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Paruostas naujas DP 
įstatymo projektas

Vašingtonas, Kongreso atstovas 
Francis E. Walter gruodžio 8 d. 
baigė -paruošti naują išvietintųjų 

' asmenų įsileidimo į JAV įstatymo 
projektą. Projekte numatyta panai- 

. kinti visus nuostatus, prieš kuriuos 
/ yra pasisakęs prez. Trumanas.

Demokratų atstovas Walker, dir
bąs atstovų rūmų teisės komisijoje, 
pareiškė, kad šis projektas bus re
feruotas naujojo kongreso sesijoje 
sausio 3 d.

Walterio projektas numatęs: 1. 
garantijas prieš rasinę, religinę ir 
tautinę diskriminaciją, 2. padvigu
binti benamių europiečių įsileidi
mą į JAV ir 3. įsileidimo laiką iš 
dviejų - metų prailginti iki ketve
rtų metų, pradedant š. m. liepos 
mėn.

Kaip žinoma, dabartiniu įstaty
mu buvo numatyta įsileisti 205.000 
Europos pabėgėlių per dvejus me
tus. Aštuoniasdešimtojo Kongreso 
priimtąjį įstatymą Trumanas savo 
rinkiminės kompanijos metu buvo 
pavadinęs nukreiptu 
ir katalikus.

Naujasis projektas 
asmenis. Atvykusius 
Austriją ar Italiją nuo 1939. 9. 1 
iki 1947.4.1, laikyti"tikraisiais DP.

prieš žydus

siūlo visus 
į Vokietiją,

Sydnejuje kuriamas lietuviu židinys
(PASIKALBĖJIMAS SU IS JAV ATVYKUSIU KUN. JONU TAMULIŲ)

Į Australiją yra jau atvykusių 
iš Europos-„nelaisvės namų“ apie 
1.500—2.000 lietuvių buv. D.P. Ir, 
atrodo, kaskart jų daugiau j čia 
suplauks. Australijoje ' senųjų 
(prieškarinių) lietuvių terandame 
negausų būreli, bet ir tas būre
lis nėra pamiršęs savo brangio
sios tėvynės Lietuves, dėl kurios 
laisvės ir siekimų jungiasi į 
bendrą tautos kovą. Senieji Au
stralijos lietuviai gerai pažįsta 
tremties lietuvių vargus ir sten
giasi visomis galimomis priemo
nėmis padėti. Senųjų Australijos 
lietuvių troškimas — galimai dau
giau sulaukti tremties lietuvių 
Australijoje.

Pastarosiomis dienomis Austra
lijos lietuvių tarpe jaučiamas ma
lonus bruzdėjimas — dedami pir
mieji pamatai lietuviškam židi
niui — cementuojama lietuviška 
bendruomenė. Ir šiam darbui su
laukta svari paspirtis iš -..JAV. 
Lietuvis kun. Jonas Tamulis (ang
lų pilietis) ką tik atvyko į Au
straliją su ypatinga misija.

Pasitaikė maloni proga imigra
cijos stovykloje Bathurst (N.S.W.)

DARBO GAVIMO 
GALIMYBĖS AMERIKOJE

Ne paslaptis, kad mūsų tremti-Į dėję beveik 70 %, iš kurių 31 % 
nių dauguma nori patekti į Dėdės nuolatos buvo gydytojų priežiūroje; 
šamo kraštą, nes ten tikisi galėsią į 
greičiau ir guriau įsikurti negu ki- * 
tame -kuriame nors užjūrio krašte. 
Šiuo kraštu domisi ir vokiečiai, 
kuriems emigracijos galimybės į 
JAV vis didėja. „Echo der Woche" 
savo emigrantų skyriuje patiekia 
darbo perspektyvas įvairioms pro
fesijoms. į,,

Laikraštis nurodo, kad darbo ga
limybės nėra visur geros. Chemi
kų, vaistininkų ir bakteriologų šiuo 
metu paklausa maža, nes, pagal 
Valstybinės Statistikos Tarnybos 
duomenis, greitu laika būsianti net 
per didelė šios rūšies darbuotojų 
pasiūla. Ji susidarysianti dėl dide
lio skaičiaus šių specialybių aukš
tąjį mokslą bebaigiančių studentų.

Aišku, priduria laikraštis, geri 
specialistai susipažinę su naujausia 
chemijos — formacijos pramone, 
visada ras darbo.

Imant atskiromis specialybėmis, 
darbo gavimo sąlygos šiaip atrodą:

1. architektams, statybos meis
trams, baigusiems aukštąsias mo
kyklas, — geros, neturintiems 
aukštojo mokslo- kvalifikacijų — 
menkos;

2. gydytojams — turi šiokių to
kių, perspektyvų nors ir jaučiama 
didelis jų trūkumas. Pa v., 1945 
naujai užsiregistravusių gydytojų 
skaičius buvo pakilęs 21,2 %, o gy
ventojų tuo pat metu buvo padi-

3. chemikams, nebaigusiems aukš
tojo mokslo, — maža perspektyvų; 
specialistams — geros; parfumeri
jos, vaistų gamybos ir ginklavimo 
įmdhių specialistai yra ieškomi;

4. teisininkų — maža paklausa; 
tik atskirais atsitikimais teirauja
masi teisininkų, --susipažinusių su 
draudimu ir taisyklėmis eksporto 
į. Europą; ’

5. įmonių tarnautojų — knygų 
tikrintojų pareikalavimas didelis; 
darbo ir rinkų ieškotojų specialis
tai, moką kalbų, turi gerų šansų;

6. gailestingosioms seserims ir 
pagelbinėms ligoniams patarnauto
joms darbo gavimo sąlygos ypa
tingai geros; 1948 m. iš 364.000 
pareikalautų apmokytų gailestin
gųjų seserų — 13.000 trūko;

7. įvairių specialybių mokyto
jams — amatų ir įvairių drausmės 
įstaigų mokytojams, mokantiems 
anglų kalbą, geros perspektyvos;

8. bakteriologams — naujai besi
kuriančiam gamtos mokslų insti
tutui (jūrų vandenims tirti, maisto 
pramonės ir šalutinių medžiagų 
panaudojimui nagrinėti) ieškomi 
specialistai;

9. tarnaičių paieškoma nemaža; 
Amerikoje algos ir laisvalaikis nė
ra taip sutvarkytos kaip Vokieti
joje ar kitur Europoje; ten nėra 
tvirtų kainų ar taisyklių, atlygini
mai kiekviename mieste yra skir
tingi.

pasikalbėti su kun. Jonu Tamulių 
aktualiais klausimais.

— Gal būt,’Tamsta, neatsisaky
site šiek tiek papasakoti apie sa
vo gyvenimą?

— Gimiau Anglijoje, Londone 
prieškarinių išeivių lietuvių ūki
ninkų šeimoje. Turėdamas 2-jus 
metus, su tėvais grįžau į Lietu
vą. Jurbarke baigiau gimnaziją 
ir įstojau į Kauno kunigų semi 
nariją. 1940 metais, baigęs Vy 
tauto Didžiojo Universiteto teo
logijos-filosofijos fakultetą, bu 
vau paskirtas Jurbarko parapijo 
vikaru. Tų pačių metų pabaigo 
Je, nugalėjęs okupantų valdžio 
trukdymus, kaip anglų pilietis, 
išvykau į Kanadą. Teko keliaut 
per Rygą, Maskvą, Sibirą, Kini 
ją, Filipinų salas, Olandų Indiją 
ir pagaliau stabtelėti Australijos 
Queensland's (Brisbane). Kelio
nės tikslo — Kanados — del karo 
veiksmų, tuomet nepasiekiau.

Australijoje pradžioje kapelio- 
navau keliose mokyklose, vėliau 
buvau . paskirtas australų ir 
amerikiečių karinėse stovyklose 
kapelionu. Teko taip pat būti Šv. 
Stepono Katedros {Brisbane) vi
karu. Apie l‘/» mt. studijavau 
Queensland'© (Bresbane) Univerr 
sitete anglų kalbą ir žurnalis
tiką. Per 6 buvojimo Australijoje 
metus teko aplankyti bemaž vi
sus Australijos miestus ir kita 
vietoves, susipažinti su vietos gy 
venimo sąlygomis ir žmonėmis.

1946 metų pradžioje iš Austra
lijos grįžau į Londoną, į Šv. •Ka
zimiero lietuvių parapiją. Teko

kurį laiką pabuvoti ir Norvegijo
je. Vėliau iš Londono mane pa
sikvietė Los Angeles arkivysku
pas Cantwell į Kaliforniją. Prad
žioje dirbau amerikiečių parapi
joj ir vėliau buvau paskirtas lie
tuvių parapijon (Los Angeles). 
Esu išvažinėjęs bąyeik visą, šiau
rinę Ameriką, buvau Meksikoje, 
Kanadoje.

— Kas Tamstą paskatino at
vykti dabartiniu metu į Austrą 
liją? (Kas iškvietė, misijos tiks
las, kaip ir kada atvykote, atei 
ties planai, santykiai su bažny
tine ir pasauline vyriausybe.)

— Šiai kelionei pirmąjį impul 
są suteikė man lietuviškoji širdį 
— noras padėti savo tautiečiam 
išeiviams. Tam žygiui paskatin 
ir BALFO pirmininkas • dr. kun 
Končius, o iškvietė Australijos 
Federalinio Katalikų Imigracijo 
Komiteto (150 Elizabeth st., Syd 
ney, N. S. W.) pirmininkas arki
vyskupas McGuire ir Apaštališ 
kojo Sosto delegatas arkivysku
pas Panico. Kalbamojo komiteto 
funkcijos, trumpai aptariant, 
šios: a) parinkimas tinkamo dar
bo naujiems imigrantams Austrą 
lijos vyskupijose ir parapijose; 
b) suradimas galimybių paleng 
vinti imigrantų įsikūrimą ir ap 
rūpinti juos butais'; c) paskatinti 
pavienes krašto asmenybes ir 
organizacijas tinkamai paremti 
DP ir kitus imigrantus įsikurti 
naujame krašte, o ypač jų išsik- 
vietimo ir butų parūpinimo at
žvilgiais; d) sužadinti kiekvieno

(Perkelta į 4 pusi.)

Nacionalinė Kinija artėja 
prie pražūties

NEPASISEKUSI ClANGKAjSEK IENĖS MISIJA, HOFFMANAS 
KEIČIA POLITIKĄ, KOMUNISTAI UŽĖMĖ ANGLIES CENTRUS

Vašingtonas. AP pranešimu, Va
šingtono sluogsniuose vyrauja nuo
monė, jog Ciangkaišekienės misija 
nepasieks savo tikslo. Vis daugiau 
pasigirsta balsų, jog Kinija reikią 
„nurašyti į nuostolius", o remti 
Vakarų Europą. Ciangkaišekienės 
veikla JAV atrodo nepakeitė ame
rikiečiu pesimistinio galvojimo na
cionalinės Kinijos atžvilgiu.

Tuo pačiu keliu eina ir Europos 
pagalbos plano administratorius 
Paul Hoffman. Šiuo metu jis lan
kosi Kinijoj ir tiria sąlygas dides
niam Kinijos rėmimui- Tačiau vie
noje spaudos konferencijoj Šan
chajuje jis pareiškė, *jog Kinija 
bus remiama, nežiūrint kokia vy
riausybė ją valdytų. Svarbu tik, 
kad ji duotų Kinijai laisvę. Šitą 
pareiškimą jis padarė, kai buvo 
paklaustas, ar Kinija bus remiama 
tuo atveju, kai ją valdys komu
nistinė ar koalicinė vyriausybė.

Frontuose komunistai pradėjo 
stipresnius puolimus. Sustiprinę 
spaudimą šiauriniame Jangtsekian- 
go krante, komunistai atsidūrė tik 
56 km atstume nuo Kiansu provin
cijos sostinės Cin Kiang miesto. 
Ir Tientsino kovų rajone komunis
tai pasiekė žyfnių laimėjimų. Iš 
Pekingo pranešama, jog komunistai 
be didelių pastangų užėmė Tang- 
šano anglių kasyklas. Kasyklų pro
dukcija siekė 10.000 tonų kasdien. 
Kadangi paskutiniu laiku susisie
kimas su minėta sritim buvo labai 
sunkus, spėjama, jog komunistams 
atiteko apie 1.000.000 tonų anglies.

Tientsino rajone ir daugiau vie
tovių komunistai užėmė, naciona
listams jų visiškai neginant. Šiau
rinės Kinijos karo vadas gen. Fu 
Tso Ji spėjama bus radęs „bendrą 
kalbą" su komunistais ir dėl to 
šios svarbios vietovės komunistų 
buvo lengvai užimtos.

PASKUTINĖSUAUJ IENOS
Hongkongas. Komunistų dali

niai įsiveržė į Peipingą, o jų pa
truliai į šiaurės Vakarus nuo 
Šanghajaus pirmą kartą peržengė, 
Jangcės upę. Gandai, kad Ciang- 
kaišekas pasitraukė yra demen- 
tuojami. Nanking© kat. vyskupas 
atvyko pas popiežių padaryti pra
nešimui apie kat. Bažnyčios pa
dėtį Kinijoj.

Varšuva. Užsienio stebėtojai 
maru), kad Lenkijos ir So v. Rusi
jos santykiai šiuo metu yra taip 
įsitempę, kaip tarp Maskvos ir 
Belgrado. Varšuvoj bijomasi, kad 
sovietai gali atšaukti savo garan
tijas dėl Oderio-Neissės linijos ir 
savo dalinius iš Vokietijos per
kelti į Lenkiją. Santykių įsitem
pimo svarbiausia priežastim lai
koma Maskvos nepasitenkinimas 
dėl „Rytų Ruhro srieties“ sukūri
mo eigos.

Vašingtonas. Iš JAV karinių 
sluogSnių pranešama, kad Japo
nijai,, gali būti leista sudaryti 
100—150.000 vyrų policijos kariuo
menę.

Frankfurtas. JAV karo min.' 
Royall atvykęs į Frankfurtą į 
klausimą dėl vokiečių kariuome
nės atkūrimo atsakė, kad apie tai 
jis pats tik iš gandų patyręs. Yra 
tik svarstoma sustiprinti vakarų 
zonų vokiečių policiją.

luuHįtai is visus
New Yorkas. Pranešama, jog į 

Atlanto pakto pasikalbėjimus bus 
kviečiamos ir Danija, Norvegija, 
Islandija bei Portugalija. Ar Italija 
su Airija dalyvaus pasitarimuose, 
dar nenustatyta.

Vašingtonas. Prezidentas Truma
nas padarė žygių kongrese, kad 
būtų pakeltos ministeriams algos 
nuo 15.000 iki 25.000 dolerių. Tuo 
būdu jis mano pritraukti' pačias 
geriausias jėgas prie valdžios apa-’ 
rato.

New Yorkas. Nikaraguos vyriau- 
sybė savo notoje Costa Ricai ener
gingai atmetė pastarosios kaltini
mus, kad Nikaraguos maištininkai 
įsibrovę į Costa Ricos teritoriją.

Paryžius. Palestinos taikos tar
pininkas Dr. Ralf Bunche pranešė 
Saugumo Tarybai, jog asmeninių 
priežasčių jis yra verčiamas grįžti 
i JAV.

Vašingtonas. Argentinos užs. 
reik. min. dr. Bramuglia po vieno 
pasikalbėjimo su prez. Trumanu 
pareiškė, jog jis Berlyno krizės 
klausimu esąs optimistiškai nusi
teikęs.

Londonas. Anglijos karaliaus as
mens gydytojas pranešė, jog k313' 
liaus sveikata truputį pagerėjusi 
ir laukiama, jog ji ir toliau gerė
sianti. Tačiau Jurgis VI dar ligi 
1949 m. vasaros jokiame oficia
liame priėmime nedalyvaus. įf
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BALFo PARAMA TREMTINIAMS
Kai kuriuose tremtinių* laikraščiuose pasirodė žinių, būk BALFas 

1947—1948 biudžetiniais metais vidaus aparatui išlaikyti sunaudojo 
55,0(X\ dol. o tremtinių šalpai tik 45,000 dol., į kurią sumą įeina senų 
drabužių ir maisto siuntos.

Objektyvi kritika yra sveikas dalykas, bet kritika, pagrįsta mela
gingais faktais, kenkia ne kam kitam, o patiems tremtiniams, nes 
geraširdžiai Amerikos lietuviai, susilaukę tremtinių vietoj padėkos 
nepagrįstų priekaištų, susilaiko nuo aukų. O kad toji žinia neatitinka 
tikrenybės, geriausiai matyti iš BALFo valdybos apyskaitinių prane
šimų, iš revizijos komisijos ir viešosios atskaitomybės tikrintojo 
(public accountant) revizijos jno tok olų, kurie buvo viešai BALFo 
seime Chicagoje spalių mėn. 15—16 d. d. paskelbti, kiekvienam a-t: 
stovui raštu įteikti ir seimo priimti.

Štai 'tie patikrinti duomenys: dol.
piniginės įplaukos nuo 1947. X. 1 d. — 1948. IX. 30 d. . . 157,026.75 
piniginės išlaidos nu© 1947. X. 1 d. — 1948. IX. 30 d. . 
administracijos aparato išlaikymas, kelionės išlaidos, te

lefonas, telegrafas, skelbimai, vajaus vedimo išlaidos . 24,038.91
siuntų persiuntimo išlaidos ....................................................13,172.46
tiesioginei šalpai  103,710.27
painų hipotekinės skolos padengimas ........................... 4,150.—
centralinio šildymo įvedimas 2,000.—
saldo 1948. 9. 30 d...............................................  9,955.11
Daiktinės aukos (išsiųstos 24 siuntos):
rūbų........................... 80,127.— sv. vertės .... *'93,909.75
avalynės .................. 6,455.— „ „ .... 3,841.05
maisto .................. 548.697.—........................................ 199,363.33
vaistų ...................... 84.— „ „ .... 30.—
kitų dalykų .... 1,472.— „ „ . . . . 708.—
Viso . \ > 636.795.—.................................... 297,852.13

Tuo būdu BALFas tiesioginei šalpai išleido viso 401,562.40 dol., o 
visiems kitiems reikalams 43,361.37 dol.

Visas BALFo direktoriatas, valdybos nariai ir^pirmininkas bei ko
misijos dirba be atlyginimo' ir techniškam darbui atlikti BALFo cen
tras visoje Amerikoje turi tiktai 5 apmokamus tarnautojus raštinėje 
ir du darbininkus sandėlyje, kurie gauna žymiai mažesnį atlyginimą 
už kitų analoginių įstaigų tarnautojus. Jei aukotojai būtų patys be
tarpiai siuntę tuos 636,795 svarus suaukotų gerybių, tai vien pašto 
išlaidų, neskaitant įpakavimo medžiagos ir sugaišto laiko, juošiant 
pakietus, būtų išleista 63,683.50 dol. (siuntimas vieno svaro tiaiktų į 
Europą J. A. V. kainuoja 10 centų). Tuo tarpu organizuotai dirbant, 
kaip matyti iš apyskaitos, išlaidos yra žymiai mažesnės. Be to, 
BALFas dabar dirba ne vien šalpos, bet ir imigracijos bei įkurdinimo 
darbą, kas taip pat susieta su didelėmis išlaidomis.

BALFo seimas Chicagoje kaip tik konstatavo, kad lėšos buvo ra
cionaliai sunaudotos ir pareiškė buvusiai BALFo valdybai, direkto- 
riatui ir administracijos personalui padėką už atliktą darbą.
1948 m. gruodžio 7 d. Jonas Valaitis
Brooklyn, N. Y. BALF Visuomeninių Reikalų Vedėjas

pereinamosios stovyklos DVASINE PIRTIS
TRANSPORTAI Į AUSTRALIJĄ 

PAJUDĖJO

Daugelio akys nušvito, kai po 
ilgesnio laiko pradėjo judėti 
transportai į Australiją. Savaitės 
būvy išvyko trys transportai: 
gruodžio mėn. 1, 5, 6, dienomis. 
Išjudėjo pagaliau 12-sis transpor
tas, kuris užsiliko apie 2 mėn. ir 
daug kas buvo nuostoję vilties 
greit išvykti. Žmonės šeimų atž
vilgiu šiuose transportuose yra 
maišyti: važiuoji šeimomis ir pa
vieniai. Lietuvių išvyko 170 as
menų, daugiausia įvairiems dar
bams ir keletas asmenų pas arti
muosius.

Gruodžio 4 d., kaip šioj stovy
kloj tradicija, buvo suruoštas iš
vykstantiems atsisveikinimas lie
tuvių mokyklos salėj. Vietos Ko
miteto ir visuomenės vardu iš- 
vykstančiuosius atsisveikino ko
miteto pirininkas V. Dumčius. 
Savo kalboj jis pažymėjo, kad 
nors išvykstantieji yra iš įvairių 
Lietuvos vietų, visi jie sudaro 
vienalytę bendruomenę, kovojan
čią už Lietuvos laisvę. Kad ir toli 
likimas juos nublokštų nuo tėvy
nės, vis dėlto jie liks savo dva
sioj tais pačiais, kas ir buvo — 
laisvos Lietuvos sūnūs ir dukte
rys. Stovyklos kap. kun. Danie
lius** ragino išlaikyti gyvą tikėji
mą, kuris tikrai stiprins kiekvie
ną sunkiose gyvenimo kovos va
landose. Išvykstančių vardu atsis
veikint) J. Vasiliauskas. Atsisvei
kinimas baigtas Lietuvos Himnu.

Šitokia „pirtis" jau kuris laikas 
tai vienur tai kitur suruošiama mū
sų studijuojančiam jaunimui. Kas 
ji tokia? —Tai uždaros rekolekci
jos.

— A, rekolekcijos ... rauk jas 
kelmai, — daugelis pasakys, — 
neapsimoka toliau nei skaityti. Juk 
kiekvienoje stovykloje jei*ne Ka
lėdoms tai Velykoms jos ruošia
mos, tai kam čia dar laikraštyje 
apie tai rašoma.

— Tačiau truputį kantrybės, mie
las skaitytojau, įsidėmėk, kad tai 
ne kokios eilinės rekolekcijos, bet 
uždaros.

— Hm ... tai kažkas blogiau. 
Uždaros?! Reiškia uždarė tave ku
riam laikui ir baigta. Et, nekas.

— Bet, palauk, į jas juk einama 
savu noru, o ne varu .varoma. Be 
to, uždaros nereiškia „durų su sep
tyniais užraktais", bet tylą, kurioje 
žmogus, atitrūkęs nuo' kasdieninio 
triukšmo ir rūpesčių, gali geriau 
negu kur kitur pažinti Dievą ir 
patį save.

— Na . . . Dievą?! Juk aš į Jį 
tikiu, o save pažįstu kuo geriau
siai . . .

— Žinoma, gali būti. Tačiau šio
se rekolekcijose tu pamatysi, kad 
tavo tikėjimas dažnai yra netoli 
nuo visiškai netikinčio, o į save 
patį pažvelgsi tarytum iš tolimiau
sios planetos į žemę. Ir dažnai iš
vysi save tarsi aklą klaidžiojantį 
šio pasaulio gūdžiose sutemose.

Reikia pripažinti, kad platesnioji

Pogrindžio judėjimas Rusijoje

Is Londono lietuviu veiklos
Lietuvių Sąjunga šiuo metu 

ypatingai rūpinasi namų fondu, 
koncertų organizavimu, narių 
verbavimu ir kt. Šiuo metu są
junga turi 3200 narių, o „Britani
jos Lietuvį“ skaito 2250 skaityto
ju-

— „Seniesiems pabėgėliams ir 
nedarbingiems įkurdinti“ komite

tas, vadovaujamas Mr. Ingam, 
nutarė įsigyti namus, kuriuose 
būtų galima apgyvendinti bent 40 
asmenų. Šitą darbą duosniai pa
rėmė Anglijos skaučių Sąjunga, 
paaukodama namams pirkti 6.000 
svarų sterlingų. Komitetas apsi
riboja tik senų ir nedarbingų E.

IV. W. giminių įvežimu ir globa.

Briuselis. „La France Presse" pra
neša apie krikščionišką pogrindžio ju
dėjimą Sovietų Rusijos vakaruose. 
Tą žinią pateikęs jėzuitas Tėvas Sze- 
kalla, kuris dabar su paskaitomis va
žinėja Vakarų Vokietijoje. Tėvas Sze- 
kalla pasakojasi pats buvęs Rusijoje, 
persirengęs lokomotyvų mechaniku, 
ir daug ten patyręs. Jis sako, jog 
pogrindžio judėjimas Rusijoje apima 
keletą milijonų narių, priklausančių 
ne vien. Romos Katalikų Bažnyčiai, 
bet ir rusų stačiatikių Cerkvei, nesu
tinkančiai su Maskva. Pogrindžio ju
dėjimas esąs ypač gyvas Pabaltės 
kraštuose ir Ukrainoje. (Irvat XII. 3)

LENKIJOS KOMUNISTAI 
PRIEŠ SALEZIEČIUS

Krokuva. Suruošę įvairius pro
cesus ir puolimus spaudoje alber- 
tinų ir pranciškonų vienuolių 
mokytojų, dabar komunistai lai
kraštyje „Glos Ludu“ ima pulti 
ir saleziečius, kurie savo įstaigose

daug yra priglaudę karo našlai
čių, kuriuos gražiai auklėja. „Glos 
Ludu“ rašo, kad vaikai tose įstai
gose esą nuolat mušami, badu 
marinami ir visokių nedorybių 
mokomi. Auklėjimo ministerija 
turinti vietoje dalyką ištirti.

Tokio. Ateinančiais 1949 metais 
Japonija minės keturių šimtų me
tų sukaktį nuo pirmojo krikščio
nybės apaštalo jų žemėje, šv.. 
Pranciškaus Ksavero, atvykimo. 
Iš viso pasaulio yra laukiami mal
dininkai . agužės mėnesio pabai
gai. Nagasaki, Kagošimos ir Ja- 
maguči provincijos skiria dideles 
pinigų sumas iškilmėms ruošti. 
Jeigu Popiežius atsiųs į tas iškil
mes savo Legatą, generolas Mac 
Arthur pareiškė, kad tas Lega
tas bus jo garbės svečias.

mūsų visuomenė dar tėvynėje be
veik nieko apie uždaras rekolekci
jas nežinojo. Gal todėl ir pati idė
ja nebuvo populiari. Čia tremtyje 
taip pat gal nedaug kas žino jų 
tikrą vertę. Ir dėlto netenka stebė
tis, nes jas pilnai įvertinti gali tik 
tas, kas bent kartą gyvenime jas 
yra atlikęs. Tai toli gražu ne tas 
pat, kas yra Viešosios rekolekci
jos. Tik uždaros — pati geriausia 
priemonė dvasioje atgimti ir susti
prėti. Tai tikra dvasinė pirtis, iš. 
kurios išėjęs žmogus jau ne tas. 
Ypač aktuali tokia „pirtis" yra da
bar — tremtyje, kur nukamuoti 
stovyklinio gyvenimo erzelio, iš
nervinti nuolatinio netikrumo 9 ir 
baimės dėl rytdienos. Mūsų dva
sios jėgos kaskart vis labiau senka 
ir -ne be baimės stebime, kad pa
lengva ir mes tampame panašiais 
į tą pakrikusį pasaulį, kurį širdyje 
kiekvienas smerkiame ir juo biau- 
rimės. į

Tad viso, to bent trumpą laiką 
nematyti — atidėti viską į šalį ir 
visiškoje ramybėje įsiklausyti kaip 
į širdį tartum gaivinąs balzamas 
sunkiasi Dievo meilė — tai yra 
uždarų rekolekcijų tikslas. Čia 
daug kas atrodys taip, kaip akla
jam praregėjus. Ta pati Dievo ir 
artimo meilė, tiek daug kartų gir
dėta skelbiant bažnyčioje, čia pa
matoma visoje didybėje ir pui
kume.

Po šių rekolekcijų, tu būtinai 
būsi pakeitęs ligšiolinį savo, gal 
būt, ne visai tiesų kelią.į ją didįjį 
tikslą. Bus dingusi neviltis, vargo 
ir klastos našta taps nejuntama. 
Tas kuris nuolatos ieško neramia 
širdimi teisybės ją čia tikrai ras.

Uždaras rekolekcijas atlikti da
bar kaip tik yra progų. Tėvas V. 
Gutauskas {5. J. tai vienoje, tai 
kitoje vietoje rengia jas mūsų stu
dentams. Reikia manyti, kad ir ne 
studentai galėtų į jas vykti, žino
ma, iš anksto susitarus su tėvu 
V. G. Jo adresas: (13b) Pullach 
bei Mūnchen, Berchmannskolleg.

Dar geriau ir lengviau tokias re
kolekcijas galėtų organizuoti sto
vyklose atsiradę iniciatoriai. Jiems 
reikėtų tik surasti arčiausiai sto
vyklos esantį vienuolyną ar reko
lekcijų namus, nes, vykstant to
liau, susidaro didelės kelionės iš
laidos. Suradus tokius namus ar 
vienuolyną belieka tartis su jų ad
ministracija ir tėvu V. G. dėl pa
čių rekolekcijų pravedimo laiko 
ir kt

V. M. ir K. P.

Jurgis Jankus
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— Mes taip nedarytume į Vokietiją nuėję. Mes to ne
galėtumėm padaryti. Kam naikinti daiktą, kad jis nieko 
tau nepadarė. Jis bus kam nors reikalingas. Ne tau, tai 
kitam.

— Kaip manai, ar Morta ateis? —* paklausiau. 
Palys greitai pažiūrėjo į mane ir pakėlė antakius.

— Kur ateis?
Jis buvo taip susigalvojęs apie vokiečių darbus, kad 

mano žodžiai apie Mortą jam buvo kaip staigus galvos 
kiustelėjimas iš žemės vidury plyno lauko.

— Pas Naviką, — pasakiau.
— Pamatysim vakare, — ir, valandėlę patylėjęs, nu

sišypsojo.
Tas šypsulis man labai užkliuvo, bet aš nieko nepa

sakiau. Nieko nebesakė ir jis.
Į takus įsukę, šalimais eiti nebegalėjom. Saulei kylant, 

gruodelis ėmė tižti ir purvas vėlėsi ant kojų. Ėjom pas
kui vienas kitą, pasitaikydami, kad netaip susipurvintume, 
bet aš Vis galvojau apie vokiečius, apie Mortą ir kodėl 
Palys taip nusišypsojo, kai ją paminėjau. Neklausiau, bet 
negalėjau išmesti iš galvos Ininties, kad jis dar ką nors 
žino, tik nenori rneų^asakyti. Tos minties negalėjau at
sikratyti nei tada, kai pakluonėse persiskyrėme ir galą 
papieviais vienas ėjau, nei atsigulęs nusnūsti už nemie
gotą naktį. Galvojau ir galvojau ir dabar net negalėčiau 
pasakyti tų visų spėjimų, kuriuos perleidau per galvą. Pie
tų atsikėliau taip pat nemigęs. Valgant, motina kelis kar
tus pažvelgė per. stalą į mane, o vidury valgymo pasakė:

— Kas tau, kad ir rytą ir dabar sėdi kaip žemę par
davęs?

Aš nieko neatsakiau. Neturėjau ką atsakyti, tik nulei
dau galvą žemiau ir nebegalėjau valgyti. Buvau vyras, bet 
užėjo noras verkti, lyg dar tebebūčiau mažas. Ir brolis, ir 
tėvas tylėjo.

— Ar su tuo vokiečiu kas negerai? Gal sušniukštinėjo 
ką?

Man tuo tarpu kamuolys iš gerklės nuslinko atgal ir 
jau galėjau prašnekti.

— Nežinau nieko. Nėra kam to iš mūsų išnešti, — pa
sakiau, bet motinos neįtikinau.
— Kam tu nori senas akis apgauti,—kalbėjo.— Kai mažiu
kas buVai, dar kalbėti nemokėjai ir negalėdavai pasakyti, 
jei kas suskausdavo, bet tos akys tuoi pamatydavo, kad ne
begerai, o dabar nori slėpti. Slėpk, aš neverčiu sakytis, 
vis tiek kurią dieną ir motina sužinos. Gal ir tada dar ne
bus per vėlai.

Man vėl kamuolys pakilo ir taip nedaug trūko, kad vis
ką pasakyčiau. Ir žodžiai buvo lūpose, bet šalia sėdėjo 
brolis ir tėvas, ir aš negalėjau praverti lūpų. Pasidarė 
sunki tyla, visiškai ne kaip per Velykas.

Motina skarelės kampu .nusibraukė akis, pripylė iš nau
jo kavos ir ėmė kalbėti nebe man ir nebe sau, ir ne tė
vui su broliu, kurie vis tebesėdėjo tylūs ir, matyt, buvo 
apie mane anksčiau kalbėję. Ji kalbėjo tiesiai į orą, kaip 
žmogus kartais kalba, vienas eidamas keliu arba prisėdęs 
pailsėti pakelės dulkėse.

— Ir ko jie čia atėjo? — sakė ji. — Ar negerai buvo, 
kad žmonės ramiai gyveno. Kiekvienam užteko ir savo 
vargų ir savo smagumų, bet atėjo, suteriojo visus ir dar 
labiau suterios. Nei žmonėms nebėra kelio, nei Dievui 
vietos. Medžiai ir tie nebeišsitenka. Viskas jiems skersai

kelio, viską reikia koja, paspirti. Už kokias nuodėmes. 
Viešpatie, tu mus tokiais, tironais užleidai? Ar mes sveti
mo geidėm, kad iš mūsų atimi ir atiduodi tiems, kurie iš 
Tavo'vardo juokiasi. ' /

Tuos žodžius sakant, ir Papievio balsas pažemėjo ir pa
sidarė pilnas virpulio, lyg dabar sėdėtų ne ant svetimos 
pievos tarp pašlijusių barakų, bet už velykinio stalo prieš 
motiną. Jis palenkė galvą nupešė žiupsnelį trumpos skur
džios šolės, pasibėrė ant delno ir ėmė sklaidyti smylium, 
lyg pavasarį tikrindamas sėklos brandumą, paskum nubė
rė atgal ant žemės, atsiduso, perbraukė delnu per kaktą 
ir pažiūrėjo į mus, ir jo akys buvo tokios, lyg valandėlę 
būtų pabuvęs namie ir vėl čia sugrįžęs.

— Laiminga ji, — pasakė. — Naujo vargo nebesulaukė. 
Šviesesnėse dienose užmerkė akis. Prieš mirtį dar sakė: 
„Ačiū Dievui, kad ir sunkūs laikai, bet tokio vargo, 
kaip mudu su tėvu vargome, jūs nebematysite. Bet ir mū
sų vargas tegu būnie Pono Dievo didesnei garbei.

— Negalėjo suprasti vargšė, kas laukia mūsų, — pa
sakė ir pakėlęs akis valandėlę susimąstė, paskum prašne
ko:

— Bet kur aš išklydau iš kalbos? Nepastatau. Padariau 
taip, kaip motina. O ji dažnai taip padarydavo. Yyač į 
senatvę. Na ką, kąsnio nuryti nebegalėjau, bet ir nuo 
stalo nesikėliau, kol nesikėlė visi. Nepadoru buvo per Ve
lykas pirmą tėvų nuo stalo pašokti, lyg namai būtų šir
džiai nemieli pasidarę. Bet kai pakilo tėvai, pakilau, nuė
jau į’ savo kambariuką, atsisėdau ant lovos ir visiškai ne
pajutau, kada užmigau. Kai pakirdau buvo jau pritemę, ir 
valandėlę negalėjau suvokti, kur esu. Pirmoji mintis bu
vo apsiversti ant kito šono ir toliau miegoti ir, tik pajutęs 
tebesąs apsirengęs ir apsiavęs, ėmiau svarstyti ir paleng-

1 va viską atsiminiau.
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Plyšiai geležinėje uždangoje
A. Kerenskio nuomonė apie padėtį sovietinėje Rusijoje

Amerikiečiu žiemos sporto arkliukas
Mūsų sporto bendradarbio

Aleksandras Kerenskis, 1917 m. 
buvęs Rusijos respublikos ministe- 
ris pirmininkas, eile staipsnių sten
giasi atkreipti amerikiečių dėmesį 
į esamąsias sovietinėj Rusijoj są
lygas ir bando nurodyti kelius, 
kaip gedėtų būti Ijkviduotas Rusi
joj komunizmas, jeigu amerikie
čiai laikytųsi ateity kitokios poli
tikos.
Jeigu Jungtinės Amerikos Valsty-

* bės pakeistų savo taktiką, sako
Kerenskis ir drąsiai bei nepaliau
jamai veiktų, siekdamos parodyti 
skirtumą tarp komunistinės vyriau
sybės ir Rusijos žmonių, Amerika, 
aš tikiu, visiems laikams galėtų 
užbaigti "šitą komunistinę agresiją, 
kuri gresia sukelti naują pasaulinį 
karą.

• Komunistai viešai ir įžūliai sie
kia ir randa sau draugų Jungtinė
se Amerikos Valstybėse. USA tu
rėtų naudoti tą pačią taktiką Ru
sijoj, kur jos draugų yra dar dau
giau. Amerikoje tie, kurie nori jė
ga nuversti savo vyriausybę, skai
čiuojami tūkstančiais, bet Rusijoj 
yra milijonai tų, kurie nekenčia 
savo komunistinių pavergėjų taip, 
kaip amerikiečiai japonų nelaisvėj 
nekentė savo kalintojų.

Jįie, jau kovoją dėl laivės, gali ' 
būti tiesos žodžiais ir darbais įti
kinti, kad jų vienintelė viltis išsi
laisvinti nuo komunizmo yra Ame
rika.

Dvasiškai suskaldytoje Rusijoje, 
kur didžiulės jos žmonių masės 

*yra draugiškos JAV, Stalinas ne
drįs padaryti nė jokio judesio, ku
ris galėtų Rusiją įvelti į karą su 
Amerika.

SSSR turi apie 180 000 000 gy
ventojų. Tiktai šeši milijonai yra 
komunistų partijos nariai. Mano 
Apskaičiavimu, ne daugiau kaip 20 
mil. rusų yra ištikimi partijai. Tai 
yra iie, kurie tiesiog susirišę su 
vyriausybe. Partijos dėka jie gerai 
gyvena, turi patogius butus ir net 
tarnus' bei automobilius. Jų paja
mos ir jų gyvybės priklauso nuo 
jų paklusnumo.

Tarp tų, kurie labiausiai neken
čia komunistų, yra 12 mil. vergų— 

-darbininkų — vyrų ir moterų, ap
kaltintų neištikimumu valdžiai. 
Laikomi stovyklose, fabrikuose, 
kolchozuose, jie yra kaip belais
viai kas rytą varomi darban.

Daugiau kaip pusė Rusijos gy
ventojų yra valstiečiai, kurie buvo 
priversti adiduoti savo žemę ir eiti 
dirbti į kolchozus, gyvena skurde, 
jiems išplėšiami jų darbo vaisiai. 
Rusų valstietis niekada laisvu no
ru nėra priėmęs ir niekad nepriims 
šio kolektyvizmo. 20 milijonų vals
tiečių šeimų laukia išvadavimo iš 
komunistinės prievartos.

Milijonai rusų buvo sunaikinti 
už tai, kad jie nesutiko su kiek
vienu {Stalino žodžiu, ir jų giminės 
jungiasi kartu su vergų ir tremti
nių giminėmis į baisią neapykantą 
savo valdovams. Manau, kad nėra 
tokios šeimos Rusijoj, kuri aistrin
gai netrokštų keršto už tas komu
nistų padarytas baisybes.

Aš visą laiką palaikiau ryšį su 
Rusija, naudodamasis įvairiais 
slaptais būdais. Pabėgėliai, kurie 
atvykdavo į USA, paprastai tuojau 
atsilankydavo pas mane ir mūsų 
antikomunistinę grupę.

Yra žinių, kad, nežiūrint to fak
to, jog slaptoji policija negailes
tingai žudo ir siunčia į koncentra
cijos stovyklas kiekvieną, kurs tik 
pasireiškia siekiąs laisvės, žmonės 
vis labiau išdrįsta pareikšti savo 
nepasitenkinimą. Sabotažas didėja. 
Naujienos iš užsienio perduodamos 
iš lūpų į lūpas.

v Aš girdėjau, kad britų ir ameri
kiečių zonose vis dar tebėra apie 
250 000 — 300 000 rusų. Jiems yra 
leidžiama spausdinti laikraščius, 
sakyti ką jie mano, ir necenzūruo
jami sovietų vyriausybės, jie 
atstovauja tikrąjį Rusijos balsą. 
Aš gaunu daugelį tų laikraščių. 
Kai kurie jų yra įšmugeliuojami į 
Rusiją, skaitomi ir platinami, nors 
vien už jų turėjimą žmogui gresia 
mirties bausmė.

Paskutiniai pranešimai iš Mūn- 
cheno sako: „Atvykstančiųjų į DP 
stovyklas, ypač tų, kurie yra iš 
Rusijos atbėgę, milžiniška daugu
ma yra demokratiškai nusiteikę. 
Jie aistringai laukia Rusijos išva
davimo." Bet rusų DP net dar da
bar yra prislėgti to baisaus Jaltos 
susitarimo (Stalino — Roosevelto — 
Churchillia susitarimo prievarta 
grąžinti visus sovietų piliečius na
mo).

Amerikiečiai, atrodo, nieko ne
žino apie ginkluotą pasipriešimimą 
Sovietų Sąjungoje — Ukrainoje, 
Latvijoje, Estijoje ir Lietuvoje. 
Ukrainos sukilėlių armija turi 
200 000 kovotojų bei savo štabą 
Karpatų kalnuose ir nepaliaujamai 
veda partizaninį 'karą prieš raudo
nąją armiją. Šimtai tų sukilėlių yra 
atbėgę į USA zoną.
' Lietuviai, atbėgantieji j Skandi
naviją, praneša apie 35 000 partiza
nų (vyrų* ir moterų) kovojančių 
Lietuvoje. Pogrindžio judėjimas 
yra papildomas raudonosios armi
jos dezertyrų ir pabėgėlių iš kon
centracijos stovyklų.

Netgi iš komunistų spaudos ga
lima pastebėti, kad Rusijoje yra 
neramu.

LONDONO ŽINIOS
— Lapkričio 17 d. čekų studen

tų initiatyva buvo suruoštas tarp
tautinės studentų dienos minėji
mas, kuriame dalyvavo visa eilė 
žymių asmenų. Apie 10 asmenų 
gausiai auditorijai papasakojo 
apie savo išgyvenimus įvairiuose 
kraštuose už geležinės uždangos. 
Susirinkime buvo atstovaujama 
ir Lietuva.

Pasibaigus beisbolo sezonui, ei
linis amerikietis visa savo esybe 
įsinarplioja į ^žiemos sporto die
vaičio — amerikinio futbolo (rug
by) — įvykius. Šio žaidimo sezo
nas yra gana trumpas — kai ku
rios žymiųjų universitetų koman-* 
dos pasitenkina 8—10 rungtynių, 
ir viskas. Vyksta ir profesionalų 
pirmenybės, bet ir ten rungtynių 
toli gražu nėra taip gausu, kaip 
beisbolo, krepšinio ar ledo ritu
lio. Sunku, pagaliau, pageidauti, 
kad šio, vyriško pilnąja žodžio 
prasme, žaidimo komandos galėtų 
rungtyniauti daugiau kaip kartą 
į vieną ar dvi savaites. Ameriki
nis futbolas nėra sekmadieninis 
pasivaikščiojimas po aikštę. Po 
rungtynių ne vieną žaidiką tenka 
lopyti ligoninėse, kai kurie kar
tais po pirmųjų rungtynių lieka 
žiūrovais iki kitų metų sezono. 
Pasitaiko ir mirtinų įvykių — šie
met nuo amerikinio futbolo yra 
mirę apie 30 žaidikų. Didžiosios 
komandos savo sudėty turi iki 35 
žaidikų, kas yra paskutinė leisti
na riba.

<Šio žaidimo populiai urnas toli 
prašoka europinę galvoseną. Žie
mą jis užima beisbolo vietą, ir pa
tys svarbieji žaidimai verčia 
aukštyn kojomis visas politikas 
ar įvykius kur nors už JAV sienų, 
tolimam, menkai pažįstamam pa
sauly.

Lapkričio 27 d. viename iš di
džiųjų JAV stadionų — Philadel- 
phios Municipal, buvo didysis se
zono įvykis. Žaidė Armija — Lai
vynas. Rungtynes stebėjo 102.000 
žiūrovų, jų tarpe prezidentas Tru- 
manas ir beveik visi vyriausybės 
nariai. Šiemet nenugalėtoji Armi
jos komanda buvo laikoma favo
ritu, bet įvykiai aikštėje patiekė 
staigmeną. Silpnokai sezoną pra
dėję jūrininkai sukovojo labai 
sėkmingai ir pasiekė lygiųjų 21 
—21. Pagal tradiciją prezidentas 
Trumanas šiemet palaikė Laivyno 
pusę, o pernai spaudė nykštį už 
Armiją. Po kovos Trumanas pa
reiškė, kad Laivynas laimėjo, nes 
Armija buvo 20 taškų favoritas .. 
Prezidento duktė Margaret, besą
lyginė Armijos šalininkė, buvo 
blogai nusiteikusi, nes jos favo-

ritai ją apvylė. Iš anksto, padė
ties priverstas būti Laivyno šali
ninku, prezidentas jaudinosi ir 
plojo už kiekvieną vykusį jūrinin
kų žygį, tuo tarpu Armijos tei
giamybes praleisdavo nematomai. 
Tuo būdu prezidentas negalėjo 
būti klasišku žiūrovu, kuris, kad 
ir palaikydamas vieną komandą, 
įvertina ir priešininkų geruosius 
pasirodymus. Oficialus tonas ėmė 
viršų ir prezidentas turėjo tam 
paklusti.

Iliustruotas magazinas „Look“ 
susidomėjo, ar gen. Eisenhoweris 
savo jaunystėje tikrai yra buvęs 
amerikinio futbolo žvaigžde, ar 
tai tik jo gerbėjų prasimanymas. 
Išsamiam reportaže su daugeliu 
iliustracijų išdėstyta, jog savo 
laiku gen. Eisenhoweris yra bu
vęs vienas pirmaeilių West Point 
akademijos žaidikų. O nuo seno 
įprasta, kad Armijos rinktinę ir 
sudaro West Point akademikai, 
taigi, vieni iš amerikinio fut
bolo pažibų. 1912 metais, be Ei- 
senhowerio. West Point spalvas

VLIKo PIRMININKO PAVA
DUOTOJAS FALLINBOSTELY
Spalio 30 d. nelauktai atvyko 

VLIKo pirmininko pav. p. Macke
vičius ir LRK pirm. p. Daugėla. 
Tai buvo ypač malonu išvykstan
tiems, kurie, gal būt, ilgai neturės 
progos matyti mūsų politinių ir 
šalpos vadovaujančių asmenų. 
Gruodžio 1 d. p. Mackevičius ir 
p. Daugėla padarė pranešimus po
litiniais ir šalpos klausimais.

Rasa

gynė keli kiti kadetai, kaip Pri
chard, Keyes, Hobbs — jie visi 
per neseniai pasibaigusį pasaulinį 
karą iškilo iki generolų. Nuo 
amerikinio futbolo Eisenhoweris 
yra ir nukentėjęs.

„Saturday Evenings Post“ ne
seniai atspausdino kitą įdomų re
portažą, iš kurio šias eilutes skai
tą galės sugauti bent nuotrupą, 
liudijančią apie ameriidnio fut
bolo populiarumą anapus Atlanto. 
New Yorke gyvenantis Dr. L. H. 
Levy yra laikomas vienu didžiau
siųjų amerikinio futbolo teoreti- 
kų-statistikų. Iš profesijos gydy
tojas, jis mažai tuo verčiasi, o 
visą savo sielą pardavė ameriki
niam futbolui. 1934 m. jis pradėjo 
rinkti Visapusiškas žinias apie di
desnius šio žaidimo įvykius. Da
bar Dr. Lėvy turi savo rinkiny 
150.000 iškarpų iš laikraščių bei 
žurnalų. 200.000 nuotraukų, 30.000 
knygų, knygelių, programų, 4000 
žaidimo diagramų ir 1.1. Visa ko
lekcija yra didžiai reikšminga ir 
įvertinta 25.000 dol. Dr. LeVy tą 
didžiulį darbą atliko vienas pats, 
nesigailėdamas nei išlaidų, nei 
laiko. Savo darbu yra patenkin
tas daugiau nei medicina. Įdomu, 
kad šis amerikinio futbolo entu
ziastas nuo 1926 m. nėra matęs 
savo akimis nė vienerių rungty
nių, o ir pats niekad nėra buvęs 
aktyviu žaidikų.

Dr. Levy satistika yra sudaryta 
naujais metodais ir yra didelis 
įnašas į amerikinio futbolo isto
rijų.

Mažesnio kalibro panašių ar ne
panašių amerikinio futbolo entu
ziastų yra daugiau. Pagaliau kiek
vienus eilinis mėgėjas savo at
minty yra sukrovęs nemažą sta
tistikos archyvą ir gerai- orien
tuojasi kelerių ar daugiau metų 
žaidimo istorijoje.

K. Čerkeliūnas

Paieškojimai

Abiturientams, stojantiems 
i vokiečiu un-ta

t LTB ŠVIETIMO VALDYBOS PRANEŠIMAS

Bavarijos Valstybės Švietimo 
Ministerija sa^o š. m. lapkričio 12 
d. aplinkraščiu Nr. 75644 paskelbė 
tvarką, pagal kurią tautinių gim
nazijų absolventai — svetimšaliai, 
norį stoti studentais į Bavarijos 
universitetus, galės laikyti patikri
namuosius egzaminus ir gauti ati
tinkamus pažymėjimus, reikalingus 
pristatyti universitetui prie stoja
mojo prašymo.

Kalbami trikrin. egzaminai bus 
vienkartiniai, jų vietą ir laiką 
nustatys Bavarijos Švietimo Minis
terija.

Egzaminus turi teisę laikyti as
mens, gavę gimnazijos baigimo 
atestatus svetimšalių gimnazijose 
iki 1948 m. spalių 1 d.

Nustatyta ši egzaminų tvarka.
I-ji grupė: bendrasis išsilavini

mas ir vokiečių kalbos mokėjimas: 
a) rašto darbas viena iš trijų Sv. 
M-jos duotų temų, b) visuotinė 

-istorija ir atitinkamos g^jgrafinės 
žinios (kreipiamas dėmesys į lai
kotarpi nuo Napoleono iki šių die
nų); c) vokiečių literatūros (svar
biausieji klasicizmo ir romantizmo 
rašytojai ir svarbiausieji jų veika
lai). Visuot. istorijos ir vok. litera
tūros egzaminai atliekami žodžiu.

Neišlaikę pirmosios grupės egza

minų toliau nebeegzaminuojami.
II-sios grupės egzaminas atlie

kamas tik žodžiu ir pasirinktinai: 
aj kalbų arba, b) gamtos-matemati
kos. a) Kalbos pasirinktinai: loty
nų, anglų, parncūzų, italų, ispanų; 
b) gamtos-matematikos šakos pasi
rinktinai: matematika, fizika, che
mija ir biologija.

Pasirinktasis egzaminų dalykas 
ir studijų specialybė reikia nuro
dyti egzaminų prašyme.

Egzaminai atliekami pagal Bava
rijos aukštesniųjų mokyklų reika
lavimus. Egzaminių mokestis — 30 
DM. Prašymas leisti laikyti kalba
mus egzaminus rašomas B a y e r i- 
sches S taa ts m i n i s t e r i u m 
fūr Unterricht u n d Kultus 
vardu ir drauge su atestatu turi 
būti įteiktas atestatą davusios gim
nazijos direktoriui iki 1949 m. sau
sio 5 d. Gimnazijų direktoriai gau
tuosius prašymus su atestatais ir 
su savo atestacija (rašyta vokiečių 
kalba) pristato Švietimo Valdybai 
iki 1949 m. sausio 10 d. Švietimo 
Valdyba turi įteikti tuos prašymus 
su dokumentais' Bavarijos šv. M-jai 
iki 1949 m. sausio 15 d.

Egzaminių laikas ir vieta bus 
pranešta kiekvienam atskirai.

LTB Švietimo Valdyba.

Bronius Tamašauskas, R. R. 2 La 
Sallete, Canada-Ontario, kilęs iš 
Rozalimo vals., Muniuhų kaimo, 
Panevėžio aps., išvykęs į Kanadą 
po pirmojo pasaulinio karo, paieš
ko giminių ir pažįstamų, gyvenan
čių Vokietijoje ir Austrijoje.

Ona Petuškaitė-Martišienė, kilusi 
iš Rudaminos, dabar gyv. 273 West 
90 Street, New York 24, NY, USA, 
ieško savo brolio ir Jono Marti
šiaus (kilusio taip pat iš Rudami
nos) brolio arba jų giminių-įpėdi- 
nių. Prašo tuojau atsiliepti juos 
pačius arba prašo pranešti tuos, 
kurie apie juos ką nors žino.

Celkonas Gasperas, gyvenęs Die- 
burg-Muna stovyklose, prašomas 
atsiliepti pats arba apie jo likimą 
žinantieji. Ieško jo giminės USA 
pranešti šiuo adresu: Stasys Neniš- 
kis, (16) Hanau a/M., Lamboystr. 
84. BĮ. 10—1.

IRO PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA 
AROLSEN PRIE KASSELIO IEŠKO 

ŠIŲ ASMENŲ:
LIDVINOVSKIENE Sara, gim. 

1919 m., paskutinis žinomas adre
sas: Vilkaviškis, LINDOVITSCH 
Boris, gim. 1908. 5. 10. Kelmėj, 
LVOVICH Abraham, 56 metų, gim. 
Storobine, paskutinis adresas: Plun
gė, Vytauto prosp. 16, LVOVITZ 
Chava, gim. 1903, paskutinės žinios 
iŠ Stutthofo, MAKARAUSKAS Bo- 
livas, 22 metų, gim. Kasiabourio (?) 
evakuotas iš Vienos į Obertraub
ling prie Regensburgo, MARGO
LINAS Moisey, 57 metų, gim. Kau
ne, MARTIENAS Antanas, gim. 
Šiauliuose, MARTIENIENĖ Adelė, 
gim. Šiauliuose, MASECKIENfi 
Ona, gim. 1907 Šakiuose, pasku
tinės žinios iš Vienos, MICHALE- 
WIC Chaim.

LAN Bella, gim. Kaune, 23 m., 
paskutinis žinomas adresas: Mūn- 
chen, Clemensstr. 3, LAPIANSKI 
Ben-Zion, gim. Slobotkoj, pasku-

tinės žinios iš Buchenwald, LEA- 
CHOWSKI Renate, paskutinis 
adresas: Bielitz, Eberstr. 14, LEA- 
CHOWSKI Wallia, paskutinis 
adresas: Bielitz, Eberstr. 14, LE- 
MANIENE Elena, gim. 1910, pas
kutinės žinios iš Vakarų Pome
ranijos, LĘMME Rudolf, gim. 12. 
7. 11 Rusnėje, paskutinės žinios 
iš Rybno prie Varšuvos, LEN- 
KOW-LIBSZYC Leyba, paskuti
nis žin ordas' adresas: Vilnius, 
LENZER arba LENCNERES Moi- 
che arba Michel, gim. 1914 m. 
Jiaune;-paskutinės žinios iš Dach
au, LEWINSON Wolf, gim. X6. 1. 
20 Kaime, paskutinės žinios iš 
Dachau, LEWITAN Mira.

Intenberg Eduard, 65 metų am
žiaus, paskutinis žinomas adresas: 
Riga, deportuotas į Litzmanstadtą 
ir vėliau į Vokietiją,

Jagomastas Jurgis, gim. 1917. V. 
13 Tilžėje, paskutinis žinomas ad
resas: Vilnius, išvežtas į Vokie
tiją.
m., paskutinis žinomas' adresas: 
Kaunas;

Sidaravičius Leonas, gim. 1920 
m., pask. žinomas adresas: Kaunas;

Sidaravičius Leslovas, gim. 1921 
m., pask. žinomas adresas: Kaunas;

Sidaravičius Vaclovas, gim. 1894 
m., pask. žinomas" adresas: Kaunas;

Šimkus Agnė, 2 metų amžiaus, 
paskutinės žinios iš Klotzsche prie 
Drezdeno, Bismarckstrasse 2;

Šimkus Elena, Paskutinės žinios 
iš Klotzsche, prie Drezdeno, Bis
marckstrasse 2;

Šimkus Neris, gim. 1919 m. JAV, 
paskutinės žinios iš Wurzburgo, 
Mergenheimerstr. 62;

Šimkus Ona, 3 metų amžiaus, 
paskutinės žinios iš Klotzsche prie 
Drezdeno, Bismarckstrasse 2;

Skalkas Fromą, gim. 1903 m., 
paskutinis žinomas adresas: Vir
balis;

Soloweitschik Malka, paskutinės 
žinios iš Panevėžio, Lietuvoje.
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LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Rytu Vokietijos respublika?

DP nepakenks Amerikos ūkini

NEĮVYKĘS PUČAS. KURIAMA

Berlynas. „Revoliucinės Akcijos" 
komiteto posėdžiuose buvo nutar
ta, anot Berlyno „Telegraf", gruo
džio mėn. surengti SĖD sukilimą 
Berlyne, jei vakariniuose sek
toriuose balsuojančių, renkant nau
jąjį magistrate, nesusidarytų 50% 
visų turinčių teisę balsuoti gyven
tojų. Buvo numatyta traukiniais su
gabenti iš sovietų zonos jaunimo 
būrius, ir tuo paremti maištą. Ta
čiau aktyvus Berlyno gyventojų 
dalyvavimas balsavimuose numa
tytąjį pučą sutrukdė.

Toliau pranešama, jog karinė so
vietų administracija ir SĖD pla
nuojančios sudaryti Rytų Vokieti
jos respubliką, kurios ministeriu' 
pirmininku numatytas Max Seyde- 
witz. Tačiau šis klausimas atidėtas 
iki kitų metų, kol rytų zonos „pil
kasis eminencija" išvalys SĖD 
nuo „drungnų" narių. Gen. Clay 
apie planuojamą vyriausybę pa-

Nori grizli i sostą
New Yorkas. Buvęs Jugoslavijos 

karalius Petras vienoje spaudos 
konlerencijoje New Yorke pareiš
kė, jog jis manąs, laikui atėjus, 
vėl grįžti į sostą. Jis tikisi pasikal
bėti su prez. Trumanu apie dabar
tinio komunistinio režimo Jugosla
vijoj sužlugdymo galimybes. Jis 
norįs prez. Trumanui išalkinti, jog 
Tito įtraukimas į Marshallio planą 
yra komunizmo rėmimas. Jo ma
nymu yra daug ir kitų kelių ko
munistų sužlugdymui Jugoslav!- 
joje.

Toliau karalius Petras pareiškė, 
jog iš 16,5 mil. Jugoslavijos gyven
tojų tik 350.000 yra komunistai, 
kurie pasidalinę tarp Tito ir Ko- 
minformo pasekėjų. Jgjgu įvyktų 
laisvi rinkimai, karaliaus nuomone, 
gyventojai nubalsuotų Tiž jo grįži
mą į sostą. Tuo atveju, karalius 
Petras įvestų Jugoslavijoj režimą, 
kuris, būtų panašus į D. Britanijos 
imperijos ir JAV valdymosi for
mas.

Pabaigoj jis pareiškė, jog jis kaip 
konstitucinis monarchas negalįs su
daryti egzilinės vyriausybės, ta
čiau kitų sudarytą jis visuomet 
rems.

[ Skilimas Arabu Lygoje
Gaza. Transjordanijos karaliaus 

išrinkimas Palestinos karaliumi su
tiko pasipriešinimą ne tik žydų 
tarpe, bet taip pat ir iš vad. Gazos 
vyriausybės pusės. Gazos vyriau
sybė, kuri atstovauja daugiau Ei- 
gipto interesus, jau nuo pat pra
džios nusistatė prieš Transjordani
jos karalių Abdullah ir Bernadottes 
planą. Savo priešišką nusistatymą 
karaliaus Abdullah atžvilgiu egip
tiečiai pareiškė savo nepasisekusiu 
žygiu į Negedo rajoiią. Pastebėtina, 
jog Transjordanijos kariniai daliniai 
šiame žygyje Egiptui nepadėjo.

Gazos vyriausybės nusistatymas 
prieš karalių Abdullah’ yra visai 
suptantamas.' Didysis Jeruzalės 
muftis, kurio' pastangomis buvo su
kurta Arabų Lyga, ir Gazos vyriau
sybė jau nuo seno yra. bloguose 
santykiuose su hašefnitais, kurie

RYTŲ ZONOS VYRIAUSYBE?

reiškė, jog ji mažai įtakos turės 
vakarų zonoms.

SĖD šias žinias dementavo ir 
pareiškė, jog Rytų zonos vyriau
sybė nebus kuriama tol, kol nebus 
sukurta Vakarų Vokietijos val
stybė.

Berlynas. Buv. generolas feld
maršalas Kesselringas, kuris britų 
karo teismo buvo nuteistas mirti, 
o vėliau'bausmė pakeista kalėjimu 
iki gyvos galvos, šiuo metu su sa
vo žmona .atostogauja Rottach prie 
Tegernsee. Iš kalėjimo buvo pa
leistas pasitikint jo garbės žodžiu.

Bauda oIomUms fantas
Vašingtonas. Pranešama, jog Ra

miajai^ vandenyne, Enivetok salos 
srity ūį amerikiečių ’ kariuomenė 
darcf bandžius su atominėmis 
bombomis, apie kuriuos tačiau 
nieko neskelbia. Visas bandymų 
rajonas yra izoliuotas. Nuolatiniai 
patruliai saugoja, kad joks sve
timas laivas nepatektų į bandymų 
vietą. Yra žinoma, jog ten daly
vauja 9.800 karių, jūrininkų, moks
lininkų ir technikų. Ten atgabenta 
50.000 tonų įvairios medžiagos ir 
nutiesta 300 km. požeminio ka
belio. Vienintelė autentiška žinia 
apie šiuos bandymus yra prez. 
Trumano pareiškimas, jog atominė 
bomba yr^ jaučiamai patobulinta.

Kaip toliau pranešama, Eniveto- 
ke yra susprogdintos trys ato
minės bombos. Šiuose bandymuose 
visas dėmesys yra nukreiptas į 
sprogimo momento uždelsimą. Yra 
žinoma, jog bombos sprogimo už
delsimas bent vieną milijoninę 
dalį sekundės daug kartų susti
prina pačios bombos sprogstamąją 
galią. Spėjama, jog šiuose bandy
muose ta linkme yra. padaryta 
žymi pažanga.

Frankfurtas. Prieš kurį laiką 
amerikiečiai suėmė vieną čekoslo- 
vakų šnipą, kuris pareiškė, jog jis 
ir kiti šnipai pirma turi išeiti tam 
tikrą mokyklą ir paskui siunčiami 
į užsienius. Bavarijoj čekų šnipų 

yra Didžiosios Sirijos šalininkai. 
Didžiojo mufčio šalininkai, yra 
antisemitai, antibritai, antiprancū- 
zai, o labiausiai antihašemitai. Muf
tis žino, jog anglai remia Abdullah 
politiką, todėl jis dar griežčiau nu
sistatę prieš Angliją, nors jis jau 
ir anksčiau kovojo tiek prieš žy
dus, tiek prieš anglus. Tačiau už 
jo pečių stovi tik Egiptas su savo 
pajėgomis ir daugiau niekas.

Arabų kraštų skilimas yra aiš
kus faktas. Tai yra pirmas žings
nis į arabų pralaimėjimą prieš žy
dus.

Londonas. Abeji Transjordanijos 
rūmai pritarė vyriausybės nutari
mui Transjordaniją ir Palestiną 
sujungti po viena karaliaus Ab- 
dullaho karūna.

Buffalo. JAV išvietintųjų asme
nų komisijos pirmininkas Ugo Ca- 
rusi pareiškė, kad'amerikiečiai ne
turėtų bijotis 200.000 DP atvykimo 
į JAV, nes jie tikrai nepakenks 
tautos ūkiui.

„Pora futbolo komandų^ nesunai
kins tautos", pareiškė jis, ,,ypa-’ 
tingai, jei mes prisiminsime, jog 
vienu metu europiečių atvykdavo 
milijonais be jokio pasiruošimo ir 
be jokių labdaros organizacijų pa
ramos."

NAUJI PASKYRIMAI
Bad Kissingen. Iš IRO vyr. būsti

nės pranešama apie naujus ameri
kiečių zonos paskyrimus.

Robert L. Taylor iš Michigano 
paskirtas zonos dir. Phillip E. Rayan 
pavaduotoju. Jis anksčiau buvo 
Area 2 (Wurttemberg-Baden) direk
torius, kur tvarkė apie 50.000 DP 
reikalus. Iš profesijos naujasis vyr. 
direktoriaus pavaduotojas yra tei
sėjas.

Charles E. Wheeler, buvęs IRO 
centro aprūpinimo skyriaus virši- 

centras esąs Mūnchene, o šnipai 
veikią įvairiose Bavarijos vietose. 
Toks pat šnipų tinklas esąs ir 
Austrijoje.

Viena. Devyni nauji austrų gar
vežiai, kurie buvo paskirti Sovie
tų Sąjungai reparacijų sąskaitoj, 
tiltui sugriuvus, nukrito į Theissą.

Sydnejuj kuriamaslietuviu...
(Atkelta iš 1 pusi.) 

Australijos kataliko širdy viso- 
kiariopą pagalbą naujai atvyku
sioms imigrantams ir; e) išdirbti 
atitinkamus auklėjimo pagrindus 
naujai atvykusioms imigran
tams greičiau įsijungti į Austra
lijos bendruomenės gyvenimą. 
Sis komitetas su savo poskyriais 
dirba kontakte su Vyriausybės 
(Commonwealth) imigracijos mi
nisterija.

Į Australiją atskridau lėktuvu 
š. m., lapkričio 15 d. (finansavo 
Australijos Federalinis Katalikų 
Imigracijos komitetas). Pirmiap- 
sia ir užsukau į imigracinę sto
vyklą Bathurst'e, N. S. W. Geid 
žiau susipažinti su į čia atvyku 
siais tautiečiais ir patirti savo 
veiklai darbo sąlygas. Šioje sto 
vykioje ir noriu pradėti savo už
simojimus; iš čia patogu susi
siekti ir su bažnytinė^ ir pašau 
linės vyriausybių centro įstaigo
mis (Sydney), gauti iš tenai ma
no darbui reikalingos paspirties 
nurodymų. Jau teko buvoti ir 
Sydnejuje. Iš įvairių įstaigų jau 
turiu pavedimų atitinkomose ri 
bose tvarkyti Australijoi tesan
čių DP katalikų reikalus. Esu 
paskirtas DP vyr. kapelionu 
Artimiausiu laiku tikiu sulaukti 
ir daugiau sau pagalbininkų ku
nigų. Be savo tiesioginių kunigo 
pareigų būsiu DP tarpininku įvai
riuose reikaluose su Australijo 
bažnytine ir pasauline Vyriausy 
bėmis.,

— Ką Tamsta galėtumėt api 
Australijos lietuvių (senų ir nau
jų — DP) bendradarbiavimą, re 
liginį, tautinį, kultūrinį bei so
cialinį veikimą? (Australijos Lie
tuvių Sąjungą, lietuviškas para
pijas, mokyklas, spaudą ir kt.).

— Prieš karą Australijoj įsikū
rusių lietuvių nedaug, tačiau jie; 
nors ir puikiai gyvena naujoje — 
laikinoje tėvynėje, vis dėlto ne 
pamiršta savo brangiosios tėvy- 

ninkas, paskirtas į vakuojančią 
Area 2 direktoriaus vietą. Wheeler 
jau treji metai kaip dirba UNN- 
RAos-IRO tarnyboje.

NORINČIŲ VYKTI Į 
AUSTRALIJĄ LIETUVIŲ ŽINIAI

Iš JAV atvykęs į Australiją su 
ypatinga misija, gaunu daugybę 
laiškų iš Europos išvietintųjų su 
prašymais padėti jiems atvykti į 
Australiją. Nepajėgdamas dabar
tiniu metu asmeniškai atsakyti 
kiekvienam suinteresuotam tautie
čiui, prašau Jūsų laikrašty paskelb
ti sekantį: /

Gautos tautiečių pavardės imi
gracijos reikalu į Australiją yra 
persiųstos į Australijos Federalinį 
Katalikų Imigracijos Komitetą (150 
Elizabeth street, Sydney) su prašy
mu rasti galimybę prašytojams iš
rūpinti Australijos Vyriausybės lei
dimą įvažiuoti į Australiją. Kai tik 
paaiškės kas nors konkretaus rū
pimu reikalu, įbus pranešta kiek
vienam prašytojui asmeniškai.

Iki š. m. gruodžio 5 d. gauti laiš
kai iš šių asmenų: Sofijos Kaz- 
lauskaitės-Pleniehės, Simo Bakai
čio, Juliaus Bardausko, D. Tumė
naitės, Vinco Kąpočiūno, Kazio 
Sabaliausko, Dz. Giedraičio, Ro
mualdo Zalubo, Prano Butvino, P. 
V. Raulinaičio, Felikso Mikuckio, 
Antano Poskočimo, Dionizo Mei- 
žio, J. Aranausko ir J. Zaleckio 
{paskutinieji abu iš Belgijos), Bro
niaus Murino, Jono Krutulio, Dr. 
V. Žymanto.

Barhurst, N. S. W. - •
4. XII. 48. Kun. Jonas Tamulis 

nės Lietuvos ir tautiečių lietuvių. 
Pagal turimas sąlygas veikia Au
stralijos Lietuvių Sąjunga, kuriai 
pirmininkauja energingas lietu
vis Antanas Bauža. Atvykus iš 
Europos naujoms lietuvių jė- 
gonįs, tikimasi Sąjungos veikimą 
suaktyvinti. Tam tikslui Naujų
jų Metų išvakarėse šaukiamas vi
sų Australijos lietuvių suvažiavi
mas Sydnejuje, kur ir bus pla
čiau aptarti lietuvių ateities 
uždaviniaL

Sydnejuje numatomas sukurti 
Australijos lietuvių židinys. Čia 
norima nupirkti patogioje vieto i 
je‘ žemės sklypą, pastatyti ten 
bažnyčią, įvairias sales — suku r 
ti lietuvių katalikų parapiją - 
lietuvių religinių, tautinių, kul 
tūrinių bei socialinių reikalų 
centrą.

Lietuvių reikalais teko lanky 
tis Sydnejuje pas kardinolą Gil
roy ir Vyriausybės (Common 
wealth) immigracijos ministeri
joje pas Mr. Gamble, kur pa , 
žadėta visokeriopa lietuviams 
pagalba.

Ateinančių metų pradžioje pro
jektuojama išleisti Australijos 
lietuvių laikraštį (rodos, bus pa
vadintas „Mūsų Naujoji Pašto 
gė“) dviem - lituvių ir anglų- 
kalbomis, kuris jungtų laikinai 
Išsklaidytus lietuvius po tolimiau 
sias darbovietes, šalintų lietu
viško spausdinto žodžio alkį, pa 
sidalintų išeivijos rūpesčiais bei 
džiaugsmais.

— Kaip Tamstai patinka Au 
stralija? (Kraštas, klimatas, žmo 
nės, pragyvenimo standartas ir 
kt.) /.

— Australija yra gražus, įvai 
rus, saulėtas, gamtos ir žemės 
turtų pertekęs kraštas. Tačiau 
dėl žmogaus darbo jėgos trūku 
mo ir didelių nuotolių nuo kitų 
žemynų Australija per trumpą 
valstybės gyvavimo laikotarpį 
dar nepajėgia visose gyvenimo

srityse išvystyti progreso maksi
mumą. Tai daugiau pastebi 
amerikiečio ar Vakarų europiečio 
akisk Todėl naujiems ateiviams 
čia įsikurti siūlosi palankiausios 
galimybės.

Australijoje klimatas įvairus. 
Geriausias europiečiams Pietų 
Australijoje (South Australia), 
Viktorijoje (Victoria) ir Naujame 
Pietų Wales (N.S.W.).

Apie 90% visų Australijos gy
ventojų sudaro anglai. Todėl ir 
kiekvienoje gyvenimo srityje pa
stebimas Anglijos gyvenimo pa
mėgdžiojimas. Iš Australijos di
delė dalis turtų pavidale maisto, 
vilnų ir kitko, išplaukia pusdy
kiai į Angliją ar jos dominijas. 
Taip pat Australijoje užtiksime ir 
Europos tautų kolonijas, pvz. ita^ 
lų, jugoslavų. Mūsų Pabaltijo 
kaimynai estai taip pat jau turi 
savo kultūrinį židinį — klubą 
Sydnejuje.

Bendrai Kalbant, ‘Australija 
yra priimtinas kraštas lietuvių 
DP imigracijai iš kunkuliuojan
čias Europos. Bijoti didelių nuo
tolių ir nutautimo pavojų yra 
netikslu. Šiltąsias juostas ir. pla
čiuosius vandenynus! laimingai 
nugalėjo gimtai lietuvių ir “jie 
galėtų tiksliai ^papasakoti apie 
„baisiuosius savo išgyvenimus“ 
O nutausti silpnesnės tautinės 
dvasios žmogui yfvisur tie patys 
pavojai.

Australijoje naujieji ateiviai, 
atlikę valstybei darbo prievolę 
(dabar sąžiningai dirbantiems jau 
tik l*/* metų), galės mestis į pa
geidaujamas darbo ir gyvenimo 
shtis ir, truputį pataupydami, 
sukurti sau ir Vaikams gražią 
ateitį. Nepraslinks daug laiko, ir 
galėsime matyti apsukresnį atei
vį lietuvį turintį nuosavą namu
ką, car'ą (automobilį) ir kitus 
kultūringo gyvenimo reikmenis. 
Paskutiniu laiku Australijoje 
maistas, avalinė ir rūbai yra 
maždaug du kart pigesni negu 
Amerikoje, pvz. Australijoje už 
gerą vyr. kostiumą reikia dirbti 
2 savaites, tuo tarpu Amerikoje 
už tą patį kostiumą reikia ati
dirbti jau tris.

— Kurioje Australijos dalyje 
lietuviams patogiausia būtų atei
tyje spiestis ir kuriose darbo 
srityse progresuoti?

— Darbo pasiūla dar ilgai Au
stralijoje viršys darbo paklausą. 
Čia įvairiausias \darbas ieško 
žmogaus rankos, reikia tik su
maniai pasirinkti sau naudingi
ausias sąlygas. Laikraščiai pilni 
darbininkų paieškojimų — ieš
komi vyrai ir moterys įvairiems 
darbams, siūlant geras atlygini
mo sąlygas. Tiesa,darbo prievo
lės sutartis kuriam laikotarpiui 
naująjį ateivį pastato į valstybei 
reikalingiausią darbą, dažniausia 
prie viešųjų darbų ar ten, kur 
vietinių darbo jėgų trūksta. Per 
šį laikotarpį ateivis mažai pažins 
Australijos tikrąjį gyvenimą, ta
čiau atlikus sąžiningai savo įsi
pareigojimus, prasivers jam nau
jojo gyvenimo platieji akiračiai.

Įvairiausiems specialistams bus 
geriausia kurtis didmiesčiuose — 
Sydney, Melbourne ir pan. Syd- 
nejus yra Australijos pramonės 
centras, čia glaudžiasi milžiniški 
fabrikai, įmonės, čia pulsuoja vi
sas Australijos kultūrinis gyve
nimas, progresas. Prekybinių ga
bumų žmonėms patartina griebtis 
biznio. Kai kas gali bandyti lai
mę ūkiuose, sodininkystėje, dar
žininkystėje. Pasirenkant laisvą 
darbą ar profesiją, reikia vado
vautis ir savo praeities patyri
mais, turimais gabumais, intui
cija. Juk lietuvis daug gali.

Ir tautiniais sumetimais taip 
pat patartina spiestis apie Syd- 
nejų, kur ir numatoma lietuvy
bės židinys — lietuvių kolonijos 
— baigė gerb. kun. Jonas Ta
mulis.

Povilas Sirgedas
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