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Lietuvos byloje Pietų Amerika gerai informuota
PASIKALBĖJIMAS SU LIETUVOS ĮGAL. ,MINISTERIU PIETŲ AMERIKAI DR. K. GRAUŽINIU

Dr. K. Graužinis gimė 1898 me
tais rugsėjo 14 d. Vilniaus krašte. 
Mokėsi Vilniaus ir Voronežo gim
nazijose. Varonežo gimnaziją bai
gė 1917 m. 1919 metais (stojo sava
noriu į Lietuvos kariuomenę, bai
gė karo aviacijos mokyklą ir kurt 
laiką tarnavo Vilniaus komendan
tūroje kaip komendanto adjutan
tas.’ Aukštuosius mokslus baigė 
Paryžiuje, kur 1927 metais ap
gynė disertaciją „La Question “de 
Vilna“ pažymiu „labai gerai“ ir 
gavo teisių daktaro laipsni. Pary
žiuje taip pat baigė „Ecole libre 
dės Sciences Politiųues“ diploma- 

j tinę sekciją. Diplomatinę tarny
bą pradėjo 1922 metais. Pradžioje 
Lietuvos pasiuntinybės Kopen- 

. Hagoje sekretorius, vėliau Ber- 
’ lyne. Paryžiuj. Rygoj. 1929 metais 
, skiriamas Respublikos prezidento 
, sekretorium, paskui užsienių rei- 
’ kalų ministerio kabineto šefu. 
■ Dalyvavo Tautų Sąjungos posė- 
!džiuose ir buvo Lietuvos delegaci

jos narys ginant Klaipėdos bylą 
Tarptautiniam Haagos Tribunole.

1 1932—1939 m. Lietuvos Charge 
d’Affaires prie Sv. Sosto. Nuo 
1939 m. rugsėjo mėn. yra Lietu
vos nepaprastas pasiuntinys ir 
įgaliotas minister!? Argentinai, 

[ Brazilijai ir Urugvajui. Tas parei
gas eina ir dabar. Sovietai daug

■ kartų bandė Lietuvos pasiuntiny
bę Pietų Amerikoje likviduoti, bet 

, visos jų pastangos nuėjo niekais. 
IDr. K. Graužinis tikisi Lietuvos 

nepriklausomybės postą Pietų 
Amerikoje išlaikyti iki Lietuvos 
laisvės atstatymo.

Lietuvos laisvinimo kova ve
dama visuose pasaulio kontinen- 
uose. Kur tik yra iš seniau gy- 
’enančių lietuvių ar dabar nu
mykusių tremtinių, ten aiškinama 
.ietuvos byla, nuolat primenama 
lovietų Sąjungos Lietuvai pada- 
yta skriauda
Lietuvos įgaliotas ministeris 

Hetu Amerikai DV. Kazimieras 
graužinis per Jūsų koresponden- 
ą sutiko „Žiburiuose“ plačiau 
įasisakyti kaip Lietuvos laisvini- 
no reikalas atrodo Pietų Ameri
koje if kokios galimybės naujai 
tVykstantiems lietuviams ten įsi
kirti.

— Tamsta, Pone Minister], ge
ni pažįstate Pietų Ameriką. Sa- 
cykite, ar Pietų Amerikos valsty- 
»ės tebepripažista nepriklausomą 
Lietuvą ir ar smerkia Sovietų Są- 
ungos prieš Lietuvą pavartotą 
įgresija?

— Negalėčiau pasakyti, kad 
?ietų Ameriką gerai pažįstu. Į 
ii kontinentą pasiuntiniu buvau 
paskirtas prieš pat karą, o atvy
kau jau fcarui siaučiant, todėl ne
turėjau didesnių galimybių pla
kiau pavažinėti po Pietų Ameriką. 
Porą kartų lankiausi Brazilijoj, 
o gyvenau Argentinoje, gi dabar 
gyvenu Urugvajuj. Šiuos kraštus 
turėjau progos geriau pažinti, o 
apie kitus žinau tik iš lūpų savo 
tautiečių bei kitataučių, kurie ten 
gyveno.

Nė viena Pietų Amerikos val
stybė prieš Lietuvą pavartotos 
agresijos nėra pripažinusi ir jos 
visos tebepripažįsta Lietuvą kai
po nepriklausomą valstybę. Urug
vajuj ir Brazilijoj tebeveikia Lie
tuvos Pasiuntinybės ir konsulatai

ST. DEVENIS

ir naudojasi visomis privilegijo
mis. Argentina prieš porą metų 
užmezgė diplomatinius santykius 
su Sovietų Sąjunga ir, besiruoš
dama pasirašyti su ja draugišku
mo ir prekybos sutartį, Lietuvos 
pasiuntinybės veiklą sustabdė ligi 
Lietuvos bylos išsprendimo Jung
tinių Tautų Organizacijoj. Tuomi 
Argentina Lietuvos prijungimo
prie Sovietų Sąjungos dar nepri
pažino ir net mūsų pasiuntinybės 
neuždarė, tik laikinai sustabdė 
jos veiklą. Panašiai Argentinoje 
buvo pasielgta ir su kitomis Bal
tijos valstybių pasiuntinybėmis. 
Nuo to laiko Lietuvos pasiunti
nybė iš Argentinos išsikėlė j sim
patingą ir draugišką Urugvajaus 
respubliką, kur savo darbą tęsia 
toliau.

— Pietų Amerikos spauda daž
nai gražiai ir labai teisingai api
budina Lietuvos tragediją. Ar 
Pietų Amerikos valstybėse Lie
tuvos klausimas randa atbalsį?

— Malonu, kad ir Tamstos Eu
ropoj pastebėjote, jog Pietų Ame
rikos spauda ir visuomenė gerai 
informuota Lietuvos byloje. Čia 
labai didelj ir nepaprastai nau
dingą darbą nudirbo lietuvis žur
nalistas Kazimieras Cibiras-Ve- 
rax ir kiti spaudos žmonės. Dau
gelis K. Cibiro-Verax straipsnių 
apie Lietuvą ir jos tragediją til
po Argentinos, Urugvajaus, Čilės, 
Brazilijos, Kolumbijos ir kitų val
stybių laikraščiuose. Jis parašė 
didelį 477 psl. veikalą apie Lie
tuvą ispanų kalba „Lituania entre 
tuego cruzado“ (Lietuva kryžmi
nėj ugny). K. Cibiras-Verax yra 
autorius ir kitų knygų apie Lie
tuvą ispanų kalbą, pasirodžiusių 
Pietų Amerikoj. Tos knygos daž
nai cituojamos ęietų Amerikos 
spaudos, rašant apie komunizmą 
ir jo baisiuosius darbus. Argen- 
tiniečiai kai kurias K. Cibiro-
Verax knygų dalis išleido atski
romis brošiūromis labai dideliu 
tiražu.

Visą laiką visi svarbesni doku
mentai apie Lietuvai padarytas ir 
tebedaromas skriaudas verčiami 
I ispanų kalbą platinami spaudo
je, dėl to ir Lietuvos byla Pietų 
Amerikos kontinente gerai žino
ma ir apie tai spauda nuolat rašo.

— Ką galite pasakyti, Pone Mi
nister!. apie Pietų Amerikos kraš
tuose esančius lietuvius, jų veiklą, 
tautinf susipratimą ir pasireiš
kiančią antilietuvišką veiklą?

Žymesnės lietuvių kolonijos yra 
tik Brazilijoj, Argentinoj ir Urug
vajuje. Tik pačiu paskutiniu lai
ku didesnis lietuvių tremtinių 
skaičius atvyko Venecuelon ir'po 
keletą šimtų Kolumbijon, Cilėn 
ir kitur. Visos mūsų kolonijos- 
pirmoji dar karta, užaugusi Lie
tuvoje. Lietuvos ir jos žmonių

nelaimės čia gyvai atjaučiamos ir 
dėl jų visu nuoširdumu sieloja- 
masi. Tik materialiai lietuviai dar 
nėra turtingi ir jiems sunku pa
dėti vargstantiems broliams, nors 
gerų norų nestinga.

Komunistų agentai, išnaudoda
mi Pietų Amerikos kraštų demo
kratinę laisvę, varo labai smar-

Viršuje — priėmimas Lietuvos Pasiuntinybėje Montevideo Urujcva- 
Jiečių — Lietuvių Kultūrinės De mokratinės Sąjungos nariams. Iš 
kairės | dešinę sėdi: p. Graužinlenė, senatorius Dr. Amador San
chez, Dr. K. Graužinis, p. Martin ?z Bersetche — Sąjungos Pirminin
kas ir socialistų vadas p. Liber Troitlno. Apačioj — Argentinos 

ilietuviai išlydi min. Graužini i U rugvajų

kią akciją darbininkų tarpe. So
vietai išlaiko specialius apmoka
mus agentus propagandai varyti 
lietuvių tarpe, kurie nemažai 
menkiau susipratusių mūsų tau
tiečių suvilioja. Geriausi vaistai 
tokiems suviliotiems tai baisios 
žinios iš Lietuvos. Ne vienam 
„tarybiniam patrijotui“ jau teko 
patirti, kad jo tėvai ar broliai 
sušaudyti Lietuvoje arba išvežti j 
Sibirą. Tačiau ir tokios žinios čia 
ne kiekvieną apjakėlį pagydo.

— Ar yra vilties, kad Pietų 
Amerikos kraštai tremtiniam pla
čiau atvers duris? Į kur| Pietų 
Amerikos kraštą lietuviams būtų 
geriausia emigruoti?

— Argentina jau davė leidimus 
atvykti 2000 lietuvių. Masiškai 
tremtinius priima Venecuelą ir 
Brazilija. Duoda leidimus atvyk
ti ir kiti kraštai. Deja, Urugvajus 
dar neįsileido nė vieno tremtinio.

Taigi šiuo metu atvykti į Ar
gentiną, Braziliją ir Venecuelą 
galimybių jau yra. Aš noriu pa
brėžti, kad Argentinoje labai nau
dingą darbą atlieka Lietuvių Imi-
gracinis Komitetas Argentinoje 
su p. Padvalskiu priešaky. To
komiteto rūpesčiu gauti leidimai 
lietuviam tremtiniam vykti j Ar
gentiną. Minėtas komitetas ir Tė
vai Marijonai teikia pirmą globą 
naujai atvykstantiems tautiečiams. 
Komiteto adresas: Comision de 
Cooperacion Lituana de Inmigra- 
cion, calle Mendoza 2280, Avella
neda, Argentina.

Klimatinės sąlygos lietuviams 
tinkamesnės Argentinoj, Čilėj ir 
Urugvajuj. Kituose Pietų Ameri
kos kraštuose mums, šiaurės kra
štų gyventojams, jos sunkiau pa
keliamos.

Mano nuomone, mūsų tautie
čiams geriau emigruoti į Jung
tines Amerikos Valstybes, Kana
dą arba Australiją. JAV ir Ka
nadoj geresnės materialinės per
spektyvos ir tik ten mūsų inteli
gentai, neturintieji praktiškų pro
fesijų, dar gali tikėti rasti sau 
tinkamą darbą. Ten uždarbiai žy
miai aukštesni kaip Pietų Ameri
kos kraštuose. Reikia neužmiršti, 
kad Lietuvai nepriklausomybę 
atstačius, iš ten ir grįžti bus leng
viau.

— Ar Pietų Amerikos kraštai 
žino ir tiki, kad Sovietų Sąjunga 
negailestingais trėmimais | Sibirą 

naikina Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos žmones?

— Taip. Pietų Amerikos konti
nentas apie tai yra tinkamai in
formuotas. Patys argentiniečiai 
dešimtimis tūkstančių buvo atsis
pausdinę mūsų straipsnius apie 
masines nekaltų žmonių deporta
cijas ir juos plačiai išplatino. Apie 
tai dažnai rašo ispanų ir portu
galų kalba leidžiamieji laikraš
čiai. Tuo klausimu yra ir knygų.

— Kaip Tamsta, Pone Mini
ster!, įsivaizduojate Lietuvos ne
priklausomybės atstatymą? Kur, 
kokiose institucijdse turėtų būti 
padaryta pradžia, ir kaip Įmano
mas dabartinėse sąlygose prak
tiškas suverenumo atstatymas, kai 
Sovietų Sąjunga neprisiima jokių 
tarptautinių sprendimų, kuriuos 
ji laiko sau ir savo siekimams 
nenaudingais? Ar Tamsta tikite, 
jog jau netoli tas laikas, kada 
Lietuvos byla turėtų iškilti tarp
tautinėse konferencijose? Jei Lie
tuvos byla iškiltų JTO, 'kr Tam
sta tikite, kad Pietų Amerikos 
kraštai palaikytų Lietuvą?

— Esu didelis šalininkas tarp
tautinės organizacijos ir tikiu, jog 
ateityje turės būti aprėžtas atski
rų valstybių suverenumas. Tikiu, 
kad turės įsigalėti tarptautinė or
ganizacija su tarptautiniu tribu
nolu visoms tarptautinėms by
loms privalomai spręsti ir su ga
linga tarptautine jėga jo sprendi
mams vykdyti. Deja, tai tik atei
ties idealas. Šiandien JTO turi 
tik moralinę jėgą, kurios Sovietų 
Sąjunga visai nepaiso ir su JTO 
tiek tesiskaito, kiek yra naudinga 
jos imperialistiniams bei propa
gandiniams tikslams. Tokiomis 
sąlygomis esant, sunku tikėti, kad 
JTO galėtų teigiamai išspręsti 
Lietuvos likimą, nežiūrint Lietu
vai palankaus Pietų Amerikos ir 
kitų kraštų nusistatymo. Tuo tar
pu privalome informuoti ip skų
stis JTO ir visam kultūringajam 
pasauliui dėl rusų mums daromų 
nežmoniškų skriaudų.

Aš noriu pabrėžti, kad tarp
tautinė opinija aiškiai keičiasi 
mūsų naudai. Juo daugiau So
vietų Sąjunga pavergia tautų, juo 
daugiau ji nustoja simpatijų ir 
susilaukia vis naujų priešų. Tarp
tautinėje plotmėje savo agresin
gais siekimais rusai nustoja visų 
simpatijų ir pasaulis jsitikina, 
kad joks sugyvenimas su Sovietų 
Sąjunga neįmanomas.

Pasaulis negalės ilgai pakęsti 
Sovietų Sąjungos-vykdomų tautų 
žudymo nusikaltimų, negalės il
gai pakęsti tos vergų imperijos. 
Arba kils naujės pasaulinis ka
ras, arba sukils visos rusų pa
vergtos tautos, arba Rusijos melu 
ir teroru palaikoma galybė su
byrės iš vidaus. Visos lietuvių 
tautos rusai neišnaikins.

Aš šventai tikiu, kad rusų rau
donoji galybė ąrtimoj ateityje 
tikrai grius, ir mūsų Tėvynė vėl 
atgaus jai priklausomą vietą lais
vųjų valstybių tarpe, — baigė pa
sikalbėjimą Lietuvos min. Pietų 
Amerikoje Dr. K. Graužinis.
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(Pabalga)
ISTEISINS TIK TUO ATVEJU. JEI 

SUTIKSI KITUS ŠNIPINĖTI
Suimtąjį mėnesiams uždaro į 

vienutę (karcerį), kurioje negali 
nei atsigulti, ir be jokio maisto 
laikomas tol, kol palūžtama. Kan
kinimo įrankių yra įvairiausių. Ne
nuostabu, kad labai daug žūva ir 
išprotėja. Teisme jokio gynimosi. 
Kiekvienam nemažiau 10 metų Si
biro katorgos. Kol Sibirą pasiekia, 
išeina mėnuo laiko. Pakeliui dau
gelis miršta, nes vežami uždary
tuose galvijiniuose vagonuose be 
maisto, dažnai ir be vandens. Va
sarą karščiai, žiemą šalčiai pavar
gusius pribaigia. Sibire tempera
tūra žiemą siekia iki 50 laipsnių 
šalčio. Be šiltų drabužių ilgiau' iš
silaikyti neįmanoma. Paprastai 
daugiau 5 metų Sibiro katorgos 
mažai kas išlaiko. Iš Sibiro kator
gos paleidžiami kartais tik visiški 
invalidai, kad tėvynėje baigtų sa
vo kančios dienas.

TIKINČIŲJŲ PADĖTIS
Tikintysis darbininkas ar tarnau

tojas visaip spaudžiamas, aukštes
nės vietos ar geresnio darbo nie
kad negauna. Pakenčiamas tik dėl 
kadrų stokos. Lietuvos žemdirbys, 
kaimo žmogus yra ypač religingas. 
Dirbdamas savo žemės sklype, val
džios agentams yra sunkiai priei
namas. Turtuolių Lietuvoje ūkinin
kų beveik ' nebuvo. Daugiausia 
smulkūs ūkininkai. Nuo ryto iki 
vakaro jis dirba, kad pragyventų. 
Tačiau bolševikinė žemės reforma 
ir tą darbštųjį ūkininką palietė. 
Apkaltino jį bendradarbiavimu su 

-vokiečiais ar kitaip ir atėmė dalį 
žemės, nežiūrint, kad atimtoji že
mė dirvonuoja. Už smulkmenas, o 
dažnai nežinia už ką, pritaiko 
„buožės" vardą. Buožės nebesaugo 
joks įstatymas. Buožė yra kiek
vienas tikras lietuvis, nežiūrint ar 
jis yra ūkininkas ar jis paprastas 
darbininkas, ar invalidas senelis. 
Ūkininkas kantrus, per naktis dir
ba, kad tik būtų savo žemėje. 
Nors kaip valdžia spaudžia prie
volėmis, jis vis dėlto gali šį tą 
nuslėpti ir geriau gyventi už kitos 
profesijos žmones. Todėl 1947 m. 
valdžia mano suvaryti visus į kol
chozus, kad kiekvienas dirbtų' už 
pusbadį gyvenimą ir be pragyveni
mo niekuo kitu nesirūpintų, o tada 
lengviau būtų kontroliuojamas, ir 
valstybė galėtų gauti dar didesnį 
pelną. Tarybų Sąjungoje yra vis
kas valdžios, privataus — nieko. 
Visi, ar tai darbininkas, ar tarnau
tojas, ar žemdirbys, jei nori ne
mirti badu, turi iš valdžios „vogti". 
Alga yra maža, tik kelioms die
noms pragyventi. Todėl vagiama 
kur tik pakliūva. Ir tai nėra jokia 
gėda.

KOMUNISTŲ PARTIJA
Nors didžiausiu smurtu terori

zuoja lietuvius, tačiau lietuvis stip
riai laikosi savo tikėjimo įr tėvų 
žemės. Komunistų partijos eilės 
neauga. Lietuvis, ir privilegijų ska
tinamas, neprisideda. Partijoj dau
giausia kitatikiai, visoki svieto 
perėjūnai, netvarkingo gyvenimo 
žmonės, kurie ga.una geriausią at
lyginamą ir visokio priedo. Kai 
partijos žmonės kur nors prieina, 
tuojau įvyksta skandalingi išeik
vojimai. Parsidavėliai partijai yra 
be balso, yra tik Maskvos ru
porai. Kaip Maskva įsako, taip jie 
ir kalba. Už jų pečių visada stovi 
rusai. Visa lietuvių dauguma ver
čiau miršta, kaip sutinka okupan
tui vergauti ar savo tautiečius iš
davinėti. Dažnas vaizdas, kaip su
rakinti jaunuoliai eina Sibiro ka-

Lietuvos Respublikos Rymo kataliku laiškas

Šventajam Tevni Pijui XII
torgon pakeltomis galvomis ir Praktikoje didieji suvaržymai 
šaukdami: „Tegyvuoja laisva Lie- nėra taip baisūs, kaip kasdieninė 
tuval" baimė provokacijų, nuolatinis se

kimas ir tas baisus netikrumas.
Jau treji metai, kai mes esame 

toje mirtinoje kovoje. Kovojame 
kaip begalime. Jei nesigintume, 
senai mūsų nebebūtų. Mūsų tūk
stančiai jaunimo, vyrų ir mergai
čių ir net senių yra miškuose. 
Okupantai miškų bijo. Ten dar 
yra mūsų laisvė. Ką mes ken
čiame, gali suprasti tik tas, kas 
pats išgyveno. Okupantas yra azi
jatas, žvėris, ne žmogus. Kai azi
jatas pasijunta galingas, jis yra 
baisus. Jo obskurantizmas, žiau
rumas, kraujo troškimas, siautu
lys, naikinimo manija yra be ri
bų. Kai pasaulis kietai jam kalba, 
kai pajunta pavojų, tada kaip 
plėšrusis žvėris, medžiotojų ap
stotas, valandėlei iš baimės aprim
sta. Jei pasaulyje kartais apie ko
munizmo darbus kalba žiaurokai, 
kitiems atrodo, perdėta. Tiems, 
kurie išgyvena tą naikinimo siau
tulį, kelia stebėjimąsi, kaip pa
saulyje mažai žinoma apie komu
nizmą. Kaip nori, taip tegul kal
ba, leidžia plačiausiai vaizduotei 
pasireikšti, ir tai toli gražu bus 
netikrovė. Velkami per laukus 
prie sunkvežimio pririšti ir prie 
bažnyčių suguldyti lavonai, tai vis 
kitų pagąsdinimui.

PROPAGANDA
Vietos ir užsienio propaganda 

šaukia apie didžiausią Tarybų 
Sąjungoje kulto laisvę. Pikčiau
sias melas parduodamas už pil
niausią tiesą. Pinigo čia nesigai
lima. Kino kronikos vaizduoja 
gražiausią gyvenimą. O kaip 
žiauri tikrovė. Mūsų senus profe
sorius priverčia kalbėti užsieniui. 
Mėnesius, metus terorizuoja, kol 
paverčia bevaliais ruporais kal
bėti tai, ką parašė Maskva. Vaikai 
žmona, giminės atsako už jo ma
žiausią nukrypimą kalboje ar 
balso intonaciją. Žvalgyba per 
30 metų išmoko klastoti parašus, 
žmones nieko nematyti, nieko ne
girdėti, isskyrus tik tai, ką valdžia 
įsako. Žmogus pasidaro automa
tas. Jo visas turtas, — ką ant 
savo pečių gali panešti. Gyvena
moji vieta, šeima, vaikai — nes
varbu. Jie gyvens taip, kaip bus 
lemta.. Svarbiausia — šiandiena 
pavalgyti ir kaip nors išsimiegoti, 
o kas darosi pasaulyje, nesvarbu. 
Valdžia pasakys, ką galvoti, ką 
kalbėti, kada ranką kelti, kada 
ploti, kada kitus smerkti, kada 
girti ir kada juoktis. Tam juk vai- • 
džia, kitaip turėsime nemalonu
mų^ Kai valdžios pareigūnas kal
ba nesąmones, kas man, matyt, taip 
reikia. Ploja visi, ploju ir aš. Štai, 
XX-j o amžiaus žmogus, „laisviau
sias“ Tarybų Sąjungos pilietis. 
Tokiu automatu nori ir mus, lie
tuvius, padaryti. Joks kultūringas 
žmogus' tokio dvasios bankroto jimai net ligi kelintų kartų. Kai 
nesupras; deja, taip yra. Tokio kas mano, kad yra geriau, jei 
žmogaus būsena neįmanoma apra- užsienio okupantų neerzina. Ne- 
šyti. Tik ją išgyvenant galima tiesk. Mums blogiau nebus. Ir taip 
suprasti. Ir taip per ilgesnį laiką viskas sunaikinta, sudeginta, žmo- 
žmogus imi savęs nebesuprasti, nės išvaikyti. Mes visko nustojom, 
atrodo, kad taip ir gerai yra, kad o gyvybę mokėsime brangiai par- 
visur kitur yra tik vergija, o tik duoti.
čia tikra laisvė. Tiems, kurie Šventasis Tėve, mes žinome šių 
lankosi iš užsienio, propaganda dienų Jums užkrautus rūpesčius, 
nori net čekistus, didžiausius bu- Tačiau vardan mūsų iškentėtų 
delius dievobaimingai bažnyčioje kančių’ mes drįstame, kaip savo 

. suklupdyti, kad tik užsienietį ap- katalikų Vado, prašyti užtarimo.
gautų.

PERSEKIOJAMŲ KOVŲ 
REZULTATAI

Trijų metų lietuvių religinė —» 
tautinė kova davė baisius rezul
tatus. Visur smurtas, baimė, krau
jas, kančia. Daugiau kaip 100.000 Nežiūrint šiokios tokios pažan- 
tikinčiųjų nukankinta arba iš ba- gos ūkyje, Prancūzijoj socialiniai 
do ir šalčio Sibire mirė. Kasdienklausiami vis sunkiau sprendžia- 
naujos aukos.

NĖRA NAMŲ, KURIUOSE 
NEBŪTŲ AŠARŲ 

procentų kunigų, t. y. dau- 
kaip 400 Sibiro katorgoje 
pogrindyje slapstosi. Visoje

40 
giau 
arba 
Lietuvoje tėra likęs tik vienas 
vyskupas laisvas. Du mirė (Kare
vičius ir Karosas), 4 suimti (Bori- 
sevičius, Matulionis, Ramanaus
kas ir Reinys). Kurijos suspau
stos, seminarija vos gyva, vienuo
lynai' sunaikinti arba žiauriai iš
blaškyti. Niekas nežino, kada 
žvalgyba pabels į duris. Kad tik 
užsienis nesužinotų, viskas daro
ma didžiausioje tyloje.

Taip praktikoje atrodo Stalino 
konstitucijos iškilmingai garan
tuota religinio kulto laisvė. Visur 
ir viskas tik dėl užsienio propa
gandos. Praktiškai religija meturi 
jokios laisvės, kaip ir kiekvienas 
Tarybų Sąjungos žmogus. Jei 
kartais duodama mažytis, lyg ir 
laisvės spindulėlis, tai ir jis oku
pantų duodamas didesniam ko
munizmo sustiprinimui ir dides
nei užsienio propagandai.

Vyrai ir mergaitės nuogi, subadyti 
guli ištisas dienas tol, kol moti
nos ir vaikai nebeišlaiko prie sa

vo brangių lavonų
Tada prasideda baisūs persekio-

Prancūzijos silpnybe - ūkis
Gin. GALVANAUSKAS

mi. Anksčiau, pirmaisiais pokari
niais metais, dėtos viltys nueina 
vėjais. „Trečioji“ jėga tampa be
jėgė. Per šešias savaites virsta 
trys vyriausybės. Pagaliau poli
tinė krizė pasiekia zenitą.

New York Times žodžiais, tai
artina de Gaulle įžengimą į sostą, .tais žodžiais tarus, prancūzai tai 
Kai tauta užsnūsta,, cezariai nu
bunda. Nežinia, kokią taktiką pa
sirinks generolas, bet neabejoti
nai varžys demokratines teises. 
Tikslas svarbus —' pašalinti ūkiš
kus socialinius negalvimus ir sus
tiprinti Prancūzijos saugumą.

ūkiški negalavimai. Pramonės 
gamyba atsilikusi 12% nuo 1938 
m. lygmens. Nežiūrint šiemetinio . _ .
puikaus derliaus grūdų gamyba ninių, aliejinių ir pieno — gamy- 
15% mažesnė už prieškarinę. Už- bą skatinti. Tuo tikslu kainos šiais 
sienio prekyba nesibalansuoja, metais dar padidintos, bet jos 
nes išvežimas dengia tik 60% 
įvežimo. Tuo atveju ir mokėjimo 
balansas nesuvedamas, nes- kiek
vieną mėnesį reikalinga gauti 130 
mil. dolerių paskolos. Kainos ir 
atlyginimai sudaro žirkles kai 
kieno vadinamas kartuvėmis dir
bantiems karti. Iškyla aštrus so
cialinis klausimas. Darbininkai 
negali toliau pakęsti ūkiškos užt
varos, socialinės suirutės ir var-

Mes nebeturime kaimynų, kuriem ' 
galėtume patikėti savo ir tautos 
ateitį. Iš visų pusių mus supa oku
pantas.' Jūsų Šventenybės vado
vaujami, katalikiškos Lietuvos 
vaikai, 
vieninteliai esame katalikai šiau- 
rėje„ lyg saletė kitatikių jūroj. To
kio spaudimo ilgai neišlaikysime, 
žijsime visi.
Mūsų tikėjimas, papročiai, tradi
cijos, net mūsų kalba bus išnai
kinta. Mes dažnai galvojame apie 
viduramžio turkų, arabų ordas, 
kada iškilo Didieji Romos vyrai: 
Urbonas II, Inocentas III. Dabar
tinės Rytų ordos diplomatinių 
žodžių, gražių kalbų nebijo. Mes 
dažnai klausiame, kur dingo kul
tūringo pasaulio tautos, kur yra 
šimtai milijonų pasaulio krikščio
nių. Ar nebėra pasaulyje teisy
bės mylėtojų, didžių žmonių. Ar 
jie nežino, kaip broliai ir seserys 
krikščionys yra naikinami. Ar pa
saulio krikščionys užsnddo apgau
lingu suraminimo miegu ir tiki, 
kad mus sunaikinusios ordos su
stos. Ne. Du šimtai milijonų įvai
rių Tarybų Sąjungos tautų žmo
nių, kaip ir mes, kala dieną 5r 
naktį ginklus pavergti pasauliui. 
Ir šiandien už mūsų dienos ir 
nakties darbus šelpia graikų su
kilėlius, įvairius pasaulio streiki
ninkus. Jau šiandien azijatas yra 
užgrobęs pusę Europos ir ją per
dirba. Greit bus pasaulio kovos 
momentas, ir vargas snūduriuo
jantiems. Bolševizmas pasiruošęs 
pasaulio civilizaciją, kultūrą ir 
krikščionybę sunaikinti.
Neklyskime: bolševizmas laukia 

patogaus momento. Savęs neap- 
gaudinėkime — bolševizmas yra 

stipresnis negu daugelis mano.
Atominė energija pasaulį mig

do. Bolševizmas greit turės neblo
gesnių ginklų.

Šventasis teve,
Mes prašome paskelbti pasaulio 

tikintiesiems Lietuvių Dieną, kaip 
padarė garbingos atminties Bene
diktas XV 1917 metais. Tegul pa-

go. Sūkis: „Prancūzijoje visa ga
lima gauti, turint pinigų“ iškelia 
kovą už algų padidinimą.

Kapitalo didėjanti paklausa. 
Prancūzai iki šio meto nesugebė
jo juderinti gamybinio ir varto
jamojo ūkio. Jean Monne praėju
siais metais paruoštame plane 
1948 m. numatyta 3 milrd. trūku
mas krašto vartojimui dengti. Ki- 

sumai, t. y. 7,5% tautos pajamų, 
gerybių turi įvežti skolon iš už
sienio, nes jie daugiau vartoja ne
gu gamina.

Žemės ūkis. Žemės ūkio gami
nių įvežimu iki šiol prancūzai šel- 
pėsi. Dabartiniu metu griebiama
si įvairių priemonių žemės ūkio 
gamybai didinti. Pirmiausia sie
kiama naudingų kultūrų — duo- 

nerėiškia realaus kainų santykio, 
todėl ūkininkai, griuvus Roberto 
Schumano vyriausybęi, pradėjo 
slėpti žemės ūkio gaminkis. Mies
tai maitinimo požiūriu atsidūrė 
kritiškoje padėtyje. Kviečių ap
sėto ha. ploto premijavimu sie
kiama pasėlių plotą didinti. Kitų 
žemės ūkio kultūrų — aliejinių, 
cukrinių runkelių — kainos tvir
tos. Pieno kainos, lyginant su 

saulis pamato' lietuvių katalikų 
kančias, persekiojimus ir vargus, 
surengtus XX amžiaus bedievy
bės.

Mes maldaujame Jūsų Švente
nybės lietuvių tautai viešo paguo
dos ir suraminimo žodžio. 'Mes 
pakeliame, Jū£ų Šventenybė,' už 
vienybę su Jumis milžiniškas 
aukas. Tėve, tark suraminimo 
žodį, kaip kitados Romos kolizie- 
juje pirmasis Popiežius Šv. Pe
tras. Tėve, mes ne mažiau ken
čiame dėl Motinos Romos Kata
likų Bažnyčios.

Mes prašome kokiu nors būdu - 
perduoti Suvienytoms Tautoms 
mūsų. skundą, gal tautų vadai 
padarys galą mūsų kančioms.

Mes prašome lietuvišką radijo 
valandėlę padažninti ir pagyvinti. 
Tegul ji duoda daugiau žinių apie 
mūsų kančias. Argi mes, aukoda
miesi už savo šventą tikėjimą, 
nesame to verti. Juk mūsų 100.000 
žmonių nukankinti arba Sibiro 
katorgoje laukia mirties daugiau
sia tik todėl, kad neišniekino sa
vo Tėvų Žemės tikėjimo ir neiš- 
davinėjo savo tautiečių.

Šventasis Tėve, mes tikimės 
būti išklausyti. Mes daug ir labai 
daug iškentėjome dėl švento tikė
jimo, dėl apaštalų sostui ištiki
mumo. Todėl turime vilties tikė
tis Jūsų pagalbos. Mes mirštame, 
bet mirdami norime girdėti Jūsų 
paguodos žodį ir pasaulio katali
kų suraminimą, kad mūsų vaikai 
daugiau nebekentės dvasios ver
gijos. Mes tikime, kad Jūsų galin
gas žodis pajudins laisvę mylin
čių tautų vadus iš susnūdimo. 
Šventasis Tėve, mū^ų raštas nėra 
toks, kokį norėtume parašyti. Ra
šome pogrindyje, prie mirgančios 
lemputės, kas valandėlę laukdami 
čekistų. Tyčiomis nežymime vietų 
ir asmenų, nenorėdami čekistams’ 
duoti medžiagos.
Kai šis raštas Jus pasieks, gal 

mūsų nebebus. Kol jį nuneš, daug 
nešančiųjų pervers čekistų kulka.

Šventasis Tėve, mums, mirštan
tiems už Religijos ir Tautos lais
vę, suteik palaiminimą.

Tegyvuoja gyvųjų ir mirusiųjų 
VIEŠPATS JĖZUS KRISTUS.

Vilnius. Okupuota Lietuvą. 1947. 
IX. 20.

Lietuvos Respublikos. 
Rymo Katalikai 

(ELTA)

buvusiomis 1939 metais, padidin
tos 15 kartų. Tačiau gamybos ati
tinkamai nespartina.

Žemės ūkis ypač trūksta dar
bi nirtkų. 200.000 karo belaisvių 
tik dalim pavyko pakeisti vidaus 
darbininkais ar įvežtiniais, dau
giausia italais, rąšų įvežimas di
dinamas, kad pakėlus našumą. 
Gyvuliams pašaro neužtenka. Pa
šaru remiamas tik pieno ūkis. Že
mės ūkio mašinų tiekimas sparti
namas, bet neužtektinai.

Šiemetinis javų dferlius, lygi
nant su pernykščiu, yra geras,, 
bet 15-20% atsilikęs nuo prieš
karinio. Bulvių derlius 16% ma
žesnis už 1930—39 metų vidurkį-. 
Vynuogių derlius sumažėjęs net 
25%.

Pramonės gamyba. Anglies ga
myba ir įvežimas yra 2% prašo
kęs 1938 metus. Mėnesinė gamy
ba siekia 5 mil. tonų. Įvežimas 
2,1 mil. to. Pastaraisiais mėn. 
elektros jėgos gamyba prašoko 
49% prieškarinį kiekį ir siekia 
2,3 milijardus kįlov. valandų. Šis 
padidėjimas siejamas su milži
niškos vandens jėgainės pastaty
mu ant Rhone. Ją Europoje pra
lenkia tik Dniepropetrovsko jė
gainė. Pigi elektros jėga sudaro-

(Perkelta į 5 pusL) •
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Sis tas apie „LIETUVIŠKA” Londoną

Vienoje iš gražių centrinių Lon
dono dalių, važiuojant Bayswa
ter Road gatve, pagal garsųjį 
Hyde Parką išlipama iš autobuso 
ar iš požeminio „Lancaster Gate“ 
sustojime. .Siek tiek paėjus pir
myn, reikia įsukti į siaurą gat
velę su sunkiai pastebimu už
rašu „ELms Mews“. Įsukęs jon, 
dar nesi vietoje. Po keleto žings
nių vėl matai iš dešinės nedidelę 
aklinai užsibaigiančią gatvelę su 
vienodais dviejų aukštų namais: 
kampe vos matomas, nusitrynęs 
užrašas „Marleborough Gate Stab
les“, atsieit „Marleborough Praė
jimo Arklidės“. Ir tikrai kiek pa
našu į arklides: apačioje garažai 
bei sandėliai, į viršų veda išori
niai metaliniai laiptai, antram 
aukšte apysiauriai lieptai su įė
jimu į kiekvieną butą. Ant vienų 
durų nedidelis užrašas: M. Sil- 
kaitis. Ateivis, ilgai laužta anglų 
kalbą klausinėj ęs praeivių apie 
mažai kam žinomą gatvelę ir si
untinėjamas ten ir atgal po visą 
kvartalą, pagaliau lengviau atsi
dusta: jis surado Didžiosios Bri
tanijos Lietuvių Sąjungos Valdy
bos būstinę. Aplinkuma tikrai 
įdomi: už 100 metrų — gyva Lon
dono centro gatvė; čia gi tylu, 
idiliška, ramu; vaizdas irgi kaž 
kuo ,‘,gimtu“ dvelkia: čia pat 
trūksta dviejų namų (tik aikšte
lės nuvalytos gražiai), o vieno 
tik išdegę mūrai tebestovi; čia, 
matyt, kuris nors iš numeruotų 
„fau“ bus pataikęs. Įdomu, kad 
„arklidės“ tikrai arklidėmis ir 
buvo; „mews“ reiškia praėjimą 
prie arklidžių; tokių gatvelių 
Londone daug yra; dabar apa
čioje, kur ankščiau didikų ark
liai stovėdavo — daugiausia ga
ražai įrengti; o antrame aukšte 
kur anksčiau „kučerių“ gyventa 
— labai paieškomi „intymūs“ bu
tukai, kuriuos dar prieš karą tur
tuoliai samdydavos „romantiš
kiems“ reikalams. Šiuo metu, dėl 
bendro butų trūkumo, L. Sąjun
gai sunkiai pavyko gauti už 
brangią kainą šį pustamsį ketu
rių kambarių butuką.

Įėję tiesiai iš „lieptų“ į pirmą 
kambarį, tikriausiai ten nerasime 
paties pirmininko, p. P. B. Var- 
kalos. Jis jau 13 metų, kaip gy
vena Londone; šiuo metu yra di
delės importo kompanijos svar
biausias dalininkas ir direkto
rius; jis dienos metu sėdi savo 
bendrovės biure ir Sąjungon at
silanko dažniausiai tik vakarais: 
Tačiau jis faktiškai vadovauja 
visos Sąjungos reikalams ir ne
gaili nei darbo, nei laiko. Lygiai 
tokioj pačioj būklėj yra ir Są
jungos vice-pirmininkas p. M. 
Bajorinas: ir jis jau iš prieškari
nių laikų gyvena Londone, turi 
anglę žmoną ir netrukus gauna 
Anglijos pilietybę ir jis; turi dar
bą savam biznyje, kas jam ne
trukdo tačiau aktyviai dalyvauti 
lietuviškoje veikloje.

Nuolatinis L. Sąjungos darbi
ninkas, gyvenąs čia pat, yra p. 
Mečys Silkaitis — Sąjungos rei
kalų vedėjas, kartu gi ir vertė
jas, raštininkas, faktinasis sekre
torius, faktinasis kasininkas ir 
t. t. Jis yra vienintelė samdoma, 
Daroo Ministerijos leista Sąjun
gos Valdybos techniškoji darbo 
jėga. Darbo jis turi nuo ryto iki 

.vėlaus vakaro; visas savo įvai
rias, kad ir daugiausia nesudė
tingas, bet dažnai nuobodžias ir 
nesibaigiančias pareigas jis atlie
ka su malonia šypsena, su tikru 
noru padėti kiekvienam tautie
čiui. M. Silkaitis *— politinis emi
grantas iš.. • Švedijos. Į Švediją 
gi jis pakliuvo, kaip pabėgėlis 
dar karui einant iš vokiškų dar
bo dalinių. 1945 m., jau po kapi

VL. JAKUBĖNAS
tuliacijos, keliolika PabaltiečitĮ 
vyrukų, nepasitikėdami Švedijos 
politika, pabėgo žvejų laiveliu į 
Angliją. Sugedus motorui, jie bu
vo iš... minų lauko su didžiau
siu atsargumu anglų specialistų 
išžvejoti; kodėl jų laivelis nė vie
nos minos neužkabino, taip ir li
ko neąišku. Atsėdėję porą mėne
sių kalėjime už nelegalų atvyki
mą į Angliją, jie buvo paleisti

..Pažadėtoji žemė“ Kapselio scenoje. Režisierius — J d. Tvirbutas. dekoraci
jos — dail. St. Neliubšio. Viršuje — scena iš II veiksmo. Iš kairės j de
šinų: R. Kardeljukienė (Gertrude Marsh), St. Tamošaitis (Frank Taylor), 
L. Rutkauskaitė (Nora Marsh), J. Skomantasf Reginald Hornby), J. Petke
vičius (Benjamin Trotter), St. Poškus (Eduard Marsh). Apačioje — scena 
iš IV veiksmo. V. Labanausko nuotr.

„PAŽADĖTOJI ŽEMĖ”
Rugsėjo 3 d. Kassel-Matten- 

berg lietuvių stovyklos teatre ži
nomas režisierius Ipolitas Tvir
butas savo 25 metų scenos dar
bui paminėti davė premjerą — 
V. Sommerset - Maugham (A. 
Liandsbergio sulietuvintą) 4 
veiksmų pjesę „Pažadėtoji Žemė“. 
Si pjesė yra realistiškai psicho
loginė. Joje autorius vaizduoja, 
kokio charakterio žmonės gali 
rasti gyvenimo prasmę užjūrio 
emigracijoj ir kokiems tipams 
pionieriškas darbas ir gyvenimo 
sąlygos emigracijoje sudaro ne
pakeliamą, beprasmišką naštą. 
Idėja tokia: tik stiprūs, kieto 
charakterio, sveiki, miesčioniško 
gyvenimo nemėgstą žmonės gali 
per kietą darbą, nepastovų pa
sisekimą kovoje su gamta įsikurti 
Kanadoje ir užmiršti Anglijoj 
paliktas geresnes gyvenimo są
lygas. Maugham savo persona
žais pasirinko anglus, bet, iš es
mės imant, tokias pat įsikūrimo 
sąlygas turi ir kitų tautybių žmo
nės, emigruoją į plačiąją Kana
dą, todėl šis veikalas yra aktua
lus ir mūsiškiams emigrantams. 
Autorius labai įtikinamai ir rea
liai parodo, ką reiškia būti pio
nierium retai apgyventame 
krašte.

Nors ir būdamas silpnos svei
katos ir sunkiai nešdamas sunkų 
benamio lietuvių likimą, Ipol. 

laisvai. P. Silkaičiui prieš jo da
bartinę tarnybą teko išeiti virėjo 
kursą vieno didelio Londono res
torano virtuvėje. Šiaip jam kaip 
„politiniam emigrantui“ darbo 
pasirinkimas yra laisvesnis.

Sąjungos tarnautojų etatus bu
vo norima praplėsti; tačiau, ne
paisant primygtinų p. Varkalos 
pastangų, nepavyko gauti Darbo 
Ministerijos leidimo pritraukti

kursu
Gražiose apylinkėse, vad. Holš- 

teino Šveicarijoj, ežerų ir kalvų 
. apsuptoje Plono pilyje šešias sa
vaites bendrai gyveno, mokėsi ir 
diskutavo 16 tautų 130 studentų. 
Nuo VII. 1 iki VIII. 15 ten vyko 
pirmieji tarptautiniai studentų 
vasaros kursai po karo Vokietijo
je. Šie kursai buvo suruošti In
ternational Students’ Service Ka
nados skyriaus iniciatyva. Finan
savo Kanados provincinės val
džios. Kursams vadovavo kana
dietis prof. Marcus Long. Juose 
dalyvavo apie 50 kanadiečių, 50 
vokiečių ir 30 studentų iš įv. Va
karų Europos kraštų ir iš Suo
mijos. Buvo pakviesti ir DP stu
dentai — vienas lenkas ir 3 iš 
Pabaltijo U-to po vieną iš trijų 
baltų tautybių. Tik Rytų valsty
bės ir Vokietijos sovietų zona ne
buvo atstovaujamos, nors studen
tai ir iš ten buvo pakviesti. Len
kijos ir Čekoslovakijos studentai, 
atsiprašydami, kad patys negali į 
kursus atvykti, pakvietė kanadie
čius apsilankyti pas juos. Tokiu 
būdu keli kanadiečiai studentai 
po kursų išvažiavo į Lenkiją ir 
Čekoslovakiją.

Nepaprasta draugiškumo dva
sia, kuri vyravo nuo pat kursų 
pradžios paliko neišdildomą įs
pūdį kursų dalyviams. Studentai 
iš įvairių kraštų gyveno bendruo
se kambariuose, valgė bendroje 
valgykloje, bendrai praleido lais
valaikį. Jokio skirtumo nebuvo 
daroma tarp įvairių tautybių.

Dalis profesorių buvo atvykę iš 
Kanados, kiti buvo pakviesti iš 
Anglijos ir Vokietijos. Penkias 
dienas savaitėje rytais būdavo 
skaitomos bendro pobūdžio pas
kaitos apie paskutinius laimėji
mus filosofijos, ekonomikos, poli
tikos moksluose, estetikoj, mene 
ir informacinės paskaitos apie va
karines valstybes, jų valdymo sis
temas, o iš kitos pusės apie da
bartinę ekonominę bei politinę 
padėtį Vokietijoje. Be to, prane
šimus apie Vokietiją padarė keli 
CCG valdininkai ir vokiečių poli
tinių partijų atstovai. Po pietų 
būdavo diskusijos. Čia susiskirs- 
tydavome mažesnėmis grupėmis 
ir, vadovaujami profesorių, dis
kutuodavome ryte paskaitose pa
liestus klausimus. Ziųoma, be dis
kusijų, numatytų paskaitų plane,

Tvirbutas dar kartą parodė, kad 
jo artistiška energija ir kūrybinis 
jaunumas nesiduoda vargo pa
laužiamas. Si pjesė dabartinėj 
savo sudėty galėtų būti stato
ma Kaune ar Vilniuje. Svarbes
niems vaidmenims J. Tvirbutas 
turi išbandytus profesinius akto
rius — L. Rutkauskaitę, St. Poš
kų, R. Labokaitę-Kardeliukienę, 
kurie savo vaidmenį atliko be 
priekaištų. Kiti yra to paties re
žisieriaus teatro studijos auklė
tiniai, Lietuvoje dalyvavę tik 
mėgėjų scenoje, tačiau if šie ne
labai skyrėsi nuo profesionalų. 
Antai, sunkią mikčiojančio ir že
mos kultūros Benjamino Trotte- 
rio vaidmenyje J. Petkevičius 
pasirodė kaip pirmaeilis akto
rius. Liucė Kašubaitė savotiškos 
semi-sufražistės Agnės Pringle 
vaidmeny buvo laisva, įtikinanti. 
Kitiems aktoriams (St. Tamošai
tis, K. Varnas, G. Kūdokaitė, E. 
Varnaitė, E. Praninskas, J. Sko
mantas) galimas būtų prikišti na
tūralumo, įtikinumo, stoką, bet 
galima tatai ir pateisinti, turint 
galvoje autoriaus ir režisieriaus 
norą šaržuoti ir tuo būdu ištižu
sių žmonių silpnybes nepatei
sinti. Aplamai imant, šis veikalas 
vertas kitų stovyklų dėmesio, 
vertas parodyti ne vien savo „tė
viškėj“ — Mattenberge — kur jis 
turėjo pilną pasisekimą. Gs.

ką nors iš Anglijon darbams at
vykusių „EVW“. Šią vasarą* p. 
Silkaičiui į pagelbą ateisiant p. 
S. Prapuolenytė; ji 1939 m. atvy
ko į Londoną studijuoti; vėliau 
jai pavyko baigti Londono uni
versitetą; šiuo metu ji mokyto
jauja anglų gimnazijoje provinci
joje, bet nutarusi pereiti dirbti 
tarp lietuvių. Kaip matome, Ang
lijoje viskas priklauso kada ir 
kokiu būdu atvykta į Angliją. 
Atvykęs kaipo „EVW“ yra darbo 
vergas ir privalo toks likti.

Likusieji du „arklydžių“ butu
ko kambariai užimami p. Kaulė- 
no su žmona ir dviem vaikais. 
P. J. Kaulėnas — teisininkas, ka
daise „Panevėžio Balso“ redak
torius, kurį laiką buvęs ir Pane
vėžio teatro direktoriumi. Dabar
— vatos fabriko darbininkas, dir
bąs, įskaitant kelionę į darbo
vietę; nuo 5,30 ryto iki 5 vakaro. 
Salia to jis yra „Didžiosios Bri
tanijos laikraščio“ gamintojas 
(rašoma mašinėle), redaktorius, 
administratorius ir ekspeditorius
— viskas viename asmenyje; tie
sa, jam pagal išgales čia gelbėja 
ir p. Kaulėnienė. Dėl spaudos 
brangumo laikraštis gaminamas 
fotografijos būdu. Šiuo metu jis 
jau turi 1700 prenumeratorių ir 
jau nebeduoda nuostolių. Kiek

pastangų kainuoja dažnai to lai
kraščio reguliarus išleidimas aiš
kėja kad ir šio pavyzdžio: teko 
būti liudininku, kai menininkams 
grįžtant į Vokietiją po priėmimo 
pas ministerį Balutį pp. Kaulė- 
nai, grįžę sąjungon, vieton atsi
gulti iki ryto gamino laikraštį; 
rytą p. Kaulėnas, nemigęs išva
žiavo į fabriką, o ponia, išleidusi 
vaikus į mokyklą dar iki piet 
baigė darbą.

Ypač įdomų vaizdą teikia L. S. 
būstinė laikraščio ekspedijavimo 

■vdeną (berods ketvirtadienį). Tam 
kad skirtu laiku sulanksčius, su
klijavus, užadresavus 1700 lai
kraščio ekzempliorių jokiu būdu 
neužtektų sujungtų pp. Kaulėnų 
ir p. Silkaičio pastangų, net jei 
jie dirbtų ir visą naktį. Laimei, 
Londono lietuvių kolonija atjau
čia šią padėtį: tą dieną visa Są
jungos būstinė prieina pilna li
goninės slaugių, fabrikų, darbi
ninkų, hostelių tarnautojų bei 
kitų „aukšto rango“ „EVW“, ku
rie susėdę kas ant kėdžių, kas 
ant sofos, kas tiesiog ant grindų 
klijuoja, ženklus lipdo, adresuo
ja ir t. t. Užtat kitą rytą gali
ma išsiųsti į visas Angliuos puses 
ųpujo laikraščio numerių pluoš
tus.

(Bus daugiau)

Is tarptautiniu studentu
Plone
būdavo daugybė pasikalbėjimų 
mažesnėse grupėse kuriuos suor
ganizuodavo patys studentai lais
valaikio metif* Studentams, su
važiavusiems iš tokių tolimų 
kraštų, po ilgo tautų izoliavimo 
viena nuo kitos, buvo daugybė 
temų pasikalbėjimams. Mums, 
europiečiams, buvo įdomu susipa
žinti su nedidele, maždaug 2.500 
tomų, biblioteka, kurią kanadie
čiai atsivežė iš užjūrio su savim. 
Čia buvo daug vertingų knygų, 
kurios ten išleistos karo metu ir 
mums iki šiol buvo visai nepri
einamos. Gaila tik, kad per tokį 
trumpą laiką negalėjome daug 
perskaityti, nes ir porą laisvų va
landų dienoje tam tikslui dažnai 
būdavo sunku surasti. Laikas po 
popietinių diskusijų būdavo su
naudojamas pranešimams apie ki
tų kraštų studentų gyvenimą, da
bartinę padėtį kituose kraštuose. 
Vakarais būdavo diskusijos ak
tualiaisiais klausimais, kaip Eu
ropos unija, pasaulinė valdžia, 
atominės energijos kontrolė. Be 
to, .vakarais buvo ruošiami kon
certai ir kitokie pasilinksminimai. 
Mes, Pabaltijo studentai, darėme 
pranešimus apie liūdną Pabaltijo 
kraštų likimą ir dabartinę padėtį 
tenai. Be to, apie DP gyvenimą 
ir apie Pabaltijo universitetą. 

■Aišku, teko daug apie tai kalbė
tis ir pasakoti smulkiau pavie
niams studentams. Pasirodė, kad 
kanadiečiai nelabai ką težino apie 
dabartinę padėtį mūsų kraštuose. 
Jie stebisi, kad neteko apie tai 
skaityti savO' laikraščiuose. Kele
tas žadėjo parašyti į savo vieti
nius’ laikraščius ir pasiėmė me
džiagos. Buvo įdomu sužinoti ka
nadiečių nuomonę mūsų kraštų 
klausimu. Nors jie mus ir labai 
užjaučia bei užstoja, bet aiškina, 
kaip nepraktiška būtų dabar kel
ti šį klausimą ir bandyti ką nors 
pasiekti. Jie mano, kad dabarti
nėje įtemptoje padėtyje nieko ne
galima padaryti. Dauguma mano, 
kad net ir artimoje ateityje ma
ža vilties, nes karo reikią bet ko
kia kairia išvengti, kadangi ato
minis karas nė vienai pusei ne
duotų naudos, o niekas nenori 
kartoti net ir praėjusio karo bai
sybių. Jie mano, kad rusai, priėję 
tam tikros linijos, nustos varę 
savo agresyvią politiką ir pasi-
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E. Gailevičius - vienas musu muziku-veteranu

Špakenbergo lietuvių Stovyklo
je, anglų zonoje, netoli Hambur
go, gerai įrengtoje DP ligoninėje 
jau ilgesnį laiką gyvena mūsų 
užsitarnavęs muzikas Emerikas 
Gailevičius, žinomas mūsų, mar
šų kompozitorius, Karo muzie
jaus orkestro dirigentas, Valsty
bės Teatro orkestro kontrabaso 
koncertmeisteris ir to paties' in
strumento klasės dėstytojas Kau
no Konservatorioje. Senyvo am
žiaus, kiek nusilpusios sveikatos 
mūsų muzikos veteraną globoja 
jo žmona, o taipgi ir sūnus, pia- 
nistas-kompozitorius bei dirigen
tas Stasys Gailevičius, šiuo metu 
grįžęs iš Anglijos ir besirengiąs 
vėl ten išvykti.

Emerikas Gailevičius gimė Ža
garės mieste 1874 m., kur jo tė
vas buvo vargoninku. Pirmą mu
zikinį, o taip pat ir bendrą iš
mokslinimą gavo Rietave, kuni
gaikščio Bagdono Oginskio dva
re, kur buvo žinoma kapela, o 
kartu ir vidurinioji mokykla (dar 
žinomesnę kapelą turėjo kitas 
brolis', kun. Mykolas Oginskis 
Plungėje, pas kurį išaugo į muzi
kus M. K. Čiurlionis ir J. Tallat- 
Kelpša). E. Gailevičius B. Ogins
kio orkestre grojo klarnetu, tuo 
būdu nuo pat jaunų dienų suaug
damas su orkestro aplinkuma. 
Jau tada gabiai pasireiškusį jau
nuolį B. Oginskis išsiuntė moky
tis į Varšuvos konservatoriją, kur 
jis baigė kontrabaso klasę, kartu 
uoliai studijuodamls kompozici
jos pagrindus. Atlikęs privalomą 
karo tarnybą Rygoje, E. Gailevi
čius išvyksta į Maskvą, kur pra
džioje groja kontrabasu įvairiuo
se orkestruose, o vėliau gauna 
pastovią tarnybą Zimino operos 
orkestre, kur išbūna iki pirmojo 
Pasaulinio karo pabaigos; kartu 
gi jis tęsia savo kompozicijos stu
dijas garsaus teoretiko prof. Ta
ne j evo klasėje.

,1920 m. E. Gailevičius sugrįžta 
Lietuvon ir netrukus skiriamas 
Karo Muziejaus orkestro kapel
meisteriu, kartu gi įeina koncert- 

liks savo pozicijose jau vien dėl 
baimės, kad amerikiečiai esą ke
lis kartus stipresni. Kai kurie 
sutiko, kad tai, gal būt, tikrai 
galvojimas pagal norą ir pageida
vimą, nes jie norėtų būtinai iš
vengti trečio pasaulinio karo. 
Apskritai apie Rusiją jie beveik 
neturi jokio supratimo ir vis 
bando ją matuoti įprastiniais 
mastais, kurie taikomi Vakarų 
valstybėms. Gal tai išvada ilgos 
prosovietinės propagandos, kuri 
buvo varoma karo metu ir tuoj 
po karo, nors šiaip visi labai nu
sistatę prieš komunizmą ir So
vietų Sąjungą.

Artimesniam susipažinimui su 
dabartine Vokietijos padėtimi ka
nadiečiai studentai kelias dienas 
gyveno Hamburge vokiečių šei
mose. Po kursų, turėdami porą 
savaičių laiko, kai kurie iš jų 
dar važinėjo po Vokietiją. Kelio
lika studentų buvo IRO apvežioti 
po kelias anglų zonos DP stovy
klas.

Vienas iš svarbiausių kursų 
tikslų buvo atgaivinti normalius 
tarptautinius ryšius tarp įvairių 
universitetų ir studentų. Tam 
tikslui įsteigtas tarptautinis stu-. 
dentų informacinis biuras, pava
dintas Unipress, kuris nuo atei
nančių metų pradės leisti infor
macinius biuletenius. Centrinis 
Europos biuras bus Olandijoje, 
nors dar nėra viskas tiksliai nus
tatyta. Nutarta siuntinėti vieni 
kitiems studentų laikraščius ir 
kitokius leidinius, praplėsti stu

VL. JAKUBĖNAS

meisteriu į naujai susikūrusios 
operos orkestrą, ir, atsidarius 
Valst. Muzikos Mokykloje kon
trabaso klasei, vadovauja jai visą 
laiką; atskirais protarpiais jis 
Konservatorijoje dėsto ir savo 
pačią pirmąją specialybę-klarne- 
tą, nes ir šiuo instrumentu pui
kiai grojo iš jaunų dienų. Kon
servatorijoje E. Gailevičius veda 
ir karo kapelmeisterių klasę; čia 
per jo rankas pereina visas mūsų 
karo kapelmeisterių prieauglis.

Lietuvos visuomenės tarpe E. 
Gailevičius bus bene labiausiai 

Muzikas Em. Gailevičius

išpopuliarėjęs kaip maršų kom
pozitorius. Kuone visi maršai, lai
mėję mūsų kariuomenės skelbia
mus konkursus, priklauso arba E. 
Gailevičiaus, arba Broniaus Jo
nušo plunksnai. Populiariausi E. 
Gailevičiaus maršai yra „Ramo- 
vėnų“, „Prez. Smetona“, „Per gi
rias, laukus“, „Darius-Girėnas“ - 
(maršo pobūdžio kantata su cho
ru) ir kit. Savo maršuose E. Gai
levičius gausiai ir vykusiai pa
naudodavo lietuvių liaudies dai
nų motyvus.

Tačiau E. Gailevičiaus kūrybi
nė veikla pasireiškė ne vien mar

dentų susirašinėjimą, siuntinė- 
jant į kitus universitetus pagei
daujančių susirašinėti sąrašus, 
mainytis tokiomis knygomis, ku
rios dėl nenormalių pokarinių 
piniginių sąlygų ir .suvaržymų 
sunkiai gaunamos kituose kraš
tuose. Geresnių ryšių per Atlan
tą palaikymui Kanados universi
tetai pasirinko po kelis Europos 
universitetus, su kuriais jie pa
laikys ypatingai glaudžius san
tykius. Nutarta galimai daugiau 
skatinti studentų mainus ir pana
šių vasaros kursų rengimą.

Svarbiausias kursų nuopelnas 
buvo, mano nuomone, atgaivini
mas tarptautinio supratimo, gal
vojimo būdo. Per tas šešias savai
tes bendro gyvenimo pamatėme, 
kad kitų tautų ir net kitų žemy
nų jaunimas-yra tokie pat žmo
nės kaip ir mes. Ir jie turi tuos 
pačius troškimus, siekimus, tokius 
pat rūpesčius ir džiaugsmus. Bū
dami už vandenynų ir kitoje 
fronto pusėje, jie mums atrodė 
visai kitokie. Kartais būdavo 
keista kalbėtis su studentu iš 
Vancoucerio, reiškia beveik iš ki
tos pusės žemės rutulio, tokiais 
klausimais, dėl kurių aš pats vie
nas mėnesiais sukau galvą. Sa
vaimė priėjome išvados, kad esa
me, ar nėrime ar nenorime, vie
ninga organizacija .— pasaulio 
jaunimas. Mus riša tie patys jau
nimo uždaviniai, tos pačios parei
gos — mes turime ir tiktai mes 
galime padaryti pasaulį geresniu.

Eug. Šuplinskas

užsakymu visą operą suinstru- 
mentavo E. Gailevičius. Vėliau 
nuo šio pastatymo atsisakyta. E. 
Gailevičiaus instrumentacija ne
pasižymi moderniais rafinuotu
mais, bet remiasi sveikais roman
tinės mokyklos pagrindais; ji pa
sižymi išlyginti! skambesiu ir lo
gišku orkestro spalvų išdėstymu.

E. Gailevičiaus kūriniai išlai
kyti nenaujoviškame, klasikinia
me stiliuje, su tvirta išmokslinto 
kompozitoriaus technika. Įdomu, 
kad jo kūrinių tarpe visai neats
tovaujami jo geriausiai pažįstami 
instrumentai — kontrabasas ir 
klarnetas. Pirmi E. Gailevičiaus 
viešai atlikti kūriniai buvo lie
tuvių dainų harmonizacijos cho
rui, kurias padainuodavo Rygos 
lietuvių choras dar prieš pirmą 
Pasaulinį karą, jų autoriui atlie
kant privalomą karo tarnybą Ry
goje.

Savo atstovaujamose srityse. E. 
Gailevičius buvo laikomas pripa- 
įintu ir neginčyjamu autoritetu 
ir yra pasiekęs nemažo populia
rumo. Jam buvo suteiktas ir Vyt. 
Didžiojo ordenas. 1944 m. palikęs 
savo tėvynę ir pasitraukęs į Va
karus, jis beveik visa laiką kanki
namas įvairių ligų. Pradžioje gy
veno Lūbecko „Gražinos“ stovy
klėlėje, vėliau persikėlė į pato
gesnį Spakenbergą. Šiuo metu

šais. Gražus įnašas į mūsų folklo
rinę muziką yra jo liaudies dainų 
harmonizacijos, kurių jis turi per 
100 (daugiausįa vienam balsui su 
fortepijonu, bet taip pat ir cho
rui). Pažymėtinos taip pat ir fan
tazijos simfoniniam orkestrui, ir
gi paremtos lietuvių dainų melo
dijomis: „Subatos vakarėlį“, „Ga
niau aveles“, „Ant kalno karklai“, 
„Lietuvių kaime“.

Didelis žinovas yra E. Gailevi
čius ne tik pučiamųjų orkestro, 
bet ir simfoninės instrumentaci- 
jos srityje. Čia jo patarnavimais 
yra pasinaudoję kai kurie mūsų 
kompozitoriai, kurie patys nesi
jautė pakankamai stiprūs šiame 
mene. E. Gailevičiaus instrumen- 
tuota J. Naujalio „Ruduo“ ir 
„Menuetas“, J. Žilevičiaus — sim
fonija (perdirbta iš fortepijono 
sonatos), C. Sasnausko — „Re
quiem“ ir kantata „Broliai“. Iš 
nelietuvių kompozitorių pažymė
tinas visos Ch. W. Glucko operos 
„Gegužės karalienė“ instrumen- 
tavimas. Si opera buvo numatyta 
statyti Valst. Teatre. V. Teatro

PAULIUS JURKUS

Vakaras stotelėje
Jau vakaras. Nežinoma stotelė.
Paniurę dunda traukiniai.
Po aikštes kvepiančiais jaunais berželiais 
Dainuoja žaizdami vaikai.

Mojuoja rankom jie nerūpestingi,
Plaukai — purienos iš laukų.
Rūbeliai plazda lyg drugiai spalvingi, 
Ii* skrieja, sukasi ratu.

Nemato jie, kaip vakaras jau supa
Laukus ir sodus sutema —
Su jais rately ir berželiai sukas, 
Ir gatvės skamba jų daina.

O mes tolyn vėl traukiniais nudundam
Ir smingam tamsumon giliai,
Ir jaučiam, kaip širdy slapta pabunda 
Aikštelėj plazdanti drugiai.

JUOZAS MIKUCKIS
• Y

Vėl sauki...
Vėl šauki tu mano širdį . . . 
Sniego užpustyti dar keliai.
Audrą tolumoje girdi 
Žaizdos degančios giliai!

Atsivėrė) šviesūs rūmai! — ’ 
Lauki, lauki ir ilgiesi 
Sielai skaidriojo tyrumo, 

/ Širdžiai trokštamo pavėsio. 

Aš ne tavo svečias, uždaryki rūmus. 
Man įžengus tavo šviesos nebedegs, 
Amžinai tau dings ramumas
Ir abiem raudoti teks.

Žaizdos, degančios giliai, 
Audrą tolumoje girdi. 
Sniego užpustyti dar keliai — 
Nebešauk, užmirški mano širdį!

III-JĮ Mūncheno studentą rekolektantą grupė su rekolekcijų vedėju Tėvu 
. Gutausku, S. J.

jam reikalinga nedidelė operaci
ja, kuri gali jam grąžinti sveika
tą. Linkime mūsų nusipelniusiam 
muzikui atgauti savo jėgas, susi
laukti grįžimo tėvynėn ir dar 
pradžiuginti mus savo naujai su
kursimu maršų ir kitokių kūrinių 
garsais.

IZ. VASYLIŪNAS
TRAUN STEIN E

Rugsėjo 24 d* Traunšteino vok. 
parap. bažnyčioj koncertavo mū
sų žymusis smuikininkas Iz. Va- 
syliūnas. Vargonais lydėjo L. 
Homung (Dillingen). Programoje 
buvo H. K- Schmid — Sonate op. 
60, J. Gaidelio — Malda, Otto
rino Respighi, — Gregorianiškas 
koncertas ir Fr. Schubertb-Wil- 
helmj;— Avė Mana, ši religinės 
muzikos koncerto programa iš 
smuikininko reikalauja didelio 
techniško ir meniško pasiruoši
mo. Ir, reikia pasakyti, Iz. Vasy- 
liūno kvalifikacijos tam pilnai 
atitiko. {

Pirmas programos dalykas 
Schmido Sonata pagrota techniš
kai švariai, plačia kantilena ir 
giliu įsijautimu. J. Gaidelio Mal
da techniškai taip pat gerai, tik 
norėtųsi dar didesnio į ją įsijau
timo, sudvasinimo. Koncerto pro
gramos pagrindinis numeris tai 
modernaus šių laikų italų kompi 
Ottorino Respighi Gregorianiš
kas koncertas. Šis veikalas, kaip 
jau iš pavadinimo matyti, para
šytas remiantis senovinėm bažny
tinėm melodijom. Tas jam teikia 
nemaža originalumo ir . . . lietu
viškumo. Ir šis koncertas smuik. 
Vasyliūno buvo techniškai gerai 
atliktas, bet daugiau įdėti savo 
sielos jį varžė nepakankamai sti
prus vargonininkas.

Paskutiniu numeriu buvo gra
žiai atlikta žinomoji Fr. Schu- 
berto Avė Maria, smuikui solo 
pritaikyta Wilhelm j.

Akomponiatorius L. Homung 
techniškai gana pajėgus, bet sun
kokai įsijaučia į veikalo turinį, 
o tai varžo smuikininko išraiš
kos! skalę.

Dėl programos reikia pasakyti, 
kad jos didelė dalis nelengvo 
turinio ir gana naujoviška, todėl 
ir publikai, mažai lankančiai 
rimtus koncertus, sunkiau su
prantama.

Apskritai paėmus, koncertas 
buvo gana aukšto meninio lygio.

Šis koncertas įvyko tik šios 
liet, tremtinių parapijos klebono 
kun. Kaz. Dobrovolskio pastan
gų dėka. Už tai jis vertas didžios 
padėkos, nes panašūs koncertai, 
yra mūsų dideli kultūriniai lai
mėjimai niūrioje tremtyje. J. G.

Jonas Miškinis „ŽMOGAUS 
KŪNAS IR JO HIGIENA“. Išlei
do „Aistia“, Kassel-Mattenberg, 
1948 m. Tinka vadovėliu IV-jai 
gim. kl. 87 psl. Kaina DM 3.—.

Stepas Zobarskas „PER ŠALTĮ 
IR VEJĄ“. Išleido „Patria“, Tū- 
bingene, 1948 m. Iliustracijos P. 
Osmolskio. 41 psl. Kaina nepa
žymėta.

Juozas Pašilaitis „HEARKEN 
THEN JUDGE“. Sidelights on 
Lithuanian DPs. Išleido „Patria“ 
Tubingen, 1948 m. 47 psl. Kaina 
nepažymėta.

Pranas Razminas. Girių ere
liai. Fragmentinė apysaka. Iš
leido „Giedra“, Kassel-Oberzweh- 
ren, Mattenberg 1948 m. Spausta 
rotatorium. Viršelis ir iliustracijos 
dali. I. Ralkevičiūtės. 94 psl. Kai
na DM 2,50.
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Lietuva — Londono olimpiniu žaidynių krepšinio finalistas?
LEONAS BALTRŪNAS

Offenburgą. Šios kelionės metu 
buvo arčiau susipažinta su kitų 
komandų žaidėjais. Ypatingai įdo
mus buvo Paryžiaus komandos
olimpinis dalyvis Raimondas Off-

tuką. Kova dėl kamuolio pasidarė 
labai aštri, ir dėl to antrasis kė
linys buvo daugiau panašus į rug
by negu į krepšinį. Aiškiai matė-

Rugsėjo 17 d. mažas mūsų krep
šininkų būrelis susikaupęs vyko į 
tarptautines krepšinio žaidynes, 
kurios turėjo būti pravedamos tri
juose prancūzų zonos miestuose: 
Villingene, Offeriburge ir Frei- 
burge.

Šias žaidynes organizavo pran
cūzų e okupacinės kariuomenės 
krepšinio nugalėtojas Offenburgo 
karių klubas Jules Noel, pakvies
damas dalyviais Paryžiaus krep
šinio rinktinę, Baden-Badeno 
apskrities kariuomenės nugalėtoją 
ir prancūzų zonos DP vicemeisteiį 
„Čiurlionį".

„Čiurlionis", sužinojęs, kad Pa'- 
ryžiaus rinktinėje žaidžia trys 
Prancūzijos rinktinės žaidėjai, o 
kiti penki visi yra Prancūzijos 
krepšinio internacionalai, nutarė 
savo sąstatą pagerinti mūsų krep
šinio elitu. Deja, praslinkus keliom 
dienom, buvo gautas laiškas, ku
riame buvo uždrausta pastiprinti 
komandą buvusiais mūsų krep
šininkais Prancūzijos 'gastrolėse. 
Laimei, dėl pavėluoto dokumentų 
sutvarkymo, Prancūzijos gastrollė- 
se nedalyvavę broliai Norkai, 
kartu su Sventicku ir Ošlapu su
tiko įsijungti į „Ciurlinio" krep
šinio komandą.

Villingeno geležinkelio stoty jau 
sukinėjosi Baden-Badeno kariuo
menės nugalėtojų komandos žaidė
jai. Nustebino mus lietuviškieji 
krepšinio jubiliejiniai ženkliukai, 
kuriuos prancūzų kariai išdidžiai 
nešiojo savų švarkų atlapuose įsi
segę.

stato aikštėje: „Čiurlionio" — Bal
trūnas, Norkus Algirdas, Norkus 
Vytautas, Sventickas, Ošlapas, 
Jerašiūnas ir Johansonas. Jau nuo 
pat žaidimo pradžios buvo aišku, 
kad su priešo komandos žaidėjais 
nebus didelio vargo susidoroti, bet 

.žymiai didesnę problemą, sudarė 
prancūzų krepšinio teisėjai, kurių 
sugebėjimas teisėjauti, išskiriant 
Paryžiaus rinktinės teisėją Bionac,

kėlinys dar labiau užtikrino mūsų 
zvyrų pranašumą ir tokiu būdu 
buvo nugalėtas Badeno apskrities 
prancūzų kariuomenės meisteris 
pasekme 34:16.

Antrosios šios dienos rungtynės 
vyko tarp Paryžiaus rinktinės ir 
Offenburgo prancūzų zonos kariuo
menės meisterio Jules Noel. 
Nemalonus jausmas apėmė mūsų 
vyrus, kai pamatėme Paryžiaus

„Ciurlionies“ ir Paryžiaus rinktinės krepšinio komandų dalyviai

buvo tikrai menkas. Sunkiausia 
buvo prisitaikinti prie prancūzų 
teisėjų reikalavimų broliams Nor- 
kams, nes prie kiekvieno driblingo 
bei verpstės dėl nesuprantamos 
mums priežasties tekdavo kamuolį 
atiduoti be kovos priešui. Nepai-

žaidimą, nes tokios aukštos klasės 
žaidimo ir gero jų techniško pasi
ruošimo tikrai netikėjome pama
tyti. Kiekvienoje žaidimo detalėje, 
gerai įsižiūrėjus, buvo galima 
jausti mūsų tautiečio Mykolo Ruz- 
gio įdėtą darbą, nes mūsų „Mai

ner, kuris yra didelis Ruzgio drau
gas ir yra išleidęs prancūzų kalba 
Ruzgio parašytą knygą apie krep
šinį.

Apie 11 vai. atvykome į Offen
burgą.

Pirmosios rungtynės įvyko tarp 
Offenburgo Jules Noel ir Baden- 
Badeno komandų, kur, didžiausiam 
uustebimui, Badeno kariai įveikė 
kariuomenės nugalėtoją Jules Noel 
pasekme 23^20 (13:11). Galų gale 
atėjo ir mūsų eilė.

Prancūzų teisėjui Bionac davus 
ženklą, lietuviai išeina į aikštę 
šios sudėties: gynikai — Norkus I 
ir Sventickas, puolikai — Nor
kus II, Baltrūnas ir Ošlapas. Pary
žius išstato irgi savo geriausį są
statą, ir už kelių minučių didžioji 
kova prasideda.

Po pradmės švilpuko mūsų vyrai 
turi kamuolį savo rankose, bet 
neilgam, nes, nepavykus pirma
jam metimui, perimą Paryžius ir 
jau pirmoje minutėje veda 2:0 ir 
po baudos net 3:0. Mūsiškių žaidė
jų akyse matyti susirūpinimas ir 
nepaprastas pasiryžimas. Ir tikrai 
— Norkus II su savo įprastu „ken
gūros šuoliu" padaro pirmą įme
timą, o tuoj po to ir antrą, ir visų 
mūsiškių džiaugsmui pasekmė 
apsiverčia mūsų naudai 4:3. Bet 
nėra laiko džiaugtis pasisekimu, 
nes baigmė dar toli, o prancūzai 
laksto kaip patrakę ir sukuria bai
siai pavojingas padėtis, ir tik stro
piai juos dengiant pavyksta mūsų 
vyrami išlaikyti pasekmę. Per visą 
kėlinį prancūzams pavyko įmesti 
dar vieną, baudą, gi mūsų vyrai

me, kad Paryžius yra pasiryžęs bet
kokia kaina rungtynes laimėti ir 
deda paskutines savo pastangas. 
Antrojo kėlinio pabaiga virto 
dramatine kova, kurioj kas minutė 
sueidavo žaidikai į „ginčą". Aiš
kiai matėme prancūzų žaidėjų 
mums ruošiamas pinkles: bandė 
jie praeiti, pasinaudodami blokais, 
kas jiems pusėtinai ir pavykdavo, 
bet toji naujiena mGms nebenau- 
jiena ir, taip bekovojant, paju
tome, kad lyg akmuo nuo širdies 
nusirito, kai teisėjų švilpukas 
paskelbė žaidynių baigmę: pasek
mė aiškiausiai rodė, kad iš šios 
kovos išėjome nugalėtojais. 24:11 
pasekmė aiškiai įrodo, kad laimė
jimas mūsų nebuvo atsitiktinis, bet 
mūsų geros krepšinio mokyklos ir 
užsispyrusio lietuviško būdo vai
sius.

Sekmadienį atsidūrėme Freibur- 
ge. Čia pirmąsias rungtynes žaidė 
Paryžius su Baden-Badeno kariais, 
kurios pasibaigė gražiu paryžie
čių laimėjimu pasekme 55:4 (21:2).

Toliau sekė čiurlioniečių rung
tynės su okupacinės prancūzų zo
nos kariuomenės ^nugalėtoju Ju
les Noel, kurias be didesnių pas
tangų laimėjo „Čiurlionis" pasek
me 31:22 (18:6). Čia tenka vėl pri
durti, kad šioms rungtynėms vėl 
buvo paskirti teisėjai, kurie savo 
sprendimais ne tik žaidėjus, bet 
ir žiūrovus erzino.

Tokiu būdu, šių gražiai suorga
nizuotų ir gražiai pravestų žai
dynių galutiniu laimėtoju išėjo 
lietuvių sportininkai, žaidę „Čiur
lionio" vardu ir nepralaimėję nė 
vienų rungtynių.

Rungtynių pradžia buvo numa
tyta 21 vai. naujai įrengtoje spor
to salėje. Pirmose rungtynėse teko 
žaisti „Čiurlioniui" su Baden-Ba
deno kariuomenės nugalėtoju. Po 
teisėjų švilpuko, komandos prisi-

sant šių sunkumų, pirmas žaidimo 
kėlinys pasibaigė 14:6 „Čiurlionio" 
naudai. Pilnutėlė salė prisirinkusi 
prancūzų karininkų ir jų šeimų 
narių maloniai įvertino mūsų žai
dėjų technišką pranašumą. Antras

(Atkelta iš. 2 pusi.) 
palankias sąlygas metalurginei ir 
cheminei pramonei. Žibalo valy
klų gamyba gerokai pažengusi ir 
23% prašokusi prieškarinę. Ži
balo įvežimas taip pat pralenkęs

• prieškarinį. Įvežimo nepaprastas 
svyravimas rodo, kad jis užper
kamas ypatingiems tikslams, grei
čiausiai karo reikalams. 1938 me
tais vidutiniškai į mėnesį rafiy 
nuodavo ir įveždavo 1,1 mil. tonų 
žibalo, o šiais metais kai kuriais 
mėnesiais net 1, 7mil. tonų.

Plieno liepos mėn. gamyba sie^ 
kia 3 mil. -tonų ir 25% atsilikusi 
nuo prieškarįnės. Neapdirbtos ge
ležies ar plieno gamyba prašoku
si prieškarinę. Lėktuvų gamyba 
yra menka ir siekia 70% korpu
sų, 63% motorų ir 35% jų prieš
karinio pajėgumo.

Tekstilės srityje vilnų perdir
bamoji pramonė pasiekė prieška
rinį lygį,-o medvilnės ir šilkč ga
myba padidėjusi 10—20%, žiūrint 
mėnesių. Tekstilės pramonė Pran
cūzijoj yra pati žvarbiausia, nes 
sudaro 20% bendros pramonės 
gamybos.

Statybos medžiagų pramonė 
menkai išvystyta, nors kiek padi
dėjusi, lyginant su 1938 m. ga
myba.

Chemijos pramonė tesudaro 
9% bendros gamybos. Svarbiau
sioji šaka sieros rūkšties gamyba 
— po karo yra padariusi gerą 
pažangą, bet dar nepasivijusi 
prieškarinės. Kitose cheminės 
pramonės šakose prašoksta prieš
karinę gamybą.

Užsienio prekyba. Ryšium su 
valstybės tarnautojų streiku š. m. 
liepos mėn. užsienio prekybos 
duomenų dar neturima. Todėl 
stabtelėsime ties pusmetiniais 
duomenimis. S. m. per pirmą pus
metį įvežė už 273 milijardų fran
kų, išvežė už 177 mrd. fr., kai

pernai tuopat metu atitinkamai 
166 milijardai ir 106 milrd. Per 
šių metų pirmą pusmetį padaryta 
didelė pažanga, tačiau įvežimo 
naudai. Svarbiausios įvežėjos yra 
JAV, kurios palyginamai mažai 
domisi Prancūzijos išvežimu. 
Prancūzijos įvežimas iš kolonijų 
šiais metais padidėjo net 93%.

Infliacijos pavojus. Liepos mėn. 
didmenų kainos pakilo 1,2%, o 
žemės ūkio ir žaliavų kainos kri
to 0,5% sulyginant su š. m. bir
želio mėn. Pramoninių gėrybių 
kainos šiais metais ypač pakilo. 
Susidariusios žirklės kerpa ūki
ninkus. Todėl galima suprasti 
ūkininkijos nepasitenkinimą ir 
slėpimą žemės ūkio gaminių. Visa 
tai neišvengiami turės atsiliepti 
ne vien tik į miestelėnų gyveni
mą, bet taip pat ir į pramonės 
gamybą.

Prancūzijos bankas (Banque de 
France) neretai turi pakelti vy
riausybės bandymą-skolinti stam
besnes sumas, jai atsidūrus kri
zėje. Toks finansavimas nieko 
gero neduoda bankui, o vyriau
sybė tuo būdu prisideda prie 
griovimo pasitikėjimo bankais.

Prancūzija 1938. XII. 29 turėjo 
apyvartoje 111 mrd. fr., o 1948. 
VII. 29. — 837 mrd. fr. Prancū
zija rieda infliacijos bedugnėn. 
Keistas įspūdis susidaro, palygi
nus karo sugriautą ir padalintą 
vokiečių ūkį su prancūžiškuoju. 
Reichsmarkė, nežiūrint kiek jų 
kas bespausdino, tik dalim įsijun
gus gaipybon, pastoviau tvėrė už 
franką. DM, kuria tariamai sana
vo vokiečių valiutą, savos rūšies 
defliacija, trūkstant gėrybių, pra
deda riedėti infliacijos link. Betgi 
ar galima palyginti tuodu kraš
tu?

Prancūzija turtinga, turinti ko
lonijas, bet prašyte prašosi vidi
nio persitvarkymo.

kis", pasibaigus karui, ilgą laiką 
treniravo Prancūzijos krepšinio 
rinktinę, ir štai aiškiausiai matėme 
jo darbo vaisių.

Paryžiaus rinktinę sudarė ir jai 
vadovavo Prancūzijos krepšinio 
komiteto prezidentas M. Gibard. 
Komandos sudėtis:

Barrais Henri — Prancūzijos olim
pinės komandos Londone kpt. Bo- 
nevie Michael, Offner Raimond 
(abu rinktinės dalyviai), Gravas 
Aune, Perniceni Jean, Voydet Ro
ger, Deffin Jean, Chanorel Jean 
(visi internacionalai)..

Offenburgo komandoje žaidžia 
ir mūsiškiai — Daukša ir Puzelis. 
Pirmasis yra komandos treneris.

Stebint Offenburgo ir Paryžiaus 
rungtynes, mūsų vyrai jau nus
tojo vilties prieš Paryžių atsilai
kyti, nes žaidimas paliko tikrai 
gražų įspūdį ir, pasibaigus rung
tynėms, taškų lentoje rezultatas 
skelbė 47:29 (26:13) Paryžiaus rink
tinės pergalę.

Po šių rungtynių įsitikinom, kad 
ne visi prancūzų teisėjai vienodai 
teisėjauja, nes paryžietis Bionac 
visai mums suprantamai pravedė 
rungtynes, dėl to dėjome visas 
pastangas, kad rungtynėms su 
Paryžium, tas pats žmogus teis.- 
jautų.

Kitą rytą buvo numatyta kelionė 
per visą gražųjį Schwarzwaldą ir

užkorė pasekmę net iki 13. Tokiu 
būdu pirmas kėlinys prieš geriau
sius Paryžiaus žaidėjus buvo lai
mėtas pasekme 13:4.

Nemanau, kad mūsų krepšinio 
istorijoje dar būtų panašus nuo
tykis, kur per internacionales 
rungtynes per vieną kėlinį priešas 
būtų galėjęs įmesti tik .vieną pil
ną metimą.

Pertrauka prabėgo greit, ir neu
žilgo vėl pasijutome kovos aikš
tėje, kur pastebėjome, kad pran
cūzai pakeitė savo žaidimo tak
tiką, pradėdami mus kietai dengti 
visoje aikštėje. Padėtis pasidarė 
visai rimta, kai prancūzai nė kiek 
neatleido žaidimo tempo ir deng
dami labai išvargino mūsų penke-

Po rungtynių Freiburgo apskri
ties gubernatorius įteikė „Čiurlio
nio" komanadai laimėtą taurę ir 
nuoširdžiai pasveikino.

Baigiant, norisi pastebėti, kad 
laimėjimas prieš Paryžiaus rink
tinę, nėra eilinis mūsų taitiečių 
laimėjimas, nes kaip jau minėjau, 
Paryžiaus rinktinės sąstate žaidė 
geriausieji šių dienų Prancūzijos 
krepšininkai, kurie Londono olim
piadoje buvo patekę į finalą ir 
tik pralaimėję prieš USA rinktinę 
užėmė garbingą antrąją Vietą. 
TaS įrodo, kad, jeigu mums būtų 
buvusi duota galimybė dalyvauti 
Londono olimpiniuose žaidimuose, 
kažin ar ne mūsų vyrai būtų gar
bingi finalistai?

Lietuvaites tarptautines 
konferencijos programoje’

Augsburgo lietuvaičių grupė išvyksta 
Kanadon

International Association of Pu
blic Employment Servic United 
States and Canada savo trisde
šimt pirmosios metinės konferen
cijos meninei programai išpil
dyti pakvietė Montrealio lietu
vaičių meno mėgėjų grupę vado
vaujamą p. J. Vienožinskaitės. 
Programoje: solo dainos (lietuviš
kos, prancūziškos ir ^angliškos) 
solo ir tautiniai šokiai ir simbo
linis paveikslas „Lietuva Moti
nėle“.

LIETUVAITĖS SKAUTĖS 
BRAZILIJOJE

Brazilijoje įsikūrė lietuvių 
skaučių draugovė. Į vadovybę 
įeina Z. A. Žukienė, V. Baltušni- 
kaitė, A. Dutkienė, Ona Pažė- 
rienė, R. Kutkaitė ir D. Saldytė.

MOTERIS — BAŽNYTINĖS 
TEISĖS PROFESORĖ

Vienos Universitetas suteikė dr. 
Scharlotte Leimayer kanonų ir 
bažnytinės teisės privatdocento 
titulą. Tai yra pirmoji moteris

kuriai šis universitetas leido dė
styti kanonų teisę.

69 PABALTIECIAI MAŽU LAI
VELIU PASIEKĖ AMERIKĄ

Pereitą savaitę 69 pabaltiečiai 
(iš jų 65 estai) mažu laiveliu pa
siekė Amerikos krantus. 70 dienų 
truko, kol pasiryžėliai perplaukė 
Atlantą. Kelionė savaime supran
tama buvo itin varginga, nes stigo 

•maisto ir geriamo vandens. Tokį 
žygį padaryti juos vertė nežmoniš
kos gyvenimo sąlygos jų pagrob
tose tėvynėse.

Pranešame giminėms ir 
pažįstamiems, kad š. m. 
gegužės mėn. Lietuvoje 
staiga mirė Kauno „Auš
ros“ berniukų gimnazijos 
direktorius FELIKSAS 
TREIGYS.

Duktė ir Žentas.
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koma, ir kiek piktnaudojimų 
mums būtų taikoma, mes nenus
tosime dirbę su kantrybe, gera 
viltim ir griežtu pasiryžimu.

AR GALI IRO VEIKLA BŪTI SĖKMINGA

ra — ir didžiausio masto JT Char- 
tos pertvarkymai neatneš jokio 
pagerėjimo.

Aš kartais abejoju, ar iš viso 
ši geros valios atmosfera bus 
sukurta. Tačiau mes nuolatos tu
rime mėginti. Jeigu šiai genera
cijai pavyks sustabdyti milita- 
rinę ar ideologinę agresiją, ir jei 
pavyks sukurti pasitikėjimą, kuris 
leis tautoms gyventi taikoje ir 
saugume, ypatingai mažoms tau
toms, tai mes būsime pasiekę di
delį tikslą.

Tai niekados negalės būti at
siekta, jei faktai bus apgalvotai 
iškraipomi savanaudiškais tiks
lais, jei Jungtinės Tautos bus 
naudojamos propogandos tiks
lams arba jei joms nepavyks iš
laikyti tokią atsakomingą pozici
ją, kad visos tautos žiūrės į šią. grįžęs į JAV, kur pasitarime su 
organizaciją su pasitikėjimu ir 
pagarba. Anglijos vyriausybė dir
bo ir dirbs, kad sukurtų tokią 
atmosferą visuotiniam susirin
kime. Kas bebūtų apie mus sa-

MARSHALL Į VAŠINGTONĄ
Spalių 9 d. Amerikos užsienių 

reikalų .ministeris George C. Mar- 
šalis skris į Vašingtoną, kur pa
darys prez. Trumanui pranešimą 
apie pasitarimus JTO plenumo 
susirinkime. Kaip prez. Trumano 
sekretorius spaudos reikalams pa
reiškė, Marshall grįžimas nereiškia 
kokios ypatingos krizės, tai yra 
tik prezidento 
žiavimo eigą 
ministerio.

Amerikiečių
John Foster Dulles, neseniai buvo

noras išgirsti 
iš savo užs.

suva- 
reik.

Britų užs. reik, ministeris Be- pertvarkymui. Aš niekados neti- 
vinas „Cont. Daily Mail“ svarsto, kėjau, kad vien tik mechanizmo 
ar JTO veikla gali būti sėkmm-, pertvarkymas-įgalins tokio cha- 
ga. Atsakingasis anglų politikos 
vyras rašo:

Jungtinėms tautoms yra duotas 
beveik neįvykdomas uždavinys. 
San Francisco padaryta pradžia 
davė didelių vilčių, lygiai kaip 
tai buvo su JT pirmtakūnu Tautų 
Sąjunga 1919 metais. Tačiau tie, 
kurie buvo susipažinę su tarp
tautiniais dalykais, suprato, kad 
tai bus nei lengvas nei sklandus 
žygis.

Gal būt, yra geriau, kad susi
duriama su -sunkumais dabar, 
negu kad būtų pradėta dirbti to- - 
kioj atmosferoj, kuri apgautų pa
saulį- Per paskutiniuosius 3 me
tus JTO susirinkimuose nuolat 
vykę ginčai atidengė didelius 
tarp Vakarų ir Rytų esančius 
skirtumus, ir aš neabejoju, kad 
tų ginčų pobūdis sukėlė nusivy
limo ir panaikino iliuzijas. Ta
čiau šie skirtumai buvo, ir jie 
negalėjo būti paslėpti.

Geriau yra, kad pasaulis tai 
žino ir atitinkamai gali nukreipti 
savo politiką. Aš esu tikras, kad 
tiek JTO organizatoriai, tiek pa
saulio visuomenė tikėjosi, kad pa
grindinis Jungtinių Tautų cha
rakterio bruožas bus teisingumas, 
kad jos stengsis rasti sprendimus 
ir kad, nežiūrint į tai, ar prieš jas 
stojanti tauta būtų didelė, ar ma
ža, tie JTO organai, prieš ku
riuos ji stos, turės pakankamai 
drąsos ir sugebėjimo daryti griež
tus sprendimus, kuriuos pagerbtų tiniuose pasikalbėjimuose su įvai- Jau pakartotinai BALF—o Cen- 
visas pasaulis. rials pareigūnais. Mums, be abejo. Uas buv0 painformuotas apje kai-

Taėiau taip nebuvo. Susidarė W kuriuo budo bus ™riatyta kuriuos nepatogumus, kurie susi- 
tokia padėtis, kad sprendimo bu- važiuojančių į JV—bes eil . Ir tas daro tOr kad g^LF—o Centras 
vo paklausoma tik tada, kai jis rūPi ne vien to' kl „ visus darbo ir buto užtikrinimus __ __
buvo palankus. Kiek tai liečia registruoja per NCWC ir paprašy- užttkririmai' prie dabartinės
Sovietų Sąjungą, ji vetuodavo 9al1 tikėtis pakliūti i transportą, ta daiyką sutvarkyti taip, kad 
jai nepatinkančius sprendimus, ir bet ir dėl to, kada mes galėtume jmonĮų užtikrinimai, kurie ne
dažnas šios veto teisės panaudo- prisitaikyti prie nustatytų sąlygų nori ar negag pasinaudoti NCWC 
jimas sugriovė pasitikėjimą, kad >r reikalaavimų ir kad tokiu būdu tarpininkavimu nebūtų siunčiami 
reikalus bus galima išspręsti tei- daugiau lietuvių galėtų pasinau- organizacijai. &a proga norė- 
singu ir draugišku keliu. Ir aš doti šiuo biliumi. Tik gaila, kad .jau p^^intį, kodėl BALF—as

* * *-*-• J -a— yfa uįjjjezgęs Amerikoje su NCWC
-----------„—-------------- ----------- . glaudesnius santykius, negu su 
galės suprasti šio organo, kurį jis\žami tie, kurie konsulatuose jau kitomis organizacijomis. Pirmiau-

Yra atliką visus reikalingus forma- sja iaj,aj žymi lietuvių tremtinių 
lumus, davę priesaiką ir užpildę dalis ra kataiikai ir todėl iš NC-

T«VS.. „ra ič 1 ... ... SCHYVU aiUZiaUb 4U1U11C1UO, n.UMC

Ū^Z^^odoT^d juos i-
nors kitos organizacijos. Tačiau— . TIULIU AOlrtl OL4 pun IM.U—..u.u, *.w
tatai nebuvo lemiamas veiksnys. turintiems, tokių globėjų reikia

rakterio organizaciją sėkmingai 
veikti. Klausimas glūdi štai kur: 
ar šios tautos nori, kad šis me
chanizmas pasiektų savo tikslą, 
ar ne. Jei geros valios pakaks, 
tikslas bus atsiektas. Jei jos nė-

delegacijos narys

respublikonų kandidatu į Ameri
kos prezidentus Thomu Dewey jis 
pareiškė, jog, jo nuomone santy
kiai tarp USA ir SSSR pasiekė di
džiausio įtempimo.

bM^MdįGs i piGtedwia dot M^uuskiįa
MUENCHENO APYGARDOS APYLINKIŲ PIRMININKŲ SUVAŽIAVIMAS. BALFO ĮGALIOTINES PRA
NEŠIMAS. PASKUTINES ŽINIOS APIE EMIGRACIJOS DETALES. DARBO, BUTO IR AFFIDAVHŲ 

KLAUSIMAS. SENESNIOJO AMŽIAUS ŽMONIŲ EMIGRACINIAI REIKALAI.

Spalių 7 d. Mūnčhene įvyko 
Mūncheno apygardos apylinkių 
pirmininkų suvažiavimas,, kuriame 
dalyvavo visi tos apygardos lietu
vių komitetų atstovai. Į suvažia
vimą atsilankė ir BALFO Genara- 
linė Įgaliotinė Europoje p. 'Izabelė 
Rovaite. Pasveikinusi suvažiavimo 
dalyvius Įgaliotinė padarė prane
šimą, kurio svarbesnes mintis pa
tiekiame mūsų skaitytojams.

Spaudoje yra buvę pakankamai 
informacijų apie tai, kaip sudaromi visų tų darbo ir buto užtikrinimus, 
pirmieji transportai į JV—bes, o kurių bylos konsulate yra pri- 
taip pat ir apie tolimesnio biliaus vestos beveik iki galo. Tokiu bū- 
vykdymo pagrindus, kaip emigra- du, šių užtikrinimų nereikės siųsti 
cinės bylos užvedimas, reikalingus į Washingtoną, ir jie gaus greites- 
dokumentus ir k. Apie tai dabar nę eigą. Visi kiti užtikrinimai bus 
ir netektų kalbėti. Norėčiau tik tas pasiųsti BALF—o Centrui, kad 
žinias papildyti kaikuriomis dėta- pastarasis juos užregistruotų Va- 
lėmis, kurias teko patirti pasku- šingtone.

tik tuos, kurie nori važiuoti pagal 
senąjį kvotos įstatymą, o ne pagal 
DP bilių. Tačiau tas, kuris tokiu 
būdu konsulate užsiregistruoja, ne
praranda teisės pasinaudoti ir DP 
biliumi, nors toks užsiregistra
vimas nieko ir neprideda prie gali
mumų išvykti pagal šį bilių.

Iki šiol BALF—^e yra gauta per 
300 buto ir darbo užtikrinimų. Yra 
susitarta su selektorium Mūn- 
chene p. Tayloru, kad jis priims.

važiuojančių Į JV—bes eilė. Ir tas 
J.. r“Pi ne vien tik dėl to, kad kiek- 

buvo palankus. Kiek tai liečia vienas tremtinys žinotų, kada jis

ryšiai su ChWS ir Lutheran World . 
Federation ir iš jų gauti pažadai : 
padėti tiems lietuviams, kurie , 
įeina į jų remiamų tremtinių grupę, i

Dabar yra labai aktualus klau-. • 
simas, kaip bus su tais, kurie ne- 
turi Amerikoje giminių ar pažį- ; 
štamų, galinčių jiems parūpinti , 
darbo ir buto garantijas ir jas per
siųsti DP Komisijai Vašingtone. 
Tokie tremtiniai prie dabartinės 
procedūros visai net neturi pro
gos pareikšti savo norą emigruoti 
pagal DP bilių. Ateity, žinoma, 
jiems bus suteikta šalpos organi
zacijų parama. Šiuo metu Ameri
koje BALF—o akcija už darbo ir 
buto užtikrinimų surinkimą yra pa
čiame įkarštyje. BALF Centras yra 
paprašytas stengtis išgauti iš DP 
Komisijos Vašingtone teisę išda
vinėti tokius užtikrinimus organi
zacijos vardu. Jei tatai pavyks, tai 
tada pagal tai kiek ir kokiu būdu 
tokių užtikrinimų bus galima iš
duoti, teks nustatyti ir išdavimo 
tvarką. Galiausiai, tokie organi-

bet ir dėl to, kada mes galėtume

• - __Ir aš doti šiuo biliumi. Tik gaila, kad
kartoju, kad yra geriau, jog visa šiuo tarpu tatai dar nėra nusta
tai iškilo jau dabar, nes pasaulis ty*a* Pradžioje, kaip žinome, ye-

sukūrė taikos išlaikymui, 
tuo atveju, jei iškiltų 
krizė.

vertę 
didelė

atitinkamus blankus. Tokių yra iš

TMUHftai is MSU8
Vašingtonas. JAV dar kartą įro

dė, kad jos nepripažįsta Pabaltijo 
kraštų aneksijos. Spalių 4 d. JAV 
užs. reikalų min. G. C. Marshall 
vieton mirusio Latvijos atstovo dr. 
Alfredo Bilmanio teisėtu Latvijos 
charge d'affaires pripažino Anatoli
jų Dinbergą, kuris anksčiau dirbo 
kartu su dr. Bilmaniu kaip Latvi
jos atąche.

Berlynas. Nuo pat Berlyno blo
kados pradžios, birželio 28*d„ Ber
lynui buvo pristatyta 274.000 tonų 
prekių, iš kurių 79% atgabeno 
amerikiečių lėktuvai ir 21% britų.

Berlynas. Dena praneša, kad Ry
tų zonos policija bus sustiprinta 
iki 400.000 vyrų. Pasiekus šį skai
čių, ji perimsianti daugelį iki šio 
laiko vykdytų okupacinės kariuo
menės funkcijų.

Berlynas. Pagal vieną sąjunginin
kų oro pajėgų aukšto karininko 
pareiškimą, rusai sovietų zonoje 
laiko 4.500 lėktuvų.

Amsterdamas. Drakenburge, Olan
dijoje, įvyko vadovaujančių Vo
kietijos, Anglijos, Belgijos irOlan- 
jos katalikų asmenų konferencija. 
Konferencijos tikslas — glaudesnis 
Vokietijos ir Vakarų Europos ka
talikų bendradarbiavimas.

Praga. Iš Čekoslovakijos sostinės 
pranešama, kad šiuo metu Rytų 
Europos komunistų partijos ruo
šiasi tampresniam liaudies demo
kratijų bendradarbiavimui su So
vietų Sąjunga. Manoma, kad 
Maskva kaip atsakymą į Vakarų 
Europos sąjungos sukūrimą, su
darys Rytų Europos sąjungą ir, ga
limas dalykas,- greit apie tai pasf 
kelbs pasauliui.

Paryžius. Sovietų Sąjungos užs. 
reik. min. pavaduotojas ir buvęs 
nuolatinis JT atstovas Andrėj Gro
myko, kaip iš Palais de Chaillot 
pranešama, laukiamas atvykstant 
į Paryžių. Tikimasi, kad jis kaip 
„nebylys stebėtojas" nori daly
vauti Saugumo Tarybos posėdžiuo
se, svarstant Berlyno klausimą.

Berlynas. NZ iš Berlyno ptaneša, 
kad prieš keletą dienų Dessau vy
ko mažoji Kominformo konferen
cija. Be SMA karininkų, Čekoslo
vakijos, Lenkijos ir Vengrijos ko
munistų delegatų, dalyvavo ir SĖD 
atstovai Wilhelm Pieck ir Walter 
Ulbricht.

Konferencijos pasikalbėjimo te
mos buvusios — Kominformo lai
kysena, iškilus naujam Viešam 
konfliktui,. ir Kominformo partijų 
perorganizavimas į naujo tipo par
tijas.

parinkirpo tvarkos vargu ar ne
būtų selektorių nustumiami vėles
niam laikui, nes jie nori dabar 
rinktis tuos tremtinius, kurie turi 
konkrečiai nurodyto darbo užtik
rinimą.

Dar keli žodžiai apie senesnio
amžiaus žmones. Kaip žinome, va- __ ai_____ , „ _ .____ _______
žiuojantiems pagal DP bilių nėra "'našta,' o senesnio amžiaus žmo- 
jokios amžiaus ribos. Todėl tiems 
senyvo amžiaus žmonėms, kurie

pragyvenimą ir niekam nebus

nėms, gal, reikės kurių nors papil
domų garantijų, kaip atidavito, ar 
ką nors panašaus.

Baigdama savo pranešimą, BAL- 
F-o atstovė paprašė suvažiavimo 
dalyvių visais reikalais, kuriuos 
tektų aiškinti IRO, Military, Emi
gracinėse ar kitose įstaigose, 
kreiptis į BALF—o įstaigą Mūn- 
chene, ir BALF—as kiek galės 
stengsis padėti. Glaudesniam kon
taktui tarp BALF—o ir tremtinių 
palaikyti artimiausiomis dienomis 
bus sudaryta taryba, kuri buvo 
pasiūlyta Fellbache įvykusioje 
konferencijoje emigracijos ir įkur
dinimo reikalams.

šeimos narius, nėra kliūčių išva
žiuoti kartu su pastaraisiais. Ne

veš, maždaug, pirmuosius. Toliau 
eis tie, kurių darbo ir buto užtik-

NEPAKANKA VIEN JTO
RATO REVIZIJOS

Tačiau daugely Jungtinių Tau- rinimai Yra registruoti Washing- Daugjausjaj lėmė abiejų organi-
... - . .. TAD naaiiVo. ____ ________  . ..

APA-

tų organų buvo atliktas didelis lone DP Komisijoje. Tėra paaiškė- zacjjq bALF—o ir NCWC aktingu- 
darbas. Daug buvo padaryta tech- ius^ tiktai tendencija pirmiausiai mas vteno<jai pasirinktas kelias 

i »- k..»« gavo veidai. Amerikoje-buvo su
darytas bendras komitetas vesti 
akcijai už DP bilių priėmimą. Tame

niškose, socialinėse ir kultūrinėse rinktis tuos, kurių darbo ir buto 
srityse, ir ten viešpatauja-veikli garantijos mažiausiai gali sukelti 
ir energinga dvasia, kuri atlygina neaiškumų, t. y. suteikia konkre- __ t.___ ~
už išleistus pinigus ir padarytas čių duomenų apie butą, darbą, komįtete kuriame buvo atstovau- 
pastangos. Tačiau didysis klausi- darbo vietą, atlyginimą ir kita. To-

gauti darbo ir buto garantiją. Jei 
jie turi Amerikoje artimų žmonių, 
sutinkančių juos globoti, tai jie 
gali gauti iš jų tokias garantijas, 
kuriose būtų nurodyta, kad šie 
senyvi žmonės gaus darbo vaikų 
ar namų priežiūrai, ar kitą kurįpastangos. Tačiau didysis klausi- darbo vietą, atlyginimą ir kita, lo- jamO(S ivairiausios organizacijos, . jarb-. Jaunesnio amžiaus 

mas glūdi, ar JTO yra tas orga- dėl svarbu, kad gaunamos garanti- įskaitant ir žydų, paaiškėjo BALF-o 9 9 ą*
nas, kuriam bus leista ir kuris jos būtų galimai konkretesnės. Jr NCwC vienodi sumanymai: kon-
pajėgs spręsti didesnes proble- Kaip gus su tcrtnis emigracijos krečiais darbo ir buto pažadais iš- 

j— bylomis, kurios jau anksčiau tie- blaškyti senatorių ir kongresmonų
stoginiai ar netiesioginiai yra už- baimę, kad atvykę ^pp išstums iš

ai jiu jia vigo- ——---------- —»------- a-------------------- —
kuriam bus leista ir kuris jos būtų galimai konkretesnės.

mas, jei jos iškiltų.
Tai sakydamas, aš pridėsiu, kad ... ... ,...u 2 _ _____ _____ -______________

Jungtinės Tautos nėra atsakingos vestos pas konsulatus, bet nėra butų ir darbo kaikunuos amerikie- 
už tai, kad nebuvo pasiekta di- privestos iki gaIo. tuo tarpu ne- čius. 
dėsnių laimėjimų. Jos buvo pa- gauta ,waaus atsakymo, Matyti, 
veiktos karo padarytų sunaikini- — - -
mų, Rytų-Vakarų ideologinio kon
flikto ir jos turėjo reikalo su vi
sose pasaulio dalyse iškylančiu 
nacionalizmu. Problemos, su ku
riomis teko susidurti, neturi sau 
pavyzdžio praeity.

Todėl aš nepritariau radika- . .
liąm JT sukurto mechanizmo sulatų vykdoma registracija, liečia

BALF—as stengiasi pasinaudoti 
klausimas dar nėra paaiškėjęs. Iš kiekvienos organizacijos parama, 
viso, reikia pasakyti, kad pakan- kurj sutinka paremti lietuvius 
kaino aiškumo apie biliaus *' - — ■ •
dymo tvarką, ypač apie 
ųustatymo būdą ir artimoje 
tyįe netenka tikėtis.

Dar reikėtų pažymėti, kad

vyk- vienu ar kitu titulu. Pavyzdžiui, 
eilės net įš žydų organizacijos ORT yra 
atei- gautas pažadas perduoti BALF—ui 

keletu nevardinių darbo ir buto ga- 
kon- rantijų ūkininkams.

Kaip jau žinoma, yra užmegsti

žmonėms atrodo užteks turėti dar
bo užtikrinimą, kad galima būtų 
manyti, jog jie patys užsidirbs sau

„ŽIB U IR II V" 

skaitytoju Anglijoje de mesiui
„Žiburių" atstovas Anglijoj p.PUnkris persikėlė į kitą vietą. Nau

jasis p. Justo Punkrio adresas yra šis: Justas Punkris, Harley Miners 
Hostel Harley Nr. Rotherham Yorks.

„Žiburius" galima užsisakyti ir pas Mr. Petrą Viržintą, New Fre- 
degar Philipstown mon. 10. Field Terrece S. Wales ENGLAND. -

„Žiburių" mėnesinė prenumerata Anglijoje 3 šilingai.
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