotuves. Pakeliui jis 
ilgesnį laiką prabuvo nacinėj Vokieti
joj ,matydamasis su jos vadais. Grįžęs 
Prancūzijon, Petainas pareiškė palan
kių minčių tuometinei Vokietijai, nes 
jis įvertino tautos discipliną ir ryžtą. 
Prancūzijoj gi tuo metu kaip tik vy
ravo' defetistinės nuotaikos, tauta ma
žėjo dėl išretėjusių gimimų, Paryžiuje 
vyravo ncmoral u rnas.

Maršalas Petainas buvo disciplinuo
tas katalikas, todėl jis drausmingoj 
Vokietijos buity, suprantama, įžiūrėjo 
ir neblogi) pradų. Prasidėjus Antra
jam Pasaulio karui, jis ir vėl atsistojo 
krašto gynybos priekyje. Šį kartą 
tačiau be sėkmės. Prancūzija buvo 
priversta greitai kapituliuoti, o tą 
kapituliaciją pasirašė pats maršalas. 
Vokiečiai, žinodami jo nuomones ir 
gerbdami jo, kaip padoraus kario, 
vardą, pavedė sudaryti vyriausybę, 
kuri iki šiol dar žinoma kaip Vichy 
vyriausybė. Maršalas,.matydamas re
zistenciniam judėjime tautos savižu
dybę, taikėsi prie okupantų vokiečių 
užgaidų ir vedė taikią vidaus politiką, 
atsišaukimais ir per spaudą raminda
mas gyventojus, kad jie betiksliai ne
sipriešintų galingajam nugalėtojui. 
Petainas suprato, kad Prancūzija vidi
nio sukilimo pagalba nepajėgs išsiva
duoti, o bus išgelbėta tik užsieninių 
jėgų (tuo metu D. Britanijos ir Ame
rikos armijų).

Kada vokiečiai buvo sumušti ir 
kapituliavo, kada Prancūzijoj susida
rė pirmoji pokario paraudusi vyriau
sybė ir kada pogrindžio vadai, dau
giausia komunistai, turėjo svarų ir 
perrėkiantį balsą, maršalas Petainas 
už tariamą kolaboravimą su priešu 
buvo nubaustas mirties bausme. Dėl 
jo praeities nuopelnų tautai, mirties 
bausmė maršalui buvo pakeista ištrė
mimu į d’Yeu salą iki mirties.

Būdamas 95 metų amžiaus, marša-j

Vašingtono oficialūs sluogsniai skel
bia aliarmuojančias žinias iš Pabaltijo 
valstybių. Toki pranešimai ankščiau 
dėl kažkokių priežasčių nebūdavo 
pasauliui skelbiami, tačiau paskutiniu 
metu Amerika vis aiškiau ir drąsiau 
pradeda kalbėti apie vykstančią trage
diją Nemuno bei Dauguvos kraštuose. 
Šiame būdingame pranešime ‘skelbia
ma, kad visame Pabaltijy (Lietuvoj, 
Latvijoj ir Estijoj) vyksta didelio mas
to neramumai prieš.Kremliaus okupa
ciją, kad šen bei ten kyla spontaniški 
pasipriešinimai net su ginklu rankose, 
kad sovietai vykdo masines Baltijos 
tautų deportacijas.

R i m t i A m e r i k o s 
pasireng i m ai*

Amerikos vyriausybė, energingai 
vadovau jama prez. Trumą no, vykdo 
skubius ir rimtus pasiruošimus būsi
mam pasauliniam karui. Nežiūrint 
derybų, kurios vyksta Korėjoje, Ame
rikoj netikima, kad pavykus ten susi
tarti, galėtų kas nors esmingai paki
sti sovietų politikoj. Ir prez. T'ruma- 
nas ir valst. sekretorius Acheson 
paskutinę savaitę savo kalbose aiškiai 
pabrėžė pasaulio politikos aktualius 
pavojus ir nurodė priemones, kaip 
jiems atsispirti. Amerika intensyvina 
savo jūros ir oro bazių steigimą vi
same laisvajame pasaulyje, paskutiniu 
metu įkurdama jas ir Franco Ispani
joj. Be to, Amerikos vyriausybė de
šimtimis milijardų dolerių išleidžia 
ginklų gamybai ir milijoninėmis su
momis remia kitų laisvųjų kraštų ka
rinį pajėgumą. Visi šie duomenys 
rodo, kad nežiūrint sovietų bandymų 
vėl užliūliuoti Ameriką taikos šešėlio 
miegučiu, Dėdės Šamo karalystė rim
tai ruošiasi rytdienos įvykiams.
Kainos vis kyla

Kaip žinome, NSW valstijos vyriau
sybė išleido potvarkį, kad prekių kai
nos šioje valstijoje negali būti kelia
mos.aukščiau š.m. liepos mėn. 18 die
ną buvusių kainų. Tačiau nežiūrint 
to, Sydnėjaus spauda rašo, kad pasku
tinėmis dienomis kainos yra vėl žy
miai pakilusios. Kainų kontrolieriai 
esą bejėgiai sustabdyti tą kainų kili
mą, ypač mėsai ir daržovėms.

las Petainas neišlaikė tremties sąlygų 
ir mirė. Sirgo jis gana ilgai, tačiau 
nūdienė “demokratinė” Prancūzijos 
vyriausybė buvo negailestinga ir neiš
leido senelio net mirti laisvėn . . .

Istorija, suprantama, tars savo žodį, 
o jis be abejo bus maršalo P e t a i n ’ o 
garbei. Prancūzų tauta, reikia tikė
tis, ateityje taip pat gailėsis savo 
neapgalvoto žingsnio ir vėl pradės 
garbinti tą garbės vertą ir ją nusipel- 
nusį savo sūnų.

Mūšiai lietuviškajame Vilniuje
Paskutinėmis savaitėmis, tie prane

šimai sako, kad Vilniuje įvykęs dide
lis mūšis valdinio batų fabriko darbi
ninkų su raudonąja policija. Bolševi
kai panorėję prailginti darbininkams 
darbo valandas ir darbininkai sponta
niškai pasipriešinę. Jie sudeginę žy
mią fabriko dalį ir sunaikinę jo masi
nas. įvykęs rimtas susirėmimas su 
policija, ko pasėkoje esą net per 40 
užmuštų.

Manytina, kad Amerikos vyriausybė 
pagaliau pradės kalbėti ir apie Balti
jos tautų okupaciją. O kalbą gi juk 
paprastai seka ir veiksmai . . .

Korėjoj vis nesusitaria
Korėjos kovų paliaubų pasitarimai 

vis dar be teigiamų rezultatų. .Praei
tą savaitę pasitarimai buvo vėl atnau
jinti, kai komunistų delegacija sutiko 
daugiau nebekalbėti apie greitą užsie
ninių pajėgi) atitraukimą iš Korėjos, 
o šį klausimą sutiko palikti išspręsti 
būsimai taikos konferencijai. Buvo 
svarstomas neutralios zonos nustatymo 
klausimas ir praktiškai vėl ši.uo klau
simu nesusitariama. Komunistai nori, 
kad ta neutralioji zona eitų 38 para
lele, bet sąjungininkai spiriasi ją pra
vesti dabartinio fronto linija, t.y. kaž
kuriose vietose net 40 mylių šiauriau 
38 paralelės. Sąjungininkai ši savo 
pageidavimą motyvuoja tuo. kad 38 
paralelėj negalima esą sudaryti geros
gy n y mosi linijos ir todėl esą pavojin- j

ga trauktis, nes komunistai tada nau
jos ofenzyvos atveju galėtų lengvai 
pralaužti sąjungininku pozicijas.

Nors ir tariamasi, bet iš abiejų pu
sių ir toliau ruošiamasi, jei pasitari
mai nutrūktų. Sąjungininkų vyr. va
das gen. Ridgway pareiškė, kad jo 
armijos esą pasiruošusios atremti vi
sas staigmenas. Frontų koresponden
tai skelbia žinią, kad vakariečiai su
silaukę didelių sustiprinimų ir gavę 
atomo sviediniais šaudomą artileriją. 
Iš antros pusės, komunistai, kaip skel
bia Amerikos spauda, taip pat kon
centruoja naujus kiniečių kariuo
menės dalinius. Taigi optimizmas, 
kad Korėjos karas pasibaigs, pradeda 
lyg ir atšaki.

Arepą prastas pabrangimas
Kaip praneša Australijos Statistikos 

Biuro Centras, daugeli gaminių kai
nos tarp 1939 m. rugpjūčio mėn. ir 
1951 m. birželio mėn. vidutiniškai vi
soje Australijoje pakilo per 100%.

Visuotinis pakilimas Australijos 
valstybių sostinėse esąs sekantis: Fer
tile — 102,1%; Sydnėjuj — 101%; Mel
bourne — 100,8%; Hobartc — 100,1%; 
Adelaidėje - 98,2%; Can bertoje - 
96,2%; Brisbanėje — 96,1%.

Sydnėjuj maistas pabrango 108,9%, 
drabužiai - 226,7%, įvairios kitos 
prekės — 65,4%, oficialioji nuomos 
kaina pakilo - 1,2%; Melbourne: 
maistas — 115,6%, drabužiai — 
226,7%, įvairios prekės — 65,4%, nuo
ma — 2,1%; Brisbanėj: maistas — 
97,7%, drabužiai - 220,5%, įvairios 
kt. prekės - 62,5%, nuoma - 8,9%; 
Adelaidėj: maistas — 107,4%, drabu
žiai — 215%, kitos prekės — 65,6%, 
nuoma - 6,2%; Perthe: maistas - 
101,7%, drabužiai - 227,8%, kitos 
prekės — 67,1%, nuoma - 20,5%: 
Uobarte: maistas — 106,6%, drabu
žiai - 222,8%, kt. prekės - 61,9%, 
nuoma — 18,4%; Canberroj: maistas 
- 88%, drabužiai - 248,2%, kt. pre
kės — 77,6%, nuoma — 2%.

Vidutiniškai visoje Australijoje 
maisto kaina pakilo 109,2%, drabu
žių — 228,5%, kitų prekių — 70,8%, 
nuomos — 4,1%.
P r a n c ū z i j o j vėl 
vyria u s y h c s krizė

Viduriniųjų Prancūzijos partijų su
daryta koalicinė vyriausybė subyrėjo, 
svarstant parlamente ekonomines pro
blemas ir katalikų mokyklų reikalus.

Prezidentas A u r i o I pavedė karo 
metu bu v. Prancūzijos ministeriui 
pirmininkui Paul R e y n a u d suda
ryti naują ministerių kabinetą. Ta 
pačia proga prezidentas kreipėsi į 
partijos vadus, šaukdamas juos vieny
bėm ypač šiuo metu, kada tarptautine 
padėtis yra labai įtempta. Paskutinė
mis žiniomis, ir Reynaud nepajėgė 
sūdan ti vyriausybes.

_ v
Savaites Žinios

Molotovas g r ą s i n a
Kaip pranešama iš Varšuvos, buy. 

Sov. Sąjungos užs. reikalų ministeris 
Molotovas, sveikindamas Lenkiją 
“septynių metų atgimimo” šventės 
proga, paminėjo ir Titą, pavadinda
mas jį “fašistu ir kraujo prisisiurbu
siu tironu”.

“Taip negali ilgiau tęstis” — toliau 
kalbėjo Molotovas, — "Jugoslavijos 
gyventojai neapkenčia šios niekšingos 
šnipų ir provokatorių gaujos, kurie 
pardavė kraštą Britanijos ir Ameri
kos kapitalistams.” 
Naujas pensijos 
p r o j c k tas

Australijos vyriausybė pavedė Socia
linės Globos Departamentui artimiau
siu laiku išdirbti planą, pagal kurį 
visi Australijos gyventojai, sulaukę 
65 m. amžiaus, gautų senatvės pensiją.

Numatoma, kad vyrai nuo 18 iki 54 
metų amžiaus turės mokėti savaitinį 
mokestį (nemažiau 3/6) į valstybes 
pensijų fondą. Tuo būdu susidarytų 
suma, iš kurios valstybė galėtų mokėti 
po £2.10.0 į savaitę kiekvienam pensi
ninkui (tokio dydžio pensija mokama 
šiuo metu). Tačiau pagal senąjį pen
sijos įstatymą šelpiami tebuvo tik tie 
Australijos gyventojai, kurie išdirbo 
Australijoj ne mažiau 20 metų. Nau
juoju planu norima šelpti visus be 
išimties Australijos gyventojus, su
laukusius 65 m. amžiaus.

Kadangi svaro vertė, lyginant ją su 
prieškarine svaro perkama galia, yra 
smarkiai kritus ir vis dar teberodo 
tendencijos k risti, tai naujuoju planu 
numatoma senatvės pensija pakelti 
iki £5.0.0 ar net ir daugiau.

Atrodytų, kad šis senatvės pensijos 
įstatymas palies ir naujuosius atei
vius, peržengusius 65 metų slenkstį. 
P e r s i j o Įlankoj na u j i 
britų karo laivai

Nežiūrint asmeninio prez. Trumano 
pasiuntinio Harriman, kuris tarpinin
kauja Persijos naftos ginče, įvykiai 
Persijoj nerodo tendencijos švelnuti. 
Krašte vyksta nuolatinės komunistų 
demonstracijos,- Teherano gatvėse 
nuolat patruliuoja ne tik sustiprinti 
policijos daliniai, bet ir tankai.

Paskutinėmis dienomis Persijos 
vyriausybė, Harriman įtakuojama, \ 
kiek nusileido ir sutiko kalbėtis su 
D. Britanijos vyriausybe, kaip geriau 
ir abiems pusėms palanika prasme 
išspręsti šį naftos disputą. Tačiau da
bar D. Britanijos vyriausybė nėra lin
kusi kalbėtis ir reikalauja, kad Persi
jos vyriausybė savo pageidavimus 
daugiau detalizuotų.

Kaip pranešama iš Eigipto, D. Bri
tanija iš Viduržemio jūros nuolat 
siunčia naujus karo laivus į Persijos 
įlanką. Dabar šioje įlankoje jau 
plaukioją du britų kreizeriai ir penki 
kiti mažesni karo laivai.
E m i g’r a n t a i slapstosi

Immigracijos ministeris H. Holt 
praneša spaudai, kad apie 3.500 Euro
pos emigrantų yra sulaužę darbo su
tartis ir be valdžios įstaigų žinios pe
rėję į kitas darbovietes. Tatai sudarą 
tik 2% iš bendro 170.000 emigrantų 
skaičiaus.

Žymi dalis pasislėpusių nuo darbų 
esanti NSW valstijoj. Jiems gręsiąs 
deportacijos pavojus.
Uždraudė Stalino 
raštus

Jugoslavijos komunistų partijos 
centro komitetas paskelbė potvarkį, 
kuriuo draudžiama Jugoslavijoje 
spausdinti ir platinti Stalino raštus. 
Potvarky pažymima, kad Stalinas su
klastojęs Markso ir Lenino veikalus. 
1938 m. Stalino paskirtos komisijos 
redaguoti ir išleisti Lenino raštai taip 
pat draudžiama Jugoslavijoj platinti.
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Stepas Darius jau 10-se savo amžiaus 
metuose su motina, dviem seserim ir 
patėviu Išvyko į JAV. Tenai jis augo 
ir mokėsi, o 1917 m. įstojo į senai jau 
šėlstantį I-jį pasaulinį karą, tikėdamas, 
kad prez. Vilsono pareiškimas dėl tau
tų apsisprendimo teisės bus prilaiky
tas ir Lietuvai.

Jis pertrauke aukštąjį mokslą ir sa
vanoriu stojo į JAV kariuomenę, 
dalyvaudamas Champagne - Maine, 
Aisne-^larne sektoriaus kautynėse. Už 
narsą ir sąžiningą tarnybą jis buvo 
apdovanotas dviem karo medaliais. 
1919 m. jis buvo paleistas iš kariuo
menės kaip grandinis. Tuo laiku lie
tuviai JAV kariuomenėje tarnavo apie 
35.000, iš kurių žuvo apie 7.000 vyrų.

Paleistieji iš kariuomenės vyrai lie
tuviai grįžo į savo kolonijas ir būrėsi 
2-se kariškose organizacijose. Darius, 
būdamas vienos organizacijos sekreto
rium, nupiešė tai organizacijai štampo 
pavyzdį: Vytį skyde tarp Lietuvos ir t y ,
Amerikos vėliavų. Žemiau, ant laurų lliui:— štai, kokių lakūnų turi Kauni- 
šakelių žymėjosi juostelė su parašu: l ja ir kaip mes būtume naudingi ka-

Didvyrius prisiminus
(Žiūrėk “M.P.” 129 Nr.)

II dalis

lėktuvu jie negalėjo leistis tokion toli-1 skrendant jau antrą parą be sustojimo 
j-pOD kelioilell I ~ I'*’1-'*- nnr. nav KnwKille i.r'iiwLinc nlrvtlic IViritic
dirbti ir pritaikyti tolimom skridimui. | įrašo savo dienorašty 
Tom tikslui buvo reikalinga didės- pos sutikom audrą.” 
uiti sumų. 1----- ‘ r ' ,
komitetas, kuris rūpintųsi aukų rin ..šiųjų didvyrių atliktą didelį žygį, kil
kim u. Kad sukeltų palankumą visuo- .ris įamžintų Lietuvos sūnų vardus ne
meilėje, buvo kreiptasi ir per spaudą, Į mirtingi] drąsuolių knygon — likimas 
nors ir nebuvo pinigų atsilyginti laik-jlėme kitaip — viliūgė mirtis pagrobė 
raščiams už reklamą. Tačiau redak- J drąsuolių laimę, atimdama drauge ir 
toriai, suprasdami reikalo svarbą, su-j jų gyvybę.
liko raginimus dėti veltui. Šiam žy- ’ :-----in -------,z—
gini, suprantama, nepritarė Amerikos 
lietuvių komunistų spauda. Jie rašė: 
“Šis lakūnų skridimas yra demonstra
cija prieš sovietus. ' Lietuvos patriotai 
nori pasirodyti buržuaziniam pasau-

. Lėktuvą reikėjo per- per berybius vandens plotus, Darius 
..1. «>.. I zl mnzvvn *#-y • *-NCt01T E Į Į FO-

p” Liepos 17 d., 
Todėl buvo išrinktas kada pasaulis turėjo išgirsti apie

"Kovokim už laisvę." Paveikslo fone 
matėsi Lietuvos krašto reginys ir 
skrendantis lėktuvas. Lai buvo sa
vaiminga Dariaus kūryba — Lietuvos 
laisvės .gynimo idėja, teikiaifti pirmu
mą Tautinei Vėliavai ir iškelianti 
aviacijos reikšmę.

Kadangi Stepas Darius buvo susi
pratęs lietuvis, tai jis negalėjo šaltai 
žiūrėti į besiveržiančius Lietuvon 
priešus. Jis troško Tėvynei padėti 
savo, jėgomis, žiniomis ir patyrimu 
kare. I’aigi, atvykęs Lietuvon, jis 
dirbo įvairiose srityse: kovojo su vi
daus priešais ir dalyvavo Klaipėdos 
krašto sukilime. Baigęs karo mokyk
lą, 1922 m., jis buvo paskirtas Karo 
Aviactjon, kur įgijo karo lakūno 
laipsnį ir buvo pakeltas į kapitonus. 
Išbuvęs Lietuvos karo tarnyboje apie 
7 metus, 1927 m. jis išvyko į JAV 
aplankyti ten gyvenančios motinos. 
Paklaustas, kada grįš, atsakė: "Aš į 
Lietuvą iš JAV parskrisiu.” Pakeliui 
į JĄV-bes sustojo Paryžiuje, kur matė 
triukšmingą sutikimą JAV lakūno 
Lindbergo, kuris Ui dieną perskrido 
Atlantą iš New-York į Paryžių.

Ir čia S. Darius tvirtai pasiryžo pa
sekti Lindbergo žygiu, tik skristi ilges
nę distanciją. Nuvykęs į JAV, jis 
tuoj pradėjo ruoštis šiam garbingam 
žygiui. Drauge su juo skristi norin
čių buvo labai daug. Bet jis pasirin
ko Stasį Girėną, kuris buvo taip pat 

. gimęs Lietuvoje, be to, buvo labai 
darbštus, ištvermingas ir mylįs Lietu
va bei plačiąsias erdves. Tuo būdu 
1932 m. Darius ir Girėnas už visas sa
vo santaupas nusipirko lėktuvą, sumo
kėdami 1.600 dolerius. Tačiau šiuo

Liepos 19 d., po pietų Kauno aero
drome laukė Vyriausybė, svetimų 
valstybių atstovai, Lietuvos kariai, 
šauliai, visa aviacija ir per 50.000 
žmonių minia. 16 vai. atskrido le
kiantis katafalkas, devynių sparnuotų 
palydovų lydimas. Jis du kart ap
skrido Kauną ir pradėjo leistis žemėn. 
Sugaudė visų bažnyčių varpai, fab
rikų sirenos . . . Susirinkusių širdys 
ėmė skaudžiai virpėti, spausdamos iš 
akių ašaras. Iš nutūpusio milžino 
žuvusiųjų draugai — lakūnai išėmė 
didvyrių karstus ir pašarvojo.

Iškilmingai nuaidėjo Lietuvos ir j 
JAV Himnų garsai. JAV atstovas, 
užtiesė Amerikos vėliavą greta Lietu- didvyriai, 
vos ir Vyčio Kryžiaus vėliavų. Buvo 
perskaitytas Lietuvos Prezidento 
Aktas apie didvyrių apdovanojimą 
Vyčio Kryžiaus Ordinu, Šaulių Sąjun
gos žvaigžde ir Skautų Svastika. Vė
liau jų kūnai buvo nulydėti Bazilikos 
bažnyčion. Liepos 20 d. Rotušės 
aikštėje susirinko daugybė organizaci
jų. Bazilikoje jų kaistus apsupo ge
dulu paženklintų vėliavų miškas.

Laidotuvėse dalyvavo apie 100.000 
žmonių, o širdy raudojo per 1 milijo
nus tautiečių. Argi buvo kada nors 
taip nuoširdžiai apraudotas koks nors 
kitas pasaulio galiūnas, genialus moks
lininkas af karys, kurio net ir kitos 
tautos taip labai gailėtų f Užuojau
tas netarpiškai ir per Lietuvos pasiun
tinybes pareiškė šios valstybės: Ame
rika, Anglija, Latvija, Estija, Suomija. 
Švedija, .Belgija, Prancūzija, Italija, 
Čekoslovakija, Vengrija, Rumunija, 
Ispanija, Vokietija, Lenkija, Sov. Są
junga, Paragvajus, Kuba ir kitos val
stybės. Šis lietuvių sparnuotas žygis 
ir ši baisi tragedija anais aviacijos 
menko išsivys t injo laikais sužavėjo ir 
lakūnus, ir diplomatus, ir valstybes 
vyrus, juk Darius ir Girėnas be kei
čiamo Įstrižumo propelerio pakilo su 
’ ' ” ’ ’’ ’ . Jie blogomis

rui prieš bolševikus.” Po tokių pra
nešimų spaudoje, visuomenės tarpe 
atsirado įvairių nuomonių ir kritikos, 
tačiau pasiryžėliai mažai kreipė j juos 
dėmesio ir intensyviai ruošėsi skridi
mui.

Ir štai, 1933 m. liepos mėn. 15 d. 
■1 vai. 30 min. ryto atvažiuoja į New- 
Yorko aerodromą S. Darius ir S. Girė
nas. Jų veiduose matyti susirūpini
mas. Juodu abejoja, ar įstengs pakel
ti jų lėktuvas 3665 klg. svorį. Darius 
taria: "Jei pavyks pakilti, tai 95% vi
sos kelionės jau bus įvykdyta.” Kai 
lipo lektuvan, jų akys degė džiaugsmo 
liepsna, nes buvo atėjusi ilgo ir sun
kaus rengimosi paskutinė akimirka 
gražiausiai jų svajonei Įvykdyti. Lėk
tuvas, ■' L i t u a n i c a ’ ’ pradėjo 
riedėti . . . Prabėgus net 1280 metrų, 
jau ant pat vandenyno kranto, pavyko 
lėktuvui atsiskirti nuo žemės. Saulė
tekyje du sparnuoti lietuviai nukreipė 
"Lituanicą” į rytus, į tamsią plačiąją 
erdvę, viršum rūstaus Atlanto. Grei
tai per radiją perduota žinia pasiekė 
visuose pasaulio kraštuose gyvenančius 
lietuvius. Nustebę susijaudino skep
tikai ir šių drąsuolių šmeižikai. JAV 
lietuvių laikraščiai ir net komunistų 
dienraščiai pirmuose puslapiuose 
paskelbė apie “Lituanicos" išskridimą, 
jų kelionės maršrutas: Nęw York, 
New Foundland, London, Amster
dam, Swinemunde, Karaliaučius, Kau
nas — viso 7186 klm. Skrendant per 
New Foundland, ties Grand Falls 
miesteliu lakūnai išmetė pranešimą, 
kuriame prašė pranešti pasauliui, kati . _.
“Lituanicai” gerai sekasi, ir lakūnai labai dideliu svoriu. „
siunčia visiems linkėjimus. Jiems oro sąlygomis, be radijo, kompaso' ir i

D a t dėl infliacijos
Praėjusioji savaitė Australijos vi

daus gyvenime prabėgo infliacij-.-s 
pavojaus sustabdymo judėjime. Min. 

' pirmininkas Menzies intensyviai 
dirba prie ruošiamo plano, kaip su
laikyti kainų kilimą ir stabilizuoti 
svaro vertę. Jis ruošiasi pirmadienio 
konferencijai. į kurią yra kviečiami 
vyriausybės, partijų, darbdavių ir 
darbininkų atstovai. Tačiau iš laik
raščių pasisakymų ir opozicijos vado 

- Dr. Ewatt pareiškimų atrodo, kad 
vargu ar ši konferencija pajėgs rasti 
kokią nors išeitį iš susidariusio užbur
to rato — nuolatinio kainų kilimo ir 
to pasėkoje darbininkų atlyginimo 
augimo. Atrodo, kad šie infliaciniai 
reiškiniai pareina ne nuo Australijos 
vidaus gyvenimo negalavimų, bet nuo 
bendros tarptautinės ūkio situacijos. 
Kaip žinome, ir Amerikos doleris, ne
žiūrint vyriausybės pastangų, taip pat 
palaipsniui krenta. Realiai galvoją 
ekonomistai mano, kad infliacijos pa
vojų Vakarų Pasaulyje didina spartus 
rengimasis greitai artėjančiam karui.
be roboto skrido tokiu pat tikslumu, 
kaip V. Postas su radiju, kompasu ir 
robotu.

Pasaulio spauda ir visa žmonija 
mums padėjo geriau suprasti ir įver
tinti Dariaus ir Girėno žygį. To ne
sitikėjo nei lietuvių tauta nei patys 
” ’ ’. Dar niekad pasaulis taip
palankiai ir nuoširdžiai nerašė apie 
mūsų tautą, kaip tuo metu. Kas ir 
nebuvo girdėjęs, kurioje pasaulio ar 
Europos dalyje yra kažkokia Lithua
nia, dabar jau žinojo. Visų tautų 
laikraščiuose stambiomis raidėmis 
pasirodė Lietuvos vardas šalia Stepo 
Dariaus ir Stasio Girėno paveikslų.

Kokios gi reikšmės turi mums, 
tremtiniams, mūsų narsuolių didvyriš
kas žygis f Tai juk aiškus mums 
pavyzdys. Platesnio horizonto paži
nimas ir patyrimas, įgytas svetur, įga
lino lakūnus drąsiau ir plačiau paž
velgti ir išsilaužti iš kasdienes gyveni
mo rutinos. Jie mate pasaulį ir matė 
atgimstančią Lietuvą, todėl sugebėjo 
padaryti trumpą išvadą: Tėvynei iš
garsinti reikalinga jos sūnų didelių 
žygių, šis žuvusiųjų ryžtas moko ir 
skatina mus, gyvenančius svetur, visas 
savo mintis ir darbus kreipti į toli
mąją mūsų Tėvynę. Tegul jų kilnus 
pavyzdys mūsų širdis pakelia iš pilkos 
kasdienybės dulkių ir sukelia mumyse 
atkaklumą ir ryžtumą kovai dėl Lie
tuvos laisvės ir mūsij tautos gyvybės 
išlaikymo. A.K-a.

1 R P R F N U M E R U O K1 S 
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J. P. Kedys

Ar gresia mūsų tautai išnykimas?
(Tęsinys iš “M.P.” 1.80 Nr.)

K-is liečia kitas tautos nykimo prie
žastis: žuvimą puolamojo karo pasek
mėje ar netinkamą ūkininkavimą, tai 
pirmasis atvejis Lietuvos visiškai ne
liečia, o nepriklausomo meto ūkinin
kavimo forma lietuvių tautai visiškai 

‘ tiko, nes ji buvo soli ir joki ūkiški 
pavojai jai negręsė.

Dabar pereikime prie trečiosios tau
tą naikinančių priežasčių grupės, ku
rias kelia agresija iš kaimyninės val
stybes. Nūdienė lietuvių tauta kaip 
tik neša kruviną okupaciją ir šios oku
pacijos vyksmą čia tenka ypač bešališ
kai panagrinėti, kad susidarytume 
tikresnį vaizdą, kaip yra šiandieną 
naikinama lietuvių tauta. Pavergtai 
tautai naikinti okupantas gali panau
doti labai daug ir labai rafinuotų prie
monių. Istorijos eigoje yra buvę at- 

" vėjų, kad tautos yra išnykę nikotino, 
alkoholio ir opiumo pasekmėje. Ta 
tai ypač krenta į akį Afrikos tautų 
istorijoje. Kad šiandieninis okupan
tas alkoholį naudoja kaip priemonę 
lietuvių tautos sveikatingumui ardy
ti, nėra jokios abejonės, tačiau teigti, 
kad šis faktorius yra tiek baisus, jog 
galėtų grėsti lietuvių tautos išnyki
mui, nėra jokio pagrindo. Lietuvoje 
veikiąs pogrindis ir partizanai besai
kio alkoholio vartojimo pasekmes ge
rai supranta ir, suprantama, tautą 
atatinkamai koreguoja.

Bene didžiausius nuostolius lietu
vių tauta šiandien neša, atiduodama 
n i taž duoklę raudonųjų kalėji-

maras, kacetams, trėmimams ir masi
niams suimtųjų žmonitj žudymams. 
Nustatyti, kiek žmonių žūva per me
tus visose čia paminėtose bolševikinėse 
institucijose, vra beveik neįmanoma. 
Visit pirma negalima niekadW pasiti
kėti bet kokia bolševistine statistika, 
nes ji būna visada netiksli, nors tatai 
būtų ir visai nekalti gyventojų sura
šymo daviniai. Gi žinių apie gyven
toju sunaikinimus be M.V.D. daugiau 
niekas negali patiekti. Ateinamieji 
Įvairiais keliais pranešimai apie gy
ventoju skaičių ar išvežimus bei su
naikinimus taip pat nėra tikslūs, nes 
jie sudaryti tik iš vienos ar kitos apy
linkės stebėjimo ir pritaikyti visam 
kraštui. Sakysime, miškinguose rajo
nuose yra daug daugiau partizanų, ne
gu mažiau miškinguose. Savaime su
prantama, kad tame apskrityje, kur 
yra daugiau partizantj, žuvusių ir 
Išvežtųjų kur kas daugiau, negu ki
tose vietose. Taigi iš tokio partiza
nais gausaus apskričio išvesti žuvu
sių ir nukentėjusiųjų skaičių visam 
kraštui, yra netikslu. Tas pats atsitiks, 
tik su priešingais rezultatais, jei paim
sime mažiau partizanais gausų aps
kritį. j kaikieno daleidimais parent; 
tus tvirtinimus, kad šiandien lietuviu 
tauta jau yra netekusi apie 40% visų 
savo gyventojų, reikėtų žiūrėti vis 
dėlto kritiškai.

Nors ir galvojant, kad kalėjimai, 
trėmimai ir masiniai šaudymai ir la
bai daug aukų iš lietuvių tautos

pareikalauja, tačiau kad tokia didelė 
lietuvių tautos dalis šiandien jau 
būtų žuvusi nesinori tikėti.

Kaip jau buvo minėta, tauta yra 
gyvas organizmas, ir kai ji atsiduria 
prieš dideli ir nuolatini pavojų, tai 
ji panaudoja visas tobuliausias indi- 
\ ido savybes. kad išsaugotų savo egzis
tencija ir nedarytų bereikalingų aukų. 
Kad šiandien lietuvių tauta labai su
mažino partizanų veiklą, lyginant su Į 
l945-6m., lai yra faktas, štai vieno 
laiško, rašyto iš Lietuvos į Australiją 
1950 m. liepos men. 16 d., ištrauka: 
"Mūsų Juozas jau irgi nori apsivesti, 
(suprask: išeiti i partizamus J.P.K.), 
tik mes nenorime tos jo žmonos, nes 
sudžiovus jinai ir baisiai žiauri (su
prask: šautuvas J.P.K.) Jis su ja ne
gyvens ir vistiek pasiliks našlys . . .' 
(suprask žus ir skirsis su šautuvu 

J.P.K.). "čia rašo sesuo iš Suvalkijos 
apie savo brolį kitam savo broliui 
Australijoje. Šis pavyzdys aiškiai ro
do, kaip šiandien pavojingas pasidarė 
partizano gyvenimas. Kaip matome, 
čia šeima, atsižvelgdama į tą pavojų, 
prieštarauja brolio išėjimui į parti
zanus. čia kaip tik ir atsispindi tau
tos savisaugos jausmo dalelytė. Atro
do, kad šiandien lietuvių tauta pakci- 
W savo kovos būdą prieš okupantą, 
sumažindama atvirą partizaninę gink- 

| luotą kovą ir daugiau susikoncentravo 
į pogrindi. Tauta per tą laiką suspė
jo gerai pažinti priešo kėslus ir pla
nus ir nutarė geriau prisitaikinti esa
mai padėčiai, kad išlaikyti! tautos 
egzistenciją. Trumpai sakant, jau 
pati tauta, išeidama iš išsilaikymo 
dėsnio, panaudojo visas priemones, 
norėdama sumažinti žmonių nuost>

Dar vienas faktorius gerokai paleng
vina lietuvių tautos padėtį ir tuo pa
čiu apsunkina tautas naikinančią bol
ševikinę mašiną, tai didelis bolševiki
nės imperijos išsiplėtimas. Kai laike 
pirmosios okupacijos Sovietu Sąjunga 
tebuvo okupavusi tik Pabaltijo val
stybes, kampą Suomijos, dalelę Lenki
jos ir Rumunijos ry tinius pakraščius— 
jos gyventojų skaičius tuo metu siekė 
apie 200 mil. Tuo tarpu šiandieną 
Sovietų Eą jungos kontrolėje jau yra 
per 600 mil. gyventojų. Išvados iš 
šio fakto yra aiškios: kiekvienos teri
torijos kampelis yra reikalingas bud
rios enkavedisto ar cmvedisto (pagal 
paskutinį perkrikštijimą) akies, o tai 
reiškia, kad ir kaip yr i gausi M.V.D., 
bet ji yra šiuo men: gerokai atsisk;e- 
dusi ir perkrauta darbu. Jei jau imti 
ir tą "klasiškiausį” bolševikinį žmo
nių naik’nimb būdą {šūvis į pakaušį), 
tai juk vistiek reikia milžiniško per
sonalo ir naikinimui parengti prie
monių toje 600 milijonu žmonių ma
sėje. Juk 1911 metų išvežimai Lietu
voje buvo numatyti kur kas didesni, 
ir tik neturėjimas pakankamo vagonų 
ir garvežiu kiekio išgelbėjo daugelio 
mūs tautiečių likimą. Toliau, toks 

; milžiniškas kontroliojam i plotų ir 
■'inonių skaičiaus išaugimas veikia 
i M.V.D. dar ir ta prasme, kad ji pasi
daro mažiau centralizuota ir gali dau
giau nukrypti nuo "generalinės lini
jos”. Šiuo atveju yra galimi cmve- 
distų papirkimai ir kili panašūs iriu- ’ 
kai, apie kn plačiai aprašinėja iš už 
geležinės uždangos pasprukęs pąrliza- 
nas J. Daumantas Amerikos lietuviu 
dienraštyje "Drauge” antrašte* "Par
tizanai už geležinės uždangos.”

(B.d.)
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LIVING IN FREEDOM
A SKETCH OF INDEPENDENT 
LITHUANIA'S ACHIEVEMENTS

proved by quite a number of facts. 
But one example should do. The 
Lithuanians — besides the Poles — 
were the only nation that could not 
be forced by Nazi terror to supply 
Nazi SS troops with soldiers from their 
own country. Such ą behaviour (for 
example the refusal of the Lithuanian 
government to re-establish diplomatic 
relations with Poland) might be re
garded by a foreigner as some kind of 
obstinacy. But this is not true. 
Obstinacy is blind. The Lithuanian 
does not do something because he does 
not realize that something is more 
“realistic” or more “reasonable” but 
because he regards the so-called “rea
listic wisdom” as something unworthy 
of human beings. The Lithuanian is 
not obstinate, but he believes in his 
principles.

The Lithuanian does not regard 
this trait as a weakness since it is also 
dangerous to the enemy. It prevents 
the Lithuanian from becoming a 
slave. A nation that believes only in 
the value of power can be destroyed 
by the enemy both from the outside 
and from the inside. Since such a 
nation regards he defeat as a proof 
of her inferiority she will, though 
still thinking of retaliation, be sub
dued to a slavish obedience to her 
victorious enemy. I he military 
power of an enemy will never impress 
a Lithuanian since he never believes 
in power. An enemy who tries to 
impress a Lithuanian with his power 
will only be regarded with disdain. 
All an enemy can do to a Lithuanian 
is violence to his physical freedom but 
never to the freedom of his mind. 
He can occupy his country but never 
his heart. Lithuanian resistance re
mains generally a passive one. Only 
in a case of extreme misery does the 
Lithuanian resort to violence.

A Lithuanian will only be an obe
dient subject under certain condi
tions. He does not believe in sub
mitting to hierarchic authority. It 
was the philosopher Kant who 
already remarked that a Lithuanian 
talks to somebody superior as if he 
were talking to somebody of his own 
class. He does not regard the actual 
executing of power as an authority 
nor docs he accept a formal law as a 
moral obligation. If confronted with 
some authority he will always remain 
independent and critical. From his 
historical experience he has learned 
that power and right are often some
thing entirely different. Thus the 
Lithuanian always feels obliged to re
flect first before obeying. A Lithua
nian will only obey an order loyally 
if he feels like having given this order 
himself. For this reason art enemy 
will always meet a much stronger re
sistance than he may have expected 
from this peaceful farmer nation.

This is also partly true as far as 
his own government is concerned. It 
is this characteristic that makes the 
Lithuanian willing to accept a demo
cratic state must also be based on civil 
virtues. These civil virtues are not 
Lithuanian characteristics. He does 
not automatically believe in such vir
tues as discipline, recognition of some 
authority, or the advantage of some 
organisation. These virtues have to 
be taught to him again and again.

(b) The Lithuanian, according to 
his social character, is not too deeply 
interested in economics. He is indus
trious but he cannot boast of his bold 
courage. But the main point is that 
he does not believe too much in the 
value of economic goods. He does 
not worship power and he also docs 
not worship wealth.

In this connection 1 may be permit
ted to add two remarks: (1) In his 
daily struggle for existence the Lithu
anian rather trusts in labour than in 
luck. This is the reason why trade 
and industry in Lithuania were 
mostly controlled by others. Only a 
purposeful propaganda has awakenecj 
the Lithuanian’s interest in these 
affairs. (2) The Lithuanian is more 
willing to labour if he is not snbmit- 

, ted to some compulsion or force. A

According lo what has been said 
above, the Lithuanian is neither a col
lectivist nor an individualist. He is 
not a collectivist since he fully recog
nises his individuality. But he is also 
not an individualist since he is open- 
minded towards his fellow-men. 1 he 
Lithuanian is a personalist, if I may 
coin a word. His sense of indivi
duality does force him to close him
self up and to remain indifferent to
wards his fellow-men, but it makes 
him open-minded and kind towards 
others.

This is the fact which makes the 
Lithuanian humanity different from 
both the individualistic and the col- 
lectivistic forms of philanthropy. A 
collectivist’s humanity is derived from 
the impersonal fact that he belongs 
to the human race. The humanity 
of the Lithuanians, however, is based 
on the intellectual power that every
body is an individual personality. 
This humanity rests upon the belief 
that a man is a personality and not 
merely a part of the human race.

Conceptions Hke “Man as a Whole”. 
or “Mankind” are not strong or pre
cise enough to make him do some
thing. The Lithuanian reaction to 
charitable demands is very character
istic. An anonymous collection will 
never be successful, not because the 
Lithuanians arc avaricious but be- 
couse they want to meet the very man 
who needs their help. Again, Lithu
anian humanity does not mean the 
love of mankind but the love of the 
individual he meets on his way. Hhe 
Lithuanian prefers the individual 
man to what is called mankind. He 
does not believe in sacrificing an in
dividual for the sake of mankind. 
For this reason he will not under
stand the Soviet conception of huma
nity which stands for violence done 
to an individual for the sake of the 
human race as a whole.

Lithuanian humanity is also dif
ferent from its individualistic form. 
The latter is based on the so-called 
“Categorical Imperative”. The Lith
uanian does not become human 
through some imperative duty im
posed on him, but by. a spontaneous 
self-esteem as some form of respect 
of himself. Thus humanity is a part 
of the Lithuanian nature and does 
not require an order from above. To 
him the dutiful preaching of huma
nity is something superfluous. He 
regards all human actions as less valu
able which have been made in fulfil
ment of an order from above.

Up to now we have only been try
ing to prove our opinion that the 
Lithuanian is a social man in show
ing his attitude towards the world of 
social values. Indirectly this opinion 
can also be proved by his attitude to
wards other values.

(a)’ This can be most clearly proved 
by showing the Lithuanian’s disregard 
of the so-called political or power 
values. The Lithuanians are a'peace- 
loving nation. They do not believe 
in a militaristic worship of war. This 
is a really remarkable characteristic 
which has already been emphasized 
by the French anthropo-geogrąpher 
M. E. Rečius. Though the Lithu
anians have a glorious past — in the 
Middle Ages they founded a huge 
empire which spread as far as the 
Black Sea — and though they might 
be proud of many heroic deeds of 
war, their folksongs never mention 
these events. They sing of their de
sire for love, of the pleasures of youth., 
and of the beauty of their homeland.

In this context one can also men
tion the Lithuanian’s lack of “politi
cal realism”. He is too little acquaint
ed with the “Art of Possibilities”. He 
always defends openly what he re
gards to be his right, though some 
opportunisticfle xibility might spare 

. him some blows. He does not ask: 
“What is useful?”, but: “What is 
right?” He will never suffer some
thing wrong nor will he ever support 
the wrong. This contention could be

HONG KOKG; Beautiful Problem Child
By WILLIAM C. BULLITT

(Former U.S. Ambassador to the Soviet Union and tb France) 
(From “The Reader's Digest”)

OF all the delightful islands that 
stud the southern seas, Hong Kong 
is one of the most beautiful. Only a 

mile from the Chinese mainland, its 
mountains spring abruptly from the 
blue waters of the South China Sea, 
embracing sunny bays and beaches 
and one superb harbor. In latitude 
and climate it approximates Hawaii. 
On its peaks and heights in summer 
a cool evening Weeze wipes away the 
heat of noon and renders even the hot 
season a tranquil felicity. On those 
peaks and heights live the British — 
fewer than 10,000. Below, on both 
sides of the port, live two million 
Chinese.

The island has delivered a fabu
lous stream of wealth to the British 
since first they seized it in 1839 as a 
base from which to smuggle opium 
into China. Last year they made 
more money than ever before by sell
ing Communist China the goods and 
materials she needed to make war in 
Korea. Nevertheless, there is a cloud 
on this happy British business hori
zon. The Chinese Communists, like 
all other Chinese, arc determined to 
take back Hong Kong from the Brit
ish. The roots of this determination 
run deep. For to all Chinese, Hong- 
Kong symbolises the sufferings and 
humiliations they have endured ever 
since 1839 when their great old civili
zation began to be battered to bits by 
British guns in the First Opium War.

From its birth as a British Colony, 
Hong Kong has been a problem child. 
In the 18th century, under Emperors 
Kang Hsi and Chien Lung, China 
stood at an extaordinary height of 
culture and prestige. Europe and 
Great Britain had an excessive admi
ration for all things Chinese. There 
was a fad for Chinese painting, furni
ture, porcelain, wallpaper, silk and 
tea.

England emerged from the Napo
leonic Wars mistress of the seas; 
leader of the industrial revolution; 
with goods lo sell and with a burgeon
ing impulse to increase her wealth 
and dominion. China remained 
aloof. She refused to exchange am
bassadors with any nation, and her 
desire for foreign goods was so slight 
that she refused to permit foreign 
merchants to land in any port except 
Canton, where they were confined to 
an inconveniently small area on the 
waterfront and obliged to do business 
through a group of merchants select
ed by the Chinese Government.

mere order does not force a Lithua-- 
nian to obey, and some means of con
trol does not awaken his readiness to 
work. He always likes to maintain 
his independence in all the spheres 
of life. The.huge economic progress 
in the years of independence was 
only possible because it was the first 
time that the Lithuanian was permit
ted to prove h's initiative freely.

(c) Since there is no old tradition 
as far as a science is concerned it is 
still difficult to speak of some special 
trend in science. Yet it can already 
be remarked that the theoretical in
terest of the Lithuanian is more aim
ed at the human being than at nature. 
I am talking of the Lithuanian predi
lection for intellectual sciences. He 
has achieved more in this field than 
in economics’ or natural science. It 
furthermore should be mentioned that 
within these intellectual sciences the 
Lithuanian is- especially interested in 
pedagogy',—a science which combines 
theoretical and social interest. Nearly 
all Lithuanian philosophers arc at 
the same time pedagogues.

(d) Within the spheres of art the 
Lithuanian believes that it is more 
important to express himself in his 
own way than to form something 
objectively. Lithuanian art is expres
sive and not formative. . In his essay 
on Lithuanian individualism Mr. A. 
Mace in. a remarks: “The Lithua
nian is not attracted by outer forfs 
or superficially beautiful figures. He

The Chinese demand for British 
goods was small, and in order to bal
ance their annual account with China 
the British had to pay out large 
amounts of silver. Silver began to be 
drained away from Imlia, then ruled 
by the British through the agency of 
the East India Company. The East 
India Company had a monopoly of 
all the opium produced in India; it 
was also the principal British agency 
trading with China through Canton. 
How to balance the trade and reverse 
the flow of silver? The British found 
an easy answer: sell vast quantities of 
Indian opium in China.

The Dutch had introduced opium 
into Formosa about 1650, and thence 
the vice had spread to the mainland. 
In 1800 the Chinese Emperor issued 
an edict prohibiting the .cultivation 
of the opium poppy in China and the 
importation of opium from abroad. 
The Eas tlndia Company stopped 
sending opium to China in its own 
ships, but it continued to produce 
evcr-larger quantities of opium and 
to sell it to merchants who smuggled 
it into China.

By 1821 the smuggling was thor
oughly systematised. In the centre of 
Canton Bay rises a. harborless moun-. 
tain called Lintin. The British 
anchored three large Boating ware
houses close to Lintin, and opium 
clippers, fast ships carrying about 20 
guns, transferred their chests of opium 
to the floating warehouses, where it 
was packed in small bags and smug
gled ashore in boats manned by 
Chinese. Officials were bribed to 
wink at the trade.

Smuggled opium rose from about 
2000 chests in 1800 to about 26,000 
in 1836. Approximately one-sixth of 
the entire revenue of the British Gov
ernment »of India was coming from 
the sale of opium to be smuggled in
to China. The tide of silver turned 
and so much of it Bowed out of China 
I hat a silver scarcity began to upset 
the price level. The Emperor was 
warned that the bodies and morals of 
his subjects were being corrupted 
more profoundly each year, and that 
the country would face a vast econo
mic depression unless opium smug
gling should be stopped. Thereupon 
the Emperor ordered an incorrup
tible official, Lin Tse-hsu, to go to 
C:> iton as Imperial Commissioner to 
suppress the traffic.

(To be continued.)

only employs them as far as he re
quires them to express his inner feel
ings. All his attention is directed to 
the inner nature.”

•Tills also explains Lithuanian lyri
cism: In lyrical poetry he can best 
express himself. His folksongs are 
entirely lyrical. But also his indivi
dual poetry is dominated by lyrics. 
If the Lithuanians arc today in a posi
tion to contribute to occidental 
poetry, they can do so with their 
lyrics. But lyrical poetry is most dif
ficult to translate. 'For this reason, 
Lithuanian poetry remains practically 
unknown. Epics and dramas are less 
successful. Yet, this poetry too is 
basically lyrical, as well as Lithuanian 
music and painting. But the same 
predilection that causes the Lithua
nian poets to be lyrical poets also 
causes their being, to a certain extent, 
sormlcss. A. M a c e i n a, who has 
already been quoted, admits: “We 
care too litle about form. A certain 
grossness is the result of the*fact that 
we have too little taste for form. We 
are able to feel as others feel but we 
neglect the beautiful form of polite
ness. Neither in private nor'in pub
lic 1’fe do we possess a rich ceremony. 
This is also true of the higher spheres 

of.culture . . . The “Man Full of 
Pain” (Rūpintojėlis), gross and pri
mitive, but expressipe and full of 

1 ideas is the true symbol of Lithuanian 
cultin* . It contains much inward 
I: ; but little shape.”
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HLIOSU PAST®
IŠ MUSU BUITIES LolBIS

MES ŠOKAME
Sunkus, varginantis darbas, kurio 

nieks nemato, nesidomi ir apie kurį 
nieks negalvoja, yra artistų atliekamas 
repeticijų metu ir užkulisy. Žiūrovą 
domina tik to darbo išdava. Žiūrovas 
turi dvasini pasitenkinimą iš scenoj 
išpildytų meninių kūrinių, o artistui 
už jo tylų, sunkų darbą atlyginama 
aplodismentais ir kritika. Ir jeigu 
nebūti) pasirodomą publikai, tai repe
ticijų darbas nustotų savo prasmės ir 
įdomumo, o be kritikos nebūtų pažan
gos.

Internacionaliniame studentų ba
liuje Sydnėjaus Universitete turėjo 
progos pasirodyti ir mūsų meninkai: 
tautinių šokių grupė su šokiais ir p. 
Kiveris, su akordeono muzika.

Internacionalinis Sydnėjaus Stu
dentų Klubas įsisteigė 1949 m. U-to 
Socialinių Studijų Departamentui 
raginant ir jaučiant reikalą padėti 
užjūrio studentams atrasti jaukią nuo
taiką Sydnėjaus U-te. Tuo būdu 
pustrečių metų laikotarpyje šis klubas 
pasidaro aktyviausias iš visų kitų, 
esančių universitete, klubų.

Klubas turi 60 narių iš 20 tautybių, 
kurio pirmininkas H. G o o ne
va r o e n e, studentas iš Cey- 
lono. Lietuvius studentus šiame klube 
aktyviai atstovauja studentas Miknius.

Minėtasis balius, žadėjęs būti labai 
gyvas, margaspalvis europėjišku sup
ratimu, buvo gana blankus, niekuo 
nesiskiriąs nuo paprastų australiško 
jaunimo "balių”. Gal dėl to, kad jis 
buvo dominuojamas vis dėlto australų 
studentų didžiumos.

Žadėtoji Įdomi internacionalinė 
programa buvo tik lietuvių išgelbėta. 
Philippiniečiai visai nepasirodė, o 
vadinamieji Argentinos šokiai buvo 
atlikti vienos poros šokėjų, kartojant 
iki nuobodulio tą pačią šokio figūrą, 
dar ją ir blogai išpildant.

Tačiau pasirodymas lietuvių šokė
jų, vilkinčių gražius, margaspalvius 
drabužius, praskaidrino nuotaiką ir 
gražiai, gyvai atliktas "Šustas”, ir 
“Ragučiai” sužavėjo publiką ir iš
šaukė daug aplodismentų.

Maža šokėjų grupė — 5 poros “Ru
gučiams” ir 4 poros “Šustui” — pasi
rodė pakankama gana didelėj salėj. 
Vadovo pono Batūros sumaniai pa

į atlik-

sielgta išleidžiant tokio sąstato grupę. 
Didelė grupė dažniausiai susilieja su 
publika ir labiau tinka pasirodymui 
po grynu dangumi, didesniuose plo
tuose. Šis sąstatas leido išryškinti 
šokio formas ir sudarė gražų vienetą.

Gyvas, gracingas šokėjų Įbėgimas iš 
karto pagavo žiūrovų dėmesį. Tačiau 
užbaigiamasis išbėgimas buvo silpno
kas. Vieną akimirką jutosi, kad šokė
jai nebežino ar jau išbėgti ar dar pa
laukti. Tas susilpnino šokio atsiektų 
efektą.

Šokio užbaiga turi duoti paskutinį 
tašką efekto stiprume. Ji turi būti 
gyva, greita, spontaniška, skiriant 
paskutinę šypseną žiūrovui.

Profesionalo akimis žiūrint 
tus šokius, tektų daugiau re
iš šokėjų, tačiau juk jie nėra profe
sionalai, todėl jiems ir reikalavimai 
statomi žymiai mažesni, nors tam tik
ra technika vis dėlto turi būti ir čia 
išlaikyta.

Kiekvienam judesy skiriami du mo
mentai: įsitempimas ir atsipalaidavi
mas. Ir vieną ir kitą momentą šokė
jas turi apvaldyti. Šį kartą to nesi
matė. Mūsų šokėjuose matėsi sąnarių 
nerangumo, jų palaidumo, todėl ir 
šokiai ne turėjo pilnai reikiamo cha
rakterio, t.y. judesio kietumo, griež
tumo ir užsimojimo.

Tatai rodo treningo stoką, bet juk 
tai ir nenuostabu, nes grupė yra tik 
besikurianti ir dirba sunkiose sąly
gose. Jau ir trumpu laiku atsiektieji 
rezultatai parodė, kad grupė yra pajė
gi reprezentuoti mūsų tautinius šo
kius. Medžiaga gera. Šokių vadovo 
p. Batūros ir reikalų vadovo p. Ilčiuko 
darbas tikrai našus, todėl linkėtina 
siekti dar geresnių rezultatų.

Negalima praeiti nepaminėjus vai
dybinės šokio pusės. Ji yra silpnoka, 
bet šis minusas beveik išimtinai ski
riamas tik šokėjams. Kai šokėja šyp
sodamasi vylioja jį akimis bei grak
ščiais judesiais, šokėjo veidas turi iš
raišką žmoga-is, turinčio ant kojų 
skausmingas nuospaudas ir aukštus ba
tus.

Ei berneli-, vientury! Vyliok ir tu 
mergelę! Mūsų tautinių šokių išrai
ška yra žaisminga, išskiriant tik iškil
minguosius kadrylius.

Verknės Kregždė

E. Kepalaite primaklase sokgja
Sydnėjaus lietuvių visuomene šm. 

rugpiūčio mėn. 11 d. 8 vai. vak. turės 
retos progos pamatyti žymiąją lietu
vaitę E. Kepalaitę, kuri Sydnėjaus 
Konservatorijos salėj pasirodys savam 
išraiškos šokių koncerte.

E. Kepalaitė, žinomoji šokėja iš 
Lietuvos ir Vokietijos, su dideliu pa
sisekimu rodosi plačiajai visuomenei 
Australijoje. . Jos koncertai jau yra 
buvę Melbourne ir Brisbanėj. Po 
Sydnėjaus ji yra kviečiama Canber- 
ron ir kituosna Australijos miestuo- 
sna. Jos rengiamus koncertus mielai 
lanko aukštoji australų visuomenė, 
meno pasaulis ir spaudos atstovai.

MIELI TAUTIEČIAI!
Kas turi Aušros Vartų Marijos ar 

Lietuvos Patrono Šv. Kazimiero pa
veikslus, maloniai prašomi parduoti, 
paskolinti ar paaukoti Cowros lietu
viams, kurie ruošiasi š.m. rugpiūčio 
men. 19 d. įvykstančioms iškilmėms — 
Vyskupo sutikimui. Norima i suti
kimo procesijų įsijungti su religinė
mis Lietuvos emblemomis, kurias neš 
lietuvių jaunimas tautiniais drabu
žiais.

Minėtieji paveikslai reikia siųsti be 
rėmų (jei parduodami, nurodant kai
nų) šiuo adresu: Mrs. E. Jarašius, 
Switchboard, Holding Centre, Cowra, 
NSW.

E. Jarašienė.

Būdinga, kad visa Australijos spauda 
mūsų žymiųjų šokėja vienbalsiai išgi
rta, jos šokius iškeldami į pirmaklases i 
eiles.

Štai keletas ištraukų iš australiškų 
laikraščių:

“Elena Kepalaitė yra puiki artistė. 
Ji turi visus savumus šokėjos, kuri 
atlieka savo uždavinį su tikra ekspre
sija ir pilna apimtim.”

“Ji džiugino savo žiūrovus tautinių 
šoktų skrajingumu, klasikinio baleto 
disciplina ir išraiškos šokių indivi
dualumu".

Jau šie keli sakiniai rodo, kad E. 
Kėpalaitčs ruošiamas koncertas vertas 
pilno mūsų tautiečių dėmesio, ypač 
kad jį pianu lydės ir piano solo duos 
žymus vengrų muzikas Belą D d 1 e- 
sko. J-P-

Mirė rašytojas Juozas Krūminas
Likimas žmogaus nclenkia. Jis 

šaukia pas save jaunus ir senus, ma
žus, ir didelius, pasaulio garsenybes 
ir paprastus žmogelius.

Šį kartą, kaip pranešama iš Vokie
tijos, jis pasišaukė š.m. birželio mėn. 
1 d. Edmundsthalio sanatorijoje (Bri
tu Zonoje Vokietijoje) gulintį džiovi
ninką poetą ir beletristą Juozą 
K r ū m i n ą.

Velionis gimė 1914 met. sausio 
mėn. 26 dieną Palionės kaime, Ukmer
gės apskr., mokėsi Ukmergėj ir Kaune, 
vėliau dirbo įvairiose vietose: pieni
nes buhalteriu, autobusu, kondukto
rium, kino filmu recenzentu, žurnali
stu, radijafono tarnautoju ir t.t.

į platesnį literatūros barą velionis 
Krūminas išėjo 1938 metais su savo 
eilėraščiais žurnale “Prošvaistės”. Vė
liau jis bendradarbiavo “Kultūroj”, 
“Raštuose”, “Kary”, “Žiburėly”, “N. 
Sodyboj” ir kituose Ncpr. Lietuvos 
laikraščiuose. Po savo kūryba jis pa
sirašinėjo Palionio, Gedainio ir Go
bu vos slapyvardžiais.

1939 metais Krūminas išleido pir
mąją savo eilėraščiu knygą “Eksperi
mentai”, o 1940 m. — “Kibirkštys 
nakty.” Be originalios kūrybos, jis 
yra nemaža išvertęs užsieninių rašyto
jų kūrinių į lietuvių kalbą. Ypač jis 
mėgo vokietį Hauptmaną ir norvegę 
Seimą Lagerlof.

Tremtyje, jau tuoj po vokiečių 
kapitulacijos, rašytojas Krūminas gy
veno mažame žvejų kaime Baltijos 
pajūry — Hafkruge (netoli Liubeko). 
C’ia jis suorganizavo “Baltijos” sam
būrį ir leido rotatorium spausdintą 
žurnalą “Gintarą”.

T uo metu, kai daugelis mūsų tautie
čių, net ir šviesuolių, spekuliavo, kor
tavo, girtuokliavo arba tiesiog tingi
niavo, velionis J. Krūminas su nepa
prasta energija intensyviai kūrė eilė
raščius ir beletristinius dalykėlius. 
Jis darė vertimus iš svetimų kalbų ir 
iki vėlyvos nakties perrašinėjo savo re
daguojamam žurnalui medžiagą ma
šinėlė į.matricas. Nors ir buvo suda
rytas “Baltijos" sambūris, kuriame 
dirbo keletas jaunų ir energingų jo 
padėjėjų, atliekančių technišką spaus-

P1RMOJI KOMUNIJA - 
RUGSĖJO MĖN. 8d.

.Sydnėjaus ir jo apylinkių vaiku
čiams Pirmoji Komunija įvyks rugsėjo 
mėn. 8 d. — šeštadienį, šią brangią 
mums Marijos ir Tautos šventės die
ną bus pamaldos Camperdown bažny
čioj 10 vai. ryto, per kurias bus tei
kiama šv. Komunija.

Išpažinčių bus klausoma iš vakaro 
(penktadienį) nuo 5 vai. p.p. ir i.š 
ryto prieš pamaldas. Kviečiami visi 
tėvai ir kiti artimieji tose pamaldose 
skaitlingai dalyvauti, kad šventė būtų 
juo iškilmingesnė.

Po pamaldų bus tradiciniai pusry
čiai vaikučiams ir jų tėvams parapi
jos salėje.

Š.m. rugsėjo mėn. 3 d. tuoj jx> pa
maldų bus vaikučių, besiruošiančių 
išpažinčiai ir Pirmai Komunijai, eg
zaminai Camperdown parapijos salė
je- • . .

Prašoma visus vaikučius ir jų tėvus, 
kiek galima rūpestingiau ir nuošir
džiau, tai šventei pasiruošti.

Kun. P. Butkus.

dinimo ir dailės darbą, tačiau sunkiau
sią naštą vilko pats redaktorius savo 
pečiais.

“Gintaras", nors ir spausdinamas 
netobulu ir senu rotatorium, vis dėlto 
savo išore ir turiniu prilygo geriems 
Nepr. Lietuvos Hera t ii ros leidiniams.

Velionies J. Krūmino darbas nesi
baigė redaktoriaus pareigomis. Jis 
kūrė, svajodamas apie anapus Balti
jos esančią paliktąją savo Tėvynę Lie
tuvą. Dar Hafkruge jis išleido “Bal
tijos” leidyklos vardu savo balades, 
pavadintas “Sugrįžimo laivas".

Visi velionies eilėraščiai ir beletris
tikos dalykai, sukurti tremtyje, turi 
gilius elegiškos meilės ir paliktosios 
Tėvynės ilgesio pradus. Daugumoje 
jo poezijoj išreiškiama nesenai pergy
ventų karo dienų tragiką.

“Sugrįžimo laivo” preliude velionis 
išreiškia Tėvynės meilę ir jos prisi
kėlimo geismą:

“Lietuva—kartoju vardą, godžiai— 
Ir suaidi tuščias kambarys—
Tegu šie manos vienatvės žodžiai 
Padėka po Tavo kojom kris.

Padėka, kad svečioje šalyje 
Aš matau ir aš jaučia Tave. 
Vakaras. Už lango lietus lyja. 
Žingsniai tyla tylančia gatve”

Kitoje vietoje poetas rašo:
“Negriaudė šūviai ir varpai 

tylėjo.
O Lietuva, neprisikelti Tu.
Tik kraujo veliumai nusisupę 

pavėjui,
Tik kraujo, bado, šiurpo ir naktų.

Šiandien ramu. Velykos. Kristus 
kėlės.

Ir svyra maldai nerami galva:
Leisk, Viešpatie — kaip medžiai, 

debesys ir gėlės,
Kad prisikeltą, mano Lietuva.'

Pro nykią ir skausmingą nevilties 
skraistę jo eilėraščiuose dažnai prasi
kala tarsi guvusis saulės spindulėlis — 
viltis. Viltis, kad tamsias ir beprasmes 
tremties dienas pakeis sugrįžimo į 
Tėvyne džiaugsmas:

“Gaivus vėjas dvelkia. Jūra 'mi
si blaivo.

Ir širdyje jausmas — kietas ir 
ra m us.

Ir iš toli plaukia-mdtom — baitas 
laivas:

Sugrįžimo laivas artinas Į mus!”

Žmogaus gyvenimas yra trumpas ir 
trapus, š.m. birželio mėn. 1 d. aplan
kė išsiilgusį poetą tas sugrįžimo laivas 
Ermundsthalio sanatorijoj — tik jis 
buvo juodas ir supamas amžinos ra
mybės. Ramybė mirusiam! O mums 
lieka ta pati viltis, kuria gyveno a.a. 
velionis Juozas K r ū mina s, 
kurdamas savo “Maratoną” 1945 m.:

“Ir gal rinksis po šautuvais vyrai— 
Krašto laisvės greit jūromis 

plauks.
Ir skambės nuo kulkosvaidžių 

girios—
Tik Tavęs Lietuva neatšauks.

Bet dainoj ir skambėjime ginklo— 
Mūsų žody didžiam ir giliam, 
Kaip širdyje iškaltas paminklas, 
Tu vis būsi prie mūsų — šalia.”

L. V -nė.

BILIETAI Į E. KEPALAITĖS 
KONCERTĄ

J š.m. rugpiūčio mėn .rengiamų E. 
Kėpalaitčs šokių koncertų Sydnėjaus 
Konservatorijos salėje bilietai gauna
mi: pas p. Gcnsienę, 28 College 
St., Sydney—city kasdien po 6 vai. v., 
š.m. rugpiūčio men. 5 d. Lietuvių 
Spaudos Kioske prie Camperdown 
bažnyčios, be to, šiokiadieniais darbo 
valandomis Nicolson Muzikos Na
muose, 416 George Sl, Sydney (netoli 
Wynyardo stoties) bei koncerto dienų 
prie kasos.

★Pranešama lietuviškajai visuome
nei, kad biuras “Informacija", 
kuris prieš tūlą laiką buvo įsteigęs 
savo raštinę p.p. Baužių namuose, 
šiuo metu jau neveikia.

★Vija Vėtra ir toliau duoda 
baleto ir išraiškos šokių pamokas.

Kas nori jo klasėmis naudotis, tas 
kreipiasi adresu: 15 Oxford St., Syd
ney.

| - g
| MOTERŲ DĖMESIUI! g
| Pradėjo veikti lietuviškas 1 
| moteriškų drabužių M a d ų = 
šSalionas.
| Darbas atliekamas švariai ixr | 
g greitai.
| Adresas: 143 Auburn Road, | 
| Auburn, Sydney. Tel.: UX6471. g 
= =
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Naujai atidaryta Lietuviu Photo Studija
= “ALGIS”
= kurioje atliekami visi photo darbai, o taip pat priimami iškvietimai = 
= į pobūvius.
= Studijos darbas atliekamas meniškai. =

Photo studia “Algis” — K. galiūnas ir sūnus, 75A Enmore =
= Road, Newtown, Telef: LA 4476.
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