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„Musu Pastoges“ skaitytojoms
Laikraščiai — tautos kultūros vei

drodis. Juo tauta kultūringesne, juo 
ji daugiau skaito. Mūsų emigracija 
laikoma kultūringų tautiečių sambū
riu, nes mes esame sąmoningi politi
niai pabėgėliai, apleidę Tėvynę del 
ten įsivyravusio teroristinio, svetimų
jų PajegU prievarta užmesto, rėžimo. 
Mes esame sąmoningi kariai už savo 
Tėvynės laisvę ir nepriklausomybę.

Spauda yra pirmaeilis ginklas ko
voje su niekšinguoju okupantu. Ji, 
tarsi veidrodis, spinduliuoja teisybe, 
atskleisdama tuos žiauros realybės 
veiksmus, kurie kasdieną kartojasi Ne
muno šalyje, kur mūsų brolių buitis 
plūsta ašaromis ir kraujo auka.

Emigraqinis sambūris be savos spau
dos yra mirštantis kūnas be sielos. 
Jei spausdintasis savos kalbos žodis 
negaivintų išeivių, jie ne tik neturėtų 
mažiausio atsineštinio iš savojo kra
što gaivintojo, bet pasijustų visiškai 
apleisti ir pasmete. Jei lietuviškasis 
laikraštis neaplankytų naujakurio 
lietuvio trobelės, jos- kambariai, nors 
jie ir gražiausiai dekoruoti būtų, ne
tektų savo šilimos ir jaukumo. Jie 
pasidarytų šalti, lyg polarinės Sibiro 
tremtinių naktys ir nykūs, lyg išdegu
sieji- atogrąžinių kraštų dirvonai su 
nudžiūvusiais medžiais, nevandeniil
gais upeliais ir nuvytosiomis piktžolė
mis . . .

Australijos lietuviai yra negausūs. 
Tačiau jie yra ryžtingi kovotojai už 
savo žemės laisvės ateiti. Australijos 
lietuviai yra naujakuriai, tačiau jų 
veikla ir sielvartas rodo,-kad jie rūpe
stingi ir pasišventę kariai už Lietuvos 
ateitį ir jos nepriklausomybę.

Sąmoningam lietuviui patrijotui 
yra menkas vienas ar kitas svaras, ku
rį jis aukoja Tėvynės laisvės kovai. 
Australijos lietuviui ateiviui yra ne
reikšmingas vienas menkas šilingėlis, 
kurį jis skiria savaites laikotarpyje 
savos spaudos palaikymui. Gal jis jį 
siunčia nereguliariai, gal jis dėl sun
kių fiziniu darbų fabrike ilgai nepri
sirengia išsiųsti iš savos apylinkės pa
što, bet jis savo širdyje yra mielai 
paskyręs tautinės spaudos reikalams.

Šiuo straipsneliu aš kreipiuosi j 
savo tautiečius, priverstas tikrai opių 
ir jautrių reikalų. Aš žinau, kad šį 
mano atvirą žodį gal kaikas pajuoks, 
o tūli gal net širdyje pasidžiaugs, bet 
tikiu, kad atvirumas ir nuoširdus pa
sisakymas, vis dėlto bus širdingai sup
rastas ir išklausytas jautresniųjų mū
siškių sielų, kad tikrai sąmoningas 
patrijotizmas neleis skursti lietuviš
kojo žodžio židiniui — vieninteliam 
Australijos lietu vii) savaitraščiui 
“Mūsų Pastogei“. Aš jaučiu, kad pat
riotinės kovos šūksnis nėra nuodėmin
gas, kad tautinės kultūros palaikymo 
balsas yra reikalingas ir visomis išga
lėmis remtinas. Aš atvirai šia sakau, 
kad “Mūsų Pastogės” leidimas yra 
man nuostolingas, kai gerai apsimo
kančių jos prenumeratorių nėra nei 
vieno tūkstančio ir kai aš vien tik 
spaustuvei turiu kas savaitę sumokėti 
apie £40. Tuo būdu gali kiekvienas 
išskaičiuoti, kad man šis laikraštis ne
gali duoti mažiausio pelno ir jo redak
torius tegali gauti tik dalinį atlygi
nimą. Kol pradės veikti lietuviškoji 
spaustuvė, laikraščio administracija 
jokiu būdu negali išsiversti iš šiuo me
tu surenkamų už prenumeratas pini
gų, o aš irgi tesu tik ateivis ir negaliu 
būti tokios rūšies mecenatas, kuris 
pajėgtų savo darbininkiška kišene 
padengti duodamus nuostolius.

Taigi aš, žinodamas Australijos lie
tuvių patrijotinį ryžtą ir jų sąmonin
gumą kovoje už Tėvynės išlaisvinimą, 
dar kartą kreipiuosi su kukliu prašy
mu: I

Svaro vertė vis krinta
_ v

Savaites Žinios
bendras gyvenimo lygis Australijoje 
šiandien*yra žymiai geresnis, negu jis 
buvo svarui stovint ant tvirtų, t.y. 
aukso pamatų.

Pav. 1900 m. labai maža Australijos 
darbininkų dalis turėjo nuosavus na
mus su vonia ir kitais patogumais. 
Šiandien — tiktai apsileidėliai jų ne
turi. Prieš 40-50 m. arklius ir veži
mus teturėjo tik turtingi žmonės, gi 
šiandien — beveik kas antra šeima 
Australijoj turi savo automobilį.

Australijos gyventojai šiandien ren
giasi ir valgo geriau, negu kada nors 
australų istorijoj buvo, šiuo metu 
dirbama 40 vai., vietoj buvusių 60 
vai į savaitę, ir daugelis žmonių šian
dieną gali savo malonumui praleisti 
daugiau pinigų, negu pirmiau.

Viskas būtų gerai, jeigu galima bū
tų dabartinę padėtį išlaikyti, tačiau 
bauginąs kainų kilimas gali Australi
jos gyventojus netikėtai pastūmėti į 
naują depresiją, kas gali įvykti dėl se
kančių priežasčių: niekas Australijoj 
nebepasitiki, kad jo taupomas svaras 
lytoj turės tokią pat vertę kaip šian
dien. Taupymas nustojo savo buvu
sios reikšmės. Visi stengiasi tik pirkti 
ir pirkti. Prieš 50 metų Australijos 
gyventojas, turėdamas banke £4000, 
galėjo be rūpesčių gyventi iš procen
tų, nes £4.0.0. savaitei jam pilniausiai 
pakakdavo. Gi šiandieną jau reikia 
£28.0.0. savaitei, kad jis galėtų daryti 
tokias išlaidas, kaip prieš 50 m. už 
£4.0.0. Taigi dabar norint gyventi iš 
procentų reikalingas £32.750 kapita
las, nes bankai temoka kaip ir anais 
laikais tik 4% palūkanų.

Tokios aplinkybės yra šiandien, o 
ką atneš rytojus .susirūpinusiam Aus
tralijos gyventojui, ypaš lokiam, kuris 
jau yra pergyvenęs infliaciją, —• niekas 
negali atspėti.

baigta visiems sudainavus pirmąjį 
vokiečių himno punktą “Deutschland, 
Deutschland uber alles!”
Persija sušilai k i n i m o 
kryptim

Tarpininkaujant Amerikos prez. 
Trumą no spccialim pasiuntiniui Har
riman, Persijos ir D. Britanijos vyriau
sybės susitinka pasitarimams dėl naf
tos šaltinių eksplotacijos. D. Britani
jos vyriausybės delegacija jau išskrido 
į Teheraną. Turima vilčių, kad šis 
ginčas bus išspręstas geruoju.

Korėjos sunkuma i
Pereitą savaitę Korėjos paliaubų 

derybose nepasiekta jokių rezultatų. 
Nesusitariama dėl neutralios zonos 
nustatymo vietos. Komunistai pagei
dauja, kad ši zona eitų 38 paralele, o 
vakariečiai, kad dabartine kovų lini
ja.

Vakarų sąjungininkų armijos sun
kokose kovose vėl stumiasi į šiaurę. 
Rašoma, kad pereitą savaitę jie pasi
stūmėjo apie septynias mylias į priešo 
teritoriją.

Amerikiečių korespondentai rašo, 
kad sąjungininkai jau rimtai pradeda 
netikėti komunistų gera valia ir ruo
šiasi naujoms kovoms. Frontas esąs 
sustiprintas naujais daliniais ir nau
jais ginklais, kurių tarpe esanti ir 
atominė artilerija.

Kiniečių delegacija paliaubų dery
bose esanti nustumta į paskutinę vie
tą, o pirmuoju smuiku griežia S. Ko
rėjos generolai, kurie vilki sovietų 
armijos uniformas. Gen. Ridgway 
savo komunikate pranašauja, kad 
kiniečiai greitai nutolsią sovietų varo
mos karinės politikos ir paseksią Tito 
pėdomis, atseit išslysią iš sovietinio 
bloko.

Šiandien visi Australijos laikraščiai 
yra pilni susirūpinimo dėl nepaprasto 
visuotino kainų kilimo. Nors vyriau
sybė ir deda pastangų tą kainų kilimą 
Įvairiomis priemonėmis sulaikyti, o 
unijos kelti darbininkų atlyginimą, 
bet vistiek algų kėlimas nebegali pasi
vyti kainų kilimo ir faktas lieka faktu, 
kad svaro vertė nuo 1939 m. iki šių 
diemi sumažėjo daugiau pusės.

Australų dienraštis “Daily Tele
graph” tuo klausimu šitaip sampro
tauja:

“Mes nesame vienintele tauta, kuri 
išgyvena infliaciją. Beveik viso pa
saulio pinigų vertė, kuri prieš I Pa
saulini) Karą buvo paremta auksu ir 
dėl to tvirta kaip granitas, paskutinių 
30 metų laikotarpyjs, karų ir perpro
dukcijos pasekmėje, nuolat ėjo ir eina 
žemyn.

Pav. Australijos svaras ir Anglijos 
sterlingas neteko 75% savo vertės pas
kutinių 50 metų laikotarpy. U.S.A, 
doleris šiandien teturi vieną trečdalį 
1900 m. dolerio vertės. Prancūzijos 
frankas lygus tik vienai 140 daliai 
1900 m. franko vertės: Graikijos 
drachma ir Vengrijos pengo — nusto
jo visos savo vertės, gi Vokietijos 
markė jau du kartu buvo išimta iš 
apyvartos.

1907 m. Australijoj buvo įvestas 
taip vadi n. “basic wage” (pagrindinis 
atlyg.), kuris siekė £2.2.0. Tuo laiku 
kirpėjui už plauki) nukirpimą buvo 
mokoma 7 pen. (dabar — 2/9); svaras 
jautienos “steako” tada kainavo 1/3, 
o dabar 4/6. Vyr. drabužių eilutę, 
dabar kainuojanti £16-17, galėjai už 
£3-4 nusipirkti.

Šiandien “basic wage” siekia beveik 
£10.0.0. Ir nors kainos proporcingai 
atlyginimui pakilo aukščiau, tačiau

Vokiečiai nejuokais 
kelia galvas

Atleistą iš Prancūzijos kalėjimo buv 
“karo nusikaltėlį” vokiečių generolą 
Ramckę pasitiko Berlyne 5000 atsar
gos karių minia. Gen. Ramcke pasa
kė kalbą, kurioje tarp kita ko, ranka 
rodydamas į, tuščią apipintą gėlėmis 
kėdę, pareiškė: “Mes nepamiršome 
mūsų kalinamų vadų, ypatingai feld
maršalo Kesselringo, kurio vieta šiuo 
metu būtų čia — drauge su mumis.”

Jo kalba buvo palydėta triukšmin
gomis ovacijomis ir Šukiu: “Heil!”

Po to susirinkusiųjų buvo priimta* 
sekančio turinio rezoliucija: “Vokie
čiai sutinka kovoti Vakarų Sąj. pusė
je, jeigu bus priimtos dvi svarbiausios 
sąlygos: 1. Lygybė vokiečių karių su 
vakariečių kariais busimoj Europos 
.Armijoj ir 2. Laisvė visiems taip vadi
namiems “karo nusikaltėliams” (gen. 
Kesselring, admirolams Raedcr ir 
Doeriitz, Von Neurath ir kt.).

Demonstracija buvo iškilmingai

1. Prašau visus laikraščio skaityto
jus, kad jie laiku išsiųstų laikraščio 
prenumeratos pratęsimo pinigus,

2. Kad “M.P.” prenumeratoriai 
siųstų tuos pinigus be atskirų laikra
ščio administracijos paraginimų, nes 
ši procedūra pareikalauja daug bran
gaus laiko ir išlaidų ir
3. kad tie Australijos lietuviai, kurie 
dėl kaikurių priežasčių iki šiol ne- 
prenumeravo “M.P.” arba jos prenu
meratą nutraukė, vėl užsisakytų ją.

Tik glaudus ir vieningas visų 
Australijos lietuvių- bendravimas įga
lins mane išlaikyti šį lietuviškosios 
spaudos žiburėlį ir, baigus įrengti lie
tuviškąją spaustuvę Sydnėjuje, jį di
dinti ir gerinti.

A. B a u z ė,
"M.P.” leidėjas ir ats. redaktorius.

S u i m i n ė ja ko m u n i s t u s
Amerikos saugumo policija Los 

Angeles, San Franciške ir New Yorke 
suėmė 11 komunistų vadų. T atai yra 
“trečioji eilė” komunistų vadų, suim
tų paskutiniu metu. 7 iš H suimtų 
nuteisti po 5 m. sunk, darbų kalė
jimo. Suimtųjų tarpe yra ir Schriei- 
dermann, žymusis Kalifornijos komu
nistų vadas, o taip pat Bernadotte 
Doyle — San Francisko kom. partijos 
organizatorius.
Čekoslovakijoj sąmokslas

Pranešimu iš Paryžiaus, Čekoslova
kijoj vėl “atidengtas” didelio masto 
kariuomenės sąmokslas. Kitų tarpe 
yra suimti 1 žymūs generolai ir nema
ža kitų aukšto rango karininkų. Ko
munistų žiniomis, esą, “imperialisti
niai agentai mėgino Čekų Armijos 
tarpe sukelti pasipriešiniamą prieš 
Sovietų naudojamus metodus armijos 
organizavime.”
Franco sergąs

Kaip praneša gerai informuoti 
sluogsniai iš Paryžiaus, Ispanijos dik
tatoriaus generalissimo Franco sveika
ta esanti rimtame pacojuj. Įsisenėju
si širdies liga paskutiniu laiku ypač 
pradėjo varginti gen. Franco. Dėl tos 
priežasties, esą, Ispanijos diktatorius 
nutaręs atsisakyti dalies valstybinių 
pareigų ir topaiiksiąs sau tik “val
stybes šefo” postą. Spėjama, kad 
Franco šiuo savo pareigų susiaurini
mu norįs įrodyti Vakarų Sąjunginin
kams Ispanijos “demokratiškumą”. 
Kara s k i e k v i e n a 
a k i m i r k ą

JAV Karo Dept. Sekretorius p. Pace 
pareiškė, kad UI Pasaulinis Karas ga
lįs -įsiliepsnoti kiekvienu momentu, 
jeigu tik Sovietai pasiryžtų įvykdyti 
mažiausi agresijos aktą.

šiuo metu “silpniausios vietos”, 
kurias Sovietai galį atakuoti, esančios 
Jugoslavija ir Persija.
“Stalino žmonės”

Maskvos radijas praneša, kad so
viet!) mokyklos “ruošiančios naują 
Stalino epochos, žmonių generaciją, 
kurie esą išlavinti, drąsūs ir berybiai 
atsidavę savo socialistinei tėvynei.”

Esą, 37 mil. mokinių lanko soviet, 
mokyklas, kuriose dėstoma įvairiomis 
kalbomis. Tų kalbu priskaitoma per 
100.
Namai iš Austrijos

Šiomis dienomis 40 statybos specia
listų iš Austrijos pradėjo kelionę į 
Australiją. Jie yra siunčiami vienos 
Austrijos statybinės firmos, kuri gavo 
Marša']io plano paramą sumoje £232.- 
125, kad statytų Australijoj pirmuo
sius 170 namų iš užsakytų 1500.

Austrijos firma padovanojo iške
liaujantiems į Australiją savo darbi
ninkams kiekvienam po namą, kuris 
susideda iš gyv. kambario, dviejų mie
gamųjų, virtuves, vonios ir sandėlio su 
spintom sienose.

Australijos statybas ekspertai numa
to 5 metų laikotarpy nupirkti 200.000 
šios rūšies namų.
Lenkijoj taip pat 
suėmimai

Varšuvos radijo pranešimu, šiomis 
dienomis Lenkijoj buvo suimta 8 ka
riškiai (3 generolai, 4 pulkininkai ir 
1 leitenantas) “už koloboravimą su 
imperialistais.” Jų tarpe esąs pulk. 
Utnik, kuris po karo buvo prekybos 
delegacijos, vykusios į Angliją, narys. 
1950 m. spalių mėn. jis buvo atšauk
tas į Varšuvą ir tų pačių metų lap
kričio men. suimtas, kai jis mėgino 
išskristi lėktuvu atgal į Londoną Apie 
jį iki šiol nieko nebuvo žinoma, jo 
likimas tik dabar iš "oficialaus” ko
munistų pareiškimo tepaaiškėjo.
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Tautos, kurios savo prieaugliui ne
gali suteikti pragyvenimo galimumų 
savoj tėvynėje, yra priverstos griebtis 
emigracijos. Iki pirmo pasaulinio ka
ro, kada emigracija dar nebuvo varžo
ma, šimtai tūkstančių žmonių plaukė 
iš Europos ir kitų kontinentų į Naują
jį Pasauli, daugiausia į Šiaurės Ame
riką. Ateiviai, nutrūkę nuo savo tau
tos kamieno, veikiami naujos mate
rialinės ir kultūrinės aplinkos, per il
gesnį laiką pradeda pamiršti savo tau
tos papročius ir kalbą, vis labiau ir la- 

' biau artėja su vietiniais gyventojais, 
kol pagaliau, visai asimiliuojasi.* Tai 
yra neišvengiamas kiekvienos tautos 
išeivijos likimas. Mažoms tautoms jis 
yra labai nuostolingas. Jis labai nu
silpnina tautos fizinį ir dvasinį pajė
gumą, nes, paprastai, emigruoja pats 
sveikiausias ir energingiausias tautos 
elementas.

Apytikrėmis žiniomis prieš antrąjį 
pasaulinį karą Amerikoje gyveno apie 
vieną milijoną lietuvių ateivių, kurie 
masiniai pradėjo vykti į šį kraštą XX 
amž. pradžioje ir XIX amž. pabai
goje. Jie bėgo iš savo svetimųjų jun
gą velkančios ir vargą kenčiančios 
tėvynės už vandenyno laimės ieškoti. 
Didžiuma tos išeivijos buvo ūkininkų 
vaikai, mažai tautiškai susipratę, be 
jokio mokslo. Inteligentijos išeivių 
tarpe buvo labai maža. Mokslas tvir
tina, kad žemesnės kultūros ateiviai 
veikiau nutausta ir lengviau asimi
liuojasi, negu aukštesnės kultūros imi
grantai. Tačiau gimę Lietuvoje atei
viai, kad ir ilgai Amerikoj išgyvenę, 
savo gimtosios kalbos neužmiršo. Jie 
sukūrė savo spaudą ir parodė gana 
didelį kultūrinį aktyvumą. Kuriantis 
Nepriklausomai Lietuvai jie buvo la
bai jautrūs jos reikalams, savo gausio
mis aukomis ir diplomatine veikla 
padėdami sukurti Nepriklausomą Lie
tuvos valstybę. Bet gimusios Ameri
koje kartos jie nepajėgė'sulaikyti nuo 
nutautėjimo, šiandien labai maža 
dalis gimusių Amerikoj lietuvių kalba 
lietuviškai. Jie, su mažomis išimti
mis, Lietuva ir lietuviškumu nesidomi, 
jaučiasi esą tikrais amerikiečiais ir tuo

Lietuviu nutautėjimas Amerikoj
(Laiškas iš New Y or ko “Mūsų Pastogei”)

didžiuojasi. Čia nenorima priekaiš
tauti seniems Amerikos lietuviams 
arba juos įžeisti. Šio straipsnio tiks
las yra nušviesti objektyviai faktus ir 
priežastis, kurios skatino nutautėjimą. 
Reikia tiesa pasakyti, kad ir kitų tau
tų ateiviai, kurie atvykdami į Naująjį 
Pasaulį atsinešė aukštesnę kultūrą, 
negu lietuviai, ir buvo gimę ir augę 
savo nepriklausomose tautinėse valsty
bėse, taip pat nepajėgė atsispirti nu
tautėjimui. Kyla klausimas, kur glū
di tos visagalinčios asimiliacijos prie
žastys? Jų yra daug, bet užteks pami
nėti tik svarbesnes: 1—nebuvimas tau
tinių mokyklų, 2—per silpna šeimos 
įtaka paaugančiai kartai, 3—išsisklai
dymas tarp angliškai kalbančių ir 4— 
proklamuojamoji visų lygybė prieš 
įstatymus.

Amerikos mokyklos, valstybinės ir 
privatinės, puikiai atlieka suameriki- 
nimo darbą. Jos, gal būt, mažiau 
kreipia dėmesio į bendro lavinimo 
dalykus, negu mūsų mokyklos kad 
darydavo, bet jos išmoko anglų kalbos 
ir įskiepija naujos tėvynės meilę. Tą 
darbą jos pradeda labai anksti, nuo 
vaikų darželio, kada vaiko gimtoji 
kalba nėra dar susiformavusi. Lietu
voje mokytojai, ypač tautinių mažu
mų mokyklų, dažnai nusiskųsdavo 
neigiama šeimos įtaka mokymo dar
bui. Tų mokyklų mokiniai praleis
davo didesnę dienos dalį namie ir 
kalbėdavo nelietuviškai, be kitokia 
kalba.

Amerikoj prieš keletą dešimtmečių

visuomet suaugusiųjų priežiūroj, ku
rie, kad ir daugiau kaip pusę amžiaus 
pragyvenę Amerikoj, tekalba namie 
lietuviškai. Tačiau pradėję lankyti 
mokyklą, jie greitai išmoksta angliš
kai ir užmiršta savo gimtąją kalbą. 
Tėvai, grįžę nuvargę iš darbo, mažai 
teskirdavo dėmesio vaikams. Jie jaus
davosi laimingi, galėdami patikėti savo 
vaikus mokyklai ir draugų bendruo
menei. Sulaukus vaikams mokyklinio 
amžiaus, šeimos įtaka jiems labai su- 
silpnėdavo. Tokiu būdu nutautėji
mas, pasisavinimas svetimos kalbos ir 
papročių vyko milžiniškais šuoliais 
pirmyn. Manau, kad nesuklysiu pa
sakęs, jog tam nutautėjimo procesui 
nebuvo perdaug priešinamasi. Senie
ji lietuvių ateiviai daug vargo Ameri
koje dėl kalbos nemokėjimo. Jiems 
buvo prieinami tik sunkiausi ir blo
giausiai apmokami darbai. Supran
tama, kad kelią į geresnį ir lengvesnį 
gyvenimą jie matė tik per kalbos mo
kėjimą. Jiems patiems sunku buvo 
to pasiekti, bet savo vaikams jie tikė
josi sukurti laimingesnę ateitį. Ame
rikoje gimę lietuvių vaikai potencia
liai turėjo visas į lygiateisį ir geresnį 
gyvenimą teises, o kalbos mokėjimas 
turėjo juos įgalinti praktiškai tomis 
teisėmis pasinaudoti.

Net ir Lietuvoje gimę stengėsi kaip 
galima greičiau pramokti anglų kal
bos nevien tik dėl to, kad prasiskinti] 
sau kelią į geresnį gyvenimą, bet kad 
veikiau pasidarytų panašiais į angli- 

_____j __ w škai kalbančius, nuslėptų savo tauty- 
buvo visai kitaip, negu šiandien yra.! bę ir apsigintų tuo būdu nuo panie- 
Tada darbininkai dirbdavo po 12 vai.1 kos, kurios dažnai susilaukdavo nese- 
ir daugiau fabrikuose. Mokiniai, 
grįžę iš mokyklos, tėvų nerasdavo na
muose. Jie praleisdavo laiką gatvėje, 
bendraudami su angliškai kalbančiais 
vaikais, nes gyvendami išsisklaidę, 
lietuviškos vaikų bendruomenės nega
lėjo susirasti. Dažnai atsitinka, kad 
priešmokyklinio amžiaus vaikai kalba 
tik lietuviškai, nes maži būdami yra

nai į šį kraštą atvykę ir nemokantieji 
angliškai kalbėti.

Pats įdomiausias klausimas, kuris 
rūpi dabar visiems lietuviams, išbla
škytiems po platųjį pasaulį, ar Bail
ieji ateiviai, kurių jau dabar Ame- 
ikoje priskaitoma iki 25.000, bus 
itsparcsni nutautėjimui? Prof. Pak
štas savo paskaitoje ALTO Kongrese,

įvykusiame pernai New Yorke, parei
škė pesimistinę nuomonę, kad naujie
ji ateiviai veikiau n u tautės, negu 
senieji nutautėjo. Reikia pasakyti, 
kad toks pavojus ištikrųjų yra. Nau
jųjų ateivių vaikai gaivališkai veržiasi 
į mokslą, ir, kaip dažnai tenka girdėti, 
jau dabar geriau moka angliškai, ne
gu lietuviškai. Tai liečia pradžios 
mokyklos vaikus. Jie, nemokėdami 
kaip reikiant savo gimtosios kalbos, 
dabar viską, net ir melstis, mokosi 
anglų kalboj. Jų asmenybės formavi
mas vyksta tautiniu žvilgsniu visai 
svetimoj dvasioj. Tėvai, nors ir mo
kyti būtų, nepajėgs atsverti mokyklos 
įtakos ir pakreipti vaikų asmenybės 
formavimąsi tautine linkme dėl tų 
pat priežasčių, dėl kurių senieji lietu
vių ateiviai nepajėgė sulaikyti nuo 
nutautėjimo Amerikoj gimusios kar
tos. Mokslo ir kultūrinių vertybių 
įgijimas svetimoj, ne tautinėj, formoj, 
svetima aplinka ir nebuvimas ryšių su 
tėvyne turi ilgainiui paveikti žmogaus 
asmenybės pobūdį, jo charakterį, gal
voseną, jausmus ir papročius. Kad 
užpildytų tautinio auklėjimo spragą, 
naujieji ateiviai steigia savas, taip va
dinamas šeštadienio mokyklas, kurios 
gali suvaidinti nemažą vaidmenį ko
voje su nutautėjimu. Tačiau tų mo
kyklų yra nedaug, o kur ir yra jų,, 
naudojasi jomis palyginti nedidelis 
ateivių vaikų skaičius. Pavyzdžiui, 
New Yorko šeštadienio mokyklą lan
kė šiais metais tik apie 90 mokinių. 
Tos mokyklos daugeliui mokinių yra 
sunkiai pasiekiamos. Be to,jų lanky
mas reikalauja nemažo mokinu] ir jų 
tėvų pasiaukojimo. Nekalbant apie 
išlaidas, mokiniai turi paaukoti savo 
poilsio dienas, kurias jie labai bran
gina. Labai neigiamai veikia šešta
dienio mokyklų darbą dar ir ta aplin
kybė, kad mokiniai ir jų tėvai nemato 
apčiuopiamos praktiškos naudos arti
miausioj ateity iš tų mokyklų lanky
mo. Reikia tikėtis, kad bent ta lietu
vių jaunimo dalis, kuri brendo tauti
nėje kultūroje ir džiaugėsi Nepriklau- 
omos Lietuvos gyvenimu, bus atspa

riausia nutautėjimui. P.G.
J. P. Kedys

Ar gresia mūsų tautai išnykimas?
(Tęsinys iš “M.P.” 131 N.R.)

Kad plečiantis valstybei, darosi vis 
sunkiau atlikti įvairūs užplanavimai, 
tai galima aiškiai matyti iš Napoleo
no, Musolinio, Hitlerio -----
paties Stalinė imperijų, 
n i n e i M.V.D. ” - ~ 
sunkiau at 
tų žmonių 
sius d a - 1 
prieš 10

ir pagaliau 
Šiandie-

j n a i k 
r b u s, nei kad 
metų b u V o. Šian

dien taip pat niekas negali užginčyti, 
kad raudonųjų kalėjimai, katėtai 
(trėmimai) ir enkavedistų naganai 

daug aukų pareikalauja iš lietuvių 
tautos, tačiau čia nereikia galvoti, kad 
M.V.D. šefas Berijai tik specialiai lie
tuvių tautą yra paėmęs “ataskaiton”. 
Ne! jo ataskaitos sąraše 
yra keliasdešimt t a u t ų 
su bendru 600 milijonų 
žmonių skaičiumi. Taigi, 
kalbant apie lietuvių tautos išnykimo 
pavojų, tenka reikalą traktuoti iš čia 
paminėto taško, o tada ir pačios mūsų 
tautos išnykimo terminas nebus toks 
greitas ir pats išnaikinimo darbas 
pasirodys ne taip jau paprastas.

Iš eilės tenka paminėti netinkamą 
ūkininkavimą kaip priežastį, kuri pa
stato tautą prieš išnykimo pavojų. 
Netinkama ūkininkavimo forma gali 
privesti tautą prie didelių nedateklių, 
bado, skurdo, ligų ir kitų išnykimo 
reiškinių. Perėjimas iš privataus į 
kolchozinį ūkį reikia laikyti rimta nai
kinimo priežastim. Čia tenka prisi
minti 1932 m. Ukrainą, kuri nustojo 
didelės dalies savo gyventojų dėl ba
do, kilusio kolchozų įvedimo pasek
mėje. Lietuvoje paskutiniaisiais me
tais kaip tik vyksta šis procesas. Tik 
šį kartą bolševikai yra kiek pasimokę 
ir sukolchozinimą atlieka ne iš karto, 
kaip kad buvo anuo metu Ukrainoj, 
bet palaipsniui, kas, žinoma, nesudaro 
tokio ūkinio sukrikimo. Be to, Lie
tuvos viensėdžių sistema yra labai 
sunkiai įmanoma kolchozinei kontro
lei ir mūsų ūkininkai dar kurį laiką 
sugebės dalį derliaus panaudoti sa
viems reikalams. Ateinančios iš Tė
vynės žinios taip pat kalba, kad tau-

i n a m u o- 
n e i

tos maitinimasis yra labai pablogėjęs, i nuo 1944 
lyginant jį su Nepriklausomybės lai- tūkstančių

BAIGIAMOSIOS IŠVADOS
Nemažai čia suminėtų tautas nai

kinančių priežasčių veikia lietuvių 
tautą alinančiai, reikalaudamos dide
lio skaičiaus žmonių gyvybių. Tačiau 
prisimenant, kad pavojaus metu tauta 
parodo didžiausi atsparumą ir lank
stumą kovoje už savo egzistenciją ir 
nepamirštant, kad lietuvių tauta yra 
sveikia ir gaji fiziškai ir dvasiniai, rei
kia konstatuot, jog artimoj 
ateity lietuvių tautai 
išnykimo pavojus dar 
negresia. Ir nedidelės tautos 
išnaikinimas negali būti paprastu pir
što brūkštelėjimu atliktas, kuris įvyk
domas per kelius ar keliolika metų; 
šiam tikslui reikia dešimtmečių ir net 
šimtmečių. Jei pažvelgsime į žydų 
tautos istoriją, tai ji per keletą tūk
stančių metų (pradedant Romos im
perija ir baigiant Hitleriu) nėkiek ne 
mažesniu maštabu buvo naikinama, 
kaip dabartinė Lietuva, o vis dėl to 
žydų tauta, dėka tautinio atsparumo 
ir savitos religijos, ne tik kad nežuvo, 
bet po kelių tūkstančių metų vergo
vės ir tremties sukūrė savo valstybę. 
Gal kai kas pasakys, kad bolševikinio 
naikinimo nagalima palyginti su bet 
kuriuo kitu? Čia prisiminsime šį 
faktą, kai vokiečių “Wehrmachtas” 
įžygiavo giliai į Sovietų S-gą ir pa
siekė Kaukazą, tai paaiškėjo, kad ma
žosios Kaukazo tautos ir po 30 metų 
bolševikinės okupacijos dar nebuvo 
sunaikintos ir tuoj pat pradėjo ruoštis 
nepriklausomybių atstatymui. Jų va
dai vėliau su besitraukiančiu frontu 
atsidūrė net Vakarų Vokietijoj. Iš 
tremties gyvenimo mums gerai yra 
žinomi gruzinų, armėnų, kazokij ir 
kitų mažu Sovietų S-gos tautelių na
cionalini komitetai. Taigi yra faktas, 
kad ir sovietams tautas išnaikinti ne 
taip jau lengvai ir greitai sekasi, kaip 
tūli mano.

Pabaigoje noriu pabrėžti, kad jei 
mes ir po gana ilgu tremties metų grį
šime i Lietuvą, tai gal nerasime savo 
tėvų, brolių ar seserų, sužadėtinių ar 
draugų, bet lietuvių tau
tą, nors ir iškamuotą, 
sužalotą ir kančiose 
paskendusią, už 
tai rasime ir dėl
dieną niekam neturėtų kilti nė ma
žiausios abejonės.

perdėtas. Paskutiniaisiais metais 
mūsų tauta, gavusi rimtų žinių iš Va
karų apie politinę padėtį, suprato, 
kad plati ir atvira partizaninė kova 
yra perankstyva ir tautai labai nuosto
linga. To pasėkoje pogrindis perėmė 
didelę dalį partizaninių funkcijų, o 
pats partizanavimas buvo sumažintas. 
Taigi galima beveik tvirtinti, kad 
partizaninių kovų n u o- 
stoliai padarė skaudžią 
žaizdą, tačiau ta žaizda 
dar nėra tokia, dėl ku
rios grėstų egzistenci
nis pavojus visai liet ti

kais, tačiau lietuvių 
bado iki šiol d 
kentėjo. Taigi,, kaip ten be
būtų, bet ūkiniai sunkumai Lietuvoje 
dar nėra tokie aštrūs, kad grėstų tau
tai išnykti arba pastatytų ją prieš la
bai rimtą pavojų.

Paskutinis tautas naikinąs faktorius 
— karas bene daugiausia tautų bus 
išbraukęs iš gyvųjų tarpo ilgame isto
rijos bėgyje. Nagrinėjant karą, kaip 
lietuviij tautos išnykimo priežastį, rei
kia išskirti du momentus: 1. partiza
nines kovas prieš bolševikus Lietuvoje 
nuo antrosios okupacijos pradžios iki 
dabar ir 2. busimojo karo grėsmę lie
tuvių tautos egzisenteijai.

Kaip jau yra žinoma, 1944-1946 m. 
laikotarpyje partizaninė veikla Lietu
voje, ypač miškinguose jos rajonuose, 
buvo labai išsiplėtusi. Skaitant jau : 
minėto partizano J. Daumanto apra
šymus “Drauge”, kuris partizanavo 1 
Suvalkijos ir Dzūkijos miškuose, ir i 
laikant juos autentiškomis žiniomis, i 
matome, kad partizanai buvo gink
luoti tik lengvais automatiniais gink
lais ir tik rečiau sunkiaisiais kulko
svaidžiais, o apie patrankas ir tankus 
nė kalbos nėra. Iš iki šiol aprašytų 
daugelio partizaninių kovų niekur 
neminima didesnių nuostolių kaip 
3-5 vyrai, žinoma, iš nedidelių veiki
mo grupių (15-25 vyrų). Vadinasi, 
Viši tie aprašymai tiek svetimtaučių, 
tiek ir mūsiškėje tremties spaudoje 
apie milžiniškas mūsų partizanų ko
vas su tankais ir palrankon, kuriose 
buvę šimtai ir tūkstančiai užmuštųjų 
iš abiejų pusių, vis dėl to neatatinka 
tikrenybei. Iš J. Daumanto aprašy
mo susidaro vaizdas, kad partizanai 
veikė mažomis grupėmis, buvo leng
vai ginkluoti, kad būtų judrūs ir ma
žiau priešo pastebimi. Be to, berei-. 
kalingų kovų su raudonąja armija j

kur reikalavo pačių saugumas arba 1 i ų bombard a v i m u L i c- 
- •-x-t u v o s teritorijoje bū

simojo karo metu 
reikėtų š i a n di c n 
daug sielotis, nes 
tarpu tam nė r a i 
s i o s priežasties.

ar n e-

Šiandien pasaulis išgyvena paskuti
niąją fazę į trečiąjį pasaulinį karą. 
Įdomu pažvelgti, koki pavojai gresia 
lietuvių tautai šio būsimojo karo at
veju. Visi spėlioja, kad busimasis ka
ras vyks atominių ir raketinių ginklų 
ženkle. Reikia manyti, kad šie spėlio
jimai greičiausiai pasitvirtins, nes abi 
stovyklos tuos gnklus sparčiai gamina 
ir tobulina. Čia ir yra visa reikalo 
esmė, nes tose teritorijose, kur minėti 
ginklai platesniu mastu bus pavartoti, 
gali būti visiškai sunaikins net ir gy
vūniją. Ar Lietuvos žemė 
gali b ū. t i šių ginki ų 
taikiniu?

Suprantama, čia gali būti visokių 
nuomonių, tačiau žinant, kad minėti 
ginklai yra labai brangūs ir abi pusės 
jų turės ganaribotus kiekius, tai atro
do, kad jie bus naudojami tik ten, 
kur yra svarbiausi priešo strateginiai 
centrai, susisiekimo mazgai, naftos 
rafinerijos, plieno ir kiti sunkiosios 
pramonės didieji centrai, pačių ato
minių ginklų gamybines įmonės ir 
žaliavų kasyklos. Tuo būdu, nežiū
rint į tai, kad mūsų spaudoje dažnai 
randama, jog Lietuva užima “labai 
svarbią strateginę padėtį būsimame 
kare”, galvojant logiškai, mūsų kraš
tas negalėtų būti didelių taikinių 

' objektu. Lietuva yra grynai žemės 
........... ... ,cj J ūkio kraštas be. jokios svarbesnės ka- 
partizanai vengė ir kovodavo tik ten, ‘ rinės industrijos. Taigi del d,i d e-

Tėvynės interesai. Nežiūrint čia su
minėtų visų saugumo priemonių, vis 
dų] to daug partizanų yra žuvę. Nors 
tvirtinimas, kad partizaninėse kovose 
nuo 1941 m. vasaros yra kritę 40-50 

ų vyrų, a įrodo, yra gerokai

tuo to šian-
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living in freedom HONG KONG: Beautiful Problem Child
A SKETCH OF INDEPENDENT
LITHUANIA'SACHIEVEMENTS

there existed a large number of farms 
too small to maintain themselves. At 
last, there were many children of far
mers who wished to settle down in the 
country but could not do so without 
government support. All this was 
borne in mind and, starting with 
1919, 35,000 new farms consisting of 
6—16 ha were established, while 
26,000 small farms were given addi
tional land. The agrarian reform 
having been completed, Lithuania 
became a country of landed proprie
tors, owning either small or middle- 
sized farm, for farms of 5—20 ha con
stituted 80,3% of all the area. By 
this reform the soil was placed into 
the hands of the farmers who tilled it 
themselves and had concern in inten
sifying agricultural natural produc
tion.

Lithuania faced the task of break
ing up 9.600 villages, covering an area 
of 2 millian ha, into individual home
steads. In those villages farming had 
been done according to the extensive 
strip-and-threefield system because of 
the numerous patches and strips of 
land that belonged to them. This 
breaking upof villages into individual 
homesteads, that touched a very large 
area, changed the whole life of the 
farmer, opening the road to indus
trial farming and offering a favour
able chance to adapt it to the great 
requirements of the international 
market.

Apart from that, the Lithuanian 
»climatc being rather rough, a large 
area of the country had to be drained 
and ditches dug. The draining works 
affected 0,5 million ha. Their fields 
having been drained, the farmers 
could start sowing earlier in spring, 
thus prolonging the vegeation period 
and preventing the crops from decay 
in rainy years.

All these works, given the general 
name of agrarian reform, established 
those essential conditions that permit
ted to proceed to intensive farming 
and established new possibilities of 
production.
2..Education of Farmers

The education of farmers kept pace 
with the undertaken agrarian reform. 
Everyone was aware of the fact that 
justly partitioned and arranged land 
could be run only by well-trained far
mers. But there was little hope to 
succeed in making the older genera
tion, that had been oppressed by 
strangers and left uneducated, attend 
.schools. Therefore special short- 
termed courses were organized, lec
tures held, and special books and 
periodicals published. Lithuania 
numbered 300.000 farming units, into 
each of which the editors of the agri
cultural press strove to penetrate with 
their new publications. There ef
forts were crowned with success.

Various types of agricultural schools 
beginning with six-months’ farming 
courses and finishing up with agricul
tural studies at a specially-established 
Academy of Agriculture, were opened 
for young peasants. There were al
ways about 100 students enrolled at 
the Academy of Agriculture. A con
siderable number of specialists per
fected their knowledge at universities 
abroad, hoping to adapt • the latest 
novelties in the field of agriculture to 
Lithuanian farming. 3.500 farmers’ 
children attended agricultural elemen
tary and intermediate schools.

Special attention was given to the 
professional training of the country 
youth who could not leave their par
ents’ farms for a longer period of time. 
To that end the Young Farmers’ 
Organization was called into being 
and 30.000 members were enrolled. 
1‘hc youthful members of this orga
nization were taught a different 
branch of farming every year, partici
pated in specially organized agricul
tural exhibitions in autumn, and 
passed certain brief examinations in 
their respective branches of produc
tion. For the self-instruction of far-

(e) The Lithuanian is very reli
gious and the way he feels in religious 
matters corresponds to his social char
acter.

To him the Lord is the highest 
form of love. To him the Lord is 
not the severe and punishing God. 
He is not frightened by Him. Old 
Lithuanian legends picture God as a 
good old man who walks among men 
and who gives advice if necessary. In 
his ethnographic essay on Lithuanian 
Christianity A. Mažiulis remarks: 
“The God in our Lithuanian folk 
legends reminds us of an old hus
bandman who promenades on his 
fields. To the Lithuanians God is 
their Father in the true sense of the 
word.”

The Lithuanian deeply loves the 
whole universe. And for this love he 
feels inclined to animate everything, 
not only the living creatures but also 
dead nature. In his imagination 
everything is alive, and these things 
become his brothers and sisters.

There is a certain similarity to the 
religious conception of St. Francis. 
But in one point, — and I am of the 
opinion that this is the essential 
point, — Lithuanian religiousness dif
fers from that of St. Francis. This 
trait is his methaphysieal longing 
which makes all his being somewhat 
melancholic. But this Lithuanian 
melancholy is never a despairing and 
pessimistic one. He deeply experi
ences the beauty of this world and the 
pleasures of life. But at the same 
time he realises the transitoriness of 
all earthly pleasures and the imper
fection of this world. Fie therefore 
longs for a perfect world. This long
ing never dies in the soul of the Lith
uanians. Because of this longing he 
never over-estimates the miseries of 
this world. He always strives for a 
better world of humanity.

Animated by this desire the Lithu
anian never despairs. He always and 
under even the most desperate cir
cumstances still believes in thp victory 
of love and humanity. Even today 
the Lithuanian has not lost his yearn
ing hope for freedom in love.

THE ADVANCED FARMER
Lithuania is an agricultural coun

try, where 76,7% of the inhabitants 
are engaged in farming. Farming 
developed rapidly, and the result of 
it was that Lithuanian agricultural 
products gained an ever better and 
better position in the international 
market. When, at the Berlin inter
national exhibition of 1936, journa
lists asked the author of these lines 
how it was that Lithuanian agricul
ture had made such an enormous 
progress in so short a time, they had 
to be shown photos, representing 
Lithuanian farmers at their work and 
to be told that it was their and their 
children’s merit. Apart from this, the 
Lithuanian Government established 
the necessary conditions for successful 
farming which had not existed before 
World War I.

One of the means to bring this 
about was the agrarian reform, ac
complished on such a wide scale as 
has no parallel in any other country 
of the world.
1. Agrarian Reform

After World War I many countries 
lived through great internal, social 
and political revolutions. Having re
established her independence, Lithua
nia experienced a revolution as well, 
with the only difference that this 
“revolution” was of an agricultural 
nature and touched 62,5% of the 
whole area of the country. Carried 
through according to a well-weighed 
plan, this “revolution” established a 
firm basis for better farming results 
in future. In the first place, Lithua
nia solved the social problem of just 
partition of soil, considering that a 
large part of it (22%) had up to then 
been concentrated in the hands of 
several hundred (450) great landed 
proprietors. In the second place,1 of special books was published and from 1,23 million tons to 2,28 million

delivered to 50.000 subscribers. The 
weekly, issued to instruct farmers, had 
110.000 subscribers.

All the abovementioned means of 
educating farmers gave new chances 
ami helped them to intensify farming. 
If it is generally believed that the 
peasantry are the most conservative 
class of people, this cannot be said 
about the Lithuanian farmers, when 
touching the subject of introducing 
new farming methods and adapting 
them to the requirements of the mar
ket. Flow much the Lithuanian far
mer was able to produce will be evi
dent from the following part of this 
article.
3. Agricultural Production

Up to World War I the Lithuanian 
farmer produced almost exclusively 
grain. After the agrarian reform this 
branch of farming was still consider
ably intensified, but the farmers at 
once proceeded to intensified cattle- 
breeding as well. Besides, the build
ing of industrial plants was stalled 
simultaneously.

During the 23 years of independent 
mers* children a considerable number life the grain and root crops increased

By WILLIAM C. BULLITT 
(Former U.S. Ambassador to the Soviet Union and to France) 

(From "The Reader’s Digest")

In March 1889, Commissioner Lin 
ordered the British merchants in Can
ton to deliver to him all their opium 
within three days. He announced 
that he would prohibit all British 
trade with Canton — including the 
lucrative tea and silk trade — unless 
the opium was surrendered. Captain 
Elliot of the British Navy ordered all 
British merchant vessels to assemble 
in the safe anchorage of Hong Kong 
down the bay below Lintin. The 
only British ship of war then in Chin
ese waters was ordered to protect the 
smuggling fleet.

Commissioner Lin countered with 
a blockade of the river. On March 
27, Captain Elliott gave in. More 
than 20,000 chests of opium were 
turned over to Lin, who destroyed it.

Lin got rid of the 1838-39 opium 
crop, but he knew that a fresh crop 
would be coming from India. He 
wrote to Queen Victoria, appealing 
to her to stop the growing of opium 
in India: "We have heard that in 
your honorable barbarian country 
the people are not permitted to inhale 
the drug. If it is admittedly so dele
terious, how can to seek profit by 
exposing others to its maleficent 
power be reconciled with the decrees 
of Heaven? . . .

“We have reflected that this noxious 
article is the clandestine manufacture 
of artful schemers under the dominion 
of your honorable nation. Doubtless, 
you, the Honorable Chieftainess, have 
not commanded the glowing and sell
ing thereof.”

But Parliament had officially ap
proved the opium traffic by adopting 
a resolution: “It does not seem advis
able to abandon so important a 
source of revenue as the East India 
Company’s opium monopoly in Ben
gal.”

Palmerston was the Queen’s Foreign 
Secretary. Elliott wrote him urging 
“powerful intervention.” The des
truction of 20,000 chests of opium 
had so raised the price that British 
smugglers were arming their clippers 
more heavily and organising gangs of 
thlgs to get the new opium crop 
ashore. Elliott admitted that the 
opium traffic was “discreditable to the 
character of the Christian nations 
under whose flag it is carried.” Yet 
he urged that Great Britain use force 
if necessary to compel the Chinese 
to back down.

On August 21 Elliot gathered all 
the British from the Canton Bay area 
on ships in the harbour of Flong 
Kong, where they could be protected 
from any possible violence. Commis
sioner Lin countered by forbidding 
the Chinese to sell food or to give 
water to the British on the ships. 
Three Chinese war junks lay on the 
Kowloon side of the harbour. When 

food and water were refused in Kow
loon, Elliot, on September 5, 1839, 
opened fire on the junks. Thus start
ed the First Opium War.

Secretly Palmerston wrote to the 
Government of India, ordering 16 
warships and four armed steamers to 
carry 4000 troops to blockade Canton 
and also the mouths of the Yangtze 
and the Yellow rivers. When rumors 
of this expedition got back to Eng
land, Palmerston could no longer 
avoid a debate in Parliament. Many 
Englishmen were horrified at the idea 
that Great Britain should go to war 
to compel the Chinese to smoke 
opium.

\Villiam E. Gladstone, later Prime 
Minister, said in that debate: “I will 
ask the noble Lord a question. Does 
he know that the opium smuggled in
to China comes exclusively from Brit
ish ports, that is, from Bengal and 
through Bombay? If that is a fact — 
and I defy the right honourable gen
tleman to gainsay it—then we require 
no preventive service to put down 
this illegal traffic. We have only to 
stop the sailing of the smugglers’ ves
sels . . . The great principles of jus
tice are involved in this matter. You 
will be called upon, even if you 
escape from condemnation on this 
motion, to show cause for your pre
sent intention of making war upon 
the Chinese. They gave us notice to 
abandon the contraband trade. When 
they found that we did not, they had 
the right to drive us from their coasts 
on account of our obstinacy in per
sisting in this infamous and atrocious 
traffic. I am not competent to judge 
how long this war may last, but this 
I can say,’that a war more unjust in 
its origin, a war more calculated in 
its progress to cover this country with 
permanent disgrace, I do not know, 
and I have not read of.” Neverthe
less, the House of Commons voted in 
favour of the Opium War by a majo
rity of nine.

The Chinese were everywhere de
feated. On August 29, 1842, a treaty 
of peace was signed. It provided for 
theabsolute cession of Hong Kong to 
Great Britain. The Chinese were 
also compelled to open the ports of 
Canton, Amoy, Foochow, Ningpo and 
Shanghai to British trade and to pay 
for the opium that Commissioner Lin 
had destroyed. Otherwise, opium was 
not mentioned.

It did not need to be, for with 
Hong Kong a safe base for the smug
glers and open ports on the coast, the 
British could smuggle into China as 
much opium as India could produce. 
The number of chests smuggled rose 
from 26,000 in 183640 52,000 in 1850. 
Hong Kong prospered, and the drug 
gnawed deeper and deeper into the 
vitals of China.

(To be continued.)

tons per year. Lithuania is the only 
country that raised her field produc
tion so rapidly under such conditions. 
It is true, Finland rivals her, but then 
she could enlarge her farms much 
more easily, having vast areas of soil 
at her disposal. In Lithuania these 
possibilities were limited, 70% of the 
soil being already employed for farms.

The growth of field crops is a sound 
basis for extending cattle-breeding. In 
the year 1938 the country had already 
1.193.000 head of horned cattle. The 
number of milk cows was near 800.- 
000: milk production reached 1,6 mil
liard liters, the fourth part of which 
used to be delivered at 200 industrial 
dairies, established on a co-operative 
basis. At the same time 1.249.000 pigs 
were raised, that was an increase of 
278% compared to the year of 1913. 
The quality of the raised pigs was so 
high that it furnished a firm basis for 
the organization of a model food
industry of this kind. Poultry-breed
ing amounted to 200% of its prewar 
level and enabled Lithuania to parti
cipate in the most profitable poultry 
market.

(To be continued.)
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Techikos Žodžio“ trecio numeri pavarčius

IS MUSU BUITIESi

VYSK. MOTIEJAUS VALANČIAUS 
MINĖJIMAS

ii Australijos Lietuvių Katalikų D-jos 
Sydnėjaus skyriaus Valdyba š.m. rug-

> piūčio mėn. 19 d., tuojau po pamal- 
'- dų, Camperdown parapijos salėje ruo- 
o šia Vyskupo Motiejaus Valančiaus 
u 150 gimimo sukakties minėjimą.

Programoje numatyta paskaita apie 
>. Vysk. M. Valančių ir meninė dalis.
:S VAKARŲ AUSTRALUOS 

LIETU V TŲ DĖMESĮ UI!
Maloniai kviečiame visus atsilan- 

•- kyti į rengiamą Lietuvių Sporto 
Klubo šokių vakarą su įdomia pro- 

i, grama. Vakaras įvyks š.m. rugpiučio 
mėn. 25 d. 7.30 vai. p.p. “Monash 

□ House” salėje (Hay ir King St. kam- 
" pas).
i. Sporto Klubas
- PAMALDŲ TVARKA RUGPIŪČIO 
t MĖN.
a Pirmosis arba ankstyvosios pamal- 
‘ dos rugpjūčio mėn. sekmadieniais bus 

šia tvarka:
į Pirmą ir trečią sekmadienį — rug- 

piūČio mėn. 5 ir 19 d.d. 10 vai. — 
Į lietuviškos pamaldos Seftone. Prieš 

pamaldas bus klausoma išpažinčių.
Antrą sekmadienį — rugpjūčio mėn. 

. 12 d. 8.30 vai. — Šv. Mišios Matra- 
ville stovykloje — hostely.

Ketvirtą sekmadienį — rugpjūčio 
mėn. 26 d. 8.-15 vai. — pamaldos Schey- 

. ville šeimų stovykloje. Išpažinčių 

. bus klausoma iš vakaro.
Kun. P. Butkus.

i KVIEČIAME
visus į žiemos sezono pabaigos didelį

• lietuvių balių š.m. rugpiūeio mėn. 19
d. 6 vai. vokaro Paddington Town 
Hall salėse.

Programoje dalyvaus tarptautinio 
j menininkų klubo artistai.
! ALB-nčs Sydnėjaus Apylinkės

Valdyba
PRANEŠIMĄ :

• ALB-nčs Sydnėjaus Apylinkės Val-
• dyba š.m. rugpiūeio mėn. 26 d. 12 vai.
> (tuoj po lietuvių pamaldų) Camper

down parapijos salėje šaukia visų lie-
‘ tuvių susirinkimą.

Numatytame susirinkime bus ren
kami atstovai į ALB-nčs visuotinį me
tinį suvažiavimą Melbourne.

ALB-nės Sydnėjaus Apylinkės
Valdyba

NAUJA SIUNTINIŲ TVARKA
Vakarų Vokietijos vyriausybė nus

tatė, kad nuo dabar į mėnesį maisto 
siuntinių vienam asmeniui galima be 

i muįto pasiųsti ligi 15 kilogramų.
> Drabužiai, baltiniai, batai ir panašūs 
i dalykai bus muilinami tik tuomet, jei 
i jie pralenks gavėjo šeimos reikalavi

mus. Vienos tik kavos siuntiniai bus
i apmuitinami. Kavą be muito galima 

tik gauti, jei ji siunčiama su kitais 
daiktais. Bet ir tuo atveju be muito 
galima gauti į mėnesį tik 1 svarą. Ta- 

■ bako gaminiai neleidžiama siųsti ir 
’ radus bus konfiskuojami. Visos liuk

suso prekės bus muilinamos. Taip 
pat bus muilinama siuntiniai arbatos, 
spiritinių gėralų, delikatesų, radio 
aparatų, foto kamerų, brangakmenių, 
kailių. Ribotai galima siųsti: kakao 
1 kilogramas, šokolado 1 kilogramas.

“MEIN KAMPF” KOMUNISTAI 
IŠLEIDO

Komunistų centrai nesivaržo dėl 
priemonių savo tikslų ar gero uždar
bio siekdami. Jie ne kartą padirbi
nėjo ne tik pinigus, bet knygas ir kito
kius dalykus. Šitokį dalyką ką tik 
patvirtino ir Austrijos policija. Ji, 
tyrinėdama kažkieno slaptai paskleis
tas Hitlerio “Mein Kampf” knygas, įsi
tikino, kad jos pasklydo Vienos mieste 
iš tos leidyklos, kuri yra komunistų 
valdoma. Iš visa ko matyti, kad tos 
knygos tam tikras egzempliorių skai
čius iš naujo buvo atspausdintas. 
“Mein Kampf” šiuo laiku Austrijoj 
pardavinėjama po 3.000 austrų šilingų 
(50 svarų) ir pirkėjų turi.

ĮSISTEIGĖ INŽINIERIŲ 
SĄJUNGA

Lietuviai inžinieriai ir architektai 
įsteigė P.L.I.A.S. Sydnėjaus skyrių 
1951 m. liepos mėn. 22 d. inžinie

riai ir architektai, gyvenantieji Sydnė- 
juj ir jo apylinkėse, įsteigė Pasaulio 
Lietuvių Inžinieriij ir Architektų 
Sąjungos skyrių.

Valdybon išrinkti šie inžinieriai: B. 
Daukus - pirmininku, V. Bukcvičius 
— sekretorium ir J. Jonaitis — iždi
ninku.

Visi inžinieriai prašomi užsiregis
truoti ir pranešti savo adresą Valdy
bos sekretoriui adresu: inž. V. Buke- 
vicius, 15 Glenmore Rd., Paddington, 
N.S.W.

Taip pat kviečiami paremti savo 
technikos laikraštį “Technikos Žodis,” 
išleidžiamą Čikagoj. Laikraštį gali
ma užsisakyti tiesiai per “T.Ž” redak
torių Inž. K. Kruliką, 563 Hemlock 
St., Apt. 8, Brooklyn 8, U.S.A, arba 
pas Valdybos iždininką st. inž. J. 
Jonaitį.
PASKAITA APIE MAŽ. LIETUVĄ

Sambūris “Šviesa” ruošia aktualią 
paskaitą su diskusijomis apie Mažąją 
Lietuvą, kurią skaitys J. Reizgys, buv. 
Klaipėdos Krašto Direktorijos pirmi
ninko, žuvusio Vokietijos kacete Reiz- 
gio, sūnus.

Paskaita įvyks š.m. rugpiūeio mėn. 
II d. (šeštadienį) salėje, kuri yra 505 
Pitt St., prieš Central stoties laikro
džio bokštą. Pradžia p u n k t ii a- 
liai 18 vai.

Visi nariai ir visi, kas tik domisi 
šia paskaita, kviečiami atsilankyti.

Sambūrio “Šviesa” Sydnėjaus Sk. 
Valdyba.

KREPŠINIO ŽAIDYNĖS 
SYDNĖJUJ

Sydnėjaus lietuvrų sporto klubo 
“Kovas” krepšinio komandos žaidžia 
šiomis dienomis: A klasė — 
š.m. rugpjūčio mėn. 10 d. 8 vai. vak., 
17 d. - 8 vai. vak; 24 d. - 5 vai. 30 
min. vak. ir 31 d. — 8 vai vak., o B 
klasė — kiekvieną sekmadienį. 10 
vai. ryto.

A klasė žaidžia Policijos Klube 
(Police Club), netoli Newtown sto
ties, B klasė -• Birchgrovc Oval, Bal
main.

Tautiečiai, gyveną Sydnėjuje, kvie
čiami aplankyti rungtynes ir pasigro
žėti lietuvių krepšininkų žaidimu.

E. KEPALAITĖS ŠOKIŲ KONCER
TAS ŠĮ ŠEŠTADIENĮ

Sydnėjaus ir apylinkės tautiečiams 
dar kartą primenama, kad žymiosios 
lietuvaitės E. K c p a la i. t ė s 
išraiškos šokių koncertas įvyksta šį 
šeštadienį, t.y. rugpjūčio mėn. 11 d. 
8 vai. vak. Sydnėjaus Konservatorijos 
salėje (važiuoti prie Bridge ir Mac
quarie gatvių susikryžiavimo ir tru
putį paeiti iki Botanic Garden).

Bilietai gaunami:pas p. G e n- 
s i e n ę, 28 College St., Sydney 
— City kasdien nuo 6 vai. vak., be to, 
šiokiadieniais darbo valandomis Ni- 
colson Muzikos Namuose, 416 George 
St., Sydney (netoli Wynyardo Stoties) 
bei koncerto dieną prie salės kasos.

ATŠAUKTAS BALFo ATSTOVAS
BALFo atstovas Europoje Jonas 

Valaitis, išbuvęs čia pustrečių metų, 
staiga atšauktas į Ameriką. Naujas 
BALFo atstovas nebus skiriamas. 
Lietuvių tremtinių globa perduota 
tarptautinei katalikų NSWC organiza
cijai. Toks žygis tuo metu, kada 
tremtinių emigracija eina į galą ir ka
da kitos tautos stengiasi savo tremti
nių globą dar sustiprinti, tiek Vokie
tijos, tiek Amerikos lietuviams sukėlė : 
nusistebėjimą. Dėl to “Tremtis” ir 
kai kurie Amerikos lietuvių laikraš
čiai, apgailestaudami tokį faktą kai- < 
tina kan. prof. Končių, BALFo pir
mininką, už šį jo žygį, kaip per anksti 
padarytą.
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Čikagos Liet. Inž. ir Arch. S-gos 
technikinės spaudos sekcija, tik šių 
metų pradžioj susikūrusi, b jau spėjo 
pasireikšti ir išleisti laikraštį “Techni
kos Žodis”, kuris spausdinamas kas 
mėnesį. Mus pasiekė trečiasis šio 
laikraščio numeris.

Nors laikraštis nėra didelis, tačiau 
jame randame labai įdomių straipsnių 
bei technikinių žinių. Pirmuoju eina 
inž. Br. Galinio straipsnis “Civiliza
cija, kultūra ir technika”, kur nagri
nėjama technikos įtaka civilizacijai 
bei kultūrai, o taip pat jos panaudo
jimas blogiesiems gyveninio tikslams. 
Išvadoj raginama aiškinti ii’ suprasti 
tikrąją technikos reikšmę žmogaus 
gyvenimui, nekaltinti kūrėjų, nes nė 
vienas didysis išradėjas nesiūlo tech
nikos panaudoti blogiui.

Prof. dr. S. Kolupaila, atrodo, ir 
JAV pradeda pasireikšti įvairiomis 
savo paskaitomis, ką jis yra daręs Lie
tuvoj ir Vokietijoj. Prof. S. Kaili* 
paila Liet. Inž. Draugijoj Kemptcne 
ir kitomis progomis yra skaitęs per 
120 paskaitų). Šiame “T.Ž” numery
je jis duoda savo paskaitos, skaitytos 
North Western Universitete per Ame
rican Society for Engineering Educa
tion Indianos sekcijos suvažiavimą, 
santrauką. Tema: “Dinicnzinė ana
lizė”. Paskaita mokslinio pobūdžio ir 
i ^santraukos sunkokai suprantama

Inž. Kaunas šiame numeryje prade
da gvildenti labai įdomų klausimą — 
“Naujoviškos gyvenamų namų kon
strukcijos.” Suminėdamas statybines 
medžiagas: medį, plytas, plieną ir be
toną, pareiškia, kad medžio trūksta 
ypač ’ Europoje, todėl jis taupytinas. i

DĖL LIETUVIŲ SAVANORIŲ
svetimose Kariuomenėse
Tėvynės ilgesys, svetima aplinka, 

noras greičiau pasiekti tėvų namus ne 
vienam jaunuoliui kelia klausimą, ar 
nedaryti pastangų įstoti savanoriais į 
bet kurią kariuomenę, kariaujančią su 
bolševikais. į pasiteiravimus (pasku
tiniu laiku gautus iš Australijos), ar 
tatai būtų naudinga Lietuvos intere
sui, iš atsakingų šaltinių teko patirti:

1. Lietuviai yra sudėję ir tebededa 
aukas kovai su bolševizmu didesnes 
nei bet kurios laisvosios tautos.

2. A ūkti nebus vengiama ir toliau, 
jei bus skelbiama kova už tautų, tai
gi ir Lietuvos, laisvę iš bolševizmo 
priespaudos.

3. Kada tai įvyks, lietuvių atsakingi 
organai praneš. Kol to nėra, Lietu
vos interesas reikalauja jėgas itin tau- 
pyd-

4. Kas stoja savanoriais, stoja savo
atsakomybe ir savam reikalui. Tie 
turėtų bent išreikalauti, kad savano
rio lietuvio teisės (atlyginimas, šei
mos išlaikymas, pensija, kompensacija 
ir kt) būtų sulygintos su to krašto 'sa
vanorių teisėmis. - ELTA
PADĖKA

A.L.B-nės Krašto Valdybai, A.L. 
Katalikų D-jos Centro.Valdybai, Syd
nėjaus Sporto Klubo “Kovas” Valdy
bai ir mieliams pažįstamiems, sveiki
nusiems mano sūnaus Andriaus — 
Antano Ustjanausko gimimo proga, 
šiuo reiškiu nuoširdžią padėką.

A. Ustjanauskas, A.L.B-nės Krašto 
Vai dy b o s S e kre torius

Dailininką Viktorą S i- 
m a n k e v i č i ų ir D a n u- 
t ę Matulaitytę sukū
rus lietuvišką šeimos židinį svei
kina

Lietuvių Dailės Grupė 
‘‘Aitvaras”
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| moteriškų drabužių M a d ų g 
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Plytos esančios dabar viena iš geriau
sių statybinių medžiagų, tačiau reika
laujančios. nemaža kuro. Tuo tarpu 
betono pagaminimas pareikalauja 
2-3 kartus mažesnės kuro energijos. 
Turint tai galvoj, dabar esą daromi 
bandymai betoną ypač plačiau taikyti 
statybai.

Inž. Sėmėmis daro labai įdomius 
išvedžiojimas dėl televizijos panaudo
jimo praktiškame gyvenime, įkinkant 
pagalbon telefoną su papildomu prie
taisu, vadin. dekarderiu.

Inž. J. Jankauskas nagrinėja, koks 
automobilio greitis yra ekonomiškiau
sias ir priena išvados, kad prie tų 
pačių oro ir kelio sąlygų mažiausias 
kuro sunaudojimas esąs prie 42 klm. 
į valandą.

Be šitų suminėtų stambesnių straip
snių, paminėtinas dar ir inž. Tamo
šiūno str. “Išradimai ir gamta”, bei 
visa eilė trumpų techniškų žinučių. 
Pav. JAV tekstilės fabrikai naujai pro
jektuojami be langų ir stoglangių, nes 
esą per juos gaunama nevienoda švie
sa ir tik 20-30% reikalingo apšvieti
mo. Prie langų vykstanti garų kon- 
densija, mašinos nuo saulės irgi ne
vienodai įšylančios, kas prisideda prie 
siūlų trūkinėjimo. Geriausia esą oro 
drėgnę ir temperatūrą reguliuoti spe
cialiais įrengimais.

Paskutinis laikraščio puslapis pa
švęstas A'.L.I.A.S. veiklai nušviesti. 
Čia talpinama kitų atsiliepimai ir 
bendro pobūdžio žinios. Laikraščio 
turinys nesausas, nenuobodus skaityti 
ir įdomus. Linkėtina “T.Ž.” leidė
jams nors ir sunkiose sąlygose tęsti to
liau taip gražiai pradėtą darbą.

B. Daukus.

,V u š t y n e s tarp n a u j ų j ų 
ir s e n ų j ų

Australijos dienraštis "Daily Tele
graph” praneša ( kad šiomis dienomis 
Oberono apylinkėse tarp dirbančiųjų 
eukaliptų kirtėjų "naujųjų australų” 
ir' senųjų gyventojų įvyko didelės 
muštynės, kurių pasėkoje trys austra
lai tapo kirviais ir pikiais sunkiai 
sužeisti. 8 "naujieji australai”, kurie 
po muštynių įsėdę į nuosava sunkve
žimį išvyko nežinoma kryptimi — 
ieškomi australų policijos.
A u s t r a l i j o s č i a buv i ų 
m e n a s

Paskutiniu metu Australijos knygy
nuose pasirodė labai įdomi knyga: 
Modern Australian Aboriginal Art”, 
kurioje yra surinktos žymiausios Her- 
mannsburgo (Centralinej Australijoj) 
Meno Mokyklos aboridženų meninin
kų reprodukcijos. Knygų išleido Mel
bourne menininkas Rex Battarbee, 
kuris savu laiku padėjo Albertui Na- 
matjirai išeiti į viešumų su savo dailės 
kūriniais.

Autorius'duoda pilnų vaizda dau
gelio. dar Australijai ir pasauliui ne
žinomų ar mažai žinomų aboridženų 
dailininkų, kurių darbai prilygsta 
žymiems pasaulinio masto meninin
kams. Nuostabiausia, kad tie gamtos 
vaikai, neturėdami jokios mokyklos, 
piešdami tik iš intuicijos, pasiekė tokį 
aukštą meninį lygį.
PRANEŠIMAI

★Pranešu visoms A.L.B-nės Apylin
kėms ir visuomenei, kad mano naujas 
adresas yra sekantis: Mr. A. Ustjanau
skas, 11 Wellington St., A r n c 1 i £ f e, 
N.S.W.; Telefono Nr. — LX5485.

★Prašau atsiliepti Markonį Povilų 
ir kitus bičiulius. Gražulis Vladas, 
Sommers C.I.C. BĮ G 4-8, Vic.

B. E. S.
BALTIC EMPLOYMENT ir 

' SERVICE Pty. Ltd.
20 Burtoų St., Sydney

(opp. Buckinghams) 
DARBAS: paprastiems darbinin

kams ir specialistams, 
PATALPŲ PARŪPINIMAS: 

kambariai,
VERTIMAI: prancūzų, vokie

čių, lenkų, rusų, lietuvių, lat
vių ir estų kalbomis, o taip 
pat informacija apie emigra
ciją ir draudimą.
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