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MYKOLO KRUPAVIČIAUS TURĖTAS VLIKo VYKDOMOSIOS 
TARYBOS PIRMININKO PAREIGAS. — PULKININKAS ŠKIRPA 
IR DAKTARAS KARVELIS 'PAAIŠKINO, KODĖL Iš VLIKo 
IŠSTOJO DVI KATALIKIŠKOS GRUPĖS. — KITOS KATALIKIŠ
KOS GRUPĖS. SVEIKINA NAUJĄJĮ VLIKą IR SKATINA SAVO 
BENDRAMINČIUS PRIE VIENYBĖS. — LIETUVOS DIPLOMATI
JOS ŠEFAS MINISTERIS LOZORAITIS BENDRADARBIAUJA 
SU NAUJUOJU VLIKu.

ELTA. — Naujai paskirtas 
VLIKo Vykdomosios Tarybos pir
mininkas Karolis Zaikauskas rug- 
piūčo žl d. atvyko iš Jungtinių 
Amerikos Valstybių į VLIKo būs
tinę ir perėmė Vykdomosios Tary
bos pirmininko pareigas bei Lietu
vos Išlaisvinimo Tarnybos darbus, 
o taip pat ir santykių su Lietuvos 
diplomatais bei lietuvių.Visuomenės 
konsolidacijos reikalus. Išvykstant 
K. Zaikauskui į Vokietijų, Ameri
kos Balsas pertransliavo paasįkal
bėjimų su juo,, pristatydamas j j 
klausytojams kaip buvusį Neprik
lausomos Lietuvos . koalicinės 
vyriausybės vidaus. reikalų minis
ters, Klaipėdos, krašto guberna
torių, kariuomenės teismo bei civi
linių teismų prokurorų ir pas
kiausiai teisės, lektorių Vytauto 
Didžiojo Universitete. Apibūdinęs, 
kas yra VLIKas, kada ir 
kaip jis susidarė ir kokios 
yra Vykdomosios Tarybos funkci
jos, naujasis šios įstaigos pirminin
kas pabrėžė, kad pagrindinis ir 
svarbiausias mūs tikslas yra 
Lietuvos išlaisvinimas. Vykdoma
jai Tarybai tenka vadovauti visiems 
darbams, ir žygiams, guriais to tik
slo siekiama, be.to, ruoštis ateičiai, 

, rūpintis tuo, kokia v eta ir koks 
vaidmuo teks laisvajai Lietuvai 
būsimoje Laisvoje Rytų Europoj., 
Reikės peržiūrėti savo santykius su 
kaimynais ir bandyti susikalbėti su 
jų politikais. Nors galutinius 
sprendimus padarys pats išlaisvin
tas Lietuvos kraštas, bet vis tiek 
yra pareiga paruošti tam dirvą ir 
pateikti ateityj krašto organams 
konkrečių ąįūlymų., .Pirmaeilės 
svarbos klausimas ,1T- apjungti 
Lietuvos vaįs^ybpję visas 1 etuviš- 
kas , žemes, Jfcr, šimtmečius buvę 
atskirti Mųžpsios Lietuvos broliai 
turi teisę būti laisvos < Lietuvos 
valstybės sienose.

ELTA. — Sct^nčioiWLjKo pir
mininko . pavaduotojas di\ P. 
Karvelis rugpjūčio 23, d. raštu 
pranešė Lietuvių, .Fronto ir Lie
tuvių Vięnybės Sąjūdžio atsto
vams, kad jų rugpiūčio 3 d. raš
tiška motyvacija pasitraukiant iš 
VLIKo skaudžiai prasilenkia su 
tikrove visais tame rašte išvardin
tais,, punktais ir kad vienintelis 
reikalas, dėl. kurio .tos .dvi grupės 
išstojo iš VLIKo, buvo Brazaičio 
neišiunfcįmas į naują VLIKo 
Vykdomąją Tarybą.

ELTA, —r Pulkininkas Škirpa, 
buvęs laikinosios 1941 m. birželio 
23 d. Lietuvos vyriausybės pir
mininkas, atsiuntė ELTAi rug
piūčio 18 , d. rašytą tsayo raštą, 
skirtą lietuvių visuomenei, kuriame 
be kita,,,ko, jis raš#; J'Shvo š. m. 
rugpjūčio 3 d. pareiškime apie 
Lietuvių Ęronto ir Lietuvių 
Vienybės Sąjūdžio pasitraukimą iš 
VLIKo šių grupių atstovai p. 
Zenonas Ivinskis ir p. L. Prapuo
lenis paskelbė kaip vieną iš pasi
traukimo motyvų taį, kad VLIKas 
nutraukė ryšius su 1941 m. bir
želio 23 dieną Tautos sukilimo 
pastatytąja Laikinąja Lietuvos 
vyriausybė," ątštačiusia paneigtą 
Lietuvos valstybės buverenumų.

Kaip asmuo — rašo jisai toliau

— birželio 23 d. pastatytas tos 
Vyriausybės priekyje, laikau savo 
pareiga Ryšium su tuo, kas čia 
anksčiau cituota, konstatuoti bei 
pareikšti, kad: (1) Laik. Lietuvos 
Vyriausybė niekad nebuvo įgalio
jusi minėtuosius asmenis bei jų 
VLIKe atstovautąsias grupes 
padaryti sakytąjį pareiškimą, kiek 
j s liečia Laik. Lietuvos Vyriau
sybę ir jo santykius su VLIKu ir
— su tuo jų pareiškimu neturi 
nieko bendro, (2) Laik. Lietuvos 
Vyriausybė niekad nebuvo ir po 
šiai dienai jiėra gavusi iš VLIKo 
vadovybės jokio pranešimo apie 
tai, kad VLIKas būtų kada 
padaręs nutarimą nutraukti ryšius 
su Laik. Lietuvos Vyriausybe bei 
jos, kaip 1941 m. birželio 23 dienos 
sukilimo tęsinio rezultato, nepripa
žinti. (3) Tenka apgailestauti 
faktą, kad šio pareiškimo prad
žioje minėtieji dviejų nūnai pasi
traukusių is VLIKo, grupių atsto
vai panaudojo Laik. Lietuvos 
Yyriausybės vardą .ir jos padėtį 
savo partinėms sąskaitoms suvesti 
su kitomis partijomis boi grupėmis 
ir lead lyg pamiršdami, jog žymią 
dalį atsakomybės už buvusias 
VLIKe negeroves turi prisiimti 
sau ir savo atstovaujamoms or
ganizacijoms, leido sau savo pareiš
kimą, kiek jis paliečia Laik. Lietu
vos Vyriausybę ir jo santykius su 
VLIKu, paskelbti viešai spaudoje.”

ELTA. — Čikagos lietuvių kata
likų organizacijų ii; visuomenės at
stovų susirfnkjnas, įvykęs Čika
goje rugpjūčio 17 d, priėmė rezo
liuciją, kad VLIKas ir'ateityje 
turi pasilikti vadovaujančiu organu 
Lietuvos laisvinimo darbe, o liku
sios katalikų grupės VLJKe pra
šomos rasti galimybę atstatyti 
bendradarbiavimą ir vienybę su 
išėjusiomis iš VLIKo grupėmis.

ELTA. — I/ctuvių Vienybės 
Sąjūdžio Centro Valdybos Trem
tyje vardu Kuncaitis ir Andrius 
rugpiūčio 15 d. atsiuntė VLIKo 
pirmininkui M. Krupavičiui raštą, 
kuriuo pareiškiama, kad L. Pra
puolenio pasirašytas LVS vardu 
iš VLIKo išstojimo VIII/3 raštas 
liečia tik patį jo autorių asmeniš
kai, bet ne LVS kaip grupę, nes 
tasai pareiškimas padarytas be 
LVS Centro Valdybos pritarimo, ir 
kad L. Prapuolenis LVS-džiui 
VLIKe daugiau nebeatstovauja.

ELTA. — LDS min. St. Lozo
raitis ir VLIKo Pirmininkas šutarė 
susitikti VLIKo būstinėje IX/22, 
kur aptars aktualiuosius Lietuvos 
laisvinimo darbus bei būdus jiems 
Įgyvendinti, siekiant suderinti 
veiklą tarp Liet. Diplomatų ir 
VLIKo.

ANGLIJOS MARŠALAS — 
KARALIENĖS VIETININKAS 

AUSTRALIJOJE
CANBERRA. — Ministeris pir

mininkas Menzies pereitą ketvirta
dienį pranešė Parlamento posėdyje, 
kad britų maršalas Sir William 
Slim yra paskirtas busimuoju Aus
tralijos karalienės vietininku — 
Governor-General, Maršalas Slim 
šiuo metu yra Britų Imperijos 
kariuomenės štabo viršininkas.

Dachau stovykloje, kur seniau 
buvo kacetas, įtaisyta nuolatinė 
pabėgėliams stovykla. Kiek tolėliau 
nuo miestelio yra ir kita stovykla 
— pereinamoji, kurioje gyvena 
keliolika Rytprūsių vokiečių, 
ilgesnį laiką buvusių Lietuvoje ir 
iš ten su grąžintųjų į Vakarus 
transportu parvykusių į Pietų 
Vokietiją. Apsilankiusiam ELTOS 
atstovui jie papasakojo įdomių 
žinių apie pavergtą tėvynę.

UŽULĖNIO DVARE.
Viskas pakeista Užulėnyje, 

buvusioj Prezidento Antano Sme
tonos vasarinėj rezidencijoj. Prezi
dento giminaitė Anelė Smetonaitė, 
kuri buvo dėl giminystės išvežta, 
dabar yra grįžusi ir gyvena Užu
lėnio miestely. Dvare įtaisytas 
sovehozas. Pačiame name — 
mokykla, tai didelis gražus namas. 
Viena vokietė pasakotoja skaitė jų 
giminių Amerikoje atsiųstą laišką. 
Tai buvo užpernai vasarą. Sūnus 
yra senai į Ameriką išvažiavęs, 
nuotrauka rodo didelį gražų namą, 
dirba siuvėju, gyvena gerai. Dabar 
išvežimai vykdomi rafinuočiau — 
valsčiais ar nedidelėmis vietovėmis. 
1948 m. iš \auno išvežė kelis 
žydus — kad buvo per daug 
praturtėję ir nenurodė, kokiu 
būdu. Paprastai žydai Kaune ir 
Vilnįujc esti užėmę geresnes vie
tas — krautuvių vedėjų, supirki
nėtojų etc. Apskritai, gyvenimo 
sąlygos vis sunkėja.

Kainos — pritaikytos prie viso 
gyvenimo. Pigiausio^* cigaretės — 
ir tai I rublis. Tuo tarpu vienai 
šeimai išgyventi reikia vidutiniš
kai apie 1000 rublių. Darbininkas 
vidutiniškai kaliošų fabrike uždir
ba, jei yra kvalifikuotas ir specia
listas — 500 r., nemokyto atlygini
mas žymiai mažesnis, atlyginimas 
kolchoze — visai prastas, ir tas 
pats sumokamus rugiais su dirsė
mis, o ką žmogus gali nusipirkti už 
vieną rugių centnerį, gautą mėne
sinio atlyginimo? Pyliavas reikia 
duoti taip pat iš savo, reikalams 
skiriamų 60 arų. Daugumoj kol
chozų gali turėti tik po vieną 
karvę. Padaugėjo skaičius ne tik 
klumpėtų, bet ir vyžuotų. Dabar, 
sau specialų apavą kiti daro ir iš 
medžio luobų — su juo eina, dau

LIETUVOS KLAUSIMAS J.A.V-se
DEMOKRATAI IR RESPUBLIKONAI JAV PREZIDENTO 

RINKIMINĖJE KOMPANIJOJE PAŽĄDA IŠLAISVINTI 
LIETUVĄ. — “LIETUVA IR VĖL BUS LAISVA” — PAREIŠKĖ 
DEMOKRATŲ KANDIDATAS 1 JAV PREZIDENTUS A. STE- 
VENSONAS. — GALINGOSIOS AMERIKOS DEMOKRATIJA 
JAU ATVIRAI REMIA LIETUVOS IŠLAISVINIMĄ.

jis yra Illinois valstybės, o tuo 
pačiu ir Čikagos miesto, kur lietu
vių esą daugiau nei Kaune, guber
natorius. Taip pat pažymimi jo 
dar šiemet lietuviams pasakyti 
žodžiai: “Lietuva ir vėl bus laisva,” 
taip pat artimi santykiai su visa 
eile lietuvių veikėjų.

Reikia pripažinti, kad tiek 
ALTas,.tiek įtakingi lietuviai vei
kėjai atsidėję gina lietuvių reika
lus visoje rinkiminėje prezidento 
akcijoje. Protesto pareiškimą, 
kodėl respublikonai neįtraukia į 
savo programą reikalo ratifikuoti 
genocido konvenciją, atspaude 
“N.Y. Times” ir visa eilė kitų įta
kingų spaudos organų, O ALTo 
įteiktas Lietuvos klausimu respub
likonų ir demokratų komitetams 
raštas susilaukė rimto dėmesio. 
Laisvos ir nepriklau

somos Lietuvos atsta
tymas buvo įrašytas 
į abiejų didžiųjų 
Amerikos p o 1 i t i n i ų 
partijų programas, 
o jų pastangas mūsų 
tėvynei i š1 aJ s v i n t i 
remia visa galingo
sios Amerikos demo
kratija. Ir lietuviai, kurie 
priklauso prie Amerikos legijono, 
dalyvavo jų parade rugpiūčio 
pabaigoje. Legijono suvažiavime 
didelę kalbą pasakė Eisenhoveris, 
pabrėždamas, kad tiek Pabaltijo 
valstybės, tiek kiti pavergti kraštai 
su laiku bus ir vėl savo likimo 
viėšpačiai. Rugpiūčio 27 d. Ameri
kos karo veteranams panašią kalbą 
pasakė ir demokratų kandidatas 
Stevensonas.

MINIMAS IR GENEROLAS 
LANSKORONSKIS VADŲ 

TARPE
ELTA.—Šveicarijos dienraštis 

“Neue Zuerishe Zeitung” savo šių 
metų Nr. 187 atsopausdino prane-

ELTA. — Pirmą kartą istorijoje 
Lietuva buvo paminėta Respubli
konų programoje. Skelbiama, kad 
jų politikos tikslas yra atstatyti 
pavergtų tautų nepriklausomybę. 
O tarp tų pavergtų tautų įsakmiai 
pažymėta ir Lietuva. Respubli
konų vadovaujama JAV vyriausybė 
pasižada atmesti visus pasižadė
jimus, įtrauktus j slaptus susitari
mus, panašius į Jaltos. Taip pat 
už nedviprasmį Pabaltijo kraštų 
išvadavimą pasisakė ii- jų užsienio 
politikos grindėjas J. F. Dulles. 
Tačiau dar palankesnė lietuviams 
ir kitoms pavergtosioms tautoms 
pasirodė Demokratų rinkiminė pro
grama. Jų kandidatą A. Steven- 
soną net šveicarų “Die Welt- 
woche” pavadino “idealiu kandi
datu į JAV prezidentus.” Lietuvių 
laikraščiai ta proga primena, kad

giausia dirbti į laukus. Pora batų 
kaštuoja 300 f., brezentiniai, kurie 
tuoj pat prakiūra — 65, etc.

AUGA PARTIZANŲ 
JUDĖJIMAS

Partizaninis sąjūdis, pasako
tojų tikinimu, ne tik nemažėja, bet 
krašte net didėja. O todėl, kad 
didėja ir skaičius tų, kurie yra 
nukentėję nuo režimo ar yra tapę 
vienokiomis ar kitokiomis jo* 
aukomis. Prie jų prisijungia ne 
tik tie, kurie bėga nuo mobilizaci
jos, bet taip pat tie, kurie mano, 
kad juos anksčiau ar vėliau išveš 
į Sibirą, kurie yra gaudomi milici
jos ar komunistų pareigūnų. Ypač 
gausu tarp tų miško brolių inteli
gentijos. Pasitaiko ir vokiečių 
karo belaisvių. Prie Lėno ežero 
žuvo vienas vokietis karys, susi
dėjęs su partizanais — jį įvijo į 
Lend ežerą, ir jis iš ten gyvas jau 
nebeištrūko. žmonės jį vadino 
Franzu. Jis buvo taip pat pra
mokęs lietuviškai, kaip veil? visi 
kiti vokiečiai, atvykę iš Rytprūsių 
sau duonos ir uždarbio ieškoti. 
Apskritai, pasakotojų tvirtinimu, 
faktiškai kaime šeimininkauja par
tizanai.

Kad galėtų gintis nuo jų rekvi
zicijų, dabar kolchozai jau apgink
luojami. Todėl dabar nereta matyti 
ginkluotų net 16 metų pusbernių. 
I miestą paprastai miško broliai 
atvyksta pavieniui. Tačiau jie 
kažkokiu būdu taip pat sužino, kas 
juos išdavinėja, ir atvykę atsis
kaito. Pereitais metais Grinkiškio 
valsčiuj, Vosyliškės apylinkėse 
partizanai likvidavo 30 svarbesnių 
komunistų pareigūnų ir skundikų. 
Aukšte!iukuose jie pakorė vieną 
vokietį, kai nustatė, kad jis šnipi
nėja lietuvius ir juos skundžia ko
munistams. Pasakojam apie didelį 
1948 m. įvykusį partizanų susirė
mimą su rusais Raseiniuose. Ten 
žuvo 175 rusai ir savo galvas 
paguldė 21 partizanas. Šalia 
Dovydiškių yra didelis sovehozas 
— ten buvo taip pat didelė kova. 
Ten taip pat žuvo 6 partizanai, 
krito jų ir Pajesly, ir kitur. 
Patys pasakotojai nukautųjų yra 
matę išmėtytų' po turgavietes. 
Tačiau paprastai jie gyvi nepasi
duoda. Tiems miško broliams kitos

išeities nėra — arba prasimušti, 
ar brangiai savo galvas atiduoti. 
Dažniausiai jie susisprogdina patys 
arba pasileidžia sau paskutinę 
kulką. Jie turi uniformas, bun
kerius, yra gerai susiorganizavę. 
Tarp jų esą nemaža buvusių valdi
ninkų, karininkų, stambesnių ūki
ninkų, nes visus, turėjusius per 20 
ha, o net nemaža ir vos 3 ha 
beturėjusių, išvežė (arba bent taip 
buvo užplanuota ir turėjo būti 
pagal planą įvykdyta) p Sibirą. 
Pagauti partizanai tuč tuojau 
naikinami. Tačiau žmonių, kovo
jančių su komunizmu, tokie žiau
rumai vis tiek neatbaido.

Siesikuose, vienas lietuvis per 
Rožančinės atlaidus, norėdamas 
įskųsti partizanus, užsiprašė rusus, 
bet per susišaudymą ir pats žuvo 
— ir tai nuo tų pačių rusų kulkos. 
Platėliau papasakojo apie pąrtL 
zanų šviedrio, be to, brolių Antano 
ir Vlado Vaičiūnų žuvimo aplin
kybes. Jų giminės buvo išvežti į 
Sibirą.
URVINĖSE SIBIRO LŪŠNOSE

Išvežimai tebeeina, tik gal kiek 
kitokiu būdu. Išgabenti visi tur
tingesnieji, turėjusieji kokias nors 
prie vokiečių, tarnybas (kaip bur
mistrų, viršaičių, seniūnų, parda
vėjų), tarnavusieji jų Ir lietuvių 
kariuomenėje. Kai kur yra .išvežta 
pusė kaimo. Prie Šačių esąs iš
vežtas visas kaimas. Vokiečių iš 
Lietuvos į Sibirą nevežė. Tik 
daliai Išvežtųjų yra pavykę šiaip 
taip įsikurti, pvz. kas buvo pasiųsti 
į Vak. Sibirą, kur kai kurie galėjo 
pasistatyti net savas urvines lūšnas 
ir šiai]) taip išsilaikyti. Tačiau 
tie, kurie buvo ištremti į pačias 
šiauriausias Šiaurės ledjūrio salas 
(kai]) No va ja Zemlia ir kt.), be
veik visi bus išmirę, neš gyvenimo 
ir darbo sąlygos ten yra pačios 
blogiausios visoj Rusijoj. J Sibirą 
ištremtiesiems galima siųsti ir 
siuntinėlius, tik klausimas, ar Visus 
ir visada jie gauna. .

NIEKINA BAŽNYČIAS IR 
VIENUOLYNUS

Kėdainiuose veikta tik katalikų 
bažnyčia. Evangelikų bažnyčios 
uždarytos. Ten, kur Kėdainiuose 
seniau buvo evangelikų bažnyčia, 
vėliau buvo įtaisyta balninė, kur

buvo dirbami balnai ir kt. reika- 
l'.ngi ūkiui padargai, bei javų 
suvežimo punktas. Krakėse seniau 
yra buvęs vienuolynas, bet dabar 
vienuolės yra išvaikytos, o vienuo
lyne įsikūrusi kariuomenė ir MGB.

LIETUVIŠKAS KAIMAS VIS
DAR IŠSILAIKO

Žmonių nuotaikos yra prastos. 
Visi laukia karo kaip išvadavimo. 
Tačiau apie jį oficialiai šnekėti ir 
tos rūšies savo rūpesčius rodyti 
negalima. Pasakotojai žino atsiti
ktiną, kaip vienas lietuvis, ėmęs 
kalbėti apie karą, buvo už tai 
suimtas ir nuteistas 25 metamą į 
Sibirą. Nieko nepadėjo nė aiškini
masis, kad apie karą rašo “Tiesa” 
ir kiti kom. laikraščiai — jis buvo 
apšauktas karo kurstytojų san- 
darbininku ir išvežtas. Todėl 
žmonės viešai nešneka nei apie 
politiką, nei apie ką kita. Arba 
nebent tarp labai artimų ir pati
kimų žmonių.

Gyvenimas krašte eina vis sun
kyn. Žmonės visame krašte šneka, 
kad jie buvę bolševikams parduoti. 
Net konkrečiai mini pavardes, kas 
tai padaręs.. paug lietuvių siun
čiami į Korėjos frontą. Apmoko 
porą ar tris mėnesius — ir važiuok. 
O bolševikui neatsikąlbėsi. Jau 
yra grįžusių visa eilė sužeistų. 
Kaip tokie — gauna invalidų 
rentą. Bet negi išgyvensi su 6Q ar 
nors kiek daugiau rublių? Iš tiek 
pinigo neišsiversi nė savaitės, sako 
grįžusieji, tad kaip su tokia suma 
turi išgyventi juo labiau invalidas, 
kuris sau duonos pats neužsidirbs? 
Todėl netenka stebėtis, kad žmonės 
laukia bet kokios permainos, kai]) 
gervė giedros, skaičiuodami dienas 
ir valandas, kada tas karas turįs 
kilti. Savo naudai išsiaiškina kiek- 
yiępą palankesnį faktelį.. Visame 
krašte esą ne daugiau kaip 1 proc. 
tikrų įsitikinusių komunistu. Kiti 
nors įsirašę’ į partiją ar kom. or
ganizacijas, betgi hėrh komunistai 
ar jų simpatikai savo širdyje. 
Pvz. tokie mokytoai' jei no įsi rašys 
į partiją, netoks tarnybos. Yra ir 
daugiau kitų rūšių profesijų, kur. 
padėtis panaši. Taigi, kraštas yra 
antibolševlkiškai išsilaikęs, nors jų 
žalinga moralinė įtaka ir daro 
pažangą. Bet tai tik parodo, kad 
okupantas, nepaisant viso smurto 
rafinuotumo, tiek lietuvių inteli
gentijos, tiek kaimo, o šio ypač, 
neįstengė palaužti. Jis iš esmės 
koks buvo lietuviškas, prisirišęs 
prie savo tradicijų, toks ir pasi
liko, kad ir kokių aukų turėdamas 
sudėti ant savo krašto laisvės 
aukuro. — ELTA.

Šimą — “Rytų Europos pabėgėlių 
armijos štabas.” šiame pranešime 
(Mėnraštis rašo: “Vidurio ir Rytų 
Europos karo veteranų federacijos 
vykdomasis komitetas per savo 
konferencijų Londone priėmė rezo
liucijų, kuria rekomenduojama 
Vakarų valstybėms pabėgėlius iš 
Rytų Europos įtraukti J Vakarų 
gynimo sistemų. Tokios “Išlaisvi
nimo Armijos,” kuri turėtų būti 
sudaryta iš tautinių junginių, 
vyriausiais vadais numatyti gėn-1 
erotai: Andersas — Lenkijos, Vėl* 
cęvąs — Bulgarios, Kudiačokas 1— 
Čekoslovakijos, Žako —• Vengrijos 
Petrescu — Rumunijos ir pulkinin
kai : Rebane — Estijbs, Šilgallis — 
Latvijos ir Ųanskoronskis — 
Lietuvos.
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PAŠTO
T J. Liubinskas

ŽENKLAI LIETUVOJE Kun. Pr. Vaseris.

SVIESOS SAMBŪRIO IDEOLOGIA
JAV PASKELBIA 

LIETUVOS 
KONSULATUS '

ELTA.—JAV Valstybės Depar
tamentas oficialiai paskelbė, kad 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
veikia šie Lietuvos Konsulatai; 
Generalinis Konsulatas New Yorke 
(gen. konsulas J. Budrys, vice- 

I konsulai — V. Stašinskas ir A.
Simutis), Konsulatas Čikagoje 
(konsulas dr. P. Daudžvardis), 
Garbės Konsulatas Los Angeles 
mieste (garbės konsulas dr. J. 
Bielskis)
Bostone (garbės konsulas advo
katas A. šalna).

Nepriklausomos Lietuvos perio
dinėje spaudoje pašto ženklus lie
čiančių straipsnių tepasirodydavo 
labai maža, gal dėl tos priežasties 
ir pati filatelija Lietuvoje nebuvo 
labai populiari. Neperdaugiausia 
buvo ir mokyklinio amžiaus pašto 
ženklų rinkėjų. Gi kitų kraštų fi
latelistai rodė didelį susidomėjimą 
Lietuvos pašto ženklais ir išpirk
davo jų dešimtimis tūkstančių se
rijų (skatikais-auksinais nuo 10. 
000 iki 12.000 pilnų serijų). Tokiu 
būdu pašto ženklų ’’eksportas” už
sienin Lietuvos Pašto Valdybai 
kasmet duodavo nemaža pajamų. 

Pirmieji Lietuvos teritorijoje 
panaudoti ženklai buvo rusiški, iš
leisti caristinės Rusijos valdžios. 
1858 m. Suvalkijoje buvo vartoja
mas taip pat Rusijos pašto ženklas 
(10 kap.),tik spausdintas Pavys- 
lio krašto, buv. Lenkijos karalys
tės, administracijos rusų ir lenkų 
kalbomis. Rusiškieji pašto ženklai 
pasiliko apyvartoje iki 1915 m., 
kuomet, prasidėjus pirmam pasau
liniam karui, rusų okupaciją pa
keitė vokiškoji. 1916 m. sausio 15 
d. Vokietijos vyriausio rytų armi
jos vado įsakymu paleisti apyvar
ton Vokietijos pašto ženklai, pers- į buvo paleista naudojimui nedidelis 
pausdinti įrašu ’ Postgebiet Ob. kiekis vokiškų p. ženklų, perspaus- 
~ ... m. . .... . dintų įrašu “Memelgebiet”.

1923 m. sausio 15 d. Klaipėdos 
kraštas grįžo Lietuvai, ir jau va
sario 5 d. pasirodė pirmieji Klai
pėdos kraštui skirti lietuviški p. 
ženklai. Vieni jų buvo perspaus
dinti, kiti naujai išleisti markių 
valiuta. Balandžio 16-2o d. vieton 
ženklų su markių valiuta buvo išlei
sti nauji su centų-litų valiuta. Pas
tarieji pasiliko apyvartoje iki 19- 
25 m. rugp. mėn. įsiteisėjus pašto 
konvencijos nuostatams, Klaipėdos 
krašte pradėjo kursuoti bendrieji 
Lietuvos p. ženklai. 1939 m. kovo 
22 d. hitlerinė Vokietija atplėšė 
Klaipėdos Kraštą nuo Lietuvos ir 
paleido apyvarton tuometinės Vo
kietijos ženklus.

VINIAUS KRAŠTO PAŠTO 
ŽENKLAI. 1920 m. gen. Želigov
skio vadovaujama kariuomenė ap
gaulingu būdu užgrobė trečiąją 
dalį Lietuvos teritorijos su sostine 
Vilnium. Ta proga išleista gana 
daug p. ženklų serijų su pavadini- 
nimu “Litwa Srodkova” (Vidurinė 
Lietuva), šie ženklai išbuvo nuo 
1920 m. spalio mėnesio 20 d. iki 
1922 m. balandžio 19 d. Tą dieną 
jie buvo pakeisti normaliais Len
kijos p. ženklais.

LOKALINĖS PAŠTO ŽEN
KLŲ LAIDOS. 1919 m. sausio 19 
d. Raseinių paštas išleido ženklą 
su įrašu “15 k. Raseinių apskričio 
p. ženklas 15 k.“ Šis ženklas išbuvo 

j keletą mėnesių. 19191
kovo 4 d. Gardino paštas, j NEGALI NESKAITYTI MŪSŲ PASTOGĖS! | pasaulėžiūrom.

lietuviškais įrašais. Visi perspaus
dintieji ženklai pasiliko gapoje iki 
1941 m. rugsėjo 1 d., kuomet pašto 
įstaigas perėmė vokiečių okupaci
nė administracija.

Nuo 1941 m. rugs. 1 d. (tikru
moje tik nuo lapkriščio 4 d.) apy
vartoje buvo vokiški p. ženklai su 
Hitlerio atvaizdu ir perspausdinti 
įrašu: ” Ošti and”, šie ženklai už
baigė savo, dienas, kuomet 1944 m. 
Lietuva vėl liko sovietų okupuota. 
Su okupacija grįžo ir sovietiški p. 
ženklai, kurie ir šiandien Lietu
voje tebekursuoja. Lietuvos oku
pacijos dešimtmečiui paminėti 1950 
m. Sovietų S-ga išleido 3-jų 
ženklų seriją, kuri per sovietų 
atstovybes buvo pardavinėjama 
Amerikos ir kitų kraštų filateli
stams.

KLAIPĖDOS KRAŠTO (ME- 
MEL) PAŠTO ŽENKLAI. Pir
majam pasauliniam karui pasibai
gus, Klaipėdos kraštas buvo 
atskirtas nuo Vokietijos ir paves
tas laikinai tvarkyti prancūzų ad
ministracijai. šioji 1920 m. liepos 
7 d. paleido apyvarton Prancūzijos 
p, ženklus perspausdintus vokiška 
valiuta ir įrašų “Memel”. Taip pat

Ost” šie ženklai Lietuvoje buvo 
naudojami iki pirmojo pasaulinio 
koro pabaigos.

Atsikūrusi Lietuvos valstybė pa
ti pradėjo steigti savas pašto įstai
gas. Vokiškieji pašto ženklai buvo 
išimti iš apyvartos, o jų vietoje iš
leisti pirmieji lietuviški pašto 
ženklai. Kur naujų ženklų dar ne
būdavo ar jų pritrūkdavo, buvo 
imama grynais pinigais, ant laiško 
pažymint sumokėtą mokestį specia
liu astspaudu ar ranka.

Nepriklausomos Lietuvos pašto 
ženklai išbuvo apyvartoje iki 1940 
m. rusų okupacijos. Kurį laiką jie 
dar ėjo lygiagrečiai su sovietiškais 
ženklais, bet nuo 1941 m. kovo 15 
d. paskelbti negaliojančiais. Sovie
tiškų pašto ženklų galiojimo laikas 
buvo neilgas, vos keletą mėnesių. 
1941 m. vasarą kilo karas tarp 
Trečiojo Reicho Vokietijos ir Sov. 
Sąjungos, rusai buv iš Lietuvos iš
stumti, ir Laik. Lietuvos vyriausy
bė radijo pranešimu paskelbė sovie
tiškus p. ženklus nustojusiais ga
lios. Laik. Vyriausybės patvarky
mu Pašto Valdyba tuojau pradėjo 
užsilikusių sovietiškų p. ženklų 
|M*rspausdinimą visai Lietuvai įra
šu: '’Nepriklausoma Lietuva 1941 
-VI-23”. šie ženklai dėl didelių vo
kiečių karo vadovybės trukdymų 
visų Lietuvos vietų nepasiekė, to
dėl kai kurie paštai su Laik. Vy
riausybės ar Pašto Valdybos lei- 11_____
dfrnu patys persispausdino užsili-1 galioje 
kusius sov. p. ženklus su įvairiais j m. ko\

pritrūkęs lietuviškų ženklų, persis
pausdino užsilikusius caristinės 
Rusijos p. ženklus su įrašais lietu
vių ir baltgudžių kalbomis, šie žen
klai kelių dienų bėgyje buvo išpir
kti. 1920 m. sausio 14 d. Telšių 
paštas išleido šapirografu spaus
dintus p. ženklus be kainos pažy
mėjimo. Kaina buvo atžymima 
ranka, šie ženklai buvo pardavi
nėjami dvi dienas.

SUVENYRINĖS PAŠTO ŽEN
KLŲ LAIDOS. Be pašto įstaigų 
išleistų ženklų yra dar dvi taip va
dinamos suvenyrinės Lietuvos p. 
ženklų laidos, išleistos Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. Pirmoji se
rija buvo išleista 1933 m. birželiu 
6 d. Jų išleido Dariaus - Girėno 
transatlantinio skridimo komitetas, 
panaudodamas penkis Lietuvos 
oro pašto ženklus ir perspausdin
damas juos įrašu “Darius - Girė
nas - New York - 1933 - Kaunas'*. 
Ši serija buvo pardavinėjama JAV 
ir surinkti pinigai panaudoti At
lanto perskridimo žygiui remti. 
1935 m. rugsėjo mėnesį Įeit. Fel. 
Vaitkaus skridimui paremti buvo 
perspausdintas Liet. p. ženklas 
įsašu: “Oro paštas Lituanica II 
1935 - New York - Kaunas”. Šis 
ženklas buvo pardavinėjamas mė
gėjams Jungtinėse Amerikos Val
stybėse ir gauti pinigai įnešti į 
skridimui remti fondų.

ir Garbės Konsulatas

Sukruskime ir mes!
Sydnėjuje bei jo apylinkėse 

gyvena gerokas būrelis ir Klai)>ė- 
dos krašto lietuvių. Didesniu būriu 
klaipėd:škiai lietuviai dar niekur 
nebuvome susirinkę. Kartu nepa
judėjome dėl įvairių priežasčių. 
Tuo tarpu Melbourne, Adelaidėje 
ir Geelonge jau kuris laikas, kaip 
veikia Mažosios Lietuvos Bičiuliu 
Draugijos. Jie jau veikia, renkasi 
vienon krūvon, kai mes gi vis 
tylime.

Vienas kitas suriktas Klaipėdos 
krašto lietuvis dažnai pasisako, 
kad klaipėdiškiams lietuviams taip 
pat reikėtų susiburti krūvon ir 
Sydnėjuje. Vienas kitas nugirstas 
baisas parodo, kad ir čia yra Klai
pėdos krašto lietuvių, pageidau
jančių retkarčiais susirinkti ir 
pasidalinti įspūdžiais. Tad ar 
nereikėtų ir mums, sidnėjiškiams, 
taip padaryti, kad visi krūvon 
susirinktume ir Klaij>ėdos krašto 
naudai, o tuo pačiu ir visai Lietu
vai, ką nuveiktume.

Tad sukruskime, pajudėkime fr 
mes, Sydnėjun užklydę Klaipėdos 
krašto lietuviai!

Klaipėdiškis.

RICHARD SORGE
Tyliai, kad nepabustų Frau 

Klauscn, juodu abu užlipo palė- 
pėn, kur buvo sumesti nereikalingi 
rakandai. Atsargiai uždaręs duris, 
Klausenas atrakino didelę spintą 
ir išėmė iš jos dvi lagamino dyd
žio dėžes. Vienoje tų dėžių buvo 
radijo siųstuvas, o antroje — 
radijo priimtuvas. Po dešimties 
minučių juodu pradėjo veikti Kol 
Klausenas tvarkė technikinius 
siųstuvo ir priimtuvo reikalus, 
daktaras Sorge išsiėmė storą 
Vokiečių Statistinių Žinių metraš
čio kopiją, kurią jis naudodavo 
kaip raktą pranešimų dešifravi
mui. Kai abu vyrai jau pilnai buvo 
nalą — ECJMR. Per priimtuvą 
atgal atėjo — XU/BS. Po to Klau
senas sumurmėjo: “Pasiruošti 
Wiesbadenui.”

Wicsbadenas, kaip žinome, yra 
žymus Vokietijos miestas-kurortas. 
Tačiau Sorgei ir Klauscnui tai 
reiškė kodo ženklą, kurį juodu 
naudodavo susisiekimui su slaptu 
komunistiniu siųstuvu, įrengtu 
kažkur Sibire. Netgi Bgi šiol nėra 
žinoma, kur tasai Wiesbadeno siųs
tuvas buvo įrengtas. Sorge ir 
Klausenas manė, kad tasai siųs
tuvas buvo kur nors netoli Vladi
vostoko. Tačiau maža bėdos dėl 
tos vietovės tikslaus adreso. Svar
biausia tai, kad tą naktį )>er kelias 
minutes iš namų palėpės Tokio 
miesto vidujyj Raudonosios Armi
jos šnipų priimtu^ kažkur Sibire

priėmė specialiu kodu Sorgės ir 
Klauseno pasiųstas žinias.

Ryto metą prie pusryčių stalo 
Stalinas buvo tiksliai painformuo
tas apie visas paslaptis, kurias 
vokiečių ambasadorius Ottas vieną 
parą anksčiau tuo pačiu metu 
buvo papasakojęs Ričardui Šorgei. 
Tokiu tad būdu Stalinas patyrė 
tikslią puolimo datą (tikrovėje 
puolimas buvo pradėtas dviem die
nom vėliau), divizijų skaičių ir 
pagrindines puolimo kryptis, šios 
žinios Stalinui ir visam komunis
tiniam pasauliui buvo neįkainuo 
jamos strateginės vertės. Su 
ironija tenka pridurti ir tai, kad 
tokios vertės žinios Stalinui nekaš
tavo nė vieno peno.

Daktaras Ričardas Sorge buvo 
dešinioji Stalino ranka, kuri rau
sėsi pačiose jo mirtinų priešų — 
Vokietijos ir Japonijos — širdyse. 
R čardas Sorge buvo neabejotinai 
vienas didžiausių Antrojo Pasauli
nio Karo šnipų. Dviveidžiu savo 
veidu šis nacionalsocialintinčs Vo
kietijos spaudos atstovas Japoni
jai, tikrumoje būdamas Sovietų 
Rusijos šnipu, sugebėjo apgauti 
visą vokiečių ambasadą Tokio 
mieste ir tuo pačiu nacių vyriau
sybę Berlyne.

Vargu, ar kuri nors labai svar
bi paslaptis, kurią žinojo Tokio ir 
Berlynas, būtų prasmukusi m*pa- 
tirta Ričardo Sergės. Jo informa
cijų šaltinis nebuvo koks nors

Sambūris šviesa atšventė jau 
šeserių metų sukaktuves nuo įsis- 
teigimo pradžios. Laikas, rods, 
pakankamas vienai ar kitai organi
zacijai išs'dirbti aiškius planus 
savo pasistatytiems tikslams 
siekti. Juo labiau, jeigu toks sam
būris ar organizacija yra studentų 
ar akademikų, šviesa, tačiau, iki 
šiol teturi vos ideologines gaires. 
Iš čia peršasi išvada, kad ir patys 
nariai tos tikros ideologijos dar 
neturi. Sunku tuomet statyti bet 
kokį namą, jeigu dar nėra tvirto 
pamato, šviesa savo ideologiniams 
pamatams gaires apmetė žmogaus 
asmenybės dirvoje. Statomas ne 
paprastas namelis, bet visas gyve
nimo rūmas — pati žmogaus as
menybė. Darbas didelis ir atsakin
gas. Kažin, ar tas rūmas ant 
gairių išsilaikys?

Meskime trumpai žvilgsnį į 
šviesos ideologines gaires. Pačiu 
pirmuoju sakiniu šviesa skelbia, 
kad “Sambūris laiko žmogaus as
menį aukščiausia būtybe raciona- 
liniame pasaulyje.” Tai yra žmo
gaus pozicijos suvokimas pasau
lyje. ši pasaulėžiūra nebėra nauja. 
Protagoras ją 
prieš Kristaus 
timi gyveno ir

organizacija 
ji individui 
sprendimo, 
liks ir tos

skelbs, kad žmogus yra aukščiausia 
būtybė pasaulyje, o kitas priešta
raus ir sakys, kad Dievas.

Taip gausime vežimą, traukiamą 
lydekos, vėžio ir gervės. Didysis 
asmenybės klausimas iš Sambūrio 
pusės liks visiškai nuogas ir 
valkstomas pačių individų vienokiu 
ar kitokiu rūbu. Pati 
taip liks bevertė, nes 
neduoda jokio savo 
Tuomet nereikalingos
ideologijos gairės, nes pats indi
vidas turi nuosavą ideologiją.

Šitokios nuomonės spėjama, kad 
ideologinių gairių autorius netu
rėjo. Argi veltui jis būtų rašęs 
žmogaus asmenybės aptart)? Paga
liau, ir kolega Kedys, aiškindamas 
šviesos Sambūrio kilmę, rašo, kad 
tai yra rezultatas “kai kurių filoso
fijos teorijų revidavimo ir naujų 
filosofijos srovių gimimo” (A.L. 
N r. 14/52). Jeigu Sambūris yra 
jau filosofiškos kilmės, tai negalima 
sakyti, kad is neturėtų pasau
lėžiūros. Kitu atveju liktų filoso
fija be filosofijos ar pasaulėžiūra 
be pasaulėžiūros. Nebent tai ir 
reikštų “ką nors naujo surasti,”

GRYVAS JUDĖJIMAS LIETUVOS
REUIKALAIS PARYŽIUJE

ELTA.—Pastaraisiais mėnesiais
• Paryžių aplankė visa eilė žymių 
šveč-ų. Kaip jau anksčiau buvo, 
pranešta, liepos mėn. pabaigoj | 
Paryžiuje vyko pasitarimai tarp 
Lietuvos Diplomatinės Tarnybos ir 
VLIKo delegacijos. Ta proga 
Paryžiun buvo atvykę LDŠ S. 
Lozoraitis, Lietuvos ministeris 
Londone B.K. Balutis ir iš Vokie
tijos — dr. Ivinskis, dr. P. Karve
lis, J. Norkaitis ir T. Šidiškis. Be 
jų, pasitarimuose dalyvavo dr. S. 
Bačkis, e. Lietuvos atstovo parei
gas Paryžiuje. Prancūzijoje būvė
damas, min. B. K. Balutis apsi
lankė “Svėdasuose” pas Br. Kli- 
mienę ir “Biržuose” pas Lansko- 
ronskius. Paryžiuje lankėsi taip 
pat Pivoriūnienė iš Čikagos su 
savo sūnumi, marčia ir anūke. 
Kiek vėliau Paryžiuje buvojo Gr. 
Grinienė, kuri iš JAV atvyko pas 
savo vyrą, gyvenantį Munchene ir 
dirbantį A. Balse, ir pakeliui buvo 
sustojusi Paryžiuje. Rugpjūčio 21

( d. Žadeikienė su Mirga Žadeikyte 
laivu Libertė paliko Europą .ir 
grįžo į Vašingtoną. Europoje lan
kymosi metu Žadeikienė su Žadei
kyte buvo priimtos specialioje 
audiencijoje Popiežiaus Pijaus 
XII. Jas lydėjo S. Lozoraitis jr. 
Grįždamos iš Romos, jos apsilankė

* “Svėdasuose” pas Br. Klimienę, 2 u 
kuria žadeikienė yra kartu dirbu
sios U. R. Ministerijoje 1920-22 
m. m. Rugpjūčio 18 d. atvyko 
Paryžiun naujasis VT pirmininkas 
K. Žalkauskas su žmona. Atplaukė 
“Queen Mary” laivu. Iš ten vyko

’ j Pfullingeną. Rugpjūčio 9-12 d. d. 
( lankėsi Paryžiuje dr. P. Karvelis,

J. e. VT Pirmininko ir VLIKo pir- ________J____
mininko pareigas, ir dr. A. Trima-: galės būti ir jos nariu, 
kas, kuris aplankė Laisvosios1
Europos delegatą Prancūzijoje ir j straipsniuose, tačiau, aiškinama 
lankėsi LE Kolegijos draugijoje, ’ šis pirmavaizdis supratimas, kad 
kurios būstinė yra Paryžiuje. I Šviesa pasaulėžiūros neturi (A.L.

|Nr. 14/52). Jeigu Sambūris pasau
lėžiūros neturi, tai jis tiktai yra 
kolekcija žmonių su įvairiom __ , ..... ~.......
r---------------- Vienas, sakysime, ' pasaulėžiūrą skelbti.

GALI. NESKAITYTI LAIK BASČIŲ, BET

Hede Massing

Juodoįi Ranka

Antrame Pasauliniame

Kare Vertė I. D.
šlavėjas ar virtuvės patarnautojas, 
bet patsai vokiečių ambasadorius. 
Kaip teigia amerikiečių generolas 
Willoughby, kontra-žvalgybos va-1 
das generolo MacArthuro štabe, 
Ričardas Sorge turėjo tiesiog! 
“neįtikėtiną pasitikėjimą.” — Gar- ■ 
šioji Kanados šnipų afera Antrojo 1 
Pasaulinio Karo metu yra neblo-, 
gas šių laikų Sovietų špionažo 
{pavyzdys. Tačiau palyginus su 
Sorgės meistriškumu, anoji Kana
dos šnipų afera teturėtų būti lai
koma tik mėgėjų pasirodymu. Per 
8 produktingus metus nieko nesi- 
bijąs ir techniškai puikiai paruoš
tas šnipų tinklas Ja]>onijoje išda- J 
vinėjo j>olitines ir karines paslap- j 
tis Sovietų Rusijai. Pradėjęs 
viską iš niekų tokiame krašte, 
kuriame jis prieš tai niekumet 
nebuvo buvęs, daktaras Sorge 
suformavo ir išplėtė labiausiai 
pasisekusį ir išsiplėtusį šnipinėjimo 
tinklą visoje Japonijos istorijojė. 
Vadovaujamam daktaro Sorgės, 
vokiečių komunisto, įtikinamai 
pozavusio lojalų nacį, šiam šnipų 
tinklui beveik pasisekė atlikti vis
pusiškai nusisekusi nusikaltimą” 
— taip toliau aptarė šią organi

zaciją amerikiečių generolas Wil
loughby.

Vien tik per sprendžiamuosius 
paskutiniojo karo metus Ričardas 
Sorge 141 kartą perdavė žinias 
pačioje “viską matančios ir viską 
girdinčios” japonų policijos pano
sėje. Vien tik per kurjerius jis 
išgabeno apie 300 mikrofilmų ritu- 
liukų, kuriuose mažų mažiausiai 
tilpo apie 10,000 lapų svarbesnių 
vokiečių ir japonų karo paslapčių. 
Sovietų kurjeriams belikdavo 
paimti šią medžiagą jau Azijos 
kontinento pusėje. Maža to, kad 
Sorge persėjo Staliną apie Hit
lerio planuojamą Rusijos užpuo
limą- Kiek vėliau jis persiuntė 
Kremliui dar svarbesnių žinių. Jo 
veikla, kaip teigia japonų vidaus 
reikalų policijos departamentas, 
buvo tikrai .be ankstyvesnio 
pavyzdžio, čia pridurtina tai, kad 
japonų policija nemėgsta prisipa
žinti tokių faktų. Informacijos, 
kurias jis siųsdavo buvo nepapras
tos vertės Sovietų vyriausybei, 
Raudonąja! Armijai ir, aplamai. 
' isai internacionalinei komunistų 
partijai. Vėliau, kai visa afera

skelbė 500 metų 1 p sako kol. Kedys. 
gimimą, šia min-;

...... .. visas šviečiamasis P*
amžius (18a.). Iš čia gal ir dabar įs’ teigus Vokietijoje^ mestas Sam- 
tas šviesos vardas, kad būtų ^U;;o sūkis, k ~ .
pakartotos šviečiamojo » amžiaus 
mintys, ši pasaulėžiūra jau pra
eitų amžių yra vispusiškai išnagri
nėta ir gavusi ateizmo vardą (a 
theos — be Dievo).

Antru sakiniu i. -
gairėse šviesa skelbia, kad “pašau- Paaiškėjus, kad ir pati organizacija 
lėžiūrai susidaryti žmogus turi jslu® 
visišką laisvę.” čia l 
Vos pirmu sakiniu Šviesa aptaria 
savo pasaulėžiūrą ir čia pat skel
bia, kad ji pasaulėžiūros neturi. 
Bent šitoks gaunasi pirmas prieš
taraująs vaizdas. Negalima, 
tačiau, manyti, kad pats gairių 
autorius sau prieštarautų. .. 
nepasakyta, kad Sambūris pasau
lėžiūros neturi. Pasakyta tik tiek,1 lė^’ūros aptart), 
kad “pasaulėžiūrai susidaryti žmo
gus turi visišką laisvę.” Tai visiškai, 
teisingai. Nieko čia nesakoma, i JOS ugdymo būdų, 
kad tas minimas žmogus yra 
šviesos narys. Jeigu tik šiaip 
žmogus, tai suprantama, kad jis 
turi visišką laisvę į bet kokią 
pasaulėžiūrą. Jeigu toks žmogus 
pasirinks pasaulėžiūrą, kurią skel
bia Šviesa, tai tuomet jis mielai ‘

sic suminėti neaiškumai iškyla ir 
ių narių tarpe. Vos šviesai

ikis, kad nariai gali pasi
laikyti savo pasaulėžiūrą, sutraukė 
daug narių. Kada nariai ėmė 
aiškintis Sambūrio ideologiją, kilo 
nesutarimas. Kiekvienas sprendė. 

. žmogaus asmenybės klausimą 
ideologinėse l’a8aI savo atsineštą pasaulėžiūrą.

žmogus turi i ^*uo rc’^aiu turi savo nuomonę, 
kiek keistoka. ■ nar*ams liko arba prisitaikinti, 
Šviesa aptaria | ar^a pasitraukti. Kai kuriuose 

universitetuose šviesa taip ir 
subyrėjo į atskiras grupes.

Šių neaiškumų nereiktų kartoti 
nors šiandien. Jeigu Sambūris 
nori būti be savos pasaulėžiūros, 

jo jr • tai jis turi pirmiausia nubraukti 
ideologinėse gairėse savo pasau- 

Antra, turėtų 
atsisakyti pagrindinės žmogaus 
asmenybės analizės ir iš čia sekan- 

’ ’ " ’ . Sambūris
turėtų daugiau specifikuotis ir 
dirbti tą kultūrinį darbą, kuris yra 
tik išraiška vienų ar kitų žmogaus 
asmenybės galių. Tokiais darbais 
galėtų būti muzika, menas, litera
tūra ir pan.

Pasiliekant prie asmenybės 
. sprendimo bei jos ugdymo, nėra 

Mūsų spaudoje pasirodžiusiuose kelio be pasaulėžiūros. Ar sakysi, 
kad žmogus iš Dievo, ar kad iš 
beždžionės — vis bus pasaulėžiūra. 
Nereikėtų tuomet ir šviesos Sam
būriui dangstytis, kad jis pasau
lėžiūros neturi. Kitaip liks įtar
tina, kad Sambūris gėdisi savo

iškilo aikštėn, buvę jo kolegos 
vokiečių ambasadoje pripažino jį 
kaip tikrą savo srities meisterį.

Kaip ambasadorius Ottas pasi
juto, kai šių šnipų tinklas liko 
susektas, apie tai istorija nutyli. 
Bet jis tikrai turėjo parausti, kai 
jam pranešė, kad tuo metu, kada 
jis, ambasadorius, buvo vokiečių 
armijoje generolo majoro laipsny
je, jo pusry-ių kompanijonas buvo 
raudonosios Armijos generolas 
leitenantas. Bet Ottas nebuvo 
vienintelis aukštose pareigose 
esančių asmenų tarpe, kuriam taip 
gražiai buvo apdumiamos akys. 
Sorgės dešinioji ranka buvo japo
nas Ozaki Hozumi. Kada kuni
gaikštis Konoye buvo išrinktas 
ministeriu pirmininku, jis pasi
rinko Ozakį kaip neoficialų minis
trių kabineto patarėją.

Iš tų patikimų šaltinių bei iš 
16-kos kitų šnipų veiklos Sorge 
surinkdavo daugiau svarbesnių 
žinių, negu vokiečių ambasadorius 
ar patsai Japonijos ministeris pir
mininkas galėdavo jų turėti. Sorge 
dirbo ne vien tik vokiečių ir ja
ponų teritorijoje. Kaip vėliau 
paaiškėjo, savo veiklą jis buvo 
išplėtęs ir Aliantų pusėje. Sorgės 
veikla nuo 1933 m. iki 1941 m. 
turėjo tiek pasisekimo, kad Rau
donoji Armija visad būdavo pain
formuota iš kalno apie visus 
japonų vyriausybės, kariuomenės 
ir laivyno planus.

šios autentiškos žinios, kurios 
buvo jo priešų — japonų, vokiečių

ir amerikiečių — surinktos, yra 
)>agrįstos dokumentais, kurie 
dabar yra jau skelbiami.

Po to, kai Sorge tapo suimtas 
1941 metų gale, ir po to. kai jis 
galutinai įsitikino, kad nei narių 
ambasada, nei Sovietų vyriausybė 
neturės jokių galimybių jo išlai- 
vinti iš japonų mirties kilpos, jis 
parašė savo prisipažinimą, api
mantį 32,000 žodžių. Sekančiais 
metais japonų teisingumo minis
terijos kriminalinis departamentas 
surinko apie Sorgės bylą tris 
didelius tomus, kuriuos užantspau
davo ir pažymėjo: “Svarbi paslap
tis.” ši sensacinga byla buvo 
japonų padėta į archyvą, liet po 
triejų metų, karui pasibaigus ir 
Jaj>on:jai patekus okupacijon, byla 
buvo surasta ir išversta. Bylos 
kopija dabar randasi Wasingtone. 
Maža to. Amerikiečių kontra- 
špionažas. ne vien tik patikrino 
visus japonų surinktus duomenis, 
bet tęsė toliau tyrinėjimus.

šis straipsnis yra pagrįstas šių 
šaltinių surinkta medžiaga. Jis 
yra taip pat pagrįstas mano pačios 
asmenine Sorgės pažintimi iš tų 
laikų, kada aš pati buvau komu
nistų šnipė ir pažinojau jį 1922- 
1933 metais Vokietijoje ir Rusi
joje.

(Bus daugiau)

Prenumeruokime
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CRIME AMONG MIGRANTS 
INFORMATION BY NEW SETTLERS LEAGUE, N.S.W.

1951 (30.84 per 100,000 adultThe report of the Committee set 
up by the Minister for Immigration 
to investigate the conduct of mi
grants proved most interesting, 
and to the man in the street, who 
was ready to accept without ques
tion the idea that the incidence of 
crime among New Australians was 
in much greater proportion than 
amongst Australians, somewhat of 
a surprise.

The committee consisted of the 
following members: Mr. W. R. 
Dovcy, Q.C. (chairman), Mr. T. 
Dougherty (Federal Secretary, 
Australian Workers Union), Mr. 
J. Neagle (Federal Secretary, 
R.S.S.A.I.L.A.) and Mrs. J. G. 
Norris, M.A. (National Council of 
Women of Australia). The result 
of the committee’s investigation is 
set out in a 16-page report. We 
quote one illuminating paragraph:

“The total figures of convictions 
for serious offences dealt with in 
Superior Courts over a period of 
12 months ending November,

aliens and 47.10 for the Australian 
adult population) indicate that the 
incidence of serious crime is in 
proportion at least 50 per cent, 
higher in the Australian popula
tion than it is amongst alien mi
grants. If the figures for the 
more serious type of offences dealt 
with in Magistrates’ Courts arc 
added, the figures (385.67 per 
100,000 adult aliens and 520.11 per 
100,000 Australian adult popula
tion) indicate that the incidence is 
still more than 33 per cent, higher 
in the Australian population than 
amongst migrants.”

The answer to the difficulties 
which confront New Australians 
is partly provided by the last para
graph of the report, and is worthy 
of th: closest consideration and 
action by all who really believe 
that the Good Neighbour spirit 
should govern all our relations 
with these newcomers to our land.

THE REFUGEE
The book “The Refugee in the 

Post-War World,” recently pub 
lished by the United Nations, was 
withdrawn from circulation a few 
weeks ago. This was a result of 
protests by certain Central Euro
pean Communist delegations to the 
United Nations, as well as by some 
Arab countries. No wonder, as 
thio 395-pagc report, brilliantly 
written by Jacques Vcrnant, Secre
tary-General of the “Centre 
d'etudos de Politique etrangerc” in 
Paris and his international team, 
and financed by the Rockefeller 
Foundation, contained many bitter 
truths about the tragic post-war 
refugee’ problem.

These are some quotations taken 
from this report:

(Page 8.); “Since in certain 
States the whole population is now 
regarded as mobilized in the ser
vice of some national or political 
cause, and every worker a soldier, 
it is only natural that the ordin
ary emigrant should be looked on 
as a deserter and the refugee 
political opponent as a traitor.”

“What distinguishes this new 
class of refugees from ordinary 
emigrants and justifies them be
ing treated as refugees is the fact 
that in the countries of Eastern 
Europe from which they come, the 
State had deprived them of certain 
of the fundamental freedoms in

scribed .in the Universal Declara
tion of Human Rights.”

(Page 9.) “Such clandestine 
emigration ... is a direct indict
ment of States, which by denying 
the’r nationals the right of free 
movement, arc thereby infringing 
Article 13 of the Universal Declar
ation of Human Rights.”

(Page 17-18.) “Before the war, 
most States were only too inclined 
to regard a refugee as an indi
vidual whose ‘political loyalty was 
ambiguous.’ In many respects 
wartime experience has decisively 
affected the position of post-war 
refugees . . . Post-war happen
ings and the resulting political 
changes have convinced Govern
ments and public opinion alike, 
that in the present-day world, 
ideological and political affinities 
are infinitely more important than 
ethnic or national origin ... In 
a world dominated by the clash of 
political doctrines, the refugee, 
standing proof of the existence of 
persecution, .is an ideological 
weapon.”

(Page 100.) “An important fac
tor in the desire to emigrate, 
which is found among all Euro
pean refugees, is the anxiety to 
put as many miles as possible be
tween them and the Russian 
frontier.”

MINISTER 
ANNOUNCES 
CHANGES IN 

IMMIGRATION 
PROGRAMME

N.A.—The Federal Government 
has decided to reduce to 80,000 the 
number of migrants entering Aus
tralia next year.

The Minister for Immigration, 
Mr. Holt, made this announcement 
before he left on a visit abroad. 
He said it would not be fair to 
Australians or migrants to en
courage people to come here un
less employment was assured and 
good prospects of satisfactory 
settlement were available to them.

Mr. Holt said that the Govern
ment still believed in a policy of 
large-scale migration. A revision 
had become necessary in the inter
ests of the economy of the coun
try and the migrants already here.

Next year Australia will try to 
get skilled workers whose absence 
from Australian industry is one 
of the factors limiting employment 
opportunities for unskilled work
ers.

Mr. Holt pointed out that the 
number of migrants to come to 
Australia in recent years had been 
very great. By the end of the 
year, about 700,000 new settlers 
would have reached Australia.

“It is with real regret that we 
have felt obliged to curtail tem
porarily our flow of migrants,” 
he said.

“Not only have we opened up a 
happier and better life for some 
hundreds of thousands of people, 
but the new settlers we have 
brought here have helped greatly 
with essential production during a 
period when the community’s de
mands greatly exceeded supply.

“They have given us needed 
workers where shortages in basic 
industries and services were re
stricting prospects of expansion.

MIGRATION TO CONTINUE
“The fact that we are now re

ducing migration implies no lack 
of enthusiasm for continued fiii- 
gration, nor any slackening of our 
recognition of its national value as 
a population builder.

“We must retain the goodwill of 
the countries with which we al
ready have migration agreements, 
and we should maintain the inter
est of prospective migrants. They 
should not be made to feel that 
our doors are being permanently 
shut to them.”

JOHN: Hullo there!
MARY: Come in, John. .Paul is 

here.
JOHN: And now I’M here.
PAUL: I’m? I’m? What is 

“I’m”?
JOHN: I am here—I’m here. I 

am John—I’m John. I am in the 
studio—but we say I’M.

PAUL: H’m! I’m Paul . . . 
I’m here in the studio . . . I’m 
learning English . . .

JOHN: That’s right! And: She 
is Mary—SHE’S Mary.

PAUL: He is John—HE’S 
John . . .

MARY: It is a cigarette—IT’S 
a cigarette . . .

PAUL: And: You arc—?
JOHN: YOU’RE—You re Paul.
PAUL: You’re John . . .
MARY: Say it again, Paul.
PAUL: You’re John . . .
MARY: Again.
PAUL: You’re John.
MARY: That’s good. And 

WE’RE in the studio.
PAUL: Oh dear . . . WERE 

in the studio . . . We’re in the 
studio.

JOHN: Er—Where arc I he cig
arettes?

PAUL: They are on the tabic.
MARY: Now say: THEY’RE on 

the table.
PAUL: Oh yes! THEY’RE on 

the table . . . they’re on the 
table.

JOHN: Yes, Paul. THEY’RE 
on the table, thanks very much! 
And the matches?

PAUL: THEY’RE on the table, 
too!

SAY IT WITH PAUL!
I am John . . . I’m John.
You are Paul . . . You’re Paul.
He is Australian . . . He’s 

Australian.
She is a woman . . . She’s a 

woman.
It is the telephone . . . It’s the 

telephone.
We are men . . . We’re men.
You are women . . . You’re 

women.
They are cigarettes . . . They’re 

cigarettes.
I’m here.
I’m in the studio.
I’m learning English now.
And now I’m smoking a cigarette.

LEARN ENGLISH
RADIO PROGRAMME 

“FOR NEW AUSTRALIANS”
Broadcast by the Australian Broadcasting

• Commission

PAUL: Yes, they’re going to 
Melbourne . . . Yes, they are.

MARY: Are they going in 
John’s car?

PAUL: Yes, they’re going in 
John’s car ... Yes, they are.

JOHNi Where are you, Paul?
PAUL: I’m here.
JOHN: Where?
PAUL: Here—in the studio.
MARY: Where is John?
PAUL: He’s there—in the car.
MARY: Where are the cigar

ettes ?
PAUL: They’re here.
MARY: Where, Paul? 
PAUL: Here—on the tabic.
MARY: And where arc the 

matches?
PAUL: They’re here.
MARY: Thank you, Paul.

AN ENGLISH LESSON
In English, most verbs form the 

past tense by adding “cd”:— 
talk—talked 
listen—listened 
follow—followed

Some verbs, however, are differ
ent. For example:—

go—went
think—thought 
buy—bought 
bring—brought 
eat—ate
wear—wore
leave—left
lie—lay
throw—threw
sleep—slept

When wc ask questions in the 
past, wc use “did”:—

DID you BRING your costume? 
Yes, I brought it.

DID she WEAR her new suit? 
Yes, she wore it.

DID she LEAVE early? Yes, 
she left early.

WHERE DID they EAT their 
lunch? They ate it at the beach.

And we use “did” in sentences 
with “not”:—

Did Olga like that? No, she 
DIDN’T like it at all.

How did you sleep? I DIDN’T 
sleep very well.

And now, listen!
“John, Mary and Paul are go

ing to the beach.” 1
PRONUNCIATION PRACTICE 

Correspondence Lesson Number 
Seventeen (17).

I DUSTED the room.
I FOLDED the cloth.
I WAITED for John.
I WANTED to see him.
I POSTED the letter.
The suit FITTED me well.
I CHOPPED wood yesterday.

(To be continued)

Mary is coming . . .
She’s coming.
She’s coming to the studio.
Now she is here . . . now she’s 

here.
Is John here?
Yes, he is here . . . Yes, he’s 

here.
Where are you? I’m in the car.
Where are YOU? I’M at. home.
Where is the telephone? It is 

there .... it’s there.
Where are the matches? They 

are here . . . they’re here. They’re 
on the table.

I am learning English . . . I’m 
learning English.

You are smoking a cigarette . . . 
you’re smoking a cigarette.

He is going to Adelaide . . . 
he’s going to Adelaide.

She is coming to the studio . . . 
she’s coming to the studio.

It is ringing . . . it’s ringing.
We are going to Melbourne . . . 

we’re going to Melbourne.
You are going in John’s car 

. . . you’re going in John’s car.
They are smoking cigarettes . . . 

they’re smoking cigarettes.
AND NOW LISTEN AGAIN!
JOHN: Is she learning English?
PAUL: Yes, she is learning 

English.
MARY: Is she learning Eng

lish.
PAUL: Yes, shb is.
MARY: Is he smoking a cigar

ette?
PAUL: Yes, he is smoking a 

cigarette . . . Yes, he is,
JOHN: Are they going to Mel

bourne? *
PAUL: Yes, they are going to 

Melbourne . . .Yes, they are.
MARY: Are they going in 

John’s car?
PAUL: Yes, they are going in 

John’s car . . . Yes, they are.
JOHN: And now again, Paul 

. . . carefully 1 Is she learning 
English?

PAUL: Yes, she’s learning Eng
lish . . .Yes, she is.

MARY: Is he smoking a cigar
ette?

PAUL: Yes, he’s smoking a cig
arette . . .Yes, he is.

JOHN: Are they going to Mel
bourne?

Mažvydas endeavoured to mas
ter the task confided to him down 
to the minutest details. The easiest 
method of liquidating the Bolshe
viks seemed to be with the aid of 
poison. First of all it was neces
sary to make the guests thorough
ly drunk and then pour into their 
glasses a liquid with an imper- 
captible quantity of potassium 
cyanide, arsenic or some other 
poison. There was no trouble 
about alcohol; in the State shops 
one could buy as much as one 
wanted. It was much more diffi
cult as regards concentrated poi
sons which at Marijampolė it was 
out of the question to procure. 
And meanwhile Shrovetide was ap- 
proachng. It was necessary to go 
to Kaunas and there try to get 
poisons.

For the journey Mažvydas was 
provided with a Soviet passport, 
a certificate of release from mili
tary service, a labour certificate 
and a trade union card. In addi
tion were included an order for 
detached duty and a certificate of 
proletarian origin. With these 
documents at a small station he 
boarded a very delayed train and 
travelled with other citizens in a 
goods waggon. When near the 
Kaunas Green Bridge the train 
slackened speed, Mažvydas jumped 
from the wagon like some of the 
other travellers. He did not wish 
to go to the station; as a former 
Kaunas resident he feared to be 
recognised.

At Kaunas things were not go
ing too well. In the city the mood 
was dispirited. The inhabitants 
harassed by the occupants’ moral 
terror were very cautious, down
cast and anxious. Unable to ven
ture into contact with acquaint-

anccs Mažvydas could not obtain CHAPTER 2.
any poison. So having settled 
other matters entrysted to him 
he returned in two days.

No other course remained hut to 
liquidate the guests of the “be
trothed” ’by arms. For that pur
pose twelve daring men were 
assigned. On the evening of the 
“betrothal” they were to come to 
town and at a pre-arranged point 
await Mažvydas’s signal. If the 
men’s automatic shots should 
prove inaccurate they must be 
made good by the “betrothed” and 
Saulutė. Knowing the local sur
roundings this plan to liquidate the 
Bolsheviks seemed fairly practical.

The first difficulty arose when 
it was necessary to supply the 
prospective bridegroom with holi
day garb. For the ball costume 
even the trouser turn-ups had to 
be let down because Mažvydas was 
very tall. It was also impossible 
to find even half-boots. Shift had 
to be made with a combatant’s 
boots over which the trousers were 
let down. At last the smoothed 
out costume lay without creases, 
and the boots shone like a mirror. 
The necktie was of the popular 
colour, red. Of the same hue 
was 'the handkerchief tucked into 
the coat pocket. This choice of 
colour could be explained by 
everybody as he pleased—great, 
love for his “betrothed” or po
litical maturity in the Communist 
sense.

Having carefully tested his pis
tols Mažvydas attached one to his 
best and thrust the other into his 
trouser pocket. Since the coat was 
long the pistol bulge was not 
noticeable. For final strengthen
ing the hostess gave her ‘‘fiance” 
to drink about half a litre of melt-
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ed fats which were to provide im
munity against the effects of al
cohol. In this manner doubly 
armed and escorted by one maiden 
Mažvydas reached his “fiancee’s” 
apartment where the final prep
arations took place.

Rewarding Mažvydas with the 
longed-for kiss his “fiancee” in
troduced her friends to him. In 
this way began the macabre 
Shrovetide performance. So as not 
to arouse the suspicions of the 
young woman Communist Karve- 
liute and Albina N. Mažvydas 
had to make special efforts to 
enact the part of a happy fiance. 
But this was not easy. Three 
years of bittei* struggle, many 
sleepless nights, numerous battles 
and a hundred risky operations 
had left an indelible impression on 
the man’s character which did not 
harmonize with agreeably smiling 
people. Lastly, the dread shadow 
of death weighed heavily on the 
role.

It became more difficult when 
the time approached for the gath
ering. of the guests. Wearily 
crept by minute after minute. 
Topics of conservation were lack
ing and talk begun would be 
broken off in uneasy suspense. 
Half-an-hour passed and not one 
of the invited guests had yet ap
peared. In Mažvydas’s head 
haunting doubts arose. At last
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Suspicion was again alleviated 
by the speedy return of Pušelė. 
Wiith her came the chairman of 
the, executive committee, the secre
tary of the same committee, Ste
ponas Bukevičius, secretary of the 
committee of the Marijampolė dis
trict Communist Party, elected 
this year as deputy to the Lithu
anian Supreme Council, and a 
musician. Alhough a good many 
invited guests were still lacking, 
those present took their seats at 
the table.

The entertainment began. 
Toasts followed toast in quick suc
cession. The first was to the 
“affiancecd,” and thereafter to the 
Soviet Army; to the Communist 
Party; to the Soviet youth, etc., 
etc. Alcohol reddened checks and 
simulated the mood of the guests. 
Saulutė flirted most convincingly 
with Bukevičius. Indeed she suc
ceeded so well that the newly- 
fledged Communist deputy began 
to believe that he had perhaps 
fallen in love. In excellent humour 
he drained to the dregs the glasses 
of vodka filled for him.

The time came to report the 
situation to the combatants who 
were to settle accounts with the 
Bolsheviks. Pučelė did this. Seizing 
the opportunity she slipped away 
and got in touch with these men 
and told them about the position 
and the suspicions of Mažvydas 
which had been increased by the 
non-arrival of some of the Invited 
guests. Doubts arose as to whether 
for so few Bolshevik activists the 
proposed settlement was worth 
while. However, the decision was 
left to Mažvydas, and the com
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after another half hour had 
elapsed the suspense was some
what dispelled by the arrival of a 
Russian, the chairman of the 
Marijampolė commune executive 
committee. On seeing on the table 
plenty of food and drink and at 
the request of the “fiancee,” the 
Russian agreed to go to invite the 
oher delayed guests. Putting on 
an overcoat the “fiancee” herself 
accompanied the Russian.

With her exit Mažvydas’s posi
tion became still more embarras
sing. The young woman Com
munist Karveliute plied him with 
awkward questions. Where did he 
come from? How had he made the 
acquaintance of his fiancee? When 
would the wedding take place, etc., 
etc. For Mažvydas to answer 
these questions was very danger
ous because he did not know what 
Pušelė had said to Karveliute. 
And that she had said something 
to her he did not doubt. He there
fore tried to answer the young 
Communist’s questions evasively, 
laughing and endeavouring to 
divert conversations to other sub
jects. In this he was helped by 
Saulutė. Nevertheless the curios
ity manifested by the young Com
munist woman, evoked suspicion in 
the mind of Mažvydas as to 
whether the Bolsheviks had some
how divined the true object of the 
ball. 

batants remained at the old spot 
to await fresh arrivals.

Although Pušelė was soon back, 
her absence had not passed un
noticed. Karveliutė’s eyes all the 
time suspiciously watching the 
dpor, occasionally veering ques- 
tioningly in the direction of the 
reputed “fiance.”

Pušelė back again seated herself 
next to her “betrothed” and in an 
undertone mentioned the men’s 
doubt. However, at that moment 
one more expected guest arrived. 
He was Gurevičius, a Bolshevik 
of Jewish origin, an important 
functionary, chief of the Marijam
polė district passport office. He 
at once drew attention to himself 
because he mentioned that he had 
hurried even from Sasnava on 
foot in order to keep his word.

“Perhaps ‘bandits’ were after 
you that you hurried so?” joked 
Albina.

Being questioned Gurevičius re
quested silence and told his wor
ries. It seemed that near Sas
nava 1,000 Soviet passport forms 
with the seals of prohibited zones 
had disappeared. The attempt to 
find them to elucidate the circum
stances of their disappearance 
and to discover the culprits had 
prevented Gurevičius from arriv
ing in time!

“Most likely somebody stole 
those passports for the bandits* 
purposes. First they found a 
chance to make those stupid stribs 
drunk and afterwards took them 
aback tenfold,” complained Gure
vičius concluding his story.

(To be continued)
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MnSU MSM6E
GALUTINIS SPRENDIMAS BUS 
PADARYTAS GINKLUOTAME 

KONFLIKTE —
S y d n ė j u s.—Savo gerai pa

ruoštoje paskaitoje Tautos Fondo 
Atstovybės pirmininkas Jurgis 
Kalakauskas Tautos Šventės minė
jime Sydnėjuje logiškai užakcen-I 
tavo pavergtos Tautos viltis.

Tautos šventė Sydnėjuje pereitų 
sekmadienį buvo atšvęsta su, pakilia I 
nuotaika. Po tradicinių pamaldų; 
St. Benedict’s bažnyčioje, salėje! 
Tautos Diena paminėta iškilmingu . 
aktu, kurį pradėjo Apylinkės pir-1 
mininkas S. Pačėsa. Be paskaitos 
buvo ir trumpa meninė dalis. — jk.

VIETOS ARKIVYSKUPAS 
LIETUVIŲ TARPE

A d e 1 a i d ė.—Rugpjūčio 31 d. 
Adelaidės Dėtuvių kolonija šventė 
Lietuvos jaunimo globėjo šv. Kazi
miero šventę. Įprastu laiku lietu
viai stoviniavo prie bažnyčios, 
laukdami pamaldų. Visi; nuste
bimui, labai kukliai pasirodė Ade
laidės arkivyskupas Beowich. Jam 
įėjus mūsų kuklion bažnytėlėn, visi 
lūkuriavusieji suėjo paskui arki
vyskupų. Gi ta mūsų bažnytėlė, 
tokio maža, kad ji negalėjo sutal
pinti visų lietuvių, todėl daugeliui 
teko stoviniuoti lauke, klausantis 
pamaldų. Arkivyskupas laikė lie
tuviams pamaldas ir pasakė tin
kamų pamokslą, pabrėždamas, kad 
lietuviai yra geri katalikai ir 
nuoširdžiai pamilę savo kraštų 
Lietuvą, 
tis .ir stoja diena, taip ir jūsų 
vargai emigracijoje pasibaigs ir 
išauš skaistesnė diena ...” — jis 
pareiškė. Lietuviai, turėdami savo 
tarpe tokį aukštų svečių, atsilygino 
gražiai ir darniai sugiedodami 
lietuviškas giesmes. Po pamaldų 
ALB Moterų Sekcija salėje suruošė 
arbatėlę. Užklausta, iš kokių lėšų 
suruošė, tą arbatėlę, sekcijos pir
mininkė Reisoni.enė atsakė, kad ši 
arbatėlė suruošta Moterų Sekcijos 
ponių privačios iniciatyvos. Gaila, 
kam joms tenka tokias išlaidas pa
dengti iš savo kuklių uždarbių. 
ALB vice-pirmininkas čepliauskas 
gražiai padėkojo moterims už 
vaišes ir kun. Jatuliui už suruošta 
Šv. Kazimiero šventę. Po pamaldų, 
visi drauge su arkivyskupu nusi-, 
fotografavo? — J.K.
GUČIUVIENĖ KONCERTAVO 

PER RADIJĄ
A d e 1 a i d ė.—Rugpiūčio 25 d. 

Adelaidėje, miesto rotušės salėje 
įvyko Y.W.C.A. mišrus koncertas, 
kuriame dalyvavo ir mūsų Gučiu- 
vienė. Nors ir iš ligos atsikėlusi, 
ji savo užtikrintu balsu žavėjo 
publikų. .Apsirengusi tautiškais 
rūbais, pirmoje koncerto dalyje ji 
padainavo lietuviškų kompozitorių 
J. Strolios “Ilgesį” ir K1 Banaičio 
“Prisiminimus.” Antroje koncerto 
dalyje GuČiuvienė padainavo ariją 
iš operos “Tosca”’ ir R. Strauss’o 
lopšinę.—J.K.

SUSIRINKO PASITARTI 
STUDENTAI

S y d n ė j u s .—Rugpiūčio 24 
d. įvyko A. L. Studentų Sąjungos 
Sydnėjaus Skyriaus visuotinis 
susirinkimas. Susirinkime, daly
vaujant gausiam Sydnėjaus lietu
vių studentų skaičiui, buvo svars
to m a s Skyriaus 
A.L.S.S.-gos įstatų 
įdomių diskusijų .iškilo, svarstant 
studento aptarimo klausimų. Nu
tarta studentais laikyti asmenis, 
kurie yra baigę gimnazijų ir stu
dijuoja universitete arba tolygiose 

aukštosiose mokyklose, kurios 
reikalauja gimnazijos baigimo. 
Kitiems Australijos Lietuvių Stu
dentų Skyriams pasisakius dėl 
įstatų projekto, įstatai bus priimti 
galutinai vėliau.

* Studentų Astovybės, vyriausio 
Australijoje lietuvių studentų 
organo, darbų atliks vieno kurio 
nors Skyriaus valdyba ir jos revi
zijos komisija, jeigu Skyriuje bus 
reikalingas narių skaičius mini
miems Organams sudaryti. AL.S 
Atstovybės darbų atliks per du 
metus kiekvienas Skyrius paeiliui: 
Sydnėjus, Melbournas, Adelaidė 
ir tt—jm.

ALB KRAŠTO VALDYBA 
PASITARNAUJA 

BENDRUOMENĖS NARIAMS
ALB Krašto Valdyba, siekdama 

glaudaus bendradarbiavimo su or
ganizacijų atstovais ir su paskirais 
tautiečiais bei norėdama pasitar
nauti jiems įvairiuose jų reika
luose, nuo š. m. rugsėjo 19 d. įveda 
interesantų priiminėjimo tarnybų. 
Krašto Valdybos pirmininkas ar 
kitas kuris Valdybos narys intere
santus priiminės kiekvieno penkta- 

, dienio vakarų 6-8 vai., 10 Peel 
; Street, Kirribilli (važiuoti iki Mil- 
sons Point miesto traukinio sto
ties).

GIRDĖSIM PER RADIJĄ 
LIETUVIŠKĄ D. KVARTETĄ
Adelaidė.—Rugsėjo 20 d. 7 

vai. 15 min. iki 7 vai. 30 min. įvyks 
Adelaidės lietuvių dvigubo mišrių 
balsų kvarteto rečitalis, kuriam 
vadovauja muzikas Jonas Zdana
vičius. Drauge su oktetu solo par
tijų dainuos solistas Paulius Rū
tenis. Rečitalis bus per valdinį 
5AN radijofonų Pietų Australijos 
laiku. — jk.

SVARBUS SUSIRINKIMAS
Pranešame, kad rugsėjo 28 d.

13 vai., po pamaldų, Camperdowno 
parapijos salėje šaukiamas ALB. 
Sydnėjaus Skyriaus visuotinis 
narių susirinkimas. Susirinkimui 
pateikiamoje dienotvarkėje be Val- 

. . kaip praeina nak- dybos pranešimo bei kitų klau
simų, įtrauktas ir labai svarbus 
reikalas — ALB tarybos narių 
rinkimas 1952/3 metų kadencijai. 
Išrinkti Tarybos nariai turės daly
vauti šių metų pabaigoj įvykstan- 
čiame visuotiname Australijos 
Lietuvių Bendruomenės suvažia
vime Adelaidėje.

Apylinkės Valdyba maloniai 
prašo visus Sydnėjuje ir jo apylin
kėse gyvenančius lietuvius galimai 
gausingiau dalyvautai šiame svar
biame susirinkime.

ALB Sydnėjaus Apylinkės 
Valdyba.

SYDNĖJAUS LIETUVIAMS

paruoštas 
projektas.

Jau laikas apsimokėti už šiuos 
metus nario ir tautinio solidarumo 
mokesčius. Gana daug yra ir tokių 
tautiečių, kurie nėra užsimokėję 
net už pereitus metus. Viši tautie
čiai yra prašomi atlikti savo pa
reigų ir nedelsiant sumokėti mini
mus mokesčius. Mokesčius priima 
kiekvienų sekmadienį Camperdown 
parapijos patalpose, ALB Cen
trinės bibliotekos kambaryje, Sky
riaus Valdybos iždininkas V. 
Šablevičius. Asmenys, dėl nepa
togumo bei kitų priežasčių nega
lintieji atvykti sekmadieniais į 
Camperdownu, maloniai prašomi 
mokesčius mokėti savo gyvenamų 
rajonų Skyriaus įgaliotiniams.

Ta pačia proga pranešame, kad 
iš Tautos Fondo Atstovybės yra 
gauta Lietuvio Pasų ir Tautos 
Fondo mokesčių ženkliukų siunta. 
Lietuvio Paso kaina: odiniais vir
šeliais — 4 šil., paprastais virše
liais — 2 šil. Be to iš ALB Krašto 
Valdybos gauti ir tautinio solida
rumo mokesčių ženkliukai. Į pir
mąjį Lietuvio Paso puslapį yra 
klijuojami T. Fondo ženkliukai, o 
į antrąjį puslapį — ALB solidaru
mo mokesčio ženkliukai.

Kiekvienas lietuvis turėtų jausti 
šventą pareigų įsigyti 
Pasų ir klijuoti į jo 
abiejų rūšių ženkliukus.
Pasai ir ženkliukai taip _ _
narni pas Skyriaus iždininkų V. 
Šablevičių.

ALB Sydnėjaus Apylinkės 
Valdyba.

Lietuvio 
puslapius 
Lietuvio 

pat gau-

0 Gegužės 30-31 d. New Yorke 
įvyko šviesos Sambūrio visuotinis 
suvažiavimas. Suvažiavimui .pir
mininkavo A. Daunys, sekretoriavo 
R. čerkeliūnienė fr A. Grudzins- 
kaitė. Suvažiavimas aptarė tolesnę 
Sambūrio veiklų .ir išrinko naujų 
valdybų: J. Repečką — pirm,, 
Petkevičių — vicepirnu, G. Dau
nienę. — sekr., J. Vilgalį ir V. 
Pitkunigį — nariais.
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PUIKI PROGA PRAMOKTI SKRAIDYMO MENO

12
vai.
bažny-

Bus

45

MŪSŲ PASTOGĖS Redaktorius 
Šiomis dienomis gavo įdomų 
Sydnėjaus lietuvio lakūno J. 
Basčio laiškų, kuris čia patei
kiamas^ galvojant, kad jo tur'niu 
neabejotinai susidomės ne vienas 
lietuvis jaunuolis ir vyresnio 
amžiaus tautietis.

D.G.p. Redaktoriau,
Man kilo mintis paskatinti 

lietuvius susidomėti skraidymo 
sportu. Aš pažįstu keliolikų 
mokinių-lakūnų iš kitų tautų 
grupių, bet iš lietuvių tarpo aš 
esu tiktai vienas. Žinodamas, 
kad Jūs esate aviacijos mėgė
jas, aš ir kreipiuos į Jus prašy
damas patarimo.

Aš kalbėjau su savo skraidy
mo instruktorium ir jis man 
prižadėjo priimti keletą lietuvių 
į savo skraidymo mokyklą. 
Todėl Sydnėjuje ir jo apylin
kėse gyvenantiems aviacijos 
mėgėjams yra puiki proga 
mokytis skraidymo.

Jeigu atsirastų didesnis 
skaičius norinčių skraidyti, tai 
mes galėtume sudaryti prie 
minėtos mokyklos lietuvių la
kūnų grupelę, kuri būtų tary
tus užuomazga Lietuvos Aero 
Klubo.

įstojant į mokykla joks teore
tinis pasiruošimas bei mokslo 
cenzas nereikalaujamas. Tik 
reikia praeiti sveikatos patikri
nimas, kuris nėra labai sunkus.

BAŽNYTINĖS MUZIKOS 
REČITALIS

A d e 1 a i d ė.—Rugsėjo 
nuo 8 vai. 15 min. iki 8 
min. bus A. Gučiuvienės 
tinęs muzikos rečitalis,
giedami lietuviškos muzikos kūri
niai. Klausoma per valdinį 5AN 
radiiofoną< — jk.
ORGANIZUOJASI TEISININKAI

Kaip ir kiti lietuviai tremtiniai, 
vienos profesijos žmonės, taip ir 
teisininkai, turėjo Vokietijoje savo 
organizaciją. Daugumai iš Vokieti
jos išemigravus, teisininkų organi
zacija nesubiro. Jos cen
triniai organai įsikūrė Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, Čikagoje, o 
jos padaliniai išsisklaidė po visą 
platųjį pasaulį, kur užkliuvo bent 
mažas lietuvių teisininkų būrelis, 
ši lietuvių teisininkų organizacija 
šiuo metu vadinasi Lietuvių Tei
sininkų Draugija Užsienyje 
(LTDU) ir tvarkosi pagal įstatus, 
dar seniau priimtus Vokietijoje.

LTDU Australijos Skyrius įsis
teigė 1950 m. gegužio 15 d. su 
centru Adelaidėje. Pirmuoju Sky
riaus pirmininku buvo žymus mūsų 
teisininkas ir visuomenės veikėjas 
advokatas VI. Požėla, šiuo metu 
Skyriui vadovauja Jonas Kalvaitis, 
buvęs Šiaulių Apygardos Teismo 
prokuroro padėjėjas. LTDU be i maldų daugiau nebebus. Po gerų 
savo pagrindinio kamieno Ade-1 pastangų gauta tokioms pamal- 
laidėje dar turi seniūniją Mel-1 dams kita vieta, Bankstowne — 

St. Brendan’s naujoj bažnyčioj 
mokykloj; adresas: St. Brendan’s 
Church, Cambrige ir Northam 
Ave. gatvių kampas. Nuo Banks- 
towno stoties 5 min. kelio. Nuo 
stoties eiti žemyn Chapel Road 
South iki Cambridge Street, kurią 
pasiekus pasukti dešinėn, čia pa
maldos bus kiekvieną pirmą 
ir trečių mėnesio sekmadienį 8 vai. 
ryto. Laikas ne labai patogus, bet 
vasaros mėnesiais pakenčiamas; 
gal vėliau išsikovosime patogesnį 
laiką. Firmą kartą čia pamaldos 
bus laikomos trečių šio mėnesio 
sekmadienį, t. y. rugsėjo 21 d. 8 
vai. ryto. Prieš pamaldas bus 
klausoma išpažinties. I šias pa
maldas ypačiai kviečiami Banks- 
towno apylinkėse gyvenų lietuviai, 
o taip pat ir tie artimesnių vietovių 
tautiečiai, kurie dėl laiko stokos 
negalėtų lankyti ietuviškų pa- 
madų Carnperdowne.

Chulloros Stovykloje pamaldos 
laikomos rugsėjo 14 d. 10 vai. 
Pamokslas bus sakomas lietuvių ir 
vokiečių kalbomis.

Scheivilles Seimų Stovykloje 
pamaldos bus laikomos rugsėjo 28 
d. įprasta tvarka, šeštadienio va
karų (27 d.) bus paruošiami, eg-

PAMALDŲ TVARKA RUGSĖJO 
MĖN. SYDNĖJUJE

Dėl ne nuo mūs priklausančių 
priežasčių Seftone lietuviams pa-

bourne, gi šiomis dienomis tokia 
seniūnija įsisteigė ir Sydnėjuje.

Rugpiūčio 27 d. dipl. teis. Juozo 
Žukausko bute susirinko būrelis 
lietuvių teisininkų, gyvenančių 
Sydnėjuje bei jo apylinkėse, ir čia 
buvo įsteigta LTDU ■ Australijos 
Skyriaus Sydnėjaus Seniūnija. 
Seniūnu išrinktas dipl. teis. Leo
nardas Karvelis, o sen. pavad. — 
dipl. teis. Henrikas Kmitas.

Seniūnijos suvirinkime konsta
tuota, kad Sydnėjuje yra pakan
kamai lietuvių teisininkų sudary
mui atskiro savarankiško skyriaus 
(pagal LTDU įstatus reikalaujama 
ne nemažiau 10-ties narių). Nu
tarta suregistruoti Sydnėjuje bei 
visoje N.S.W. valstijoje gyvenan
čius lietuvius teisininkus, galinčius 
būti LTDU nariais. Pagal LTDU 
įstatus, nariais gali būti kiekvienas 
Liietuvos diplomuotas teisininkas 
tremtinys ir tas nediplomuotas 
teisininkas tremtinys, kuris Lietu
voje yra buvęs teisėju, prokuroru 
ar jo padėjėju, teismo tardytoju, 
notaru, privatiniu gynėju, teismo 
sekretorium ar jo padėjėju, ipote
kos knygų vedėju, teismo ąnstpliu.

Registracijai reikalingos šios I 
žinios: (1) Vardas ir pavardė, (2) 
Gimimo data ir vieta, (3) Išeitas i zaminuojami ir išduodamos korte- 
mokslas, (4) Teisininko darbas | lės norintiems priimti Sutvirtinimo 
dirbtas Lietuvoje, (5) Adresas. Į Sakramentą, 

linine cii navničlrimuŠios žinios kartu su pareiškimu 
būti LT D U nariu prašoma galimai 
nedelsiant atsiųsti pagal šį 
adresą: Mr. L. Karvelis, Commer
cial Hotel, 260 Sussex Street, Syd
ney,

Kun. P. Butkus.

N.S.W.

LIETUVIAI SKAUTAI
DALYVAUS TARPTAUTINĖJE 

STOVYKLOJE

Skraidymo valanda su instruk
torium kaštuoja £4. Savaran- 
k’ško skraidymo valanda — £3. 
Su instruktorium reikia pras
kristi maždaug 11 valandų. 
Priimami mokiniai nuo 18 iki. 42 
metų amžiaus. Skraidymas 
vyksta šeštadieniais ir sekma
dieniais Bankstowno aerodrome.

Dėl platesnių informacijų ma
lonėkite laikraštyje nurodyti 
mano adresą ir aš atsakysiu su 
malonumu 

Laukiu 
sakymo.

SPORTAS

kiek vienam.
malonaus Jūsų at-

J. Bastys,
50 Hill Road, 

Birrong, N.S.W.
PASTOGĖS redakcija 
dėkoja mielam tautie- 
Basčiui už šią infor- 
mielai

kviesdama
paskelbia jo

lietuviškąjį

MŪSŲ 
nuoširdžiai 
čiui p. J. 
maci.ių ir 
laiškų,
jaunimą susidomėti šia puikia proga 
pramokti skraidymo meno. Labai 
džiugu, kad p. J. Bastys — pir
masis 1 :etuvis lakūnas Australijoje 
nepamiršta kitų savo tautiečių ir 
padeda jiems šia aiškia infor
macija, net pasižadėdamas, dar 
daugiau besidomintiems oro sportu 
padėti.

Visokeriopai pritardama šiam p. 
J. Basčio žygiui, MŪSŲ PAS
TOGĖS Relakcija nubširdžlai linki 
p. J. Basčiui suorganizuoti ir 
suburti gražų būrelį lietuvių la
kūnų Sydnėjuje.

ATUTKS ADELAIDĖS 
MĖLBOURNO IR CANBERROS 

KOMANDOS
111-siose Australijos krepšinio 

pirmenybėse, kurios ' vyks spalio 
3-4 d. d. Sydnėjuje, sutiko daly
vauti Adelaidės Vyties, Melbourne 
Varpo ir Canberros sporto klubų 
komandos. Brisbanės sporto klu
bas atsakė negalįs atsiųsti savo 
komandos, kai Pertho komanda dar 
neatsakė į kvietimų. Visas paruo
šiamasis pirmenybių darbas jau 
yra baigtus ir smulki žaidimų 
eiga bus paskelbta artimiausiu 
laiku spaudoje.

KOVAS — UNIVERSITETAS
45:39

Rugpiūčio 29 d. vykstančiame 
Sydnėjuje žiemos krepšinio turnyre 
Kovo krepšininkai laimėjo prieš 
stiprią Universiteto komandą. 
Rungtynės visą laiką buvo smar
kiai įtemptos, nes prieš studentus, 
kurie šiais metais laimėjo Austra
lijos universitetų, krepšinio meis
terio vardų, žaisti buvo nelengva. 
Taškus pelnė: V. šutas 15 
Genys 16, A. Laukaitis. 4, 
Koženiauskas, 4, V. Tiškus 
Vasaris 2, A. Bačiulis 2.

VYT. PATAŠIUS — 
U \1VE.RSITETO ŠACHMATŲ 

MEISTERIS

priims pirmų šv. 
pamaldų bus tra- 
užkandžiai parapi-

išvakarėmis, šešta-

PIRMOSIOS KOMUNIJOS 
DIENA SYDNĖJUJE

Šio menesio 14 d., sekmadienį, 
Camperdowno bažnyčioje per lietu
viškas pamaldas 11, 45 vai. lietu
vių vaikučiai 
Komuniją. Po 
diciniai bendri 
jos salėje.

Jau šventės
dienį (13 d.), 3 vai. p. p. visi vai
kučiai, kurie ruošiasi šiai pirmai 
Komunijai, renkasi į Camper
downo salę paskutinėms pamokoms 
bei repeticijoms, o paskiau bus 
klausomi išpažinties. Išpažinčių 
taip pat klausys ir tėvas Gaidelis. 
Jis klausys šeštadienį nuo 5 vai. 
p. p . ir sekmadienį prieš pamal
das. Jis pasakys pamaldų metu ir 
tai šventei pritaikintą pamokslų.

Kviečiami visi mokyklinio 
amžiaus vaikučiai ir jaunimas, o 
taip pat ir suaugusieji, ypačiai 
einančiųjų pirmosios Komunijos 
vaikučių tėvai, ta proga atlikti 
išpažintį ir priimti Šv. Komuniją. 
Maloniai kviečiami ir kiti tautie
čiai savo dalyvavimu padidinti tos 
šventės iškilmes.

Kun. P. Batkus.

įvykusiame Sydnėjaus universi
teto žiemos šachmatų. turnyre 
lietuvis V. Patašius iš G galinių 
laimėjimų surinko 4 i taško (1 
pralošta, 1 lygiomis) ir laimėjo šių 
metų Sydnėjaus universiteto 
meisterio vardų, palikęs antroj 
vietoj gerai žinomų šachmatininkų 
Vybiral.

V. Patašius dalyvavo šių metų 
NSW šachmatų pirmenybėse. Kaip 
vienas jauniausių turnyro dalyvių, 
pasirodė labai gerai: iš 10 galimų 
laimėjimų surinko 5 taškus. 
Turnyrą, jau eilę metų iš eilės, 
laimėjo Koshnits'ky, vėl likdamas 
NSW meisteriu.

DELICIOUS 
EUROPEAN 

SMALLGOODS
Siūlome Nužeminta Kaina

d

L. Karvelis.
PRAŠOMA ADRESŲ 

PATIKSLINIMO
Mūsų Pastogės Administracija 

maloniai prašo pranešti tikruosius 
savo adresus tuos asmenis, kurie 
pakeitė savo gyvenamų vietą.

Administracia yra gavusi iš kelių 
paštų grąžintus laikraščius su 
užrašu, kad adresatai nesurasti. 
Maloniai prašomi patikslinti savo 
adresus šie tautiečiai:—

1. J. Jasiūnas, 240 Crown 
Street, Darlinghurst, N.S.W.;

2. Jonas Šemetas, Western 
Camp, Vic.;

Malonūs tautiečiai prašomi laiku 
pranešti savo pakeistus adresus, 
kad laiku galėtume netrukdomai 
pasiųsti laikraštį.

MŪSŲ,PASTOGĖS
Administracija.

Sydnėjaus lietuviai skautai, tar
pininkaujant ALB Krašto Valdy
bos Pirmininkui J. Vaičaičiui, at
liko sėkmingus žygius dėl dalyva
vimo Pan Pacific Jamboree, kuri 
įvyks 29.12.52- 1.9.53, 'Greystanes, 
netoli Parramattos. Numatoma 
per 13,000 skautų iš 14 valstybių. 
Tikimasi, jog tai būsiąs didžiausias 
skautų sambūris iki šiol buvęs 
Australijoj. Jamboree vietovėje 
daromi vandens ir elektros įrengi
mai, nuosavas paštas,ligoninė, 
bankas ir k.

832 High St., Armadale, 
Melbourne. Tėl.: U 3525 

(Tramway Nr. 6 from Swan- 
ston St., or by Train to 

Armadale Station)
DEŠROS: ‘Country,’ ‘Ham de 

Lux,’ ‘Krakow,’ Juristic, 
Cabanosi, Salami, Salce- 
son, Frankfurters, Liver- 
dešros.

KUMPIS, žalias ir paruoštas. 
LAŠINIAI, ŠVIEŽIA MĖSA, 
TAUKAI.

"" PaStcira^unaT1
Jonas Tarvydas, 151 Picton 

Street E, Hamilton, Ont., Canada, 
teiraujasi PENTAKŲ šeimos, 
seniau gyvenusios Dornštadto sto
vykloj Vokietijoje.

SKAUTŲ SUEIGA
Rugsėjo 21 d., sekmadienį, 10 

vai. prieš pamaldas, Camper- 
d own e saukiama

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
SKAUTŲ-ČIŲ VIETININKUOS 

Sueiga 
Vietininkas

MŪSŲ MERGINOS LAIMI
Rugpiūčio 31 d. Kovo stalo 

teniso vyrų ir moterų komandos 
žaidė draugiškas rungtynes su lat
vių sporto klubų vyrų ir moterų 
komandomis. Labai gerai pasirodė 
mūsų merginos ir laimėjo 5:0, kai 
vyrų komanda turėjo pasiduoti 
prieš stipresnę latvių rinktinę.

Vykstančiame B klasės Sydnė
jaus stalo teniso turnyre merginos 
eina be pralaimėjimo ir laimėjo 
prieš Newtown 11:0, Universitetą 
II 7:4 ir Table Tennis Centre Nr. 
17:4. Kovo merginų stalo teniso 
komandų sudaro: V. Karpavičiūtė, 
kuri savo vyrišku stiliumi ir stipriu 
puolimu jau pačioj pradžioj Su
laužo pasitaikantį ir stiprų prie
šininkių gynimąsi, tuo sau užtikrin
dama laimėjimą; Ž. Sliafertaitė, 
kuri savo geru gynimosi, tiek dar 
stipresniu puolimu, veltui neati
duodama savųjų taškų, yra aus- 
tralių pralaimėjimo priežastimi; ir 
I. Saulitytė, pasižyminti savo 
gražiu ir švelniu žaidimu. Iš 
žaidimų eigos, atrodo, mūsų mer
ginų komanda laimės Sydnėjaus B 
klasės meisterio vardą. Sėkmės 
joms!

Sydnėjaus Sporto Klubas KOVAS

Estų Namuose, 141 Campbell St. 
ruošia

ĮDOMŲ ŠOKIŲ VAKARĄ
Staliukai užsakomi pas Klubo 

Valdybos narius: VI. Daudarų, A, 
Laukaitį, V. šutų ir V. Koženiauš- 

skiriamas III-orhs
Lietuvių Krepšinio 
Sydnėjuje. ; ' ;

Klubo Valdyba.,

ką. Pelnas
Australijos
Pirmenybėms

Geriausia gėralų ir maisto reikmenų krautuvė, kur gaunami:

VYNAI, SPIRITAI, LIKERIAI, SKANĖSTAI, MAKARONAI, SŪRIAI, ALYVOS ALIEJUS

M. FIORELLI Pty. Ltd. ."'’■■u

5 (specialistai europietiško maisto) □

106-118 Commonwealth Street. Sydney
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Pristatoma mieste ir priemiesčiuose, taip pat ir tolimesnėse užmiesčio geležinkelio stotysę.
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