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VAKARAI SUSIPYNĖ POLITIKOJ
LONDONAS. — Vakarų spau

da praneša, kad prezidento Eisen- 
howerio planuotoji Trijų Didžių
jų Bermudos konferencija yra ati
dėta neribotam laikui ir nežinia 
iš viso, kada ji beįvyks. Vietoj šios 
konferencijos, kuriai labai prie.- 
šingi buvo Sovietų Rusijos vado
vai, įvyksta JAV. Anglijos ir Pran
cūzijos užsienio reikalų ministerių 
pasitarimas Vašingtone. Dėl svei
katas Churchilliui pasitraukus iš 
ministerio pirmininko pareigų ne
ribotam laikui, ministerio pirmi
ninko pareigas šiuo metu vykdo 
jaunas ir energingas konservato
rių politikas Butleris, kuris yra 
laikomas stipriausia Anglijos kon
servatorių politine asmenybe. Jau 
kelintą mėnesį sergant Anglijos 
užsienio reikalų ministeriui Ede
nui, šio pareigas neaprėžtam lai-

BALTUOS DEMONSTRACIJA
TASMANIJOJE
Hoba;rtas. •— Baltijos 

Tautų Komiteto Hobarte šįmet su
ruoštas Birželio Tragedijos minė
jimas buvo pirmoji ir didžiausia 
visoje Tasmanijoje demonstracija 
prieš raudonąjį terorą Baltijos 
kraštuose. Australų valdžios, or
ganizacijų ir įvairių bažnyčių ats
tovai, lydimi spaudos ir radijo ko
respondentų, atvyko prie paminklo 
žuvusiems kariams — Cenotapho, 
kur į susirinkusius Baltijos Tau
tų Komiteto vardu buvo tartas 
trumpas žodis, sudėtas didingas 
tautinėmis Baltijos kraštų spalvo
mis papuoštas vainikas ir po tylos 
minutės sugiedotas Anglijos him
nas. Vainiką sudedant lietuviams 
atstovavo A. Kantvilas.

Po to australai ir pabaltiečiai 
pripildė Hobarto Rotušės salę 
(Town Hall) iškilmingam posėd
žiui. Salės vidus dekoruotas Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos valsty
bių ženklais ir vėliavomis. Didžiu
lis paveikslas su parašu “Red Ter
ror in Baltic States” ir įvairios 
diagramos akivaizdžiai, Le žodžių, 
kiekvienam svečiui pasakė, ką Bal
tijos kraštai patyrė nuo komunis
tų ir koks baisus kriminalas yra 
genocidas. Gėlės, žalumynai, dau
gybė meniškų žvakidžių su degan
čiomis žvakėmis suteikė salei didin
gą rimtį. Jaunajai Anglijos karalie
nei pagerbti buvo įruoštas atski
ras salės kampas.

Garbės Prezidiumo vietas užėmė 
Hobarto miesto burmistras, Lord 
Mayor Harris, Jungtinių Tautų 
Organizacijos Tasmanijos Sk. pir
mininkas Mr. Piggot, Tasmanijos 
Good Neighbour Council preziden
tas ir Baltijos Tautų Komiteto na
riai — lietuvių, latvių ir estų ben
druomenių pirmininkai. Garbės 
Prezidiumui užėmus vietas, Laun- 
cestono lietuvis vargonininkas J. 
Krutulis, susirinkusiems giedant, 
vargonais sugrojo Anglijos himną. 
Iškilmingam posėdžiui pirmininka
vo Hobarto miesto burmistras. Sa
vo žodyje, posėdį atidarydamas, jis 
pareiškė Baltijos tautoms užuojau
tą ir pasisakė, apkeliavęs daugelį 
Europos valstybių, todėl žinąs sve
timtaučio jausmus, ypačiai nemo
kant vietinės kalbos. Jis užtikrino 
susirinkusiems pabaltiečiams, kad 
jo įstaigos durys bus visuomet at
viros ir pažadėjo pagalbą į jį besi
kreipiantiems. Garbės kalbėtojas, 
Jungtinių Tautų Organizacijos 
Tasmanijos Skyriaus pirmininkas, 
teisininkas Piggot temoje “žmoniš
kumo triumfas” klausytojus nus
tebino savo smulkmenišku Balti
jos tautų ir jų pergyvenimų rau

kui perėmė taip pat labai įtakin
gas konservatorių politikas lordas 
Salisbury. Vakarų politiniuose 
sluogsniuose atvirai komentuoja
ma, kad šių dviejų vyrų laikinis 
perėmimas D. Britanijos politikos 
vairų reiškia kai ką daugiau, kaip 
laikinumą. Kai kuriose politinėse 
sferose abejojama, ar Churchillis 
besugrįš prie tų "vairų. Taip pat 
Vakarų spaudoje jau atvirai rašo
ma, kad pasaulio politikos vado
vavimą Anglija jau yra paveržusi 
iš Jungtinių Amerikos Valstybių. 
Dabartiniai Anglijos politikos vai
ruotojai laikosi kietos noomonės, 
kad pasaulio gerbūvio interesai 
neišvengiamai reikalauja kuo an- 
kstyviausio Vakarų didžiųjų val
stybių vadovų susitikimo su nau
jaisiais Kremliaus valdovais. Ko
rėjoje tuo tarpu amerikiečiai vi- 

donosios okupacijos metais pažini
mu. Jo kalbą palydėjo estė smuiki
ninkė dviem klasikinėm melodijom. 
Po to estų pirmininkas atliko pra
nešimą apie Baltijos tautas prieš 
Antrąjį Pasaulinį Karą, lietuvių 
pirmininkas kalbėjo apie Baltijos 
tautas šiuo metu ir latvių pirmi
ninkas apibudino Sovietų dvasios 
siaubą. Kiekvienos tautos atsto
vo kalba susirinkusiųjų buvo pa
lydėta atitinkamu Tautos Himnu. 
J. Krutulis išpildė vargonais Ran
delio “Largo”, jo vadovaujamas 
dvigubas vyrų kvartetas sudaina
vo “Kur banguoja Nemunėlis”, 
“Op, op, Nemunėli” ii’ “Ramovė- 
nų maršą”. Pabaigai latvių kvar
tetas sudainavo dvi latviškas dai
nas. Iškilmingą posėdį uždaryda
mas, Hobarto miesto burmistras 
visų susirinkusiųjų australų var
du prisipažino, kad daugis nupa
sakotų klaikių scenų Baltijos kraš
tuose rusų okupacijos metais aus
tralams buvo šiurpi naujiena.

Šimtai įvairiausios rūšies leidi
nių apie raudonąjį terorą ir Bal
tijos Kraštų tragediją buvo išda
linta po minėjimo. Tos pat dienos 
vakarą ABC Tasmanijos radijo 
stotys 7 ZR ir 7 NT transliavo 
lietuvių, latvių ir estų muziką. 
Šis radijo pusvalandis, deja, buvo 
užplanuotas ir ABC Tasmanijos 
vadovybės patvirtintas visai kitoks. 
Tačiau porą dienų prieš patį mi
nėjimą atsakingas ABC Hobarte 
pareigūnas ALB vietos Apylinkės 
pirmininkui pranešė, kad dėl tam 
tikrų, vingių anglų-rusų politikoje 
jis negalįs praleisti nustatytos pro
gramos. ABC radijo žiniose ši de
monstracija mums palankiais žod
žiais buvo komentuojama kelis 
kartus prieš jai įįvyksiant ir po to. 
Vietos dienraštis “The Mercury” 
pirmuose savo puslapiuose stam
biomis raidėmis rašė apie masines 
žudynes Baltijos kraštuose, geno
cidą ir apie pabaltiečių kruvinas 
kovas prieš okupantą. Vieno strai
psnio antraštė šaukė: “Mass Mur
ders in the Baltic States by Soviet 
Russia”.

Birželio 13 d. vakarą, išvakarė
mis aprašomos demonstracijos, lie
tuviai, latviai ir estai toje pačio
je salėje turėjo atskirus minėjimus 
savo tautiečiams. Lietuviai savo 
minėjimą pradėjo giesme “Marija, 
Marija” ir užbaigė Tautos Himnu. 
Paskaitą skaitė vilnietis lietuvis 
A. Munčelis tema “Niekad nebaus
tas nusikaltimas”. Meninę dalį at
liko lietuviai, latviai ir estai ben
drai. — ak. — 

sais būdais stengiasi palaužti kie
tą Pietų Korėjos prezidento ir jo 
vyriausybės ryžtą tęsti toliau pra
dėtą dėl Korėjos laisvės kovą. Ta
sai dar kartą pareiškė, kad gins 
Korėjas laisvę nors ir apleistas 
vakariečių sąjungininkų, o Vaka
rams tai sukelia didelio rūpesčio, 
nes jie negali užbaigti derybų su 
komunistais, kad tuo galėtų nutrau
kti nenusisekusį ir niekais nuėjusį 
Korėjos karą. Vakaruose vis gar
siau kalbama, kad prieš Pietų Ko
rėjos prezidentą Syngman Rhee 
reikia imtis “kietų” priemonių.

ATSTATYTAS VEN
GRIJOS STALINAS

BUDAPEŠTAS. — United 
Press pranešė iš Vienos, kad per. 
šeštadienį buvo atleistas iš parei
gų Vengrijos ministeris pirminin
kas Matyas Rakusi. Komunistinis 
Vengrijos parlamentas nauju mi- 
nisteriu pirmininku išrinko Imre 
Nagy. Naujasis ministeris pirmi
ninkas pranešė parlamentui, kad 
buvusi Rakosi vyriausybės pramo
nės politika ir jos laikysena priva
čių asmenų bei religijų atžvilgiu, 
o taip pat ir policijos metodai, bu
vo neteisingi. Nagy pažadėjo re
voliucinio masto pakeitimus kraš
to vidaus politikoje. Dar prieš sa
vaitę Rakosi buvo atleistas ir iš 
komunistų partijos generalinio se
kretoriaus pareigų. Taip pat pa
keistas nauju ministerių ir ligšio
linis Vengrijos užsienio reikalų 
ministeris. Žymūs pakeitimai at
likti ir Vengrijos Politbiure. At
leistasis ir nemalonėn patekęs lig
šiolinis Vengrijos ministeris pir
mininkas ir raudonasis krašto dik
tatorius buvo seniausia vadovau
janti Vengrijos komunistų asme
nybė. Jis buvo asmeninis Lenino 
ir Stalino draugas-patikėtinis. Sta
linui esant gyvam, jis turėjo su 
juo tiesioginį telefono ryšį ir galė
jo kalbėtis su Kremliaus valdovu 
be jokia.-tarpininko.

NERAMUMAI SATELI- 
TUOSE VYKSTA

TOLIAU
BERLYNAS. — Kai visuotinis 

Rytų Vokietijos gyventojų maištas 
prieš raudonuosius okupantus yra 
aprimęs po to, kai bolševikai su
šaudė kelis šimtus vokiečių maiš
tininkų, o taip pat ir kelias dešim
tis savų kareivių, dideli neramu
mai paskutinių dviejų savaičių 
būvyje vyko ir tebevyksta Čekos
lovakijoje, Lenkijoje bei kituose 
bolševikų satelitiniuose kraštuose. 
Vakarų pasaulis šių pavergtųjų 
gyventojų sukilimų atžvilgiu lai
kosi pasyviai. Oficialios amerikie
čių įstaigos pareiškė, kad jos ne
sikiša į laisvės kovotojų judėjimą, 
nenorėdamos suteikti Sovietų Ru
sijai propagandinio įrankio į ran
kas ir vengdamos sukelti tretįjį 
pasaulinį karą.

ELTOS KRONIKA
S VT Informacijos Tarnybos 

pastangomis į prancūzų kalbą iš
versti “Mažieji Katynai”. Vertimas 
peržiūrimas ir, stilistiškai apdoro- 
rojus, bus artimiausiu laiku atiduo
tas spaudai.
• D. Britanijos ministeris pir

mininkas ir einąs užsienių reik, mi
nisterio pareigas Sir Winston Chu
rchill per D. Britanijos užsienio 
reikalų ministeriją atsiuntė Lietu
vos ministeriui Londone B.K. Bal
učiui padėką už jo, Lietuvos Dip
lomatų Kolegijos užsienyje, jos Še
fo, ir VLIKo vardu pareikštus svei
kinimus su linkėjimais D. Britani
jos karalienei Elžbietai II jos vai
nikavimo proga.

JAV PREZIDENTO 

PAVERGTAI
Ir šiemet tragiškieji birželio 

įvykiai (13 metų nuo Pabaltijo 
okupavimo ir 12 m. nuo deporta
cijų pradžios) buvo itin įspūdingai 
paminėti. Po visą pasaulį išsklaidy
ti pabaltiečiai dar kartą apeliavo į 
laisvojo pasaulio sąžinę, kad būtų 
visa daroma, jog okupuotos jų tė
vynės būtų juo greičiau išlaisvintos 
jose sustabdyta tautžudybė ir at
statyta nepriklausomybė. Visame 
pasaulyje, kur tik yra lietuvių, la
tvių ir estų, ta proga buvo suruo
štos už bolševikinio teroro aukas 
pamaldos, sušaukti susirinkimai, 
priimtos rezolucijos. Šiemet steng- 
tasai plačiau išeiti į sveti
muosius, juos supažindinant 
su Pabaltijo kraštus išti
kusia tragedija, o tuo pačiu 
įspėjant visus laisvuosius, kad ir 
jų laukia panašus likimas, jei ne
bus sugniuždytas bolševizmas. Su 
baltais savo liūdesį drauge reiškė 
taip pat daug žymių valstybės vyt 
rų, politikų, spaudos žmonių it 
plačiosios visuomenės. Anot „Neue 
Zeitung”, amerikiečių aukštojo 
komisaro įstaigos Vokietijoje 
organo vokiečių k., su pa- 
baltiečiais “drauge liūdėjo ir 
laisvosios Vakarų tautos”. Ypač 
gyvai buvo komentuojamas naujas
pręzid., Eisenhowerio pareiškimas, 
atsiųstas Baltų Laisvės Komite
tui, suruošusiam birželio įvykių šakota birželio tragiškųjų įvykių 
minėjimą New Yorke. Eisenhowe-j reikšmė: bolševikinė okupacija, 
ris pareiškė: pirmosios ir tolimesnės deporta-

„Prašau priimti mano šil- cijos, areštai, krašte saaučiantis 
čiausius ir simpatiškiausi- ' teroras.

LIETUVA ROMOS PARODOJE
Gegužės 30 d. Romoje buvo 

atidaryta antikomunistinė paroda. 
Ją suruošė Tarptautinis Krikšči- 
oniškajaii Kultūrai Ganti Komi
tetas, kurios pirmininkas yra 
Belgijos premjeras Van Zeelan- 
das. Parodoje dokumentais ir 
fotografijomis pavaizduoti ko
munistų ardomieji darbai visame 
pasaulyje, o ypač Sovietų paver
gtuosiuose kraštuose. Antrąją pa
rodos dalį vaizduoja laisvasis pa
saulis su meno, kultūros pamink
lais ir mokslo pasiektaisiais lai
mėjimais. Didžiuliai įrašai įspė
ja lankytoją, kad toks pat Ūki-' 
mas laukia visų, kaip pavergtų
jų tautų, jei lasvasis pasaulis 
nebus vieningas.

Vienoje salėje iškabintos visų 
Sovietų pavergtųjų tautų vėlia
vos, tarp jų ir Lietuvos. Vi
duje — milžiniškas baltas kry
žius su parašu: “Bolševizmo au
koms pagerbti”.

Parodoje vaizdžiai parodyti 
Sovietų imperialistiniai nusikal

timai, kurie pavaizduoti sta
tistiniais duomenimis, žemė
lapiais ir kt. Ypač gyvą susi
domėjimą kelia Lietuvos skyrius, 
ar tik ne geriausiai dokumen
tuotas ir meniškiausiai sutvar
kytas. Vos įėjus, tuoj patrau
kia dėmesį didžiulis plakatas, ku
riame vaizduojama, kaip Italijos 
užs. reik, viceministeris pareiškė, 
jog demokratinė Italija nepripažį
sta Lietuvos aneksijos. Pavįli- 
jono centre yra išstatyta lietu
vaitė su tautiniais drabužiais, nu
piešta dail. Ir. Pacevičiūtės. Vir
šum jos kabo Lietuvos Vytis, apa
čioje didelėmis raidėmis užrašas 
“Lituania”, o aukštai salės išlen
kime — keleto metrų ilgio citata 
iš 1918. 12. 25. “Izyestijų”, kur 
pareiškiama, jog Pabaltijo val
stybės sudaro, kliūtį Sovietų re- 
volucijai Vakarų kraštuose, Ito-

PALANKUMAS

BALTIJAI
us linkėjimus Jūsų susitel
kimo proga, minint tuos 
tragiškus 1940 ir 1941 
metų birželio įvykius, kai 
Sovietų Sąjunga, sulaužy
dama iškilmingas sutartis, 
pasisavino Pabaltijo Re
spublikų, Estijos Latvijos 
ir Lietuvos, kontrolę ir 
paskum, šiuos kraštus ne
legaliai įjungusi į Sovie
tų Sąjungą, ėmė deportuo
ti ir likviduoti didelį jų 
gyventojų skaičių. šitas 
agresijos nusikaltimas ir 
teroras paliko gilų įspūdį 
Amerikos žmonėms. Tatai 
atsispindi mūsų tvirtoj 
politikoje, tęsiant nepri
klausomų Pabaltijo valsty
bių diplomatinių atstovų 
pripažinimą, ir musų nuo
širdžioj viltyje, jog šie 
kraštai ir vėl gyvens lais
vi”.

VLIKO pirm. M. Krupavičius 
pasakė lietuviams kalbą per Va
tikano radiją, VT pirm. K. Žal- 
kauskas — į. kraštą per Ameri
kos Balsą iš Europos. Speciali
as radijo programas davė Ame
rikos Balsas iš New Yorko ir 
Europos, taip pat Romos, Vati
kano ir kiti radijai. Per Ame
rikos Balsą buvo plačiai nupa- 

dėl šis kliuvinys turi būti paša
lintas. Kitos dvi sienos yra skir
tos Lietuvos okupacijai pavaizdu
oti dokumentais. Dokumentacija 
pradedama Ribbentropo ir Molo
tovo slaptu susitarimu. Matyti 
Sovietų į Kauną įžygiuojanti ka
riuomenė, Sovietų sulaužytosios 
sutartys, fotografijomis dokumen
tuota visa rinkiminė komedija, 
sužymėti Sniečkaus priešrinkimi
niai įsakymai, Gedvilos ir Palec
kio patvarkymai, areštai, pirmo
sios deportacijos, visokios statis
tikos. Raudonojo teroro doku
mentacija parodo NKVff) kame
ras Kaune, kankinimų įrankius, 
masinius žudymus etc. Taip pat 
atžymėta kolektyvizacija, bažny
čios persekiojimai, partizanų 
veikla. Sukolektyvinimo doku
mentacija pradedama Molotovo 
pareiškimu, kad kolchozai hebus 
įvesti Pabaltijo valstybėse. To
liau pridėtas Lietuvos komunistų 
laikraštis su žemės ūkio mini
sterio užtikrinimu, jog ūkininkai 
nebus verčiami dėtis į kolchozus. 
Išsamiai pavaizduojama, kaip bu
vo pravesti sukolektyvinimai. Di
džiulė fotografija parodo gyve
nimą viename Lietuvos kolchoze, 
kur jo gyventojai gauna maisto 
iš kibiro. Taip pat tinkamai pa
vaizduotas “laimingas vaikų gy
venimas”, kurį sukūrė Sovietai 
Lietuvoje, ir partizanę • veikla. 
Didelė žuvusio partizano karsto 
prie ginklo draugų nuotrauka at
žymėta užrašu: “Jis žuvo dėl 
savo Tėvynės ir Jūsų laisvės”. 
Taip pat efektyviai atžymėti re
liginiai persekiojimai Lietuvoje.

Lietuvos skyrius šiltai komen
tuojamas italų spaudos. Jo suor
ganizavimu ir paruošimu rūpino
si V. Mincevičius. Parodą jau ap
lankė apie pusė milijono žmonių. 
Vėliau ji bus vežiojama po visą 
Europą. — ELTA

NenaKiA

Senas Amerikos lietuvis A. Jen- 
kiną savo aprašyme “Iš Tolimųjų 
Havajų” nusiskundžia “Keleivio” 
puslapiuose, kad jau trečią savaitę 
jis negauna iš Amerikos užsisa
kytųjų lietuviškų laikraščių. Pa
galiau, jis gavo SLA sekretoriaus 
dr. Viųiko atvirlaiškį, kuriuo ta
sai pranešė, kad užsakytoji “Tė
vynė” bus jam siunčiama “taip 
greitai, kaip tik spaustuvė spės 
įstatyti nurodytą adresą į skaity
tojų lakštus”.

Bejėgis ir amerikiečių gyveni
mo tempas prieš žemaitišką ramu
mą.

Neperseniausiai devyni ameri
kiečių laikraščių redaktoriai, nuva
žiavę į Maskvą, perpuolė iš džiau
gsmo ant veido, matydami iš visų 
kampų besišypsančias į juos so
vietinės taikos dvasios. Pensylva- 
nietis redaktorius Dzonis Biddle, 
grįždamas iš Malenkovo viešna
gės, stabtelėjo Berlyne, kur taip 
nušnekėjo, ką matęs Maskvoje: 
“Taika tenai taip stipriai visur 
pabrėžiama, kad jūs ją matote be
veik kabančią ore”. •<"

Jeigu nekalto kudykio meile lie
psnojąs taikai Džonis Biddle galėtų 
dar kartą galutinai įtikinti Vašing
tono išminčius, kad jo matytos Kre
mliuje vizijos yra teisingos, tai po 
kelių metų Džonis Biddle galėtų 
jau pats pasikabinti ore, o tąkart, 
mongolui apačioj besišypsant, jis 
jau galės pamatyti tikrą amži
nąją taiką.

Prieš keletą savaičių dailinin
kas Adomas Galdikas, Amerikoje 
susilaukęs 60 metų amžiaus su
kakties, buvo paklaustas vieno lai
kraštininko, kaip lietuviškoji vi
suomenė vertina lietuviškąjį me
ną. Kuklus sukaktuvininkas atsa
kė savo kolegos, kito lietuvio dai
lininko, žodžiais: “čia, Amerikoje, 
lietuvių visuomenė paragino ma
ne surengti savo meno kūrinių pa
rodą. Surengiau. Daugelis į parodą 
atsilankė, sveikino, dėkojo, džiau
gėsi. Tik vieną daiktą užmiršo 
— nupirkti bent vieną mano kūri
nį”.

Bene bus tai geriausia nusitrem- 
tinusiam lietuviui atestacija. Ar 
tik nesibaigia ir visi kiti lietuviš
kieji judėjimai raginimais, atsilan
kymais, sveikinimais, dėkojimais 
ir džiaugsmais?...

šeštosios skilties komentatorius 
šiuo metu skaito dienraščio “Drau
go” tūkstantine dolerių premijuo
tą romaną “Ora pro Nobis”, kurį 
parašė tūlas rašėjas Jurgis Gliau
dą. Pamaldaus pavadinimo roma
ne savo kuklumu prasimuša toksai 
deimantas:

“Norėdama patikrinti tą apsis- 
vaiginimo jausmą, ji žiūrėjo į Vai- 
tkūno akis, švelniai lyg gilindamo- 
si į Jo kūną, ji glostė jo atvirą 
plaukuotą krūtinę, siekdama ran
ka pro jo atlapų marškinių apikak- 
lę. Ji glostė šiurkščius jo krūtinės 
plaukus. Ir sugriebusi nykščiu ir 
rodomuoju stangrų plaukelį, vis 
neatsitraukdama žvilgsnio nuo jo 
blankių akių, staiga išrovė tą plau
ką. Jis krūptelėjo nuo staigaus, 
duriančio skausmo, o jo akyse su
blizgėjo godi aistra”.

1
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MARGAS TREMTIES KELIAS DIPLOMATAS PERVERSMO DIENOMIS
Apie 70 tūkstančių lietuvių, bė

gusių nuo karo ir raudonosios 
okupacijos siaubo, tepasiekė Va
karus, dažniausiai Vokietiją. Kiek 
jų žuvo pakelėj arba paskutiniai
siais karo audros mėnesiais sveti
muose kraštuose, nėra įmanoma 
pasakyti. Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės Krašto Valdybą 
per įvairias bažnytines bei globos 

•j organizacijas kartais pasiekia at
skiri pranešimai apie lietuvių ka
pus, išmėtytus po visą Vakarų 
Europą. Iš tų kapų vargingai 
sukaltų kryželių arba lentelių 
užrašų rūpestingi svetimi žmonės, 
išskaitę ir supratę lietuviškus 
vardus ir pavardes, pasistengia 
pranešti apte tai lietuvių tremti
nių vadovams.

Kaęo ginklams nustojus žvangė
ti, jau pirmosiomis Vokietijos ka
pituliacijos dienomis visi keliai 
užtvino grįžtačiųjų į savo tėvynes 
prievarta vokiečių išvežtųjų. Su 
dainomis ir gražios ateities viltimis 
jie traukė įvairiausiomis susisie
kimo priemonėmis: traukiniais, au- 
tovežimiais, arkliais, dviračiais ir 
pėsti. Olandų, belgų, prancūzų ir 
kitų europiečių minios traukė visais 
keliais į savo gimtuosius kraštus. 
Tie visi keliai, deja, vedė tik į va
karus, į laisvuosius kraštus. 1

Lietuviams karo pabaiga neatne
šė nei laisvės, nei išsivadavimo. 
Jiems teko ir toliau pasilikti karo 
nualintoje, badaujančioje Vokieti
joje. Barakuose, palapinėse, dar
žinėse jieškojo tremtiniai prieglau
dos, dešimtimis glausdamies an
kštose patalpose. Be uždarbio, be 
geresnies ateities vilčių, nematy
dami tuo tarpu jokios išeities iš 
jau taip ilgai vargto vargo. Didžio
sios tarptautinės organizacijos kad 
ir atskubėjo į pagalbą, bet chao
tiškomis pirmųjų pokario metų są
lygomis nebuvo įmanoma aprūpin
ti tūkstančius tremtinių pakanka
mu maistu, tinkamomis patalpo
mis, kuru ir medicinos priežiūra.

Tie vargo ir nepriteklių metai 
nepaliko tremtiniuose be pėdsakų. 
Chroniškos ligos, o ypačiai nelai
mių metus lydinčioj! džiova, palie
tė ne vieną jų. Jie liko invalidais, 
nebepajėgiais užsidirbti sau duo
nos kąsnį.

Atsirado, pagaliau, kraštų, ku
rie atkreipė į vargstančias tremti
nių mases savo dėmesį. Ne altruis
tinės minties tasai dėmesys buvo 
sukeltas, bet praktiškojo naudos 
apskaičiavimo, kad šiose tremtinių 
masėse glūdi labai naudinga ir pi
gi jėga. Pirmiausia pasirinkta svei
kų ir jaunų tremtinių. Anglija ir 
Belgija išsigabeno apie 10000 lie
tuvių tremtinių. Antrąją išeivijos ; 
bangą pradėjo Kanada, Australi- ' 
ja, Jungtinės Amerikos Valstybės j

ir Pietų Amerikos kraštai. Tačiau 
ir šie kraštai pasirinko tremtinių 
pagal atrankos principus. Ir tie 
kraštai apsisaugojo, kad į išeivių 
tarpą nepatektų ligonys, seneliai be 
artimųjų, našlės su glėbiu vaikų, 
paliegėliai ir panašūs likimo nus
kriaustieji. Dėl vieno džiova ser
gančio vaiko tėvai turėdavo likti 
Vokietijoje ir toliau vargti, o ne
kartą atsitikdavo ir taip, kad da
lis šeimos išemigruodavo, o kita 
dalis likdavo sunkiam likimui.

Po visų masinių emigracijų, po 
visų atrankų Vokietijoje liko 8000 
lietuvių tremtinių ir Austrijoje- ke
li šimtai. Tuose kraštuose pasiliko 
seneliai, ligonys, našlės su mažais 
vaikais ir tie sveikieji, kurie dėl 
negalinčių išemigruoti kitų šeimos 
narių, pasiliko kartu vargti. Ir jie 
liko daugiausiai tokiose .Vokietijos 
dalyse, kurios yra perpildytos sa
vųjų pabėgėlių ir nepajėgia darbo 
bei įsikūrimo galimybių net savie
ms. Keli šimtai lietuvių vyrų su
sibūrė darbo bei sargybų kuopose, 
vienur kitur paskiri lietuviai trem
tiniai gavo darbo ir gyvena paken- 
šiamose sąlygose. Tačiau tai tik 
laimingieji ir jų yra nedaug.

Pagal Vokietijos PLB Krašto 
Valdybos pateikiamas paskiausias 

/ žinias, Vokietijoje šiuo metu gy
vena lietuvių tremtinių:

Schleswig-Holsteine —795 vai
kai ligi 18 metų, 750 vyrų ir 938 
moterys; iš viso—2483 lietuviai 
tremtiniai; Žemutinėje Saksonijo
je — 550vaikų, 500 vyrų ir 559 mo
terys; iš viso — 16009; Nordhein 
-Westfalijoje — 158 vaikai, 184 
vyrai ir 162 moterys; iš viso 504. 
Amerikiečių zonoje gyvena 728 vai
kai, 1572 vyrai ir 783 moterys: iš 
viso — 3083; Prancūzų zonoje — 
50 vaikų, 112 vyrų ir 95 moterys: 
iš viso — 257. Iš viso visose zono
se Vakarų Vokietijoje gyvena 2281 
vaikas, 3116 vyrų ir 2537 moterys, 
tad 7936 lietuviai tremtiniai.

Stovyklose gyvena 3914 lietuvių 
tremtinių, privačiose patalpose— 
3322 ir Darbo bei Sargybų kuopose 
— 700 lietuvių tremtinių. Senelių 
prieglaudose gyvena 147 lietuviai; 
stovyklose ir privačiai gyvenančių 
senelių yra apytikriai 400. TB li
goninėse, sanatorijose bei kitose 
ligoninėse gydosi 142 lietuviai; už
dara džiova sergančiųjų — 700; 
chroniškomis ligomis ligoninėse be
sigydančių — 70, chroniškomis li
gomis sergančiųjų, tačiau ligoni
nėse nesigydančiųjų —maždaug 
700, šiaip invalidų ar karo invali
dų — apielOO. įskaitant dar vai
kus,iš viso nedarbingųjų lietuvių 
yra 4540 asmenų.-! tą skaičių ne
priskirtos našlės su mažais vaikais, 
kurios, nors ir darbingos, bet ne
gali dirbti.

Slegiančios stovyklinio gyveni
mo sąlygos šiuos lietuvius Vokie
tijoje vargina jau kone- ištisą de
šimtmetį. -Stovyklinės patalpos 
nevienodos. Vienur — buvusiųjų 
kareivinių pastatai, kitur — pri
mityvūs barakai: šalti, tamsūs, 
drėgni, be tinkamų sanitarinių 
įrengimų. Vienoda tėra tik sle
giančioj! skurdui pasmerktųjų ma
sių nuotaika. Privačiai gyvenan
čiųjų buitis taip pat nevienoda. 
Schlesswig-Holsteino ir Žem. Sak
sonijos pabėgėliais užtvinusiuose 
kraštuose tasai “privatus” gyveni
mas yra tik kančios ir vargo gyve
nimas. Daugely kaimų lietuviai gy
vena ūkininkų tvartuose ar šiaip ko
kiuose pastatuose, mokėdami dargi 
nemažą nuomą. O čia dar — ne
mėgiami tiek šeimininkų, tiek ap- 
linkių gyventojų.

Keturiolikoje didesnių lietuvių 
gyvenamųjų vietjovių š£uo metu 
veikia lietuviškos vargo mokyklos, 
kur vaikučiai gauna ir pusryčius. 
Tuo būdu jiems pagelbstima ir 
sveikatos požiūriu. Kadangi tėvai 
tokių mokyklų išlaikymui negali 
skirti kad ir kukliausių lėšų, jos 
tegali būti išlaikomos tik laisvaja
me pasaulyje gyvenančių tautie
čių ir šiaip gerų žmonių aukomis. 
Ligi šiol tokių mokyklų tinklo ne
galima išplėsti dėl per mažų, au
komis tesurenkamų, sumų.

Vienintelė lietuvių aukštesniojo 
mokslo įstaiga Vakarų Vokietijoje 
yra Vasario 16 Gimnazija su prie 
jos prijungta pradžios mokykla. 
Ji taip pat tik aukomis išlaikoma, 
čia ne tik mokosi, bet ir gyvena 
ir yra maitinamas, aprengiamas 
ir globojamas 191 lietuvių vaikas, 
kurių tarpe yra 52 našlaičiai ar 
pusiau našlaičiai, šių mokyklų 
bendrabutyje vaikai apgyvendina
mi iš visų Vokietijos kraštų. Jei 
nebūtų šios aukštesniojo mokslo 
ištaigos, lietuvių tremtinių vaikai 
iš viso negalėtų pasiekti aukštes
niojo išsilavinimo, nes į vokiečių 
mokyklas vaikai tepriimami su at
ranka, kurios reikalvimų skurdžių 
tėvų vaikai negali patenkinti.

PLB Vokietijos Krašto Valdy
ba, siekdama užtikrinti nors tos 
vienos aukštesnio mokslo įstaigos 
gyvavimą, kuris jokiu atveju to
liau nebūtų buvęs įmanomas anks
čiau turėtose patalpose Diepholzo 
kareivinėse, šių metų kovo mėnesį 
užpirko tinkamesnėje vietovėje 
Vasario 16 Gimnazijai namus. 
Juos apmokėti ir tinkamai įrengti 
Krašto Valdyba tegali tik su lais
vojo pasaulio lietuvių ir kitų gerų 
žmonių parama, ši parama da
bar kaip tik ir yra ypačiai reika
linga. Vasario 16 Gimnazijos 
ateitis, joje susibūrusių 200 lietu
viukų ir šio kuklaus kultūrinio ži-

Neseniai lietuviškoje spaudoje 
buvo paminėta žymiojo Lietuvos 
diplomato ir veiklaus dabartinio 
Lietuvos laisvinimo tarptautinėje 
arenoje kovotojo Vaclovo Sidzi
kausko 60 metų amžiaus sukaktis. 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
leidžiamas politikos žurnalas LIE
TUVA, pagerbdamas sukaktuvi
ninką, pateikė įdomių jo gyvenimo 
bruožų, o kartu ir įdomių faktų 
apie nesenąją Lietuvos užsienio 
bei vidaus politikos praeitį. Ilga
me Vaclovo 'Sidzikausko politinės 
veiklos aprašyme žurnalas palie
čia ir jo vaidmenį 1926 m. gruod
žio 17 d. perversme. Kartu patei
kiama ir įdomi šio perversmo is
torijos iliustracija, žurnalas rašo:

— Lietuvai ruošiantis prekybos 
deryboms su Vokietija, 1926 m. 
gruodžio mėnesį į Kauną buvo at
vykęs Lietuvos įgaliotas ministe- 
ris Berlyne (V. Sidzikauskas). 
Gruodžio 15 d. jis vakarieniavo su 
buv. Lietuvos premjeru, kuris Sid
zikauskui papasakojo, kad kariuo
menė yra pasirengusi perversmui, 
kuris gali įvykti kiekvieną dieną. 
Jis taip pat sutiko, kad Sidzikaus
kas apie tai painformuotų Šleže
vičių. Kitą dieną būdamas Užsie
nio Reikalų ministerijoje, Sidzi
kauskas savo vakarykštį pasikal
bėjimą papasakojo Šleževičiui, ku
ris į tai pastebėjo, kad opozicija 
tyčia tokius gąsdinimus leidžia. 
Jei tik Kaunas pajudėtų, momen
taliai toks bandymas būtų užgniau
žtas. Kaunas būtų apsuptas ir izo
liuotas, — pridūrė jis.

— A tebie i knygi v ruki, — nuo 
savęs pridėjęs Sidzikauskas. Tą 

dinio ateitis priklauso nuo laisva
jame pasaulyje gyvenančių, nor
maliomis sąlygomis dirbančių ir 
pakenčiamai, o dažnai ir labai ge
rai, besiverčiančių lietuvių trem
tinių, o taip pat ir kitų geradarių 
aukų.

PLB Vokietijos Krašto Valdybos 
adresės yra toks: Litauische Zen- 
tralkomitee, (20a) Hannover-Klee- 
feld, Hegelstr. 6, Germany.

Australijos lietuviai, ne viena 
proga įrodę aukštą lietoviškojo 
reikalo supratimą bei atjautimą, 
kviečiami ypatingai įsijausti į 
vargstančių Vokietijoje lietuvių 
tremtinių buitį ir paremti ne tik 
juos pačius, bet ir jų mokslo ir 
kultūros židinį — Vasario 16 Gim
nazijos Rūmus. Juk tie Rūmai — 
tai gražiausias ir brangiausias pa
saulio lietuvių tremties paminklas 
ir patikimiausias mūsų lietuvišku
mo laidas, o kartu ir geriausias 
mūsų tremties gyvenimo pasirin
kimo pateisinimas, vergo pančiuo
se palikus gimtąjį kraštą.

J. Kanteikis.

pat dieną buvęs pas Šleževičių pie
tų. Ministerio pirmininko nuotai
ka buvo gera, jis papasakojo, kad 
iš vyriausybės pasitraukia V. Če
pinskis ir V. Požėla, kad švietimo 
ministeriu bus Kvieska, vidaus rei
kalų — Bugailiškis, teisingumo 
— Girtautas. Gruodžio 17 d. rytą 
Norkaitis, pas kurį Sidzikauskas 
buvo apsistojęs, išėjęs į tarnybą, 
bet tuoj grįžęs papasakojo, kad 
įvykęs perversmas. Nuvykęs į Už
sienio Reikalų Ministeriją pas Ba
lutį, kuris kaip tik buvo kviečia
mas į štabą, bet, laikydamasis 
duotos priesaikos, pas sukilėlius 
vykti geruoju nesutikęs, tik atvy
kusio pulk. Kauno lydimas nuvy
ko. Grįžęs pranešė, kad štabe lai
komi suimti vyriausybės nariai, 
kad justi jų nesiorientavimas. Po
piet Skipičio bute įvykusiame San- 
tariečių Partijos CK posėdyje nu
sistatyta pasiųsti į štabą Skipi
tį ir Sidzikauską. Jiedu štabe ra
do Smetoną, Voldemarą, Krupavi
čių, Bistrą, dr. Ambrozaitį, šilin
gą ir k. šilingas papasakojo, kad 
redaguojąs atsišaukimą apie vy
riausybės pašalinimą ir naujos su
darymą. Jam Sidzikauskas paste
bėjo, kad, jei jau įvykiai taip toli 
nuėję, gal galima duoti įvykiams 
konstitucijos rėmus, kaip tai pa
darė Pilsudskis, šiai minčiai tuoj 
pritarė Smetona ir kiti susirinku
sieji. Išvadoje Sidzikauskas su Ski
pičiu buvo pasiųsti pas prezidentą 
Grinių. Išdėsčius prezidentui susi
dariusią padėtį, nurodžius, kad at
statyti status quo ante nėra jėgos, 
jis sutiko padėtį legalizuoti, jei 
tam pritars partija ir jei Šleževi
čiaus kabinetas galės laisvai nu
tarti savo atsistatydinimą. Iš pre
zidentūros Sidzikauskas nuvyko 
pas liaudininkų lyderį dr.
Lašą, kuris susirišo su dr. 
Staugaičiu. Jiedu Sidzikauskui
taip pat pritarė, kad reikia padėtis 
legalizuoti. Su prezidento Griniaus 
sąlygomis ir dr. Lašo bei Staugai
čio pareikštais nusistatymais Sid
zikauskas vėl prisistatė į štabą. 
Smetona su prezidento sąlygomis 
sutiko. Plechavičius pasiūlė kabi
netui posėdžiauti ten pat štabe. 
Visą susidariusią padėtį referuoti 
Šleževičiui pasiųstas Sidzikaus
kas. Šleževičius sutiko ten pat šta
be sukviesti kabineto drauge su 
seimo prezidiumu posėdį, kuris 
tuoj pat ir įvyko. Posėdžiui susi
dariusią padėtį taip pat nušvietė 
Sidzikauskas. Buvo įvairių nuo
monių dėl tolimesnės laikysenos. 
Principiškai aiškiai laikėsi prof. 
Kairys. Buvo ir palūžusių. Posėd
žiui ilgiau trunkant, Plechavičius 
išsikvietė Sidzikauską ir pareiškė, 
kad jis posėdžio dalyviams pasa
kytų, kad Plechavičius laukiąs 
greito apsisprendimo, arba išveš

visus į Alytų. Kokio poveikio tasai 
grąsinimas posėdžio dalyviams pa
darė, sunku spręsti. Netrukus ka
binetas nutarė atsistatydinti, ir J. 
visi nariai pasirašė. Sidzikauskas . ; 
tą nutarimą pristatė prezidentui 
Griniui. Kartu jam pranešė, kad 
nauju premjeru numatytas A. Mer
kys. Tačiau prezidentas Grinius 
skirti premjeru Merkį griežtai at- V 
sisakė. “Aš turėčiau grabe apsi
versti jį skirdamas”, — pastebėjo 
jis Sidzikauskui, kartu pasiūlyda
mas premjeru Smetoną. Sidzikau
skas vėl vyksta į štabą ir refe
ruoja Smetonai prezidento pasiū
lymą. I tai Smetona paaiškino: 
“Tauta ir kariuomenė nori mane 
matyti prezidentu, todėl kitų pa- 
reigų negaliu prisiimti”. įdl

Tada iškilo Voldemaro kandida- W 
turą į ministerius pirmininkus. 
Tačiau Sidzikauskas po Smetonos 
tokio pareiškimo iš tolimesnės vy- ‘ 
riausybės sudarymo ir perversmo . .į 
legalizavimo procedūros išsijungė. . 
Šleževičiaus kabineto nariai gruo- j 
džio 17 d. nakčiai dar buvo palikti || 
štabe. Bet kai ir gruodžio 18 d. t 
Plechavičius jų nepanoro paleisti, 
Sidzikauskas drauge su Plechavi- ’-Įj 
čium nuvyko pas Smetoną, kuriam 
Sidzikauskas priminė vakarykštį £ 
garbės žodį, kad, Šleževičiaus ka- 
binetui geruoju atsistatydinus, ka- į 
liineto nariai bus laisvi ir kad žmo- "■ 
gus teturi vieną garbės žodį. Sme- 
tona skyrium pasikalbėjo ‘ su Ple- , ; 
chavičium, ir po to Plechavičius pa- < 
reiškė, kad suimtieji bus tuoj pa
leisti. Drauge su Plechavičium grį- -į 
žęs į štabą, Sidzikauskas ten pat j 
sutiko išleistuosius ir Šleževičių ;į' 
su Kairiu palydėjo namo. Tą pat 
dieną aplankė iš provincijos grį
žusį P. Leoną, kuriam papasako
jo įvykių eigą ir savo dalyvavimą. 
Leonas pastebėjo: “Valdžia, ku
rios ginti nepakilo nė vienas dur? . 
tuvas, negali išsilaikyti”. —

A. Smetonai ir prof. Voldema- ; 
rui stojus naujos Lietuvos santvar
kos priekin, Vaclovas Sidzikaus
kas vėl sugrįžo prie savo pareigų 
į Berlyną, kur jis jau nuo 1922 m. 
buvo Lietuvos pasiuhtiniu.

' " ' I

Naujas Lietuvos Konsula
tas Kolumbijoje

S Iš Kolumbijos pranešama: 
Lietuvių Katalikų Komiteto ir Ko
lumbijos Lietuvių Bendruomenės 
narių kun. Myk. Tamošiūno, kun. 
Nikodemo Salduko ir dr. Stasio Si
ručio pastangomis ir intervencija , < 
pagaliau birželio 10 d. Kolumbijos 
vyriausybė sutiko oficialiai pripa- 
žinti ir tvirtinti Lietuvos Konsu- 
latą Kolumbijoje. Lietuvių koloni- 
jos Kolumbijoje džiaugiasi šiuo po- 
litiniu laimėjimu Lietuvos naudai. C

PAVERGTA LIETUVA

MIRTIES IR SIBIRO ŠEŠĖLIUOS
(PAGAL PLB VOK. INFORMACIJAS)

Beveik visi iš Lietuvos grįžusie
ji vokiečiai tvirtina, kad partizanų 
Lietuvoje vis dar yra daug, kad 
jie esą gerai ginkluoti, turį ir ru
siškų ginklų. Tai esą daugiausia 
jauni vyrai, pasitraukę pas parti
zanus, steigiant kolchozus arba 
pabėgusieji nuo trėmimų, nes, 
kaip jie patys sako: “Ten mirtis, 
ar čia mirtis. Tenai mirsime badu, 
o čia būsime sušaudyti, — tad 
geriau mirsime tėvynėje, kovoda
mi’. Jie esą gražiai ir tvarkingai 
apsirengę — daugiausia uniformu
oti.

Kartą du uniformuoti partizanai 
ėjo pro vieną malūną, kuriame 
buvo pasislėpę rusai ir stebėjo 
partizanus. Jiems priėjus, iš 
malūno iššovė. Vienas par
tizanas buvo sužeistas ir krito. 
Jo draugas šoko į griovį ir pradė
jo atsišaudyti. Bet rusai iš malū
no nebeatsakė. Tada partizanas 
grįžo atgal, norėdamas padėti su
žeistajam, bet šis jau buvo miręs. 
Jis paėmė mirusiojo popierius 
ir, kiek palaukęs, nuėjo prie ma
lūno. Priėjęs prie lango, įmetė 
granatą ir pats pabėgo. Malūne 
buvo pasislėpę 7 rusai. Vienas jų 
įmestos granatos buvo sunkiai 
sužeistas. Likusieji rusai paėmė 
vieno ūkininko vežimą, padėjo į 
jį žuvusiojo partizano lavoną ir 
nuvežė į Prienus, kur turgaus 
aikštėje paguldė. Tai buvo antra

dienis, o trečiadieniais ir šeštadie
niais Prienuose yra turgus. La
vonas gulėjo aikštėje iki trečiadie
nio vakaro. Visą savaitę rusai 
kratė ir sekė* šitą kaimą, grąsino, 
kad visą kaimą sudeginsią, bet 
nieko nerado.

Partizanų lavonai Prienų tur
gavietėje buvę padėti kelis kartus, 
čia juos visi turėjo pamatyti, nes 
buvo padedami prie įėjimo į tur
gaus aikštę, kur žmonės turėjo 
praeiti. Jie gulėdavo po kelias die
nas.

Prienuose buvęs vienas lietuvis 
komunistas, kuris daug prisidėjęs, 
steigiant pirmuosius kolchozus. 
Partizanai jį persekiojo ir kartą 
jis buvo Prienuose gatvėje nušaut
as. Jį nušovė partizanas, eidamas 
gatve su viena moterim.

šiauliškėse pas vieną ūkininką 
prie bulvių rūsio buvusi partiza
nų slėptuvė. Kaimyno pusbernis 
apie tai papasakojęs rusams, kurie 
tuoj atvykę slėptuvę išardė, o 
ūkininko šeimą suėmė ir išvežė. 
Bet du sūnūs spėjo pabėgti pas 
partizanus. Slėptuvę išdavusį ber
niuką partizanai tuoj suėmė ir jis 
dingo. Vėliau partizanai atvyko 
pas jo tėvus ir pareikalavo, kad 
tėvas ir vyresnysis sūnus išeitų. 
Tėvas nenorėjo išeiti, o sūnus pa
prašė leisti apsivilkti paltą. Jam 
buvo leista, — tada jis išlindo pro 

stogą ir pabėgo. Partizanai, tai 
pamatę, likvidavo visą šeimą, tik 
du mažesniuosius vaikus paliko. 
Pabėgęs sūnus nuėjo pas rusus 
tarnauti kaip stribas.

Lavonai tos šeimos, kurią parti
zanai buvo likvidavę, taip pat buvo 
atgabenti į miesto aikštę, bet 
iškilmingai pašarveti karstuose. 
Rusai tuo norėjo sukelti žmonėse 
pasipiktinimą partizanais. Kruvini 
partizanų lavonai buvo suguldomi 
tiesiog ant. žemės.

1948—49 m. partizanai platino 
atsišaukimus prieš kolchozus. 
Dažniausiai tie atsišaukimai buvo 
prisegami prie kluonų ar medžių.

Vokiečių pasakojimais, didžiausi 
trėmimai buvo 1948 ir 1949 
metais, bet ir vėliau, iki 1951 m. 
trėmimai tebevyko, tik mažesniu 
mastu. Mačiusieji tremiamuosius, 
pasakoja, kad jie, vežami sunkveži
miais į traukinius, verkė ir šau
kė. Kai kurie jų buvo menkai ap
sirengę, vaikai basi. Kai kur buvo 
leidžiama pasiruošti ir šio to pa
siimti, o kai kur paimdavo visai 
nepasiruošusius. Ypač negailest
ingai buvo elgiamasi su seneliais 
ir ligonimis. Daug jų pakeliui į 
Sibirą mirė.

Iš Ariogalos ir jos apylinkių 
buvę išvežta bent pusė gyventojų. 
Labai daug išvežta iš Butkiškės 
kaimo, kuriame buvo apie 50 so
dybų. Pusė jų liko tuščios. Už 

Dubysos esančiose vietovėse taip 
pat labai daug išvežta. Šiluvos 
pusėn esą ištisi plotai negyvena
mi, jokio galvijo nesimato, na
mai tušti, langai ir durys išimti, 
vaizdas nykus. Viena vietovė Šilu
vos link atrodžiusi, lyg visas kai
mas būtų išvežtas. Pačioje Ario
galoje gyventojai daugiausia ru
sai. Labai daug išvežta inteligen
tų; gydytojų visai mažai bepalikę.

1948 m. buvo tremiama viešai, 
dabar gi atskiri žmonės visą lai
ką slapta dingsta. Partiza
nai žino apie numatomus 
išvežimus ir žmones iš anksto įs-1 
pėja.

Viena vokietė, kuri buvo kaip 
šeimininkė pas vieną mokytoją 
Lietuvoje, pasakoja, kad mokyto
jai yra labai sekami ir kontro
liuojami. Kiekvieną savaitę mo
kiniams ir mokytojams yra politi
nės pamokos. Vienas gimnazistas 
visada dežuruoja mokytojų kam
baryje, — klausosi ką mokytojai 
kalba, Jis taip pat dalyvauja per 
mokytojų posėdžius ir pasitarimus. 
Šitas gimnazistas turi būti komj
aunuolis, už mokytojų sekimą jis 
gaunąs net 600 Rb. algos mėne
siui. Mokytojams esą uždrausta 
lankytis bažnyčioje. Pionieriai vis
ur mokytojus seka ir, pastebėję 
mokytoją bažnyčioje, praneša 
partijai ir po to pasitaiko, kad 
mokytojas būna atleistas. Nuolat 
esą daroma priekaištų, kad moky
tojai permažai domisi ir permažai 
dalyvauja politinėse pamokose.

Kalėdų švenčių metu mokiniai 
turėjo eiti mokyklon, nes ir to
mis dienomis vyko pamokos. Pio

nieriai vėliau mokinių klausinėjo, 
kas namie turėjęs eglutę. Moki
niai buvo raginami kiekvieną die
ną lankyti “pionierių kambarį”, 
kurio sienos ir baldai buvo ap
mušti raudona gelumbe. Tenai 
buvo specialus, “pionierių mokyto
jas”, kuris dėstydavo politinį ko
munizmo mokslą. Šis kambarys 
buvo didesnis, kaip klasės. Moky
tojai taip pat buvo raginami jame 
lankytis.

Pionieriai buvo sudarę liaudies 
šokių grupes, kurios šoko charakt
eringus rusiškus šokius.

Jaunas vokietis, ketverius me
tus išgyvenęs Lietuvoje, pasako
ja, kad jį priėmusios šeimininkės 
vyras buvęs ištremtas į Sibirą, į 
Karagando sritį, iš kur parašęs 
kelis laiškus. Laiškuose jis rašęs, 
kad dirbąs miškuose, kad esąs la
bai blogas’ maistas ir gyvenimo 
sąlygos. Paskutiniu metu jis jau 
sirgęs. Jis taip pat rašęs, kad toje 
vietovėje esą daug ištremtųjų 
lietuvių.

Iš kaimo, kuriame jis Lietuvoje 
gyveno, 1949 m. buvo išvežtas 
vienas ūkininkas su žmona, gi 
dukterys — viena 17 metų amži
aus, kita jaunesnė — pasislėpusi
os pas žmones ir likusios, šis ūki
ninkas buvęs išvežtas todėl, kad 
buvęs Amerikos pilietis, turėjęs 
JAV pasą ir važinėjęs į Vilnių ir 
net į Maskvą — į Amerikos kon
sulatą, rūpindamasis, kad jam lei
stų išvažiuoti į JAV. Ir išvažiavo, 
betį... į Sibirą.

1949 m. pavasarį pats matęs, 
kaip buvę vykdomi trėmimai. I 
jų kaimą vieną naktį atvažiavo 
stribų ir rusų ir visus nu-

matytųjų išvežti namus apstojo. 
Viena mergaitė atbėgo pas jo 
šeimininką ir pranešė, kad: “Žmo
nes veža”. Tada ūkininkas pak
inkė arklį ir jie su vaikais tuoj 
išvažiavo į mišką. Miško viduryje « 
buvo vienas ūkis, kur jie norėjo ' ' 
apsistoti, bet namus rado tuščius 
— šis ūkininkas buvo sužinojęs, 
kad irgi yra numatytas ištremti, 
tai laiku pabėgo. Jis ir vėliau į 
savo ūkį — apie 120 ha — nebe
grįžo ir sodyba likusi tuščia. Tvar
tai buvę nugriauti, o gyvenamieji 
namai taip ir likę stovėti be gy
ventojų. Neradę šio ūkininko, jie 
pasilikę miške ir kirtę šakas, bet 
rusai, tą pačią dieną jieškoję par
tizanų, juos užtiko ir liepė tuoj 
grįžti atgal į kaimą. Jie grįžo apie 
pietus ir dar pamatė, kaip sunk
vežimiai su tremiamaisiais nuvaži
avo į Šilavotą. Tą pačią dieną ru
sai išsivežė visus daiktus iš trem
tinių namų. Daiktams vežti buvo 
pavaryti žmonės su pastotėmis. ; 
Trobos liko tuščios — atviromis 
durimis. į.

1950 m. jam tekę matyti par
tizanų laikraštį. Jis buvęs nedi
delio formato, bet spausdintas 
spaustuvėje. Laikraštyje buvo 
naujienų iš užsienio, “Amerikos 
Balso” pranešimų, pasakojimų 
apie partizanų kovas ir t.t. Parti
zanai, ypatingomis progomis, iŠ- 
keldavę ant medžių ar telefono 
stulpų lietuvišką vėliavą. Kartą 
jis pats matęs tokią iškeltą vėli
avą.

VISI SKAITO — PRENUME
RUOJA MŪSŲ PASTOGĘ

2



1953 m. liepos 8 d.
MŪSŲ PASTOGE o 3

Po suctimm 
_ įstatymais

NUOSTATAIS SUKAUSTYTAS SEKMADIENIS
THE SUNDAY OBSERVANCE ACT

A TRAGIC ANNIVERSARY
by ROMAN DRAGAN

Australijoje veikia eilė įstaty
mų, kurie daugiau ar mažiau yra 
migloti ne tik lietuviui ateiviui, 
bet ir paprastam eiliniam australui. 
Kasdieniniame savo gyvenime tiek 
ateivis, tiek šio krašto pilietis ne 
kartų atlieka tokius veiksmus, 
kurie prieštarauja veikiančiam įs
tatymui ir nusipelno teismo baus
mės. Tad pasitaiko, kad šio krašto 
gyventojas, nekalčiausia valia at
likęs kokį veiksmų, lieka nemalo
niai nustebintas, kai jam tenka 
atsistoti prieš magistrato balda- 
kimuotų stalų. Tačiau yra ir tokių 
atsitikimų, kur tebeveikiąs įstaty
mas tyli ir tūkstančiai žmonių net 
nežino, kad jie papildo nusikalti
mų. Modernusis gyvenimas kiek
viename krašte kur kas sparčiau 

, žengia ir teikia žmonių gyvenime 
naujas formas, tuo tarpu kai to 
krašto įstatymai kur kas lėčiau 
keičia savo raides. Šis santykis 
ypačiai yra pajuntamas britų 
kraštuose, kur ne vienu atveju 
įstatymas nekartų pasirenka 
verčiau tylių mirtį, kaip pasikeiti
mų ar prisitaikymą moderniojo 
gyvenimo veržlumui. Sakysime, 
daugelyje Australijos vietovių ir 
šiandien tebeveikia įstatymai, kad 
nuo 6 vai. ryto ligi 7 vai. vak. 
niekas negali pasirodyti viešo pa
jūrio paplūdymyje su specialiu 
maudimosi drabužiu, kuris apnuo
gintų besimaudančio kūną aukšči
au kelių. Tokiu tad būdu formaliu 
požiūriu ir šiandie dar policijos 
rezervas pasielgtų teisėtai, jei 
apsuptų atitinkamų paplūdimį ir 
suimtų kelis tūkstančius ten besi
maudančių žmonių. Praktiškai ta
čiau niekas šiandien tuo nebesi
rūpina, nes atitinkamas įstatymas 
yra užgęsęs tų krašto gyventojų 
naudai, kūrie maudosi ir vartosi 
saulės spinduliuose apsinuoginę 
kur kas aukščiau kelių.

Tačiau ne visi senieji įstatymai 
yra tokie nuolaidūs. Australijoje 
veikia visa eilė įstatymų, kurie ir 
šiandien rūsčiai tebežvangina savo 
teisybės atpildo svarstyklėmis, vi
siškai nepaisydami moderniojo 
gyvenimo šauksmo.

Vienas tokių senųjų ir neužgę- 
susių įstatymų yra ir The Sunday

GRIM STRUGGLE FOR POWER
There are continuing indications 

of a grim struggle for power with
in the Kremlin.

In the period since Stalin’s 
death on March 5, Georgi Malen
kov has slipped from a position 
of hereditary- pre-eminence to one 
necessitating collaboration with at 
least four rivals.

For a few days after his spon
sor’s demise, the Soviet press hail
ed Malenkov as the perfect succes
sor. But in mid-March this praise 
abruptly stopped. The expected ef
fusive references to the new 
Premier’s saintly qualities and 
supernatural abilities, previously 
heaped on -Stalin, failed to devel
op. In the past two months his 
name has received less attention 
in the Soviet press. Further, the 
new Premier, supposedly at his 
own request, gave up on March 
14 his key post- as communist 
party secretary, a job to which 
Stalin had clung till the end. Had 
Malenkov been free to boost his 
own stature, he would hardly have 
given up a post with such prestige.

Pravda boasts that the Soviet 
Union is being ruled by an effi
cient collective party leadership. 
In addition to Malenkov, this cli
que includes Lavrenti Beria, chief 
of the secret police; Nikolai Bul
ganin, head of the army; Nikita 
Khrushev, new party secretary, and 
Viacheslav Molotov, minister of 
foreign affairs.

This can be only a temporary 
arrangement.

In Russia, where force settles 
everything and opposition is some- 

Observance Act — Sekmadienio 
Prisilaikymo Įstatymas, išleistas 
Anglijos karaliaus Jurgio III-jo 
1781 m. ir tebeveikiąs su visa eile 
pakeitimų ir Australijoje. Šis įs
tatymas suvaržo visą eilę krašto 
gyventojo teisių sekmadieniais. 
Tačiau ir šiame įstatyme moder
nusis gyvenimas yra žymią dalį 
nuostatų pakeitęs, o taip pat ir 
šiame įstatyme visa eilė fanatiš
kųjų nuostatų yra užgęsę. Moder
niojo gyvenimo reikalvimai ir mo
derniojo žmogaus išsilaisvinimas 
iš senojo religinio fanatizmo yra 
gerokai aptemdęs šį sekmadieninį 
įstatymą, tad ne tik eiliniui kra
što gyventojui, bet ir įgudusiam 
australų teisininkui šiandien nėra 
lengva susigaudyti, kokių šio 
įstatymo nuostatų praktiškai šian
dien prisilaikyti. Moderniosios 
pramonės interesai jau seniai yra 
pralaužę patį pagrindinį šio įsta
tymo nuostatą, kad žmogus sek
madieniais negali dirbti dirbtu
vėse, tačiau vis dar tebėra galioje 
visa eilė nuostatų, varžančių tam 
tikrus gyventojo darbus-veiksmus 
sekmadieniais.

Sakysime, vis dar yra abejoja
ma, ar šio krašto gyventojas gali 
dirbti savo vienokio ar kitokio 
amato dirbtuvėje nuo šeštadienio 
vidurnakčio ligi sakmadienio vi
durnakčio, jei tasai jo darbas yra 
matomas iš gatvės ar kokios aik
štės. Baldų dirbtuvės savininkui 
ar jo draugui yra draudžiama dir
bti tokioje dirbtuvėje nuo šeštadie
nio 1 vai. p. p. iki pirmadienio 7,30 
vai. r. Sekmadieniais yra draud
žiama pardavinėti kolonialines pre
kes, o taip pat gali būti baudžia
ma šeimininkė, kuri tokias prekes 
pirks sekmadienį. Sekmadieniais 
Australijoje nėra leidžiama veikti 
žaidimų klubams, teatrams, kino- 
teatrams, sporto rungtynėms, šo
kių salėms, kai šie visi parengimai 
yra viešojo pobūdžio ir atlygina
mi įėjimo mokesčiu. Svarbu įsidė
mėti, kad sekmadieniais yra draud
žiama nešioti šaudomuosius gink
lus. Ginklo negalima nešiotis sek
madieniais net išardyto dalimis ar 
paslėpto ginklo laikymo įrengime 
(dėžėje ar terboje), jei tik būtų

By PAUL L. FORD 
thing to be crushed, the whole 
system drives relentlessly toward 
personal dictatorship. So it was 
with Lenin; so it was with Stalin. 
Each purged his friends as well as 
his enemies until he alone was 
left at the top.

The relentless drive for power 
under communism was described 
by Laszlo Rajk, Hungarian minist
er of the interior, who was him
self purged by Stalin.

“If you have four enemies and 
you want to get rid of all four of 
them,” said Rajk, “the thing to 
do is to make an alliance with all 
four assuring them’ of full co-op
eration. After a while start to 
persuade three that the fourth one 
is a menace to the whole alliance 
and get their help in having him 
removed. After a while persuade 
two that the third one is a menace 
to them, and while assuring them 
of the very sacredness of the com
mon aims get their help in remov
ing the third and so on until all 
enemies are liquidated.”

It may well be that the commu
nist stra^tegy will be employed 
among the new rivals for Kreml
in leadership. But the big questi
on is, who will be purged? And 
who will do the purging?

No single member of the Soviet 
directorate has yet achieved 
enough power to attempt a coup 
d’etat. But, as Malenkov’s star 
appears to be waning, the strength 
of his rivals seems to be increas
ing. For example, Beria’s rising 
power is indicated by the fact that 

galima įrodyti, kad tokiu būdu tą 
ginklą asmuo nešasi jo panaudo
jimo tikslu sekmadienį, tuo tarpu 
kai ginklo pergabenimas sekmadie
niais yra leidžiamas.

Sekmadieniais yra draudžiama 
pirkti svaiginamuosius gėrimus, 
tačiau nėra draudžiama juos var
toti, jei tų gėrimų atsarga yra 
įsigyta anksčiau, ne sekmadienį 
Tačiau įdomu tai, kad, sakysime, 
Sydnėjaus gyventojas gali nuvykti 
sekmadienį į Winds orų ar Pen- 
rithų bei kitą panašaus atstumo 
miestą ir ten jis gali nedraudži
amai pirkti svaiginamuosius gė- 
rymus ir vietoje juos vartoti ar su 
savim pasiimti, įsirašydamas vi
ešbučio knygon, kad pereitų naktį 
jis nakvojo Sydnėjuje, Bathurste 
ar panašioje vietoje. Tačiau nėra 
visiškai aišku, ar gaji lygiai taip 
pat pasielgti to paties Penritho 
ar Windsor© gyventojas kuriame 
nors Sydnėjaus viešbutyje.

Sekmadienio Prisilaikymo Įsta
tymo nuostatai, draudžiu sporto 
parengimus bei viešuosius pasi
linksminimus, šiuo metu yra apei
nami savotiškais būdais. Įėjimo 
bilietas dažniausiai yra pakeičia
mas “nario kortele”. Kai kuriuose 
miestuose yra ruošiamos futbolo 
rungtynės ir sekmadieniais, prie 
vartų įteikiant kiekvienam įeina

nčiam žiūrovui “nario kortelę“, at
seit, paimant iš jo nario mokestį. 
Griebiamasi ir kitokių įstatymo 
apėjimo išmislų, paliekant taip 
vadinamus ’’laisvus vartus”, at
seit, ’’laisvų įėjimų,” kurį įeina- 
tis žiūrovas pats turi susirasti, kai 
tieji ’’laisvi vartai” nėra taip leng
vai surandami, gi tuo tarpu, kai 
prie* aiškiai surandamo kito įėji
mo yra imamas įėjimo mokestis. 
Panašiai išmislauja ir viešųjų šo
kių salės sekmadieniais, dažniau
siai panaudodamos “nario bilieto” 
principą. Įstatymų prisilaikymo 
priežiūros oficiajioms įstaigoms 
šie apėjimo būdai yra puikiai ži
nomi, tačiau jos primerkia savo 
akis. Cit taip pat yra moderniojo 
gyvenimo pažangumo nuopelnai.

J. Žukauskas.

Malenkov recently cancelled the 
Moscow doctors’ purge, which had 
been pointedly aimed at embor- 
rassing Beria and his security 
police.

In Russia the three chief sour
ces of power are the communist 
party, the secret police and the 
army. Any one of the men who 
controls them could emerge as 
the final victor in the struggle 
for power.

In addition there is always 
Molotov, the wily diplomat who 
has survived every purge since 
Lenin’s time.

How much chance Malenkov, 
who controls only the bureau
cracy, would stand against these 
men no one can say. Certainly, 
the filling cabinets of bureaucracy 
would make poor weapons against 
the machine guns’ of Beria’s secret 
police or Bulganin’s soldiers.

V,'.W.V/AV.VAV.  C 
I Iš Europos atvykęs VAIKŲ į 
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This year is a most tragic an
niversary for the refuges from 
Ukraine. Seven million Ukrain
ians died from starvation and hun
ger in the crucial period of 1933. 
May be now. when we are free 
and happy in a new, democratic 
world, we should not mention the 
darkest days of our lives. But 
what about the posterity, what 
about our obligations towards 
our relatives, friends and compat
riots who still are victims of So
viet inferno? — After the war 
finished there was a lot of illu
sion about the Soviet — Mos- 
covit “enigma” in the western 
world. “The colossus may have 
changed...“ — we were told, and 
when we mentioned stories of mass 
murders, concentration camps and 
deportations to Siberia, the listen
ers shrugged their shoulders and 
answered: — “You are telling us 
macabre stories that never hap
pened”. The times have changed 
since, but still there is a lot of 
illusion and misinformation about 
Russia, and in view of steadily 
approaching danger we have an 
imperative necessity to testify and 
denounce the tyrany and to dis
close the pages of history that the 
world still has not learnt.

20th anniversary of organized 
mass hunger in Ukraine, when 
millions of Ukrainian peasants 
died from hunger at the accompa
niment of mass arrests, shooting 
and deportations, reminds us that 
the communist regime has not 
changed today. 1933 in Ukraine 
was only one atrocious link in 
the chain of Soviet genocide, and 
the morals are portentous. It is 
painly ironical that the Soviet 
propaganda can capitalize on fra
udulent charges of American germ 
warfare in Korea, or on alleged 
murder of prisoners of war, while 
we fail to cast the spotlight of 
world opinion on the overwhelm
ing and aweinspiring facts of So
viet genocidal policies in full 
swing behind the Iron Curtain.

The most popular knowledge of 
Ukraine is a grainary of Europe. 
The country has one of the rich
est soils in the world and peaceful, 
idealistically minded population. 
This was the reason why Ukraine 
was always an easy prey of her 
neighbours. ’ Two years after the 
national revolution 1918 and short 
living independance of Ukraine 
bolshevist hordes overrun the coun
try, promising freedom to the 
weary of endles war population 
and all the land to the peasants. 
Instead of that 1(he communist 
usurpers staged a fearful terror, 
mass arrests and deportations to 
Siberia. In the agriculture it led 
to the destruction of a large part 
of the peasants’ livestock and the

COMMON NEED OF NATIONS
.. President . Eisenhower 
declared that all nations 
defending freedom “are 
one in their common need 
and their common — and 
none can sanely seek se
curity alone.”

The President made this 
statement in an address to the 
National Junior Chamber of Com
merce, an organisation of younger 
businessmen from all parts of the 
United States.

“It is no wonder that our na
tional security is so vast a matter” 
he said, “for the struggle in which 
freedom today is engaged is quite 
literally a total and universal 
struggle. It engages every aspect 
of our lives. It is waged in every 
arena in which a challenged civili
sation must fight to live.”

President Eisenhower said that 
it is also an economic struggle, a 
political struggle, a scientific and 
an intellectual struggle.

”It is a spiritual struggle,” he 
continued ’’for one of commun
ism’s basic assumptions about the 
nature of men is that they are in
capable of ruling themselves, in
capable of attaining the spiritual 
standards and strength to solve 
national problems when these re
quire voluntary personal sacrifice 

sharp reduction in the harvest. 
The hopes of the peasants for res
toration and improvement were 
never fulfilled. Instead of big land
owners’ land they got heavy tax
ation which totally destroyed the 
right of the peasants to their own 
land and its products. The collec
tion was carried out with special 
severity in Ukraine, and the first 
big hunger of 1921 followed. This 
hunger was only a prelude to 
what happened ten years later.

“New Economic Policy” of 1923 
—27 was slightly favourable to the 
middle and poor peasants. This po
licy was necessary for the resto
ration of land damaged during 
World War I and the Civil War. 
But that period was deliberately 
interrupted by Stalin who then 
came to power. In 1927 the law 
definitely abolished private own
ership of land and declared it the 
property of the state. The small 
individual household establish
ments had to be worked by hold
er’s own labour and the practical 
rights,to these separate holdings 
were limited. Stalin started the 
formation of the first 5 year plan.

To carry out plan of industrial
ization there were needed huge 
sums of money and a colossal force 
of labour, and so the population 
and especially the peasantry were 
forced to be the first victims. So 
there arose the idea of a general 
collectivization of villages to turn 
the peasants into state workmen 
who would deliver the entire pro
duction of their work to the state.

The peasants were reduced to 
serfdom and the possibility for in
itiative was brought an end. A gi
gantic bureaucratic machine was 
set up for the purpose. Army, par
ty, communist youth organization, 
students, trade-unions, police and 
political police, all the soviet state 
machinery was hurled very vig- 
ourously into the adventure. It 
was very intelligible that the in
troduction of the general collec
tivization in the period 1931-33 
met a great and heroic resistance 
from the peasants, especially in 
regions where the peasants had 
been more wealthy and educated 
as in Ukraine.

<To master the resistance in Uk
raine — Stalin appointed a mem
ber of Politbureau L. Kaganovich, 
first secretary of the Communist 
Party in Ukraine. And he with 
dictatorial powers organized the 
starvation of many millions of pea
sants by taking away all the 
grain of their holdings. The whole 
families left villages looking for 
bread and work. They did not find 
any help, as the whole country was 
terrorized, and helplesly died in the 
gutters of the city. Armies of va
gabond children were picked by 

for the common good.
„This is the communist’s justifi

cation for regimentation. All this 
we deny. And we must seek in 
our churches, our schools, our 
.homes and our daily lives the 
clearness of mind and strongness 
of heart to guard the chance to 
live in freedom.

“For this whole struggle, in the 
deepest sense, is waged neither for 
land nor for good nor for power— 
but for the soul of man himself”

He referrel to the so-called 
“fortress” theory of defence, 
whose advocates ask why the 
United States cannot stand alone 
and make its own decisions, re
gardless of other nations. The 
President gave a few answers to 
this question.

“A total struggle — let us nev
er forget — calls for a total de
fence,” he said. “As there is no 
weapon too small — no arena too 
remote — to be ignored, so there 
is no free nation too humble to 
be forgotten.

‘'‘All of us have learned — first 
from the onslaught of Nazi ag
gression, then from communist ag
gression — that -all free nations 
must stand together, or they shall 
fall separately...

“There is no such thing as par
tial unity. That is a contradic
tion of terms. 

secret police squadrons in the 
streets ant sent to concentration 
camps for reedučation. Corpses lay 
on the railvay station pavements, 
there Was nobody to bury them. 
The hope to go to a better far land 
was closed. The villages lay deser
ted, uncollected crops perished, 
cattle, poultry were eaten or taken 
to the “Kolhosp”, dogs and cats 
were eaten and everywhere was 
hunger and death. Ukrainian vil
lager who met every function of a 
day with a song in old, happy days 
got?now mute and sullen.

The historical crime called forth 
great protests at the time even in 
Ukrainian party circles and final
ly Stalin was compelled to recall 
Kaganovich from Ukraine. The 
collectivization was carried out in 
such a savage manner that to pro
tect the new agrarian system a 
savage terror was introduced. In 
1932 a death sentence was imposed 
without right of appeal for every 
theft of kolhosp property and un
der the character of theft was 
included the gleaning by a hungry 
person in the field after the harv
est or on the road during the car
ting. Millions died by starvation 
and large numbers were shot. Si
multaneously the terror was im
posed on Ukrainian intelligentsia, 
accused of instigating the resistan
ce and nationalism.

In 1943 the Germans on the 
stories of peasants dug up ‘'bro
thers’ graves” in the NKVD park 
in Vinnytsia, where thousands of 
corpses had been placed as long 
in a pile and buried in pits 4 me
tres in depth. The hands of such 
victims had been bound with a 
rope behind the back and in the 
neck of each were two bullets 
from an automatic pistol. Vinnyt
sia was not alone. In every town 
in Ukraine there were the same 
standardized factories of corpses.

The pressing problem of geno
cide is an international one. For 
purpose of political, cultural and 
military strategy systematic natio
nal genocide is engineered by the 
Russian government to destroy 
the sinews of national existence 
in the non-Russian countries. The 
terror never stopped. Over the land 
of diabolically tormented humani
ty roll new waves of fear and ter
ror. New mass graves are appea
ring and new endless trains are 
ever winding towards Siberia. Who 
would believe in these “peaceful” 
rookeries of Moscov doves and 
lullabies of coldblooded and expe
rienced propaganda? Not in any 
case those who escaped from being 
subjected to the fury for so many 
apocalyptical years.

Who could ever efface our 
memories and stop our vigi
lance?...

“We cannot select those areas • 
of the globe in which our policies 
or wishes may differ from our 
allies — build political fences 
around these areas — and say to 
aur allies: “We shall do what we 
want here — and where you do 
what we want, there and only 
there shall we favor unity’. That 
is not unity. It is dictation. And 
it is not the way free men asso
ciate.”

The President took note of the 
“unhappy murmurings” about the 
United Nations, and the dismay 
caused by its “semingly vain and 
tedious” political discussions. He 
pointed out that to the communist 
world the U.N. has seemed to be 
exploited in spreading disunity 
and confusion.

To the Free World, he said, the 
U.N. has seemed it should be a 
constructive forum for free dis
cussion of the world’s problems, 
an effective agency for helping to 
solve those problems peacefully.

“Perhaps,” he said, “the great
est worth of the U.N. is previcely 
this: It holds up a mirror in which 
the world can see its true self. 
And what shall we want to see In 
such a mifrror but the whole truth 
— at such a time of total srug- 
gle?”
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HUSU PASTOGE
ŠOKSIME!

Hobartas. — Liepos 18 
d. Apylinkės Valdyba ruošia dide
lį šokių vakarų Trottings Owners 
Club salėje, Hoppkins St. Gros 
vengrų kapela ir veiks bufetas. 
Visi lietuviai ir svečiai maloniai 
laukiami. — ak — .

ŠVIESOS įsikūrimo 
MINĖJIMAS

Sydnėjus. — Birželio 
20 d. Šviesos Sambūrio Sydnėjaus 
Skyrius minėjo savo dviejų metų 
įsikūrimo sukaktį, šiai dienai skir
ta programa susidėjo iš oficialios 
ir meninės dalies. Oficialiai daliai 
pirmininkavo J. Kalakauskas., se
kretoriavo V. Patašius. Iš Valdy
bos pirmininko J. P. Kedžio at
likto pranešimo paaiškėjo, .jog me
tų būvyje Skyrius yra suruošęs 
įvairiais aktualiais 
paskaitas,

klausimais 9 
kurias sekė įdomios 

diskusijos. Be šių paskaitų dar 
buvo suruošta: literatūros vaka
ras, 2 minėjimai ir viena iškyla, 
tad iš viso 13 įvairių parengimų. 
Be to viename Skyriaus pobūvių 
buvo pravesta pirmoji piniginė 
rinkliava Mūsų Pastogei, siuntinė
liais paremtas a.a. garbės narys 
dr. Vydūnas ir iš dalies prisidėta 
prie “Kudirkos Sąjūdžio” knygos 
išleidimo. A. Šimkūnui perskai
čius revizijos aktų, susirinkimas 
jį patvirtino, pareikšdamas Valdy
bai už atliktų darbų padėkų.

J naujųjų Sambūrio Skyriaus 
Valdybų išrinkti: J. P. Kedys, V. 
Doniela, H. Šalkauskas, V. Rimas 
ir Saudargienė. Į Revizijos Ko
misijų išrinkti: P. Protas, J. Ka- 
lakauskas ir V. Rauličkis. Garbės 
Teismas (J. Žukauskas, J. Reis- 
gys ir M. Babinskas) paprašytas 
pasilikti pareigose ir sekantiems 
metams.

šios sukakties proga raštu Sky
rių sveikino: Vyriausia šviesos 
Valdyba J. A. Valstybėse, Melbou
rne Skyrius, Sydnėjaus Studentų 
Skyrius ir A. Baužė. žodžiu pas
veikino ALB Krašto Valdybos 
pirmininkas J. Vaičaitis. Oficia
lioji dalis buvo užbaigta Tautos 
Himnu. Vėliau prie C. Protienės 
ir jos padėjėjų kuklių, bet skaniai 
paruoštų užkandžių ir kavos Sky
riaus nariai ir gausus būrys sve
čių stebėjo kad ir neilgą bet pat
rauklią meninę programą: stud. 
Daukutė paskambino Sibelijaus 
romansą, Saudargienės paruoštos 
šokėjos Adamsaitė, Daniškevičiūtė, 
Grosaitė, Makarovaitė ir Nausė
daitė pašoko tris stilizuotus tau
tinius šokius: Mergytę, Kadrilį ir 
Klumpakojį.

šios metinės šventės minėjimas 
visiems atsilankiusiems paliko ga
na gražų įspūdį. — j.p.

KUN. L. KEMĖŠIS SKIRIAMAS 
I PERTHĄ

S y d n ė j u s . — Federali
nės Katalikų Imigracijos vardu 
monsinjoras Crennan prašo pas
kelbti, kad ’ endradarbiaujant vys
kupams — Bendigo vyskupui Ste
wart sutikus išleisti ir Pertho ar
kivyskupui Prandiville sutikus pri
imti — kun. Laurynas Kemėšis, 
trejus metus išbuvęs Rushwortho 
stovyklos kapelionu, šiai užsida
rius, skiriamas nuolatiniam apsi
gyvenimui į Perthų, Vakarų Aus
tralijon. Komitetas primena, kad 
jis jau seniai rūpinosi patenkinti 
Pertho lietuvių prašymų; neturė
damas kurį laikų kitos galimybės, 
Komitetas siuntė lietuvį kunigų 
bent aplankyti Pertho lietuvius, o 
dabar džiaugiasi, kad gali pasiųsti 
kun. L. Kemėšį Pertho ir Vakarų 
Australijos lietuviams kaip nuo
latinį kapelionų. — Kun. P. Butkus.

NAUJA ALB SENIŪNIJA 
Morningtonas.

— Gegužio 10 d. Morningtone ir 
jo apylinkėse gyvenų lietuviai su
sirinko ir nutarė įsteigti ALB Mor- 
ningtono Seniūnijų. Seniūnu išrin
ktas J. Kairys. Tame pačiame su
sirinkime vietos lietuviai nutarė 
įsteigti Sekmadienio mokyklų. Mo
kykla netrukus pradės veikti, nes 
paruošiamieji darbai jau atlieka
mi. — vj.
ATVYKO LIETUVIS KUNIGAS 
Hobartas. — Birželio 

18 d. iš Canberros atvyko kun. dr. 
Petras Bačinskas ir išbus čia lig 
rugsėjo mėnesio pabaigos. Jam 
čia būnant lietuviai kiekvienų sek
madienį turės savo pamaldas 11,30 
vai. Moonah R. kat bažnyčioje. 
Sekmadienio Mokyklos pamokos 
vyks tuoj po pamaldų. Kun. dr. 
Bačinskas apsistojo Hobarto arki
vyskupo rezidencijoje ( Archbishop 
House, Barack Street, Hobart; Tel. 
6044). Jau pirmosiomis dienomis 
kun. Bačinskas aplankė ir susipa
žino kone su visais vietos lietu
viais. Apylinkės Valdyba ir visi lie
tuviai džaugiasi lietuvio kunigo ap
sigyvenimu Hobarte ilgesniam lai
kui ir jie pasiūlė jam visokeriopų 
pagalbą. — ak —.

DALYVAVO DEVINTINIŲ 
PROCESIJOJE

Brisbane. — Birželio 7 
d. Parodos aikštėje įvyko didžiulė 
Devintinių procesija. Iš kelių tūk
stančių dalyvių lietuvių grupė iš
siskyrė savo kuklumu. Lietuviai 
priekyje nešė tautinę vėliavų ir 
Aušros Vartų Marijos paveikslų. 
Kelios gretos buvo pasipuošusios 
tautiniais drabužiais. — J. U.

PERSITVARKĖ VALDYBA
Sy d nėjus. — ALB Sydnė- 

jaus Apylinkės Valdyba birželio 
29 d. persitvarkė: Apsigyvenęs už 
Apylinkės ribų, iš Valdybos pasit
raukė buv. sekretorius Prancusevi- 
čius. Jo vieton įėjo pirmas kandi
datas Jonas Zakarauskas, kuris 
perėmė iždininko pareigas. Seke- 
toriavimų perėmė Rugelis. Kiti 
V-bos nariai liko pirmykštėse pa
reigose. Valdybos adresas liek^tas 
pats: P. Grosas, 35 Kingston Ave, 
Mortlake. Tel UF 2985.

Nario, solidarumo mokesčius pri
ima, platina liet, pasus, T. Fondo 
bei kitus ženkliukus naujasis iždi
ninkas ir, kaip iki šiol, Spaudos 
kiosko vedėjas Camperdowne. Ten 
pat sekmadieniais po pamaldų vei
kia biblioteka ir jos vedėjas Karo
sas užpildo pas. liet, kartotekos 
blankus. — s —.
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(ADELAIDĖJE)
GASTROLIŲ

MELBOURNE
REPERTUARAS:

CARMELITE CHURCH HALL, Richardson St. Middle 
Park, 1953 m. liqpos 24 d., 8 val. vak.

VIRŠININKAI
i paveikslų ir epilogo satyra, sekant V. Kudirkų.

000
1953 m. liepos 25 d., 8 vai. vak.

KAZIMIERAS SAPIEGA
Balio Sruogos istorinės kronikos finalinė scena;

VIENA VAKARA
A. Škėmos 1 v. pjesė.

M E S; K A
A. Čechovo 1 v. komedija.

Režisierius J. GUČIUS. Dailininkai A. RUKŠTELE, 
L. ŽYGAS.

Dalyvauja visas Teatro — Studijos sųstatas.
Gastroles organizuoja ir bilietus platina LIETUVIŲ 

KULTŪROS FONDO MELBOURNO SKYRIUS.

I

Sydnejus
KOVAS — PARATELS: 38:48 
Birželio 26 d. Kovas pralaimėjo 

prieš jaunųjų- australų penketų, 
kuių pirmajame rate buvo nugalė
ję 20-ties taškų skirtumu. Kodėl? 
Daugeliui žiūrovų kils abejojimas 
šiuo Kovo pralaimėjimu. Iš šalies 
stebint paskutinį Kovo susitikimų, 
Kovo pusėje pastebimas komandi
nis nesusižaidimas. Prasidėjus žie
mos sezonui, Kovo žaidėjai neturi 
sųlygų toliau treniruotis, o salę 
gauti treniruotėms šiuo momentu 
yra labai sunku. Dėl to, žaidimo 
metu jaučiamas trūkumas seniau 
turėtų gražių ir tikslių metimų ir 
jau pastebimas kondicinis nepasi
ruošimas. Antrasis Kovo minusas 
tai yra per didelis savimi pasitikė
jimas. Kovas, nors pirmajame rate 
ir iškovojęs pirmaujančių vietų, tu
ri neužmiršti, kad visos australų 
komandos, žaidžiančios A klasėje 
yra stiprios ir prieš jas reikia nuo 
pat pirmųjų minučių kietai susi
imti ir išlaikyti iki galo. Kovo krep
šinio vadovas stengiasi gauti treni
ruotėms salę, kas juos tikrai vėl 
įgalins atsiekti pirmojo rato lai
mėjimus.

Prieš Paratels žaidė ir taškus 
laimėjo: Šutas 12, Genys 9, Lau
kaitis 6, Vasaris 6, Bernotas 3, 
Kriaucevičius 2, Medutis 0, Žilins 
kas 0, Bačiulis 0.

kėlinys taip ir buvo baigtas 1:0. ’j 
Per antrąjį kėlinį mūsiškiams te- j 
ko žaisti pavėjui, tad jie dar labiau 
ėmė spausti varžovą; po 7 minu
čių Virba įkirto antrąjį įvartį. Mū
siškių saugų linija — čiplys, Sa
dauskas ir Sidabras sėkmingai 
laikė lenkų puolimų; mūsiškių sau
gų pasitarnavimu pasinaudodamas 
netrukus Kitas įkirto jau trečią 
įvartį. Didelio susigrūdimo metu 
prie Vyčio vartų lenkai išnaudo- 
dojo šį momentų ir įkirto į mūsiš
kių vartus vienų įvartį. Kelis toli
mesnius lenkų prasilaužimus likvi- ; 
davo Vyčio vartininkas, žaidžiant | 
paskutinę minutę, Sabaliauskas pa- * 
leido į lenkų vartus ketvirtą įvar- . 
tį. Lietuviai žiūrovai entuziastin- ... 
gai sveikino Vyčio žaidikus ir su
metė jiems kelis svarus “ant 
alaus” . Lietuviai labai mėgsta ir 
remia mūsų sportininkus; parama 
mūsiškiams sportininkams ypačiai 
pasižymi p.p. Umeris ir Vilčinskas. 
Šias rungtynes Vyčio futbolinin
kai sužaidė ypatingai gerai ir ko
rektiškai. Geriausiai sužaidė Čip
lys, Sabaliauskas ir Virba. Šis Vy
čio laimėjimas užtikrino Jam per
ėjimų į I divizijų. Vytis yra laiko
ma Pietų Australijoje viena iš ge
riausių futbolo komandų. II-je di
vizijoje Vytis yra pirmoje vietoje.

ŠVIESOS PUSMEČIO
PROGRAMA

PAMINĖTA BENDROMIS 
JĖGOMIS

Beechworthas.-
— Birželio įvykiai vietos lietuvių 
buvo paminėti kartu su latviais ir 
estais. Pradžioj įvyko bendros pa
maldos, o po to iškilmingomis ei
tynėmis ant žuvusių australų ka
rių paminklo buvo sudėtas vaini
kas, kurį nešė A. Klimienė ir Te- 
nisons. Vietos klebonas pasakė ati
tinkamų pamokslų. — vj.

Pranešimas
Pranešama, kad pradėtų Lietu

vių Namų Statybos Komiteto lote
rijų, po šio komiteto 1953 m. bir
želio 21 d. atsistatydinimo, perima 
ALB Geelongo Apylinkės Valdyba. 
Loterijos bilietai bus platinami 
per Apylinkės seniūnus ir pati lo
terija įvyks po šešių savaičių nuo 
šio pranešimo pasirodymo spaudo
je.
ALB GEELONGO APYLINKĖS

VALDYBA.

Šviesos Sambūrio Sydnėjaus 
Skyrius savo šių metų antrojo pus
mečio veiklos programų pradeda 
liepos 18 d. su paskaita “Persona
žo problema Lietuvių Literatūroj”. 
Po paskaitos bus diskusijos. Pre
legentas — V Kazokas. įėjimas 
visiems laisvas. Pradžia 7 vai. vak.

Rugpjūčio 15 d. paskaita: “Iš 
medicinos pažangos”. Po paskai
tos paklausimai. Prelegentas—gy
dytojas M. Bobinskas. įėjimas vi
siems laisvas; pradžia 7 vai. vak.

Rugsėjo 19 d. diskusinė paskaita 
būsimos Lietuvos ūkio klausimu. 
Tiksli tema, prelegentas ii- kitos 
smulkmenos bus paskelbta vėliau, 
įėjimas visiems laisvas.

Spalio 17 d. ruošiamas “Litera
tūrinis pobūvis”. Programoje da
lyvauja Sydnėjuje gyvenų lietuviai 
rašytojai ir kitos žymiosios meni
nės pajėgos. Smulki programa bus 
pranešta vėliau, {ėjimas tik su 
kvietimais.

Lapkričio 28 d. forumas tema: 
“Trys pažiūros į ateities Lietuvų”. 
Prelegentai ir kitos smulkmenos 
bus paskelbta prieš parengimų; 
įėjimas visiems laisvas.

Gruodžio 31 d. tradicinis Nau
jųjų Metų sutikimas Sambūrio na
riams ir kviestiniams svečiams.

Visi parengimai ruošiami 12-14 
Ennis Road, Milson’s Point, išski
riant literatūrinį pobūvį, kuris 
ruošiamas plačiu mastu ir bus Es
tų Namuose.

Visos organizacijos prašomos 
prie čia skelbiamų parengimų da
tų, kiek sųlygos leidžia prisiderin
ti.

Religiniai reikalai 
(Kun. P. Butkaus informacija) 
BANKSTOWNE liepos 19 d. 

lietuviškos pamaldos 8 vai. r. St. 
Brendan’s bažnyčioj.

CABRAMATTOJE liepos 12 d. 
lietuviškos pamaldos 8,30 vai. r. 
M t. Pritchard bažnyčioje.

WENTWORTHVILLEJE lietu
viškos pamados įvyksta liepos 26 
d. 10,45 vai. r. Št. Uolumba’s baž
nyčioje.

STALO TENISININKŲ 
LAIMĖJIMAI

Kovas laimėjo stalo teniso rung
tynes prieš Estų vyrus 10:1. Kovo 
vyrai tikrai gražiai sužaidė ir stip
riems estų žadėjams atidavė tik 
vienų taškų.

Kovo moterys taip pat laimėjo 
prieš Sydnėjaus County Council 
9:2. Moterys pradeda įgauti visiš
kų pasitikėjimų savimi ir yra šiuo 
momentu jau tikrai stiprus viene
tas.

VYTIS — SOUTH ADELAIDE, 
6:0

Birželio 21 d. išvargę po rung
tynių su Polonia, mūsiškiai Žaidė 
su South Adelaide dėl Sekmadie
nio turnyro. Pasirodė labai gerai 
ir laimėjo 
to Kitas.

G:O. Visus įvarčius įkir- •

— ESTONIA, 48:45
25 d. Vyčio krepšinio

ALB APYLINKIŲ IR SENIŪNI
JŲ VADOVYBĖMS

ALB Krašto Valdyba prašo Apy
linkių ir Seniūnijų vadovybes at
siųsti jai iki š. m. liepos 15 d. už 
1953 metų II ketvirtį pinigines 
apyskaitas. Apyskaitos sudaromos 
pagal 1953 m. I-jo ketvorčio pavyz
dį ir siunčiamos K. Valdybos iždi
ninkui: S. Grina, 10 Peel Street, 
Kirribilli, N. S. W.

Taip pat prašoma atsiųsti (2 
egz) bendros veiklos apyskaitų, pa
žymint visus savo pageidavimus 
bei sumanymus.

ALB KRAŠTO VALDYBA.

Adelaide
VYTIS — VENTA,

Birželio 18 d. Vyčio 
komanda susitiko su jauna latvių 
komanda. Prieš nelengvą varžovų 
geriausiai žaisdami Jaciunskis, Ur
nevičius, Gurskis, Innatavičius ir 
Petkūnas pelnė savai komandai 
laimėjimų. Krepšinius įmetė: Ja
ciunskis 16, Urnevičius 10, Ignata
vičius 8 ir Gurskis su Petkūnu po2.

TAURAS — A. L. S., 32:77
Birželio 18 d. vakarų Tauro kre

pšinio komanda smarkiai pralaimė
jo prieš labai stiprių latvių koman
dą. Krepšinius įmetė: Visockis 14, 
Alkevičius 8, Merūnas 9, šliužas 
2 ir Petkūnas 1.

38:32 
krepšinio

ORIENTAL
FOTO — STUDIJA

83 Enmore Rd.; ENMORE, 
N.S.W. TEL. LA4476

Portretai, spalvavimas, fo
to mėgėjų darbai, pasų nuot
raukos, dokumentų bei nuot
raukų kopijos. Vykstama į 
namus vestuvių, krikštynų ir 
k. pobūviams, iš anksto pra
nešus telefonu ar susitarus. 
Atliekami ir paštu prisiųsti 
darbai.

Prie Studijos veikia ir 
LIETUVIŠKA KIRPYKLA.

Savininkas PR. SAKA
LAUSKAS.

SKYRIAUS VALDYBA.

ALB APYLINKIŲ IR SENIŪNI
JŲ VADOVYBĖMS

Tautos Fondo Atstovybė Austra
lijoje prašo atsiųsti jai už 1953 m. 
II ketvirtį Lietuvio pasų ir ženkliu
kų platinimo apyskaitas. Apyskai
tos sudaromos pagal 1953 m. I-jo 
ketvirčio pavyzdį ir siunčiamos 
Atstovybės iždininkui: S. Grina, 
10 Peel Street Kirribilli, N. S. W. 
Pinigines perlaidas ( Money Or
der) prašoma adresuoti taip: G.P. 
O., Sydney.
TAUTOS FONDO ATSTOVYBE

AUSTRALIJOJE.

VYTIS — POLONIA, 4:1 (1:0) 
Birželio 20 d. Poloni jos aikštė

je, stebint 2000 žiūrovų, Vytis pir
mų kartų nugalėjo Polonijų, vienų 
stipriausių Pietų Austraijos fut
bolo komandų. Vyčio puolikai Ar- 
monas, Virba, Kitas, Sabaliauskas 
ir Martusevičius pralaužė geležinį 
Polonijos gynimų, o Kitas po pir
mųjų 8 minučių įkirto pirmųjį įvar
tį. Toliau per visų likusį kėlinio 
laikų abi komandos parodė aukštos 
klasės žaidimų; mūsiškiai vis spau
dė savo varžovų, kelis kartus ap
šaudė jo vartus, tačiau pirmasis

$

I•u

Kasdie nuo 3 vai.
p. p. iki 8 vai. p. p.
įėjimas — 4/9
Pačiūžų nuoma — 1/3.

JŪSŲ LAUKIA GIMTOJO
KRAŠTO SPORTAS 

GERIAUSIOJE AUSTRALIJOS 
ČIUOŽYKLOJE GLACIARIUM.

LEDO RUTULIO VARŽYBOS ' 
LIEPOS 9 d., KETVIRTADIENĮ:

BOMBERS —LIONS: WESTS — EASTS

square

SEPTYNIOS DIENOS — SEPTYNI VAKARAI!
Jei nori jaukiai praleisti vakarų, pasiklau

syti puikios vengrų muzikos prie skanios 
europietiškos vakarienės, užeik į
NEW SPORT LATIN CAFE

Royal Arcade, 2 aukštas, kampe prie Pitt Street, City.
Tel.: MA 2282. i

Geriausia gėralų ir maisto reikmenų krautuvė, kur gaunami:
VYNAI, SPIRITAI, LIKERIAI, SKANĖSTAI, MAKARONAI., SŪRIAL, ALYVOS ALIEJUS

M. FIORELLI Pty. Ltd.
(specialistai europietiško maisto)

106-118 COMMONWEALTH STREET, SYDNEY
Netoli nuo Centralinės stoties. *. Telf. M 4243 ir MA 4542

Pristatoma mieste ir priemiesčiuose, taip pat ir tolimesnėse užmiesčio geležinkelio stotyse.

VYTIS
Birželio 

komanda išėjo su penkiais žaidė
jais. Estai pradėjo vyrauti su 4 
krepšiniais, tačiau netrukus Py
ragius su baudiniu bei vienu me
timu ir Kitas išlygino. Pirmas kė
linys baigėsi 18:12. Per antrąjį kė
linį Jaciunskas, Gurskis ir Urnevi- 
čius smarkiai pasistūmėjo priekin | 
ir jau vedė žaidimų 18 krepšinių 
skirtumu, tačiau prieš pabaigą ge
rokai atleido žaidimą ir rungty
nės buvo baigtos mūsiškių naudai 
tik 3 taškų skirtumu. Geriausiai 
pasirodė Jaciunskas, Urnevičius ir 
Kitas. Krepšinius įmetė: Jaciuns
kas 12, Gurskis 9, Urnevičius su 
Pyragium po 8, Kitas 6 ir Petkū- 
nas 5.

Vyčio kapitonas A. Ignatavičius' 
šiose rungtynėse nežaidė. Niekam 
net nebuvo pranešęs apie tai, ir vė
liau iš jo paties buvo patirta, kad 
Jis apleidžia Vytį. Kaip komandos 
kapitonas jis neturėjo apleisti sa
vo komandų ir eiti jieškoti laimės 
australų tarpe. Tokiu Vyčio ko
mandos kapitono pasielgimu tiek 
pati komanda, tiek lietuvių visuo
menė liko labai nustebinta, nes to 
iš A. Ignatavičiaus nebuvo tikė
tasi. Reikėtų labai apgailestauti, 
Jei nebematytu me savo Igno Vy
čio uniformoje.
VYTIS — WEST TORRENS, 8:0

Birželio 27 d. Vyčio futbolo ko
manda parodė labai gražų žaidimą. 
Jau pačių pirmųjų minutę Kitas 
įkirto pirmąjį įvartį, o netrukus 
ir antrąjį. Toliau mūsiškiai, Že
mai perdavinėdami vienas kitam 
sviedinį, lengvai praėjo pro West 
Torrens gynimų; Langevičius per
metė sviedinį Kitui, o tasai Saba
liauskui, kuris paleido į vartus ir 
taip buvo laimėtas trečias įvartis. 
Pirmas kėlinys baigėsi 4:0 po to, 
kai Langevičius išnaudoję baudi
nį. žaidžiant antrąjį kėlinį po 10 
minučių Kitas įkirto penktąjį įvar
tį, ir netrukus čiplys dar pridėjo 
šeštąjį. Likusius du įvarčius vėl 
įkirto Kitas. Geriausiai šias rung
tynes sužaidė Langevičius, Kitas, 
Sadauskas ir Sabaliauskas.

Vyčio rezervas be kovos laimėjo 
prieš University C, nes ši koman
da žaisti neatvyko ir tai buvo už
skaityta mūsiškių naudai 1:0. 
Jauniai sulošė lygiomis su Sturt 
2:2 ir šiuo metu užima antrąją vie
tų.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert str., Leichhardt, Sydney, 
for the Publisher, Justinas 
Vaičaitis, as President of the 
Australian—Lithuanian Com
munity, 82 Flinders Street, 
Darlinghurst, Sydney, N.S.W.
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