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Tautos Dienai Į 
Besiartinant

Rugsėjo Aštuntoji — Lietuvos 
Tautos šventė prisimenama ir 
švenčiama viso pasaulio lietuvių. 
Okupuotoje Lietuvoje ir Sovietų 
Rusijos Šiaurės bei Rytų trėmimų 
srityse Rugsėjo Aštuntoji ten gyve
nančių lietuvių tik prisimenama ir 
tyliai atšvenčiama kenčiančiose 
širdyse, nes ten yra užgniaužtas 
tautinio ir laisvės džaugsmo pasir
eiškimas. Gi laisvojoje pasaulio 
dalyje toji šventė lietuviui nėra 
varžoma.

Visi Australijos lietuvių Ben
druomenės vienetai galimai įspū
dingiau pagal turimas vietos sąly
gas atšvenčia Tautos šventę. Or
ganizuoti Bendruomenės vienetai 
ruošia viešo pobūdžio minėjimus. 
Taip pat neatsilieka ir neorgani
zuoti lietuvių vienetai. Ir keli ar 
keliolika vienoje vietovėje gyven
ančių lietuvių susiburia krūvon tos 
dienos paminėjimui.

Tautos Šventės minėjimų metu 
visur renkamos aukos Tautos 
laisvinimo reikalams, kartu nep
amirštant ir kultūrinių mūsų Ben
druomenės tikslų.

Tautos šventės Dieną visi pasi- 
jaBkimtresą-tikrais lietuviais!
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STOP GENOCIDE

MASKVA PERSITVARKO Bandymas vyksta toliau
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Vienam mėnesiui — —4 šil., 3 
mėn. — 12 šil., 6 mėn. — 1 sy. 4 j 
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PO TRYLIKOS METŲ STA
LINAS ŠAUKIA PIRMĄ KARTĄ 
VISUOTINĮ SOVIETŲ KOMUN
ISTŲ PARTIJOS KONGRESĄ. 
—POLITBIURAS BUS PAKEIS
TAS NAUJA VALDŽIOS OR
GANIZACIJA, VADINAM A 
PREZIDIUMU. — MALENKOVO 
AUTORITETAS SOVIETUOSE 
DAR LABIAU SUSTIPRĖJA.— 
VAKARŲ VALSTYBĖSE NAU
JIEJI KREMLIAUS ŽYGIAI KE
LIA SUSIRŪPINIMO IR ĮVAI
KIŲ SPĖLIOJIMŲ.

LONDONAS. — Kaip praneša 
A.A.P., Maskvos laikraščiai pran
ešė, kad spalio mėnesį Maskvoje 
yra šaukiamas Sovietų Rusijos 
Komunistų partijos kongresas. 
Kongreso sušaukimo aktas yra 
pasirašytas paties Stalino. Šis 
kongresas patvirtinsiąs naująjį 
penkmečio planą, kuris apima 
1951-1955 metus. Pagal naująjį 
penkmetį Sovietų produkcija tur
ėsianti būti padidinta ligi 1955 
metu pabaigos 60%. Stalino 
įsakymu kongresas šaukiamas pir
mą kartą po 13 metų pertraukos. 
Antruoju kongreso darbų eilėje 
uždaviniu yra minimas Politbiuro 
perorganizavimo klausimas. Polit- 
biuras ir Organizacinis Partijos 
Biuras yra siūloma pakeisti nauja 
institucija — Prezidiumu. Per 
Maskvos radiją šį Stalino pasir
ašytą įsakymą, apimantį 20,000

žodžių, skaitė pakaitomis dū 
pranešėjai.

Politbiuras ligšiolinėje Sovietų 
Rusijos santvarkoje yra galingiau
sia valdžios įstaiga, vadovaujama 
paties Stalino, kaip generalinio 
Komunistų partijos sekretoriaus. 
Amerikiečių Associated Press už
sienio poltikos žinovas ir Sovietų 
politikos specialistas teigia, kad 
naujasai pranešimas apie Polit
biuro perorganizavimą jokiu būdu 
nereiškia šio galingo politinio vien
eto panaikinimą. Priešingai, nau
jai formuojamas Prezidiumas tur
ėsiąs net didesnę galią, paimdamas 
į visišką savo kontrolę svarbiau
sius Sovietų vyriausybės ir parti
jos postus. Šis persiorganizavimas 
dar labiau sustiprinsiąs Malcn- 
kovo poziciją, kuris jau seniau 
tokios reorganizacijos Sovietuose 
siekęs. Tas patsai A.A.P. politinis 
specialistas priminė tą faktą, kad 
paskutinis Sovietų Komunistų par
tijos kongresas buvo sušauktas 
1939 m,, tuo metu kai Europa 
nervingai laukė naujo karo bangos.

Stalino įsakymo apie šaukiamą 
kongresą ir Politbiuro perorgani
zavimą paskelbimas Vakarų valsty
bėse sukėlė didelį susidomėjimą ir 
nervingų spėliojimų. Vakariečių 
nervingumas juo labiau padidėjo, 
kai tasai paskelbimas įvyko tuo 
pačiu metu, kai Maskvon suvažiavo 
Komunistinės Kinijos vadai.

LONDONAS. — Kaip praneša 
A.A.P., Sovietų Rusija pasiuntė 
Jungtinėms Amerikos Valstybėms, 
Anglijai ir Prancūzijai notą, 
pasiūlydama nevėliau spalio mėn
esio susitikti Keturiems Didiesiems 
pasitarimams Vokietijos klausimu. 
Šioje notoje Sovietai primygtinai 
siūlo pirmiausiai tartis dėl Vokie
tijos ta’kos sutarties ir bendros 
vyriausybės Vokietijai sudarymo 
ir, tik tai atlikus, tartis dėl visuo
tinių Vokietijos bendrojo parla
mento rinkimų. Naująja savo nota 
Sovietai Vakarų valstybėms pas
iūlė:—
1. Paruošti Vokietijos taikos su

tartį ir nustatyti aiškią datą, 
kada Vokietiją turi apleisti 
visos okupacinės pajėgos;

2. Sudaryti vieną visos Vokietijos 
vyriausybę;

3. Pravesti visoje Vokietijos teri
torijoje laisvus rinkimus

sudaryti komisiją, kuri patikintų 
tokių rinkimų pravedimo sąly
gas Vokietijoje, nustatant to
kios komisijos podūdj ir pas 
kiltį.

Notoje sugestijonuojama, kad 
tokią komisiją sudarytų vokiečiai 
patys, gi Keturios Didžiosios val
stybės aprobuotų tokios komisijos 
narius.

Tai yra ketvirtoji iš eilės So
vietų nota — atsakymas nuo to 
laiko, kai kovo mėn. 10 d. Sovietai 
pasiūlė Vakarams Keturių Did
žiųjų pasitarimus Vokietijos prob
lemos galutinio išsprendimo reika
lu. Tai yra atsakymas į pasku
tiniąją Vakarų notą, kuria pas
tarieji pas*ulė Sovietams tartis tik 
vienu klausimu, būtent, dėl sudary
mo tarptautinės komisijos, kuri 
prižiūrėtų visuotinių rinkimų eigą 
Vokietijoje. Sovietai šią Vakarų 
notą apibūdino, kaip įžeidimą Vok-

ir I ietijos tautos.

Raudonojo komunizmo pavojus 
šiandien yra pradedamas suprasti 
viso kultūringojo ir civilizuoto 
pasaulio. Bolševikų pavergtų tau
tų naikinimas vykdomas pagal 
visus Sovietų Rusijos despotų iš
bandytus metodus, o laisvę my
linčių žmonių protai jam suteikė 
GENOCUDO vardą.

Lietuvių tauta šiandien yra 
įžengusi į antrąjį savo sunkios 
okupacijos dešimtmetį. Už laisvą 
žodį ir net mintį lietuvis yra kalin
amas, tremiamas, žudomas, šimtai 
tūkstančių geriausių mūsų tautos 
dukterų ir sūnų gyvena vargo 
gyvenimą ir baigia savo merdė
jimo dienas tolimojo Kazakstano 
priverčiamojo darbo stovyklose. 
Bet lietuvis po savo vargo našta 
ir despoto letena nepalūžo. Krašte 
dešimtys tūkstančių partizanų sv. 
ginklu rankoje gina lietuvių garbę 
ir teises, o Sibiro kankiniai ’nepal
aužiamai tiki į artėjančią išsilais
vinimo valandą. Kritusiųjų var
das — tai testamentas mums 
gyviesiems ir visoms ateities kar
toms.

Laisvąjame Vakarų pasaulyje 
išsiskirstę lietuviai sudaro, saky
tume, lyg ir antrąjį mūsų kovos 
frontą — VAKARŲ FRONTĄ. 
Mes, kiek skirtingomis kovos 
priemonėmis, jungiamės prie liku
siųjų krašte ir ištremtųjų. Mūsų 
balsas, • šaukiąs kovojančiųjų ir 
mirštančiųjų vardu, privalo paža
dinti laisvojo pasaulio sąžinę ir jam 
atverti akis;

TUO TIKSLU: Lietuvių Tau
tinės Martirologijos Skyrius (eilę 
metų renkąs dokumentus ir duo
menis apie mūsų tautos naikinimą 
ir pavienių tautiečių likimą sveti
mųjų areštuose ir ištrėmime), 
Amerikos Lietuvių Tarybai pritar
iant, išleidžia kovai su genocidu 
ženklelį, kuris platinamas viso 
pasaulio lietuvių tarpe.

ŽENKLELIS vaizduoja prie 
stulpo pririštą kankinamą auką, 
šone, raudoname fone, baltom 
raidėm įrašas “Stop Genocide.“ 
Apačioje “Lithuania.” Ženklelis

KINIJOS KARO VADAI MASKVOJE
VAŠINGTONAS. — Komunis

tinės Kinijos 14 vyriausių karo 
vadų bei politikų delegacija, vado
vaujama ministerio pirmininko 
Chou En-lai, atvyko pereitą sav
aitę į Maskvą tartis su Sovietų 
Rusijos vadovais. JAV Valstybės 
Departamentas, kaip ir kitos 
Vakarų valstybių užsienių reikalų 
įstaigos, raminasi, kad šis Kinijos 
vizitas tereiškiąs daugiau papras
tos 'rutinos reikalą ar tai, kad 
Kinijos delegacija nuvykusi į

dviejų spalvų — violetinės ir 
raudonos, jo dydis — 43-26 mm. 
Spausdintas Vokietijoje, PLB 
Vokietijos Krašto Valdybos 
priežiūroje. “Stop Genocide’’ 
ženklelio autorius — dail. prof. 
V. K. Jonynas.
Ženklelio platinimu JAV-bėse ir 

Kanadoje rūpinasi pats Lietuvių 
Tautinės Martirologijos Skyrius. 
Šituose kraštuose ženklelis bus 
siuntinėjamas lietuviams asmeniš
kai. Tam reikalui yra sudarytas 
milžiniškas Amerikos ir Kanados 

I lietuvių adresynas. Vien Ameri- 
' koje yra numatoma paskleisti 
daugiau negu vienas milijonas 
“Stop Genocide” ženklelių.

LTM Skyriui į talką yra atėję 
per 60 asmenų, gyvenančių įvairi
ose JAV lietuvių kolonijose, 
kurių didelę daugumą sudaro buvę 
bolševikų ir nacių kalėjimų ir KZ 
politiniai kaliniai.

PLB Vokietijos Krašto Valdyba, 
vadovaujama inž. P. Zundės, viena 
pirmųjų ėmėsi talkininkavimo dar
bo. Jai yra pa vesta ženklelis 
paskleisti kitų kraštų lietuvių 
tar^e ir yra įpareigota susirišti su 
Argentinos, Australijos, Austrijos, 
Belgijos, Brazilijos, D. Britanijos, 
Čilės, Danijos, Italijos, Kolumbi
jos, N. Zelandijos, Prancūzijos, 
^Švedijos, Šveicarijos, Urugvajaus, 
Venecuelos ir Vokietijos kraš
tais.

Maskvą prasyti reikiamos pagal 
bos Korėjos karui. Tačiau Reuterio 
korespondentas Vašingtone teigia, 
kad šiame apsilankyme reikia 
įžiūrėti truputį daugiau, kaip 
paprastos rutinos reikalą. Pasak 
jo, tokius savo aiškinimus Val
stybės Departamentas nieku nepa
remia, o tik šiaip sau be pagrindo 
samprotauja. Reuterio korespon
dentas priminė, kad Korėjos karas 
prasidėjo po to, kai 1950 m. po 
panašios konferencijos buvo pasir
ašytas Kinijos-Sovietų Rusijos 
savitarpinės pagalbos paktas. 
Korespondentas pridūrė: “Šiuo 
metu nėra autoritetingos nuomonės, 
kas dedasi Maskvoje, ir veikią 
diplomatai pripažįsta, kad repor
terių spėliojimai yra tiek pat tikri, 
kiek ir diplomatų,“

VOKIETIJA NETEKO 
SCHUMACHERIO

BONN A.—Rugpiūčio 20 d. ne
toli Bonuos savo namuose mirė 
Vokietijos Socialdemokratų parti
jos vadas dr. Kurt Schumacheris. 
Jis mirė po ilgesnės ligos, susi
laukęs 57 metų amžiaus. 'Dr. K. 
Schumacheris buvo vienas didžiau
sių pokarinės Vokietijos politinių 
vadų. Jis buvo invalidas: dcšinio- 
siios rankos jis neteko kovodamas 
prieš rusus Pirmajame Pasaulini
ame kare, gi 1948 m. jam buvo 
amputuota kairioji koja po to, 
kai paaštrėjo komplikacijos, sukel
tos sužeidimų, kuriuos jis iškentėjo 
nacių koncentracijos stovykloje. 
Jis buvo tuoj pat suimtas, kai Hit
leris 193.3 m. paėmė valdžią, ir 
išlaikytas per visą nacių siautė
jimo laiką koncentracijos stovy
klose, daugiausiai Dachau. Tuoj 
po Antro Pasaulinio karo iškilęs į 
vadovaujančias Vokietijos gyve
nimo viršūnes, dr. Shumacheris 
griežtai atsisakė bendradarbiauti 
su komunistais. Nemėgo dr. 
Schumacheris ir anglo-saksų. 
Jis buvo taurus vokietys, vienas 
garbingiausių šių dienų pasaulio 
demokratų ir tikrosios žmonijos 
laisvės bei humanizmo atstovas.

LIETUVIAI 
HELSINKIO

j OLIMPU ADOJE
ELTA.—Pasaulinėje Helsinkio 

Sporto Olhnpijadoje dalyvavo ir. 
lietuvių sportininkų. Su Urugva
jaus krepšinio komanda buvo 
nuvykęs V. česlinskas, tenykštės 
Lietuvių Kultūros Draugijos sek
retorius. Taip pat dalyvavo lietu
vių ir su Venecuelos krepšinio 
komanda. Su Sovietų Rusijos 
krepšinio komanda, įjungti į ją. 
dalyvavo V. Kulakauskas, o kaip 
žaidėjai — J. LagunaviČius, St. 
Butautas ir Butkus. Paryžiuje 
dalyvavę lietuviai krepšininkai 
buvo visur lydimi NKVD, ir su 
jais Paryž'aus lietuviai negalėjo 
susitikti. Vietos lietuviai palydėjo 
juos bent Tautos Himnu. Griežtoj 
priežiūroj lietuviai buvo laikomi ir 
Helsinkyje. Kaunietį boksininką 
Šociką, Sovietų Rusijos bokso 
nugalėtoją, Pietų Afrikos meister
is paguldė nokautu pirmąją 
minutę. Sovietams . antrąją vietą 
krepšinio žaidime iškovojo lietu
viai, estai ir gruzinai.

Prenumeruokime
MUSU PASTOGE

VOKIETININKAI VIS DAR NERIMSTA
ELTA.—Klaipėdos krašto vokie

čiai rugpiūčio 2 ir 3 d. minėjo 
Klaipėdos miesto 700 m. įkūrimo 
sukaktį. Kad iškilmės būtų efek
tingesnės, šventė būva sujungta su 
visoj Vokietijoj rugpiūčio 3 d. 
minėta “Tėviškės diena.“ Jau 
prieš šventę vokiečių pabėgėlių 
laikraščiuose buvo plačiau atžy
mėta toji sukaktis, pažymint, kad 
Klaipėdos kraštas esąs “amžiais 
vokiška žemė“ ir kad jis vėl turi 
būti sujungtas su Vokietija. “Die 
Stirnine der Vertriebenen” per 
visas skiltis paskelbė, kad “Ne
munas ir Saaras buvo ir buk 
vokiški,“ o “Klaipėdos miestas 
sudaro patį priekinį vokiečių pos
tovį Rytuose.“

Toliausiai nuėjo Klaipėdos kr. 
vokietininkų organas “Meincler 
Damjxfbot,“ kuris ta proga 
išleistame numeryje mėgino įrodin
ėti, kad Klaipėdos kraštas esąs 
vokiškas ir lik Vokietijai turės 
priklausyti ateityje. Pirmajame 
puslapyje įdėtas dokumento nuor

ašas, kaip svetimoje, jėga 
užimtoje žemėje nutariama steigti 
vokiškas Klaipėdos miestas.

Kitos antraštės skelbia “Klai
pėda niekad nepriklausė Lietuvai,“ 
ir įrodinėjama, esą, net ir Vytautas 
išsižadėjęs Klaipėdos krašto, kad 
“teisė turi likti teise,” kad “mūsų 
teisės gražinti mums mūsų 
senąsias tėviškes turi būti pareik
štos aiškiai ir nedvejojamai — 
neatsižvelgiant į tai, ar iškilmėse 
dalyvaujančiam kuriam nors 
politikui tai patiks ar ne,’ kad 
“1923 m. sausio mėn. jėga nugalėjo 
teisę,” o apačioj paaiškinama: 
“reikėjo 2,000 vyrų lietuviams 
išvyti, konstatavo anglai ir pran
cūzai.

Tačiau toli gražu ne visi eina 
išvien su karingaisiais vokietinin
kais. Daugumas suvažiavusiųjų 
jokia politika nesidomėjo, o svar
biausia — norėjo pasimatyti, 
pasišnekėti apie šeimyninius rei
kalus etc. Ypač tarp senesnio 
amžiaus žmonių buvo nemaža ir 
lokių kurie net į vokiečių suvažia

vimą atvykę savo tarpe kalbėjo 
lietuviškai. Lietuvius šiltu žodžiu 
prisiminė iškilmių metu taip pat 
Rytprūsių vokiečių vadas dr. Gille, 
pareikšdamas jiems nuoširdžiausią 
padėką už 1946-47 m. Rytprūsių 
vokiečiams pabėgėliams suteiktą 
pagalbą. Ir Vokiečių spaudoj, 
ypač didžiojoj, toli gražu nematy
ti to efekto, kurio tikėjosi iš šio 
minėjimo Klaipėdos krašto vokie
tininkai, ne kartą nutylėdami net 
kitų vokiečių pabėgėlių pareikštus 
apie lietuvius šiltus atsiliepimus.

Sukakties minėjimas dar kartą 
parodė, jog kai kuriuose vokiečiu- 
oscc “Drang nach Ostcn” ir senoji 
kryžiuočių drąsią ir dabar nėra 
išblėsusi. Tat būdingai pavaiz
duoja kad ir tas faktas, jog Bre
meno — Osterholzo kapuose buvo 
ta proga Vokiečių Tėvynei Rytuose 
atminti pastatytas paminklas, kurį 
sudaro 8 metrų aukščio ąžuolinis 
kryžius, apsuptas jų žemių insig
nijomis. Jo papėdė padaryta iš 
smiltainių su senaisiais kryžiuočių 
ordeno ženklais.

...Pykti nereikia
Mėnesinis kultūros žurnalas 

AIDAI, spausdindamas apžvalginį 
literatūros straipsnį apie neseniai 
mirusį Nobelio premijos lauretą, 
garsųjį rašytoją Johannes V. Jen
sen, sustoja ties šio pasaulinio 
rašytojo-genijaūs nepaprasto gro
žio novele “Spalio mėnesio naktis.” 
AIDAI čia taip rašo: “Ar pasau
lio literatūroje yra kita tokia 
novelė, kuri savo vizijos ir kalbos 
jėga galėtų lygintis su ja, nebent 
kai kas iš mūsų Vaičiulaičio ...”

AIDŲ vyriausias redaktorius 
yra tas pats Vaičiulaitis . . .

•
Dienraščio DRAUGAS bendra

darbis Australijoje plačiai aprašė 
išvykusį į Ameriką dr. agr. Juozą 
Briedį. Pasak korespondento, Aus
tralija, ši plačių galimybių šalis, 
mažai teikusi p. Briedžiui vilčių, 
kas vėliau pilnai pasitvirtinę. 
Toliau korespondentas nurodė, 
kad p. Briedžio turėtas avių palai
komame krašte, atseit, Australi
joje, avių daktaro diplomas per 42 
mėnesius tesuteikęs jam tik tokias 
galimybes: tapti darbininkų stovy- 
kos Stiuartu, atidaryti savo maisto 
produktų kauliną, gaminti keliems 
tautiečiams maistą, nusipirkti 
bušais apžėlusį sklypą, nusipirkti 
arčiau mieto centro mūrinuką, 
apgyvendinti tame mūrinuke 14 
įvairiaplaukių benamių, dėstyti 
muzikos pamokas australiukams, 
derinti išklerusius pianinue, 
girdyti bare trokštančius aus
tralus, vylioti prekybininkui
lanksčiu liežuviu klijentua, visų 
reikalų suskubimo dėlei nusipirkti 
motociklą, aktyviai puoselėti katal
ikišką organizaciją, organizuoti 
vyru chorus, vargoninkauti lietuvių 
pamaldose, organizuoti ir išpildyti 
meninę programą įvairiuose min
ėjimuose bei pobūviuose, platinti 
spaudą ir t.t.

Pasak korespondento, išvyk
damas į Ameriką dr. agr. Briedis 
taip pareiškęs be kita ko: “Po 
padarytos 3 metų čia, Australijoje, 
išgyvento laikotarpio apžvalgos, 
priėjau išvados, kad Australiją 
reikia bandyti apleisti . . .”

Tame pačiame straipsnyje 
DRAUGO korespondentas pamini 
faktą, kad net keliuose Sydnėjaus 
australų laikraščiuose buvo pas
kelbta apie dr. agr. Briedį žinutė, 
pąvadinta “Talentingas lietuvis.“

Prie viso šio DAUGO aprašymo 
belieka tik tai pridurti, kad 
Sydnėjaus australų laikraščiai šį 
karta parašė neabejotiną teisybę.

•
Kadaise vienas Sydnėjaus ben

druomenės tautiečių, pavargęs ir 
iškankintas besaikio ieškojimo kad 
ir blogiausio buto savo vaikingos 
šeimos apgyvendinimui, pasipik- .1 
tinimo bbangos užlietas pareiškė: 1

—Kokie baisūs gyvuliai, tie 
australai! Kai tik pasakai, kad 
turi du vaikučius, tuoj užtrenkia 
prieš tavo nosį duris.
Po triejų metų atėjo tasai tautie
tis į mano įstaigą:

—Nusipirkau šiokį tokį namelį. 
Įsileidau gyvulį, ne žmogų, su 
Iriem apsisnar . . . vaikais. Savas 
žmogus maniau, nepagalvojau 
tada. Vaikai dabar ant plasterio 
stiklo šukėmis rašinėja, po bendrą 
koridurių akis išdegę laksto . . . 
Sakykit, ar nėra kokio norą įs
tatymo, kad gąlėčiau nusikratyti 
tos nelaimės? ...

Kai toks įstatymas nebuvo 
surastas, tautietis pareiškė:

I —Koks baisus tas kraštas! Net 
'padoresnio įstatymo neturi! . . ♦ .

1
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NESENOS PRAEITIES VINGIAI Jurgis Aldonis

PAKELIAUKIME SU BEDARBIAIS

BERLYNAS SUSITARIA SU MASKVA

Sovietų vyriausbybė sutiko 
priimti Reicho užsienių minister! 
Ribentropą rugpjūčio 26-27 d.d. 
Molotovas pranešė apie tai Reicho 
ambasadoriui Maskvoje Shulen- 
burgui, kartu įteikdamas jam 
nepuolimo sutarties projektą. 
Shulenburgas tuoj persiuntė šį 
projektą Ribentropui ir pranešė 
jam jo atvykimo į Maskvą datą, 
kartu pridurdamas, kad jo, Shulen- 
burgo, pastangos dėl gavimo 
ankstyvesnio atvykimo nuėjusios 
niekais, šį pranešimą Shulenbur
gas pasiuntė Berlynui rugpiūčio 
19 d.

Maskvos nudelstas Ribentropo 
priėmimas labai sujaudino Berlyno 
viršūnes. Susinervino ir Hitleris, 
kuris, siekdamas pagreitinti Rib
entropo kelionę į Maskvą, pasiuntė 
telegrafiniu būdu per Shulenburgą 
asmeninį laišką pačiam Stalinu?, į 
primygtinai prašydamas, kad 
priimtų Ribentropą vėliausiai rug
piūčio 23 d., ir pasiaiškindamas, 
kad Vokietija yra pasiryžusi ginti 
Reicho interesus Lenkijos atžvilgiu 
visomis jos turimomis priemonė
mis. Hitleris šiame savo laiške 
Stalinui dar pabrėžė, kad Riben
tropas turi visus Reicho įgalioji
mus parengti ir pasirašyti su 
Sovietų Rusija nepuolimo paktą ir 
visus reikalingus protokolus. Rib
entropas savo keliu vėl kreipėsi į 
Shulenburgą, nurodydamas šiam 
imtis visų priemonių, kad jo, Rib
entropo, vizitas Maskvai įvyktų 
Hitlerio telegrafiniame laiške pra
šomu laiku. Hitlerio telegrama

—laiškas Stalinui ir Ribentropo 
instrukcijos buvo persiųstos Shu- 
lenburgui į Maskvą rugpiūčio 20 
d. po pietų.

Stalino atsakymo Berlyno vir
šūnės laukė su didžiausiu nerim
asčių. Rugpūčio 23 d. 3 vai. ryto 
Hitleris paskambino Goeringui, 
pareikšdamas savo nerimą, kad 
atsakymas vis dar negautas. Hit
leris pradėjo būkštauti, ar nebū
siąs padaręs kvailos klaidos, ii- vos 
susilaikė nepradėjęs plūsti 
Goeringą, kam tasai pakišęs jam 
tokią mintį—siųsti asmeninį laišką 
Stalinui. Tačiau tą pačią dieną 5 
vai p.p. Molotovas pranešė Shu- 
lenburgui Stalino atsakymą Hit
leriui, kad Sovietų vyriausybė su
tiko priimti Ribentropą Maskvoje 
rugpiūčio 23 d.

Tos dienos 4 vai. p.p. atskridęs 
Ribentropas susitiko Kremliuje su 
Stalinu ir Molotovu. Tuoj pat 
prasidėjo ir pačios derybos. So
vietų vadai iš karto pasirodė 
labai rezervuoti. Stalinas tuoj 
pareiškė savo susidomėjimą Balti
jos kraštais, pasiteiraudamas, ar 
Vokietija vis dar tebesidomi Lie
pojos ir Ventpilio uostais, žodžių 
į diplomatines etikėtes nevynio
damas, Stalinas atvirai pareiškė 
Ribentropui, kad derybų vesti 
nebus prasmės, jei vokiečiai nenu
sileis Baltijos klausimu.

Ribentropas pasiprašė Staliną, 
kad tasai leistų jam pasikalbėti 
telefonu su Hitleriu. Stalinas su
tiko. Ryšis su Obcrzalcbergd*, kur 
tuo metu Hitleris buvo, liko gau

per kelias minutes. Ribcntro- 
pranešė Hitleriui, kad lemia-

tas 
pas 
mas punktas dėl galutinio susitar
imo yra Sovietų reikalavimas, kad 
Vokietija pripažintų Sovietų įtakos 
sferai Liepojos ir Ventpilio uostus. 
Hitleris atsiprašė valandėlei pasi
žiūrėti į žemėlapį Ilgai, neuž
trukęs, jis vėl priėjo prie telefono 
ragelio ir pranešė Ribentropui, kad 
jis sutinkąs užleisti Sovietams 
rytinį Baltijos jūros pakraštį.

Ši Trečiojo Reicho nuolaida iš 
karto nulėmė Berlyno-Maskvos 
derybų eigą. Per vienui vieną 
posėdį, kad ir ilgai užtrukusį, Sta
linas ir Molovas susitarė su Rib
entropu visais klausimais. Jau 
paryčiais, t.y. rugpiūčio 24 d. Rib
entropas pasirašė su Stalinu ir 
Molotovu nepuolimo sutartį ir 
slaptą protokolą, tekstuose atžy
mėtus rugpiūčio 23 d. data.

Per vieną naktį paniurusiame 
Kremliuje du tarptautiniai nusi
kaltėliai susitarė apiplėšti Vakarų 
Europos ir pasaulio laisvę. Gi to 
susitarimo pirmosios kruvinos au
kos buvo Lenkija ir Baltijos vals
tybės.

Kai 1939 m. rugpiūčio 25 d. 
Kauno gatvėse žmonės grobstė ką 
tik išleistus Lietuvos Aido, Lietu
vos Žinių ir XX Amžiaus dien
raščių numerius, niekas tuomet 
nepagalvojo, kad ši sensacinga 
žinia kartu buvo mirties sprendi
mas Lietuvos nepriklausomybei.

Sekančiame MŪSŲ PASTOGĖS 
numeryje spausdinsime:

LIETUVOS PERLEIDIMAS SOVIETAMS

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
PAVOJUS AUŠROS VAR

TAMS.— 1952-53 metų laikotar
pyje Vilniuje numatoma išvesti 
naujus transporto kelius nuo sto
ties į Neries Žaliąjį tiltą ir Žvė
ryną. Vilniaus Miesto Statybos 
Trestas jau pradėjo darbus., Tie
siama nauja plati gatvė į Didžią
ją ir Pilies gatvę. Pertvarkoma ir 
Aušros Vartų gatvė. Kalbama, 
kad Aušros Vartų koplyčia bus 
arba atkirsta ar net perstatyta, o 
vartai į koplyčią, gal būt, bus už
mūryti. Darbams vadovauja Mas
kvos urbanistikos ir transporto 
inžinieriai, o vykdo Vilniaus Mies
to Vykdomojo Komiteto Projektų 
Skyriaus vedėjas.

VILNIAUS TEATRUOSE.— 
Vilniaus teatrų repertuaras 1952 
m. balandžio 1 - 20 dd. buvo toks:

Operos ir baleto teatre (Basa
navičiaus g. 11): Demonas, Halka, 
Parduotoji nuotaka, Tosca, Undi
nė, Bohema, Romeo ir Julija, Bo
risas Godunovas, Traviata, Svet
lana, Caro sužadėtinė, Copelia, Rai 
monda, Bachčisarajaus fontanas, 
Traviata.

LTSR Valstybiniame Dramos 
Teatre: Vyšnių sodas, Putinų Gi
raitė, Meile nežaidžiama, Priešai, 
Trečiojo kurso studentas, Tartiu
fas, Zuikis Puikia (vaikams).

Vilniaus Rusų Dramos Teatre 
(Kapsuko g. 2a): Krečinskio ves
tuvės, Revizorius, 
Stiklinė vandens, 
Lūžis.

Valstybinėje
Maskvos CDKŽ Akrobatinis (40 
žmonių) Ansamblis, prof. J. Žako 
fortepiono koncertas, simfoninis 
koncertas su solistu J. Žaku (Diri
gentas A. Klenickis), komuna
linių darbuotojų klubo dainų ir 
šokių ansamblis, I. Topero kon
certas, koncertas-paskaita: “Lietu
vių tarybinė kamerinė muzika”. 
Kino filmų teatruose: (Pergalė, 
Maskva, Spalis, Pionierius, Helios, 
Aušra, žvaigždė): Tarzanas randa 
sūnų (III serija), Sukilimas dyku
moje, Tarybinė Baltarusija, 
Akmeninė gėlė, Sūnus, Tarybų 
Lietuva, Soročincų mugė, Tar
zanas (I ir II serijos), Ištikimas 
valdinys, Mes už taiką, Aleksan
dras Newskis, Indų kapas (II ir 
II serija), Aktorės svajonė, Kata
rina, Tarybų Gruzija, Zigmantas 
kolosovskis, Mišką Aristokratas, 
Mokytoja.

PINKLĖS DISKUSIJŲ METU.

Trys kareiviai, 
30 sidabrinių,

Filharmonijoje:

— Vilniaus miesto fabrikuose, pa
našiai kaip ir kituose miestuose, 
yra darbininkų klubai, kur klau
somos Maskvos ir kitų sovietinių 
radio stočių programos.

Kiekvieną savaitę čia rengiami 
specialūs pasikalbėjimai radio te
momis. Pasikalbėjimuose papras
tai dalyvauja vietos partinio ko
miteto nariai ir agitatoriai iš fa
brikų, o kaikada ir agitatoriai iš 
’’partkabineto”. .Pasikalbėjimuose 
sovietinė radiofonija lyginama su 
Vakarų radiofonija, įrodinėjantį 
kad tik sovietinis radijas sako 
tiesą. Ypač esti puolami, kaip me
lų skleidėjai, Voice of Amerika, 
Radio Free Europe ir Vatikano ra
dijas.

Agitatoriai reikalauja, kad dar
bininkai dalyvautų diskusijose. 
Tylėjimas laikomas įtarimu. Bet, 
jeigu kas iš darbininkų, laikyda
masis “generalinės linijos”; prasita 
ria, kad “Voice of Amerika)) ar 
Vatikanas meluoją, diskusijų ve
dėjai tuojau pareikalauja tą tvir
tinimą paremti faktais, vadinasi, 
pacituoti melus. Dalyvavimas dis
kusijose tvirtinimų neparemiant 
faktais ir nepailiustruojant pavyz
džiais laikomas netinkamas, o pa
minėjus kokį nors pavyzdį iš ’’Voi
ce” ar kitų radijų, nebeišvengia
mai tenka eiti ir toliau, nes tuojau 
klausia, ar pats girdėjai, kada gir
dėjai, kur girdėjai, jei iš kito, tai 
kas sakė, kas girdėjo, ir t.t.

UŽKLIUVO SENAS KALEN
DORIUS.— 1952 m. kovo mėnesio 
pradžioje Vilniaus . ’’Vitenbergo 
vardo” fabriko darbininkas, rusas, 
ėmė lankytis to paties fabriko dar
bininkų butuose ir kalbinti juos 
politinėmis temomis, ypač klausi
nėdamas apie politinę literatūrą: 
kokius laikraščius darbininkai pre
numeruoja, kokias knygas perka, 
kaip orentuojasi politinės padėties 
dalykuose ir t.t.

Pas vieną iš darbininkų, kuris 
buvo komjaunuolių organizacijos 
artimas bendradarbis, tas Jakubo- 
vičius užtiko lietuvišką 1932 metų 
kalendorių, kurį skaitė jo sesuo, 18 
metų amžiaus, komjaunuolė. Po 
dviejų dienų tas darbininkas buvo 
pakviestas pas rajono komiteto 
kontrolierių, kuris taip pat yra ir 
’’Lelijos” fabriko partijos komiteto 
narys. Tą darbininką klausinėjo

kelias valandas. Ypač klausinėjo, 
iš kur pas jį tas kalendorius, ar 
tokia literatūra atrodanti jam nau
dinga, ar jis ir jo sesuo turi savo 
bute daugiau ’’buržuazinės—nacio
nalistinės” literatūros, ar skolina 
ją kitiems ir t.t. Pagaliau, kalen
dorius turėjo būti atneštas į rajo
no komitetą.

Darbininkas už tą kalendorių ne* 
buvo nubaustas, tik MVD atsto
vai jį įspėjo, kad daugiau tokiais 
dalykais neužsiiminėtų. O sesuo 
komjaunuolių skyriaus susirinkime 
už tokio kalendoriaus skaitymą bu
vo viešai iškritikuota ir už ’’nusi
kaltimą” turėjo 4 savaites lankyti 
’’lektoratą” ir aktyviai dalyvauti 
diskusijose komunistų partijos is
torijos temomis.

Dar prieš gerą pusmetį Camper- 
downo šventoriuje susirinkusieji 
tautiečiai nedarbo problemos retai 
teužkliūdavo. Daugiau buvo šne
kama apie statybas, sklypus, auto
mobilius, na, ir daugiausia apie 
Amerikos konsulatą. Apie nedar
bą? Ne, tada dar nebuvo ši tema 
aktuali.] Lygiai kaip Tautos Fon
do, solidarumo mokesčio, kultūr
inių ir, apskritai, bendruomeninių 
klausimų net būdavo vengiama. O 
jeigu ir pasipainiodavo koks Pe
traška, vakarykščiai netekęs darbo, 
tai tokiam tuojaus darbų su vir
švalandžiais pasiūlydavo draugai 
iš stiklo fabrikų, geležinkelių, 
dujų įmonių, kur visados darbo 
buvo marios, o dirbančiųjų stigli- 
aus nei naujais australais “em- 
ploimentai” nepajėgdavo užkišti.

Tada dirbau automobilius pas 
Foxą. Tai nebuvo labai gera vieta 
ir darbininkų kasden buvo ieškoma 
per laikraščius ir ekranus. Bet 
vieną dieną mano bendradarbis 
Sirutis ir sako: “Girdėjau, austra- 
nai šneka, kad šią savaitę atleis 
28.”

Buvau susiradęs geresnį darbą 
ir kitą savaitę pats išėjau.

Po trijų mėnesių.
—Eik anas peklon, visai blogai. 

Ir į juodžiausias kalves nepriima, 
mėgindamas šypsotis kalbėjo tas 
pats Sirutis, pas Foxą du metus 
dorai prie automobilių išdirbęs.

—Prasti. reikalai, aš jau dvi 
savaitės be darbo, štai, su Juoze
liu visus fabrikus perėjova, bet “no 
job”—guodėsi Valeckas iš Banks- 
tovvno.

Tuo metu jau ir Camperdowno 
ir Seftono šventoriuose būdovo 
daugiau pašnekama nedarbo klau
simais. Ir į lietuviškas pamaldas 
lyg daugiau tautiečių pradėjo lan
kytis. Tokių nematytų—nei susir
inkimuose, nei minėjimuose.
Tai buvo birželio mėnesio gied* 

rios donos. Kalinėjau lentutes Syd- 
nėjaus Universiteto sporto stadi- 
jono estradoje. Atsimenu gerai tas 
dienas todėl, kadangi paskutinę 
vinį įkalus bosas pasakė, kad jam 
labai “šori,” bet dėl kreditų stokos 
darbai turi būti sustabdyti. Tai 
reiškė: pasiimk, Jurgi, savo žais
liukus ir keliauk. O turėjau gerą 
darbą tame unversitete (paklaus
kite Liet. Studentų Atstovybės 
pirmininką Miknių) kur, galima 
sakyti, mokiausi ir dai
gą užobliuodavau.

—Sveikinu, sveikinu, 
pareiškimą, ir, kol dar 
pusę svaro, būsi mūsų kasdien 
didėjančios bedarbių unijos nariu 
—šaipokiškai pasveikino toks,
pažiūrėti rimtas, Simniškis. čia 
jis, apsidairęs šventoriuje, suskai-

gerą pini-

Parašyk 
turi, duok

du tuzinus pažįs- 
negirdėtų pavard-

išeidavo linksmi, dažniau nusiminę. 
Vis nauji veidai įeidavo pro duris 
—nedrąsūs ir abuojus—pasaky
davo savo pavardes prie registra
cijos stalo ir, neradę vietos suolu
ose, stoviniuodavo.

Valanda, gal dvi praėjo ir paš
aukė mus tris. Simpatingas Mr. 
Grey po trumpų formalumų 
pareiškė, kad Sydnejuj mums nieko 
negalįs pasiūlyti. Ir, draugiškai 
žiūrėdamas į dorus mūsų veidus, 
beveik skiemeniuodamas tarė.

—What about country? I have 
plenty of jobs . . .

—Nors ir į Ugnies žemę—nel
eidęs užbaigti entuziastingai par
eiškė jau mėnesį „atostogavęs” 
vienas mūsiškių. Sutikome visi 
važiuoti į “country.7 Mr. Grey 
pradėjo pašnekesius telefonu. Kaž 
kam gyrė mus, Irią šaunius lietu
vius, iš pašaukimo ir profesijos 
tikrus dailydes. Paskui vėl malo
niai šypsodamasis, labai jau man
dagiai pasakė, kad, esą, darbų 
“plenty” tk su “accommodation” 
Canberoje neaišku. Labai gražiai 
prašė užeiti kitą dieną, aiškiai 
nurodydamas ir valandą.

žinoma, mes buvome-tokie malo
nūs ir kitą dieną teikėmės atvykti, 
nes į Canberą važiuoti visai nesi
baidome. Bet, 
šta, kad mums 
Sydnėjuje ar 
visame NSW.
gliškai prirašytą lapelį ir liepė 
nueiti į vietos darbo įstaigą bedar
bio pašalpai registruotis.

Prieš eidami bedarbio pašalpos 
ieškoti, prie artimiausio kampo 
išgėrėme po alų, paskui nusipir
kome vieną loterijos bilietą; neiš- 
lošėme, ir, beveik patenkinti, grįž
ome į savo kambariūkščius.

Po savaitės su Petru išvažia
vome į laukus, atseit, į kaimą. 
Susiradę tuščią farmą apsigyve
nome name be stogo. Neprižiūri
mame sode augo apelsinai, pievoje 
ganėsi du arkliai, o triušiai ganėsi 
ir sode, ir pievoje, Daugis jų labai 
nustebdavo, kai padrioskėjus

čiavo dar apie 
tarnų ir niekad 
žiu, kurių savininkai, jau daug 
savaičių neturėdami darbo, išleidę 
paskutinį pussvarį, negali įstoti 
net į bedarbių uniją, kuri, esą, 
teikianti 
išsiversti 
pašalpa) 
moralinę 
“blackauto” metu.

—Sunkūs laikai, Georgeli, sun
kūs laikai. Mudu su Kaziuku dar 
vis tebekrutame Chuloroje. 
gali paskaitėlę paruoštom? 
vistiek nieko neveiki — čiulbėjo 
Bankstowno laikų kaimynas, dabar 
valdžios šulas Pačėsa.

Pas mus irgi atleidinėja, bet kol 
kas tik moteris ir daugiausia dy- 
pukes. Rašysime memorandumą 
menedžeriui. Bosas, matyti,nusis
tatęs prieš D.P.—prabilo Vaičaitis.

—Taigi, sakau, 
darosi. Ir iš mano 
4400 išjojo. Daug 
įsiterpė Ilčiukas.

Kitas vėl:
—Mes dirbame tik tris dienas.
—Mes tai dar keturias, bet su 

viršvalandžiais jau senai finis. 
Pasikartų kur, gerai kad namą 
užbaigiau ir naujų rakandų nepir
kau—būčiau įmerkęs uodegą—lyg 
pyko, lyg guodėsi toks Beitelis nuo 
šakių.

Tokių ir kitokių šnekteliii pris
iklausęs pajutau, kad ir saulėtoje 
Australijoje esama debesų.

Pirmadienį, pusryčių nelietęs, 
darbo pasiilgusiomis rankomis 
kibau į Heraldą, kadaise tokį tur
tingą darbo pasiūlomis. Deja, 
žvaigždės nebuvo palankios. Ir 
trečiadieni, ir visą savaitę už jokio 
darbo neužsikabinau. Kitą savaitę 
dariau vizitus geležinkelių, water- 
bordo ir kitose, kadaise alkanose 
darbo rankų žinybose. Siūliausi 
važiuoti prie užtvankų statybų kal
nuose. Ir į Naująją Gvinėją buvau 
sutikęs keliauti. Penktadienio ank
stų rytą su Pilkalniu atsidūrėme 
Lakemboje, kur, pagal skelbimą ___ ..... *_______
Heralde, darbas buvo, atrodė, tik •. šūviui jų draugas pradėdavo vers- 
mudviem. Deja, žvaigždės ir vėl tis “kūliu.” Jr jie visai būdavo 
buvo mums nepalankios, nes jau priglusinti, tie triušiai, kai pradė- 
6.30 prie darbovietės buvo išsiri-1 davom lupti jų draugui kailį ir 
kiavę apie 30 tokių ir geresnių‘ 
specialistų kaip mudu, nors bosui 
tereikėjo tik dviejų vyrų.

Užsukome ir Vyr. Darbo įstai
gos būstinę, kur buvome maloniai 
priimti, užregistruoti ir paprašyti 
palaukti. Laukėme įsimaišę į 
gausų būrį tokių pat bedarbių, kal- 

i bančių įvairiausiomis kalbomis, 
i Tai buvo daugiausiai naujieji aus- 
, tralai. Sėdėjome ir laukėme, 
i Pareigūnų iššaukti pradingdavo 

už pertvarų. Kai kurie iš tenPAVEIKSLAI MELUOJA

idealius patarimus, kaip 
su 25 šilingais (bedarbio 
per savaitę ir garantuoja

paramą ekonominio

Tai
Juk

tikra šuniava 
radijo fabriko 
ir mūsiškių—

deja, buvo pareik* 
neturi darbo netik 
Canberoje, bet ir 
Davė po tokį an-

susikūrę ugnį kepsnį ruošdavome. 
Taip gyvenome palaimintoje ramy
bėje ir be jokių “trabelių.” Lau
kuose, neturėdami ką veikti, fer
meriui ir namą pastatėm, kol 
vieną dieną prakiuro dangus ir tie , •; 
bekraščiai Australijos' pavasario . 
lietūs parvijo mus atgal į miestą.

Apie gyvenimą farmojo, apie 
tolimesnes keliones aplink darbus, 
apie bedarbių mitingus ir kitus 
kasdieninius reikalus—kitą kartą.

Pasakojimai Arkadijaus Svobodino, kuriam nese
niai pavyko pasprukti Vakaruosna,

Aš pažinau Staliną arčiau kaip i begaliniai susirūpinusį savo išvai- 
bet kuris kitas laisvas žmogus, ga-1 
lįs be baimės kalbėti apie pavojin
giausi pasaulyje žmogų. Aš gyve
nau jo namuose. Mačiau jį anksti 
rytą dar prieš pusryčius ir vėlai 
vakare prieš pat gulant. Diena iš 
dienos aš rūpinausi jo negalavi
mais, tenkindavau jo užgaidas ir 
pataikavau jo nuotaikom. Aš bu
vau taip arti jo, kaip jūs esat da
bar prie šio laikraščio.

Kasdien prieš mane stovėjo ti
krasis Stalinas, Stalinas be kau
kės, Stalinas su visomis žmogiško
mis silpnybėmis. Stovėjo preš ma
ne blaivusis, plieninių nervų, so
vietinės prapagandos vaizduoja
masis diktatorius, bet senas įsi
bauginęs žmogus.

Mačiau aš Staliną, kuris neap
kentė sūnaus ir beprotiškai mylėjo 
savo dukterį. Mačiau aš Staliną, 
kuris akim nemirktelėjęs įsakė nu
žudyti per vieną naktį 258,000 žmo 
nių, bet kuris nepajėgdavo ramiai, 
be baimės, žiūrėti į ginklą.Ma
čiau aš tą žmogų, kuris išsigąsda
vo mažiausio triukšmo, durų girg
žtelėjimo arba žingsnių traškėjimo. 
Mačiau Staliną mirties bijantį, ne 
mirties iš pasalų, bet natūralios 
mirties dėl ligos ir senatvės.' Ma- 
čau aš jį siekiantį visomis išgalė
mis fizinio nemirtingumo ir todėl

zda, išvaizda, kuri nebuvo jo tikro
ji, bet specialiai dirbtinai jam pač 
gaminta.

Visa tai matęs ir supratęs, aš 
pradėjau nekęsti Stalino ir viso to, 
ką jis atstovauja. Būdamas su juo 
kiekvieną dieną, tiek darbo tiek po
ilsio mehu, galėjau stebėti nuož
mųjį Rusijos valdovą negailestin
goje artumo šviesoje ir supratau 
istorinę dramą to krašto, kuris pa
teko į jo žiaurias rankas.

Prieš sutikdamas Staliną, daug 
metų aš dirbau kaip specialus 
slaugytojas ir terapistas valdiš
kuose Rusijos vasarviečių namuo
se, kurių daug yra Kaukazo kal
nuose ir Juodosios jūros pakran
tėse.

Kadangi aš savo darbą mokėjau 
ir mėgau, tai iš lėto kilau, kol pa
galiau gydžiau tokias komunisti
nes viršūnes, kaip Beriją, Malen- 
kovą, Ordonikidze, visus Politbiu- 
ro narius ir artimuosius Stalino 
draugus. Atsitiktinai jie savo še
fui papasakojo apie mano sėkmin
gą gydymo darbą. Vieną rytą 
staiga gavau įsakymą atvykti į 
šocį ir prisistatyti “Kaukazo Ri
vieros” poilsio namuose draugui 
Merkulovui. Atrodė, kad jis netu
rėjo oficialių pareigų, bet jo bal-

sas skambėjo pakankamai autori
tetingai, kad jis manęs paprašė at
sakyti į eilę klausimų, liečiančių 
mano gyvenimo intymiausias smul
kmenas. Mano atsakymas turėjo 
būti papildomas “garantuotojų” 
sąrašu, t.y. žmonių, kurie savo gy
vybe užtikrintų mano patikimumą. 
Merkulovas stengėsi įpainioti ma
ne į melo ir prieštaravimo spąstus, 
bet kai tas jam nepavyko, jis įtei
kė man anketą ir įsakė atvykti po 
trijų dienų.

Kai aš pas jį grįžau, Merkulo- 
vo veidas buvo apgaubtas šypsena. 
“Einam pasivažinėti” — pasakė 
jis ir nusivedė mane į puikų ZIS 
Nr. 101 limuziną su oficialiu val
džios numeriu. Mes išvažiavome 
į kelią Sukumo linkui. Pusiaukely- 
je staiga įsukome į privatų kelią 
ir greit sustojome prie plačių plie
ninių vartų aukštoje mūro sienoje, 
pu MGB (Valstybės saugumo) ka
pitonai išėjo iš priešais esamų sla
ptų durų ir šyptelėjo Merkulovui. 
Mudu išlipome iš automobilio. Pa
reigūnai iškrėtė mane nepaprastu 
rūpestingumu ir greičiu. Panaši 
krata buvo padaryta net ir Merku
lovui. Jiems išnykus greit po to 
pieniniai vartai tyliai, be garso, 
atsivėrė.

Kada įvažiavome į kiemą, mane

apėmė kankinantis jausmas, nes aš 
pradėjau suvokti, kad čia nepa
prasti valdiški poilsio namai - bet 
vienas asmeniškų Stalino dvarų. 
Tik rusas pažįsta tą baimės ir te
roro jausmą, kurį sukelia Stalino 
vardas. Kad šitą supratus reikia 
išgyventi nuolatinį saugumo poli
cijos persekiojimą, reikia žinoti, 
kad vienas diktatoriaus piršto mos
telėjimas gali reikšti iškilimą - 
karjerą, arba kančią ir mirtį.

Mane pradėjo krėsti šiurpas, šir
dis ėmė smarkiau plakti ir kaktą 
išpylė šaltas prakaitas. Sunkiai iš
lipau iš automobilo ir pamačiau 
kuklų vieno aukšto namą. Merku
lovas pompastiškai tarė: “čik gy
vensite perėmęs vyriausiojo fizinės 
kultūroj vadovo pareigas. Si vieto
vė vadinasi ColodnorieČensk”.

Kai aš į tai nieko neatsakiau, jis 
pritilo ir tk po valandėlės tęsė: 
“Jūsų prežiūrojo bus visi čia gyve
ną asmens. Neišsigąskite, jei stai
ga pamatysit pačius žymiausius 
komunistinės partijos valdžios žmo 
nes. Atsiminkite, kiek tai jus lie
čia, sic žmonės bus paprasti, lygiai 
kaip ir mes visi kiti. Pirmiausia 
kekvieną rytą turėsite 15 minučių 
mankštos. Po to dalyvausite žaidy
nėse ir sporte. Popietinio poilsio 
metu padėsite organizuoti pasil
inksminimus ir pramogas”.

Užbaigė Merkulovas įspėjamai: 
“Nakties metu jūs būsite šituose 
namuose. Nė vienam nėra leista 
apleisti šią vietą. Baudžiamas mir
timi kekvienas, kuris mėgins iš čia 
išeiti”. ,

(Bus daugiau)
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London Conference of 
European Movement
Under Communist Fire

The conference of the Central ; 
and European Commission of the ! 
European Movement, held in Lon
don between January 21 and 
January 25, provoked furious 
Communist attacks against the 
political leaders from Central 
Europe who participated in the 
meeting.

The Communist Warsaw Radio 
nicknamed the Conference “Con
gress of Judases” and devoted 
two broadcasts, on January 22 
and 26, to the vilification of the 
principal Polish leaders and the 
misrepresentatin of the resolu
tions of the London meeting.

“More than a hundred Judases 
from various countries came to 
London”, declared the Warsaw 
Radio, “ to work out under the 
supervision of their U.S. and 
British masters, new plans for 
espionage and subversive activi
ties in the People’s Democracies 
. . . The Chieftains among the 
Polish traitors were Mikolajczyk, 
Korbonski, Ciolkosz, Zaremba, 
Bielecki, Hettinger and their 
like. . . .”

The fact that the anti-Commun- 
ist exiles are receiving increasing 
help from the Western Democra
cies is infuriating the Communists.

The growing sense of unity 
among the exiles, who are organ
izing a common front against the 
danger of communization of their 
countries, is a cause of alarm for 
the Soviet satellites. Warsaw 
Radio said on this subject: “. . . 
all the Polish Judases were 
ordered to join together and 
instructed to name this 
spies and saboteurs 
unity’.” i

The London 
Movement is a gathering of ‘U.S. ( 
agents from both parts of . 
Europe’, consisting of a ‘potpourri 
of Munichites and riffraff from 
the political underworld’ . . . ‘was 
the reaction of Radio Prague, 
which continued its assault;

w “. . . *Thę. Conference chairman, 
L. S. Amery, is a typical of the 
whole movement — a member of 
the Munichite Chamberlain Gov
ernment, a former Secretary of 
State for India who carried out a 
policy of imperialist oppression in 
India, and an enthusiastic sup
porter of West German rcmili- 

s tarization. The Czech emigre Ripka 
counts on the restoration of capi
talism in Czechoslvakia in order 
to be able to add to the millions 
already filched by him before 1948.

“Paul Reynaud, another Mun
ichite, is hand in glove with Stefan 
Osusky, former Czechoslovak 
Envoy in Paris and another dele
gate in London. Both long for 
the occupation of Czechoslovakia 
by. ‘Nazi tanks under General 
Guderian’.”

The resolutions of the conference 
elicited the following comment 
from the Communists: “This 
handpicked empany of assassins 
and former oppressors of Eastern 
European countries dared to talk 
about the necessity of fighting a 
battle for freedom. . . . They also 
wanted to ask for aid under the 
notorious Point 4 of the Truman 
Plan. In ther words, they are 
dreaming about the transforma
tion of these countries into col
onics of U.S. imperialism.”

The Communists obviously did 
not like the growing strength of 
anti-Communist forces fighting for 
the liberation of Central Europe 
and for close economic and poli
tical co-operation with the U.S. 
after liberation from Communist 
tyranny.

union of 
‘national

European

BLACKMAIL BY 
GIFT PARCELS

The Communist government has 
forbidden for several years the 
sending to Hungary of CARE 
parcels. Persons anxious to re
lieve the sufferings of their rela
tives can do so only in two ways. 
The first is to send parcels con
taining clothes, but these are bur
dened 
which 
vance 
is to 
foreign agencies of a firm called 
IKK A, which is sponsored by the 
Communist government. These 
parcels are delivered to the recipi
ents from the Budapest stocks of 
the IKKA.

Although the price of these 
parcels was higher than the 
market price of their contents in 
the free world, tens of thousands 
of them were ordered every month 
at the IKKA agencies in various 
countries. It was more advanta
geous to order these parcels, 
rather than transfer money to 
Hungary at the official rate of 
eleven florins to the dollar, while 
the free market rate is 60 to the 
dollar.

On January 25, 1952, the Com
munist-sponsored firm IKKA in- 

’ creased the price of its parcels.
It was the most outrageous of 

’ many such increases. For example, 
the parcel called JOHN will now 
cost thirty-three dollars, for 

' which the recipient will get two 
lbs. of coffee, two lbs. of tea, four 
lbs. of biscuits, two lbs. of choco
late bonbons and a bottle of wine 
or liquor. These cm modifies could 
be bought in the U.S.A, for about 
six dollars.

Another parcels called SPRINGS 
costs 21.50 dollars for which the 
addressee gets only two lbs. of 
coffee, half a pound of 
cans of sardines, six lbs. 
and one bottle of wine, 
value is about four

with heavy custom duties, 
the sender must pay in ad- 
wrth dollars. The other way 
order gift parcels at the

LEOPOLD F1GL- AUSTRIAN
CHANCELLOR

the full 
up her

slender\vas a 
gave evidence of 
intelligence, for

LEARN ENGLISH

tea, two 
of sugar 
The real 

dollars. 
Three pairs of Pylon stockings will 
now cost 15 dollars.

The Communist-sponsred firm 
intends to exploit the sympathy 
of persons living in the free world, 
who want to help the victims of 
the Coihmunists in Hungary. The 
dollars thus extorted are used by 
the Communists for armament 
purposes. They are transferred 
to banks in Switzerland, where 
they are available for purchases 
of raw materials, etc.

This is another variant of the 
blackmail method, similar to the 
extortion practised by the Chinese 
Communists, who asked for ransom 
to save 
arrested 
execution.

As the 
are short of dollars, it is probable 
that they would compromise on 
the price of parcels, if a deter
mined effort were made by the 
people of the free 
them down.

The exploitation 
feelings of the 

i friends of persons 
i gary is another example of Com- 
: munist cynicism. Stern methods 
i would be needed to deal with it.

the lives of Chinese 
and threatened with

Hungarian Communists

world to force

of the humane 
relatives and 
living in Hun-

Communist Purge 
in the Baltic

Countries

all

Lithuanian Catholic Girls 
at the International 
Congress in Rome 

Representatives from almost
the countries in the world partici
pated in the recent International 
Catholic Young Women’s Congrcs 
in Rome. The Lithuanian women 
were represented by U. Karvelyte, 
Dr. Brazcnaite Maceviciutc and 
B. Slepetyte-Venskuvienc. Miss 
U. Karvelyte delivered an address 
about “Women in
Oppressed Countries”. It made a 
deep impression on the other 
delegates present.

Soviet

There have been some changes 
in the government of Soviet 
Lithuania. The new ministers 
are: Fisheries, Elijosius Bile vic; 
Local Industry, Vaclovas Boreika; 
Propaganda, V. Girdžius; Justice, 
Albinas Likas. The fate of the 
ministers displaced by them is not 
known, but it believes that they 
have been rewarded with a free 
passage to Siberia.

In Latvia the so-called presi
dent, Prof. Kirshenstein and the 
head of the Latvian Academy of 
Science, Prof. Lcjin were dismissed 
for tolerating bourgeois national
ism.

In Estonia, Paavel Kalju has 
been replaced by August Goldberg 
as Minister of Social Welfare. 
Alexander Mette has been ap
pointed minister for soukhos and 
George Nelis, deputy chairman of 
the Council of Ministers (deputy 
Prime Minister).

The Chancellor of Austria was 
born in Rust, Lower Austria, on 
October 2, 1902, of an old and 
respected rural family. After the 
death of his father, his widowed 
mother was burdened with 
responsibility of bringing- 
nine children.

Leopold Figi 
child, but soon 
extraordinary
which reason it was decided that 
he should receive a thorough edu
cation. He attended the Gymna
sium of St. Poelten, where he 
actively engaged in sports. He 
was an excellent gymnast and a 
good athlete. Even when he was 
still in secondary school, Leopld 
Figi tiok an active part in the 
Catholic Youth Movement, a. the 
young farm boy soon attracted 
attention by making speeches and 
writing empositions.

After his graduation, he moved 
to Vienna and registered at the 
Institute of Agronomy. Since his 
family was unable to defray the 
entire cost of his'studies, he was 
forced to work after school and 
thus help finance his education.

Upon the completion of his uni
versity studies, Leopold Figi was 
appointed Secretary of the Farm. 
Federation. This marked 
ginning of a rapid rise 
world of public affairs. In 
the age of 33, Dr. Figi 
Director of the Federation, a posi
tion which he occupied until that 

' fateful day in March, 1938, when 
the Germans overpowered Austria.

1 ^During these years when he
' served as head of the Federation, 1 

it had an unusually important 
function to fulfill for it was one 
of the most active centres of resi
stance against the surging tide of 
National-Socialism which Hitlerite 
Germany was supporting with all 
the well-known means of pressure, 
propaganda and large-scale funds. 
Since Dr. Figi was one of the 
leaders of the Farmers’ Federa
tion, it was a foregone conclusion 
that he would be arrested by the 
Gestapo the day Nazi Germany 
consummated its rape of Austria. 
He was one of those stalwart Au- 
striais who were herded into three 
long transports which left Vienna 
for the concentration camp of 
Dachau. Now there began for the 
future Chancellor of Austria, as 
for so many thousands of other 
Austrians, the long calvary in 
Hitler’s cncentration camps. Fi
nally, in May, 1943, Dr. Figi was 
released. After more than five 
years’ absence, his own children 
no longer recognized him.

Even while facing the rigors of 
concentration camp life, Dr. Fig! 
had discussed with like-minded 
Austrians the formation of what 
was later- to become the Austrian 
People’s Party, and after his re
lease, he resumed his undercover 
activities. These political activi
ties could not be completely hidden 

1 from the Gestapo and since, after 
the attempt on Hitler’s life on 
July 20, 1944, some of the threads 
of the conspiracy also led to Aus
tria, a new wave of arrests swept 
the country. Naturally, they did 
not spare Dr. Figi. This time he 
was brought to the concentration 
camp of Mauthausen and locked 
in one of its notorious death cells. 
There he languished until Febru
ary, 1945.

He Vas then shipped to Vienna 
to face trial for high treason. But 
the Nazi administration was in a 
state of chaos and because of the 
constant Allied air raids, their 
“people’s courts” were no longer 
able to grind out death sentences 
fast enough. Finally, when the 
Red Army fought its way to the 
gates of Vienna, the long-awaited 
liberations came.

The prisoners were released and 
Dr. Figi made his way home to 
his family through the din of 
battle.

On April 27, with the approval 
■ of the four Allied powers, Chan

cellor Renner formed a provisional 
national government in which Dr.

I Figi was appointed a member of 
: the political cabinet as Under- 
r secretary of State for the People’s 

Party. The most pressing prob
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lem was to assure the semblance 
of a food supply for Vienna. As 
the Governor of Lower Austria, a 
position, which he also held, Dr. 
Figi travelled from village to vil
lage to collect the remaining 
stocks of food which the German 
military had left behind and which 
the Russians hadn’t yet consumed 
in order to bring some relief to 
the famishing Viennese.

As early as November, 1945, it 
was already possible to hold the 
first free, direct and secret 
tions on a nation-wide scale, 
outcome was a victory for te 
trian People’s Party, which
June, 1945, had been under the 
chairmanship of Dr. Figi. Dr. 
Karl Renner was elected Federal 
President of Austria and at the 
recommendation of the Peoples 
Party, he appointed Dr. Ing. Leo
pold Figi, Federal Chancellor of 
the country.

In January, 1947, the Federal 
Chancellor travelled abroad for 
the first time as Chief of Govern
ment. He attended the negotia
tions of the special deputies for 
the Austrian State Treaty in 
London, where he defended 
interests of Austria.

On November 19, 1947, 
Currency Protection Law 
passed, and, as a result, the 

, Communist member of the coali- 
■ tion cabinet withdrew from the 
. government; the Cmmunist party 
: went into opposition. The attitude 
i of the Soviet ccupation authorities 
, toward the Austrian Federal Gov- 
j eminent became unfriendly; even 
, more so when the lone Communist 

member withdrew from the Ad
ministration. Matters grew even 
worse when Austria joined the 
Marshall Plan .on April 1, 1948.

On October 9, 1949, new Parlia
mentary elections were held. 
Again the “People’s Party polled a 
majority and won 77 seats in Par
liament. The Socialists won G7 
and the League of Independents 
16. But the decisive fact was that 
the Communists had made abso
lutely no headway since the last 
general elections. In the hope of 
making a better showing, they had 
formed a Leftist Bloc with a 
small group of left-wing Socialists 
who had bolted from the Socialist 
Party. But, again, they received 
only five per cent, of the vote and 
only five of the 165 seats in Par
liament.

Dr. Figi was again appointed 
Federal Chancellor and has since 
continued to conduct Austria’s 
affairs of State.

LESSON NUMBER
ONE (1)

Come in! Come in!
Good morning!
Good morning! Oh, you

am

you.
Say

and

it

the

the 
was 
lone

Anti-American Propa
ganda in Lithuania

The Soviets have established a 
special organisation in Lithuania 
whose sole purpose is to instigate 
anti-religious and anti-Western 
propaganda. The former Com
missar of. Eductaion, R. Žiugžda, 
was a member of the Committee 
and he issued a series of articles 
under the caption, “America’s Real 
Face”. He showed that the 
United States is the greatest gath
ering place of reactionary fascists, 
that the Unied States budget for 
war purposes is 82 times greater 
than its normal budget, that Ame
rica has 25 million unemployed, 
that more than 80 per cent, of 
her inhabitants are half-starved, 
that the American Legion and the 
Ku Klux Klan persecute national 
minorities, etc. The Pravda cor
respondent in the United States, 
I. Alex Filipov, has compiled these 
interesting statistics. It would be 
interesting to note if such a Fili
pov is really in the United States.

The Communist press is full of 
such statements. Their titles 

, asert that “American imperialism 
breeds misery and misfortune”

JOHN:
PAUL:
JOHN:

are Paul!
PAUL: Yes, I am Paul.
JOHN: Good! Come in. I

John. Cigarette?
PAUL: Thank you.
JOHN: Match?
PAUL: Match? Thank 
JOHN: Yes—match.

again, Paul.
PAUL: Match.
JOHN: Again. 
PAUL: Match. 
JOHN: Good! 
PAUL: A cigarette 

match. Ah-h!
JOHN: Is it a good cigarette?
PAUL: Yes, it is a good cig

arette! VERY good.
JOHN:
PAUL:

John?
JOHN:
PAUL:
JOHN:

lian?
PAUL:
JOHN: Come in!
JOHN: Hullo, Mary! Come in.
MARY: Hullo, John.
JOHN: Here is Paul, Mary. 
MARY: Hullo, Paul.
PAUL: Good morning, Mary. 
John: Cigarette?

1 MARY: No, thank you . .
' yes please, John!

JOHN: Good.
PAUL: Match?
MARY: Thanks, Paul.
JOHN:

lish!
MARY:
PAUL: 
MARY:

Listen, Paul!
LISTEN AGAIN: 
MARY: Well? 
PAUL: Good! I 

am . . . you are .
JOHN: Yes, you 
MARY: I am Mary. 
PAUL: You are Mary. 
JOHN: I am John. 
PAUL: You arc John. 
JOHN: And a cigarette—IS.

—is—a cigarette.
PAUL: It is a cigarette. And it 

is a match.
JOHN: Yes, it is a match.
PAUL: I am Paul. You

John. It is a match. Good!
MARY: Now listen again, Paul 

. . . ARE you Paul?
PAUL: Yes—I am Paul . . . 

Oh! ARE you?—you ARE! 
understand. AM I?—I AM!

JOHN:- Am I John?
PAUL: Yes, you arc John.
MARY: Am I Mary?
PAUL: Yes, you arc Mary. 
JOHN: Am I Australian? 
Paul: Yes, you are Australian. 
MARY Am I Australian?
PAUL: Yes, you are Australian, 

too.
JOHN: Is it a cigarette?
PAUL: Yes, it is a cigarette.
JOHN: What is it?
PAUL: It is a cigarette.
JOHN: Good! Very good! NOW 

—are you European?
PAUL: Yes, 1 am European.
JOHN: :Am I European?
PAUL: No, you arc not Euro

pean. You are Australian.
JOHN: Am I Paul?
PAUL: No, you are not Paul! 

■ I am Paul.
MARY: Well, am I John"

i PAUL: No! You arc not John! 
You arc Mary.

It is Australian.
Are you Australian,

Yes, I am Australian.
I am European— 
—and a New Austra-

Yes.

Paul

And 
Yes,

is learning

am a 
Aus- 

Euro-

Paul!

Where IS Mary?

Where IS Mary? 
here. '
— is — not. —

. Oh,

Eng-

English is hard!
it is VERY hard!

.ever mind! . . .

understand!—I 
. . I am Paul, 
are Paul.

It

are

RADIO PROGRAMME
“FOR NEW AUSTRALIANS”

Broadcast by the Australian Broadcasting 
Commission /

SAY IT WITH PAUL!’
Are you Australian?
Yes, I am.
No, I am not.
Am I European?
Yes, you are.
No, you arc not.
Is it a good cigarette?
Yes, it is.
No, it is not.
LISTEN AGAIN:
PAUL: NOW I am learning 

English. I understand now!
MARY: Fine!
JOHN: Good old Paul!

EASY LESSON NUMBER
TWO (2)

Paul is learning English. 
Listen 1

PAUL: I am Paul. Am I Aus
tralian? YES AND NO! No, 1 
am not Australian. Yes, I 
New Australian. You are 
tralian, John. You are not 
pean.

JOHN: (Comes in) Hullo 
Good morning!

PAUL: Hullo, John! ... No 
Mary?

JOHN: No!
PAUL: IS?
JOHN: Yes. 

—SHE IS not 
PAUL: She

here. Where is the cigarette? IT 
IS here. Where is Mary? SHE IS 
not here.

JOHN: One minute! The tele
phone is ringing.

JOHN: Hullo? Hullo!
MARY: (on telephone) Hullo, 

John!
JOHN: Oh, hullo, Mary! Where 

are you?
MARY: 

is Paul?
1 JOHN:
• studio.

MARY:
JOHN: Yes, he is learning Eng

lish. ,
Mary: Oh! Good man!
JOHN: Are you coming here, 

Mary?
MARY: Yes, I am coming—I 

am coming NOW. So good-bye, 
John!

JOHN: Cheerio, Mary! Mary is 
coming here. And now—

PAUL: Yes! and NOW! . . . 
HE is—SHE is—It is—?

JOHN:
“He”—is 
woman—

PAUL:
I understand! I am a man and 
YOU are a man, John.

(To-be continucl)

I am

He

Is ho

I

“DO YOU WANT TO LEARN ENGLISH
Post this form to:—

Christian Name

THE DIRECTOR, 
DEPARTMENT OF EDUCATION

Please send me:—
Information about the Evening Classes 

Free Correspondence Lessons 
Free Radio Lessons 
Surname 
Address 
State ...
My native language is:

at home. Where

is hcre-Mn the

learning English?

H’m! Yes! . . . Well— 
a man. “She”—iš a

“He”—-is a MAN! Now

INTERNATIONAL 
EXHIBITION

TO BE HELD AT, THE Y.W.C.A. 
189 LIVERPOOL ST., SYDNEY, 

SEPTEMBER 3 to 13, 1952 
Arrangements for this import

ant International Exhibition are 
well in hand. All the programmes, 
which are to be given each even' 
ing, have been planned by Nation
al groups (belonging to the 
Settlers’ League) who will also 
present the programmes. ‘ 
items included will cover a 
range of folk dancing, folk sing
ing, dancing in costume, choral 
work, classical singing, tableaux, 
conjuring, classical and modern 
dancing, orchestral work and 
pianoforte solos.

Great interest is being shown in 
these programmes by the general 
public who are looking forward to 
meeting the artists and their fel
low-countrymen and women at the 
completion of these evening per
formances.

This Exhibition is planned to 
promote friendly understanding 
between Australia and her1 New 
Settlers. It is hoped that as many 
representatives as possible of the 
various Nationals at present- resi
dent in Sydney will visit the Ex
hibition, and share in the spirit 
of good will. Wearing of national 
dress will be appreciated, also 
assistance in helping to illustrate 
the customs of the various coun
tries will be very welcome.

New

The . 
wide
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MŪSŲ PASTOGE

MŪSŲ PASTOSE
Tautos Diena

Sydnėjuje ir jo apylinkėse 
gyvenantiems lietuviams pran
ešama, kad Rugsėjo Aštuntosios 
minėjimas ruošiamas š. mėn. 7 d., 
sekmadienį, St. Benedict’s parapi
jos salėje ((ten pat, kur buvo 
minėta šių metų Vasario 16-toji; 
nuo Centrinės geležinkelio stoties 
Glebe Ink tramvajum važiuojant 
antra sustojimo vieta).

Rugsėjo Aštuntosios Tautos 
šventės minėjimas pradedamas St. 
Benedict’s bažnyčioje iškilmingomis 
pamaldomis. Pamaldos prasideda 
11, 45 vai.

Po pamaldų vyksta tos pačios 
parapijos salėje minėjimo aktas. 
Bus paskaita ir turininga meninė 
dalis.

Tos pačios dienos vakare ruoši
amas 
kuris

šių metų Tautos Dienos minė
jime 
gausiausiai visi Sydnėjuje ir jo 
apylinkėse gyveną tautiečiai.

ALB Sydnėjaus Skyriaus 
Valdyba.

pasilinksminimo vakaras, 
pradedamas 6 vai. p.p.

kviečiami dalyvauti kuo

DŽIUGI SPAUDOS PARAMA
Pereitą šeštadienį įvykusio Švie

sos Sambūrio kultūringo pobūvio, 
sekusio po literatūrinio vakaro, 
metu Antanas Jablonskis iš 
Hurstville susirado svečių 'tarpe 
Mūsų Pastogės administratorių A. 
Plūką ir įteikė jam Mūsų Pas-\ 
togės naudai du svaru ir 12 ši!., 
kaip papildomą auką šalia savo 
metinės, jau anksčiau sumokėtos, 
prenumeratos. Tokiu būdu Anta
nas Jablonskis pirmas pradėjo 
Mūsų Pastogės garbės prenumera
torių sąrašą. To paties vakaro 
metu Studentų Atstovybės pirmin. 
J. Miknius su E. Misevičiute 
atliko mažą rinkliavėlę, kurios 
metu Mūsų Pastogės paramai sur
inkta £5/4/6. Šią Mūsų Pa'stogės 
paramos akciją efektingai papildė 
Karolis Žaliūnas-Zeleniakas iš En- 
more, šalia savo metinės prenum
eratos čia pat paaukodamas Mūsų 
Pastogės labui penkis svarus. 
ALB Krašto Valdybos pirmininkas 
J. Vaičaitis nuoširdžiai padėkojo 
visiems vakaro dalyviams už šią 
prasmingą staigumą.

IŠVYKO I JAV
Pereitą savaitę iš Sydnėjaus į 

Jungtines Amerikos Valstybes 
išvyko Jadvyga Ščiukaitė-Pesecki- 
enė. Australijoje išgyveno per tris 
metus. Iš pradžių ji dirbo Can- 
beroje Imigracijos Departamente, 
vėliau kasininkės darbą dirbo 
didžiausiame Wagga-Wagga vieš
butyje, gi prieš pusantrų metų 
atsikėlusi į Sydnėjų, tą patį darbą 
dirbo viename geriausių Sydnėjaus 
restoranų — Romanos.

N. Zelandijos lietuviai 
sveikina

Agr. A. Butkus, '* “
landijos Lietuvių 
pirmininkas, šiomis 
untė ALB Krašto 
mininkui J. Vaičaičiui tokio tur
inio laišką: “N. Zelandijos Lietu
vių Bendruomenės suvažiavimo 
Wellington^ proga esu įgaliotas 
perduoti Tamstai, Pone Pirmin
inke, ir visai Australijos Lietuvių 
Bendruomenei nuoširdžiausius 
sveikinimus ir palinkėti nepaliau
jamai siekti užsibrėžtų tikslų. 
Mūsų suvažiavimas išreiškė Tam
stoms gilią padėką už iki šiol teik
tas informacijas ir glaudų bendra
darbiavimą.”

GERAI VEIKIA TEATRO 
STUDIJA

Režisoriaus J. Gučiaus iniciatyva 
Adelaidėje yra įsikūrusi Liet Dra
mos Studija.—Šjn. rugpiūčio 9 d. 
LTD suvaidino čapeko Rossumo 
“Universaliniai Robotai.” Veika
las gana sunkus ir labai gilios 
minties, primenąs liūdną ateitį. 
Bet, užtad mųsų jaunieji aktoriai 
savo uždavinį atliko gerai. Jau 
pradeda reikštis ir mūsų pir
maeilės dramos aktorių jėgos, 
kurių vaidyba žymiai pažengusi 
priekin. Pabrėžtini: Ratkevičius, 
Reinys, Skidzevičius, Gučius. Taip 
pat neatsilieka ir kiti, kurių 
vaidyba duoda daug vilčių ateičiai.

Po savaitės, ta pati studija 
pakartojo pagal Vinco Kudirkos 
satyrą Rcž. Gučiaus surežisuotus 
“Viršininkus.” Suvaidinta puikiai. 
Aktorių vaidyba mažai kuo skyrėsi 
nuo profesionalų.

Naujosios Ze- 
Bendruomenės 
dienomis pris- 
Valdybos pir

ŽAVI LIETUVIŠKŲ
PLOKŠTELIŲ VALANDĖLĖ
š. m. rugpiūčio 10 d. Liet. Kul

tūros Fondo Adelaidės Skyrius, 
pasibaigus pamaldoms, šv. Juozapo 
salėje, suruošė lietuviškų plokšte
lių valandėlę. L.K.F. Adelaidės 
skyriaus pirmininkas A. Rūkštelė 
pakvietė tautiečius pasisemti muzi
kos |teno nors tą valandėlę, už
miršus gyvenimo tikrovę, pagyven
ti praeitimi ir prisiminti Neprik
lausomybės laikus. Muziką J. 
Zdanavičių pakvietė paskaityti 
paskaitėlę apie operos kūrimąsi ir 
nušviesti lietuviškos operos ir 
muzikos kūrimąsi nepriklausomais 
laikais.

Muzikas Zdanavičius savo pas
kaitėlę skaitė, derindamas 
savo žodžių atitinkamas 
steles. Suskambėjus operos 
men garsams, tautiečiai
malonų jausmą — prisiminimą 
lietuviškos praeities. Dar maloniau 
pasijusta, išgirdus mūsų Kipro 
Petrausko, Grigaitienės, Babravi
čiaus ir kitų operinius ai' liaudies 
motyvus. Pasijutome, tarytum 
nusikėlę į Kauno Valstybinę 
Operą, ir kaip teko nusivilti, kai 
po šios valandėlės vėl pamatėme 
australišką tikrovę . . . Valandėlės 
užbaigą prelegentas paįvairino 
Hofmeklerlo orkestru įgrotu Pred- 
dento Smetonos maršu. Pageidau
jama, kad takų valandėlių būtų 
daugiau ruošiama.

prie 
plok- 
Car- 
juto

J.Ka.

J.Ka.
PRASMINGAS VAKARAS

Šviesos Sambūrio suruoštas per
eitą šeštadienį pirmas literatūr
inis vakaras Sydnėjuje praėjo su 
lauktu pasisekimu. Nedidelė, jauki 
Milson’s Point salė sausakimšai 
sutalpino gražų būrelį Sydnėjaus 
lietuvių, kurie su dideliu susidomė
jimo išklausė neištęstą ir įdomia 
vakaro programą. Po įžanginės 
šviesos pirmininko J. P. Kedžio 
kalbos vakaro programą pradėjo J. 
Matikovas-Jūragis, paskalydamas 
kelis savo eilėraščius. Petras Pil- 
ka-Pflkalnis paskaitė savo apysakos 
Ištrauką. Vincas Kazokas paskaitė 
keletą eilėraščių iš paruošto spau
dai savo poezijos rinkinio. Vakaro 
programą užbaigė L. Makarovaitė, 
kuri paskaitė Juozo Žukausko bai
giamo rašyti romano “Jokūbas 
Monkus” ištrauką.

Po literatūrinės programos 
šviesos Sambūrio nariai kartu su 

savo svečiais kultūringai pasil
inksmino, pasišnekučiavo iki vėly
vos nakties.—pk.
STIPRIŲ PAJĖGŲ VALDYBA

Rugpiūčio 17 d. Adelaidėje įvyko 
ALB Adelaidės skyriaus susirinki
mas, kuriame buvo išrinkta nauja 
ALB Valdyba vieton atsistatydinu
sios. I ją išrinkti: Lapšys, Strau- 
kas, čepliauskas, Marmukonis ir 
Stasiškis. Į revizijos komisiją: 
Kun. Jatulis, Kalvaitis ir Steponas.

Dar vierias kapas . . .
ŽUVO PETRAS ŽEKONIS

š. m. rugpiūčio 11 d., vakare, 
Adelaidės apylinkėje, netoli Wood
side miestelio, savo automobiliu 
važiavo statybos meistras Petras 
Žekonis apžiūrėti savo darbovietės.

Ta dieną toje apylinkėje siautė 
smarki audra, kurios pasėkoje, ant 
kelio buvo nuverstas aukšto įtem
pimo elektros stulpas. Velionis 
bevažiuodamas sutikęs minėtą nu
verstą stulpą, suko iš kelio ir 
automobilis įklimpo purvan. Ne
galėdamas pajudėti iš vietos, Pe
tras išlipo iš automobilio, kad 
rastų akmenį paremti ratams. 
Beieškodamas akmens, matomai 
dėl tamsos nepastebėjęs pavojaus, 
jis prisilietė kakta prie laidų ir 
čia aukšto įtempimo srovės buvo 
negyvai nutrenktas.

Velionis Petras buvo nevedęs, 
vos 44 metų amžiaus. Savo gyve
nimą tvarkė, kaip pavyzdingas 
lietuvis. Jis buvo nepaprastai ge
ros širdies vyras. Būdamas gabus 
ir stropus amatininkas, turėjo gerą 
uždarbį. Sutikdamas su visokiomis 
darbo sąlygomis, jis iškentėjo 
darbe didelius vargus ir sunku
mus, ir ne dėl to kad susidarytų 
vien sau puikias gyvenimo sąlygas, 
bet kad galėtų padėti paskiriems 
lietuviams ir taip pat lietuviškoms 
organizacijoms. Pagalbos prašo
mas, vienam laikiną namuką pas
tatė, kitam suremontavo, trečiam 
paskolino, bet nė vienam neatsakė. 
Daug padėjo ir organizacijoms. 
Petras taip pat labai jautrus buvo 
mūsų jaunuomenei, einančiai mok
slus. Jis apsiėmė išleisti į mokslus 
vieną lietuvį jaunuolį, kuri rėmė.

įkalbėtas draugų, Petras nusi
pirko autymibilį. Betjis jį naudojo 
ne tiek savo malonumams, kiek 
bendriems lietuviškiems reika
lams. Ir šią pagalbą daugiausiai 
pajuto ALB Moterų sekcija. Vel
ionis nesiskaitė nei su laiku nei su 
išlaidomis, bet visada maloniai ir 
su šypsena padėdavo mūsų poni
oms išspręsti sunkią transporto 
problemą, o tai labai palengvindavo 
suruošti įvairius lietuviškus 
paruošimus.

—Kada gi Tu pasirūpinsi sav
imi?

—Kada grįšiu prie Nemuno 
krantų! — būdavo linksmas jo 
atsakymas.

Didelis būrys draugų ir visa 
ALB Moterų Sekcija palydėjo tą 
kilnios širdies geradarį j amžinybę 
. . . Atsisveikinimo žodį tarė 
ALB Moterų Sekcijos pirmininkė 
Reisonienė ir draugų vardu — J. 
Kalvaitis. Gi Kun Dr. Jatulis pas
kaitė savo sukurtą maldą.

Šalia Pulk. JonaviČiaus kapo 
išdygo naujus mums brangus 
lietuviškas kapas . . .

J. Kalvaitis.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ
Š.iu. spalių 3-4 d.d. Australijos 

lietuvių sportiniame gyvenime bus 
pravestos krepšinio pirmenybės. 
ALB Krašto Valdyba pasiūlė jas 
surengti Sydnėjaus Sports klubui 
Kovui, kuris ir apsiėmė tai atlikti.

Australijos lieutuviams yra tikra 
garbė, kad mūsų sportinis gyveni
mas bujoja, ir įvairiose šakose, 
ypač krepšinyje, kelia lietuvio 
vardą ir stovi pirmosiose eilėse. 
Nei Amerikoj, nei Kanadoj, nei 
Anglijoj panašių pirmenybių dar 
nebuvo, tuo tarpu 
joj, kur atstumai 
komandų yra labai 
jau net trečiosios 
menybės.

Pačią užuomazgą pirmenybėms 
davė 1950 metais Melbourno spor
to Klubas Varpas, kur jos ir buvo 
suruoštos. Su džiaugsmu tenka 
prisiminti prieš 3 metus tas kelias 
dienas, praleistas Melbourne, kur 
ne tik jaunimas, bet ir senesnioji 
mūsų karta taip daug prisidėjo 
prie gražaus pirmenybių prave
dimo tikrai sportinėj dvasioj. Tuo 
bu\o padėtas tradicinis kertinis 
akmuo Australijos lietuvių sporti
niame gyvenime ir jis, reikia 
tikėtis, augs ir plėsis iki galutinio 

laisvon

1952 m. rugpiūčio 28 d.

Pastogei ]>eno 
ir ta visokeri- 
ji rūpinsis ta
per Mūsų Pas-

kai Australi- 
tarp esančių 

dideli, įvyksta 
krepšinio pir-

— grįžimomūsų tikslo 
Tėvynėn.

Antrosios 
Adelaidėje, 
matyti jau 
liietuvių krepšinio komandą, kuri 
nepabūgusi varginančios ilgos ke
lionės taip pat dalyvavo.

ALB Krašto Valdybos yra pas
kirta pereinamoji dovana-—taurė, 
kurią pirmaisiais metais laimėjo 
Melbourne Varpas, bet per antrųjų

pirmenybės 
Ten galima 
ir tolimojo

jvyko 
buvo 

Pertho

PUIKI SPORTO TRADICIJA
KREPŠINIO PIRMENYBĖS 
metų pirmenybes turėjo atiduoti
Adelaidės Vyties komandai. j J 

Į šių metų pirmenybes Sydnė- į 
juje jau pasižadėjo atvykti Mel- . 
bourno Varpo ir Adelaidės Vyties 
komandos. Tikimasi dar susi
laukti ir Canberos bei Brisbanės 
komandų.

Sydnėjaus letuviai vėl po ilgos 
pertraukos turės progos pamatyti 
aukštą lietuviško krepšinio žaidi
mo lygį. Kam gi jis nebuvo įdomus 
Letuvoj, arba tremties stovyklose 
Vokietijoj?! Sydnėjaus sporto 
mugėjai pamatys vėl mūsų gar
sųjį Lietuvos valstybinės rinktinės 
žaidėją L. Baltrūną, kuris Lietuvą 
atstovavo Europos Krepšinio pir
menybėse, jai laimėjus Europos 
nugalėtojo vardą. L. Bartrūnaa 
dabar žaidžia už Melbourno Var- ; 
pą. Daug kas atmena garsiąją 
Vokietijoje Kovo Komandą, kurios 
du žaidėjai, Gružauskas ir Gen- 
čiauskas, kaip ir dabartinis Aus
tralijos rinktinės dalyvis Dargana- 
vičius, žaidžia taip pat už Mel
bourno Varpą.

Adelaidės Vyties komandoj 
matysim jau iškilusį ir į Australi
jos rinktinę Ignatavičių, kuris savo 
grakščiu stiliumi stebina ir aus
tralus. Taip pat turėsime progos 
matyti geriausią Australijoj 
tro puolėją Gasiūną, kuriam 
dinio valdymas dešine ar 
ranka yra tas pats.

S.S.K. Kovas, ruošdamas
pirmenybes, tikisi, jog Sydnėjaus 
lietuviai, kaip ir Adelaidės bei 
Melbourno lietuviškoji visuomenė 
anais metais, visokeriopai pritars 
tam jų darbui, gausiai dalyvau
dami pirmenybių rungtynėse.

A.L.

cen- 
s vie
kai re

šias

PRANEŠIMAS
Karaliaus Mindaugo Institutas 

praneša, kad rugpiūčio 24 d. 12, 
45 vai., sekmadienį, viešųjų pas
kaitų cikle A. Vaičaitis, Instituto 
sekretorius, skaito apie Lietuvių 
Liaudies Meną.

Sekančios paskaitos:
Spalio 12 d. — Kun. Pr. Vaseris 

apie Religinį indiferentizmą — 
Kultūrinę krizę;

Lapkričio 9 d. — Dr. Zumeris 
apie Didžiuosius pasaulio istorijos 
įvykius;

Lapkričio 26 d. — S. Balčiūnas 
apie Tremtinį lietuves išlaisvini
mo darbe.

Visos paskaitos skaitomos St. 
John salėje prie Victoria Parade ir 
Middle Street kampo, Melbourne, 
12, 45 vai., sekmadieniais.

Instituto direktorius.
PADĖKA

Ponui Jurgiui Kalakauskui- 
Kalakoniui už 13 knygų, paaukotų 
Apylinkės Centrinei Bibliotekai, 
tariame širdingą lietuvišką ačiū.

ALB Sydnėjaus Apyl. Valdyba.

SKAUTŲ SUEIGA
Rugpiūčio 31 d., sekmadienį, 10 

vai. (prieš pamaldas) Camper- 
downe šaukiama Sydnėjaus Lietu
vių Skautų Vietininkijos 

sueiga,
kur skautai bus painformuoti apie 
įvyksiančią Pan Pacific Jamboree. 

Vietininkas.
Sydnėjaus Sporto Klubas KOVAS 

rugsėjo 13 d. 7 val.vak. 
Estų Namuose, 141 Campbell 

ruošia
JDOMŲ ŠOKIŲ VAKARĄ

Staliukai užsakomi pas Klubo 
Valdybos narius: VI. Daudarą, A. 
Laukaitį, V. Šutą ir V. Koženiaus- 
ką. Pelnas 
Australijos 
Pirmenybėms

St.

skiriamas IlI-oms 
Lietuvių Krepšinio 
Sydnėjuje.

Klubo Valdyba.

Pigiai parduodama:
Firmos “Astor” ilgų ir trumpų 

bangų radijo aparatas,
Rašomoji mašinėlė firmos 

“Woodstock” (ilgu volu),
2 elektriniai pečiukai.
1 žibalinis pečiukas ir
Balta spintelė ledui laikyti.

28 College Street, City (IlI-as 
aukštas, 1 butas).
Nuo 15 vai. kasdien.

AUSTRALIJOJE NEGALI BŪTI 
TOKIO LIETUVIŠKO KAMPELIO, 
KUR NESILANKYTŲ MŪSŲ PASTOGĖ!

SAVU REIKALU
MALONŪS TAUTIEČIAI

Auštralijolj Lietuvių Bendruo 
menės Krašto Valdyba, atgavusi 
IVŲlsų Pastogę ir tuo pačiu gal
imybę plačiau informuoti lietu
višką visuomenę mūsų Bendruo
menės gyvenimo reikalais, kreipi
asi i Jus, prašydama materialinės 
paramos, nes Mūsų Pastogė buvo 
perimta su skolomis ir įsipareigo
jimais (nors tos skolos bei įsipar
eigojimai yra grynai Mūsų Pas
togės, o ne buvusio leidėjo, ir 
kurių per pora metų susidarė keli 
šimtai svarų).

šiuo metu Revizijos Komisija 
atlieka nuodugnų patikrinimą, ir 
kai tas darbas bus užbaigtas, visi 
duomenys bus paskelbi plačiąjai 
visuomenei. Gi šiandie tačiau jau 
galima tvirtinti, kad finansinė 
padėtis tiek pačios Krašto Valdy
bos, tiek Mūsų Pastogės yra gana 
kritiška.

Tokių faktų akyvaizdoje su ne
palaužiamu ryžtumu ALB Krašto 
Valdyba yra pasiryžusi pasiekti 
užsibrėžtus tikslus, nepaisant bet 
kokių sunkumų. Krašto Valdyba 
šiuo raštu kreipiasi į visus buvu
sius, esamus ir busimuosius prenu
meratorius, platintojus ir visus 
gerės valios % lietuvius paremti 
Krašto Valdybą, ar tai nedelsiant 
sumokant užsilikusias skolas, ar 
verbuojant naujus prenumerator
ius, ar duodant laikraščiui savo 
bei kitų firmų skelbimus, ar pare
miant laikraštį vienkartine auka 
pašalpa, o taip pat bendradarbiau
jant laikraštyje korespondenci
jomis ir visų rūšių kitais rašiniais. 
ALB Krašto Valdyba iš savo pusės 
čia pasižada nepanaudoti nė vieno 
skiriamo Mūsų 
kitiems reikalams 
opa Jūsų parama 
laikyti ir tobulinti
(ogę tą svarbų mūsų tautos kul
tūros švyturį—lietuvišką spaudą.

Pasišventusių talkininkų dėka, 
jau dabar yra baigiama sutvar
kyti tiksli prenumeratorių karto
teka ir sudaryti skolininkų sąrašai. 
Visi skolininkai bus prašomi tas 
skolas išlyginti, gi mes jau dabar 
prašome juos nelaukti prisiunčia
mos sąskaitos ir tuoj pasiskubinti 
atsilyginti lietuviškam žodžiui, 
siunčiant pinigines perlaidas Mūsų 
Pastogės Administracijai pagal šį 
adresą: Box 4558, G.P.O., Sydney, 
N.S.W.

ALB Krašto Valdyba, perėmusi 
Mūsų Pastogę labai neparankiu 
laiku—gerokai suvėlintame an
trame pusmetyje, atsiduria prieš 
ypatingai kietą materialinę kovą, 
kad Mūsų Pastogė visais atžvilgi
ais patobulinta ir padidinta su 
tiksliu pastovumu lankytų skaity
tojus ligi Naujųjų Metų, o sekan
čiais metais, jau kur kas lengvesnė
mis sąlygomis, ji lankytų Jus dar 
labiau tobulėdama ir didėdama. Tad 
visi gerai tai supraskime ir kaip 
vienas subruskime į talką Mūsų 
Pastogei, visų Australijos lietuvių 
bendram ir kiekvienam lygiai mie
lam laikraščiui.

Kreipiamės į Jus nepatogiu ir 
nedėkingu laiku ir ta prasme, kad 
dėl nūdienės Australijos krizės 
ne vienas Jūsų yra netekęs darbo 
ir pan., tačiau čia vėl mes esame 
giliai įsitikinę, kad vargšas vargšą 
labiau užjaučia.

Mes nuoširdžiai tikime, kad ir 
dabartiniu metu šis šauksmas 
Mūsų Pastogės gerbūvio naudai 
suras kuo stipriausią atgarsį dos
niose Australijos lietuvių širdyse.

Iš anksto tariame visiems lietu
višką ačiū!
Justas Vaičaitis, 
ALB KRAŠTO VALDYBOS 
PIRMININKAS.
In ž. Mykolas Bogušas, 
ALB KRAŠTO VALDYBOS 
IŽDININKAS.

Rugsėjo mėn. 3-13 d.d. laiko 
tarpe Sydnėjuje, Y.W.C.A. patal
pose, 189 Liverpool Street, ruo
šiama įdomi Tarptautinė Pramoga- 
Paroda, kurioje dalyvaus Jungtinės 
Amerikos Valstybės, Prancūzija ir 
visa eilė naujųjų ateivių tautinių 
grupių, kurių tarpe ir lietuviai. 
Šią Tarptautinę Pramogą ruošia 
jungtinėmis jėgomis Y.W.C.A. 
(gen. parodos sekretorius Miss 
Polly King), New Australian Cul
tural Society (direktorius Miss 
Arline Lower) ir New* Settlers 
League (Mrs. Margaret Watts ir 
Miss Horak), glaudžiai talkinin
kaujant ir Immigracijos Departa
mento Canberoje atstovui If Net- 
iiv. Minimos įstaigos per visą 
pasiruošimo laiką kvotė 
mams visų Sydnėjuje 
tautinių grupių atstovus.

Antrame Y.W.C.A. 
aukšte ruošiama tarptautinė par
oda, kurioje dalyvaus Anglija ir 14 
kitų valstybių, UNo narių. Šioje 
parodoje naujųjų ateivių tautinės 
grupės dalyvaus tik su kai kuriais 
savo eksponatais.

Šios tarptautinės šventės paį
vairinimui kiekvieną vakarą ruoš
iamos įdomios pramogos, kurių 
penki vakarai skiriami naujųjų 
ateivių tautinėms grupėms. Sus
kirstyta taip: šiaurės Europos 
Grupė—olandai, danai, norvegai, 
švedai, suomiai, laplandiečiai ir 
islandiečiai; Baltijos Grupe— 
lietuviai, latviai ir estai; I Slavų 
Grupė—baltgudžiai, lenkai, čekai, 
kroatai ir rusai; II Slavų Grupė—

Tarptautine pramoga

pasitari* 
esančių

patalpų

ukrainiečiai, slovakai, slovėnai, 
serbai ir bulgarai; Pietų Europos 
Grupė—vengrai, rumunai, graikai 
ir italai.

Kiekvienai minimai grupei skir
iamas vienas vakaras, šio vakaro 
programą tautinės grupės sutaria 
savutarpyje, laisvai pasirinkdamos 
ir pasiskirstydamos savo turimas 
menines pajėgas. Kiekviena grupė 
yra suinteresuota kuo geriausiai 
pasirodyti.

Baltijos tautų grupė vakaro pro
gramą atliks rugsėjo 12 d. Lietuvių 
atstovai jau seniau yra susitarę 
su estų ir latvių atstovais dėl 
programos dalykų. Lietuvių men
ines pajėgas atstovaus Kauno Val
stybinės Operos baletininkė T. 
Skrinskienė-Pagodinaitė ir akordeo
nistas Bronius Kiveris. Tenka 
labai apgailestauti, kad meninės 
dalies negalės papildyti tautiniais 
šokiais Sydnėjaus lietuvių jauni
mas, kurio tautiniai šokėjai vis dar 
tebėra persiorganizavimo raidoje. 
Negalime pasirodyti ir su chorais, 
bei dainininkais, kurių neturime, 
šio meno reprezentavimą lietuvių 
atstovams teko perleisti estams ir 
latviams. Reikia manyti, kad Bal
tijos grupės pasirodymas Tarptau
tinėje Pramogoje bus vienas ger
esniųjų.

šiame tarptautiniame pasiro
dyme, kaip rengėjai praneša, daly
vauja 16 valstybių, ir 17 tautinių 
grupių. Parodą lankytojai lanko 
nuo 12 vai. ligi .*> vai. p.p. Vakaro 
programa lankoma nuo 5, 30 vai. 
ligi 10 vai.

Vytautas Mickevičius
Real Estate Agent

71 JACOBS STREET, BANKSTOWN 
Tel. UY 3380

Visą diena šeštadieniais.
Perka-parduoda: NAMUS, SKLYPUS, FARMAS. 

Tarpininkaujama pas advokatus, sutvarkant dokumentus. 
Išrūpinamos PASKOLOS.

Geriausia gėralų ir maisto reik menų krautuvė, kur gaunami:
VYNAI, SPIRITAI, LIKERIAI, SKANĖSTAI, MAKARONAI, SŪRIAI, ALYVOS ALIEJUS
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