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MASKVOJE POSŪKIS Į GERĄJĄ PUSĘ
Stalinas atvėrė naują kelią deryboms. — Dėl pagrindiniu principu Vakarai nuolaidu nedaro. 

Vakariečiai lieka Berlyne. — Pasikalbėjimai vyks toliau dar šią savaite

Komunistai ir šnibždėjimo bijo
Praha (NF). Čekoslovakijos ministeris 

pirmininkas pasirašė įstatymo 
riuo uždraudžiama bet kuri 
propaganda’*.

(statymo projektas numato
propagandą” bausti „legaliu ir demokratiniu 
būdu”.

projektą, ku- 
„šnibždėjimų

,šnibždėjimo

Peruje atidengė sumoksią
Lima (NF). Peratfs vyriausybė krašto pie

tuose išaiškino sąmokslą, kurio priešakyje 
stovėjo buvę karininkai. Sąmokslininkai 
priklausę kairiųjų sąjūdžiui, kuris turėjo 
uždavinį išskirstyti stambiųjų žemvaldžių 
žemes.

Sąmokslininkai kaltinami tuo, jog jie tarp 
darbininkų kėlė nepasitenkinimą, kad Pe- 
raus ūkin( gyvenimą pakirstų streikais.

Tragiškas susidūrimas ore
Frankfurtas (Dena). Antradienį Į pietus 

nuo Hanavo ore susidūrė du amerikiečių 
lėktuvai.

Amerikiečių karo aviacijos vyriausioji 
būstinė praneša, kad tai turėję būti du 
„Dakota” C 47 tipo lėktuvai. Jie • turėjo 
skristi ..palaikyti ryšio su Berlynu.

Įvykį mačiusio liudininko pasakojimu 
> lėktuvai skridę gan žemai. Po susidūrimo 

vienas greit nukrito ir tuoj užsidegė. Kitas 
lėktuvas nukrito kiek toliau.

Džiaugsmas per prievartą
^Bukareštas (Dena). Sekmadienį Rumuni- 

. joje įvyko ketvirtos metinės išsivadavimo 
nuo fašizmo. Ta proga visame krašte bu
vo padaryti masiniai susirinkimai, o po jų 
vyko liaudies iškilmės.

Bukarešte kalbą pasakė ministeris pir
mininkas P; Groza. Jis itin pabrėžė krašto 
ryžius su Sovietų Sųjunga ir pastarosios 
žymų įnašą Rumunijos išvadavimui.

Stalinui pasiųstoje telegramoje sostinės 
gyventojai padėkojo už brolišką paramą 
politiniu ir ūkiniu atžvilgiif.

Maskva (Dena / Reuteris). Trys Vakarų 
ambasadoriai, pirmadieni pasitarę savo tar
pe; 21 val.'Maskvos laiku nuvyko i Krem
lių pasitarimų su Molotovu ir Stalinu.

Pasitarimai truko 4 valandas 40 minu
čių. Toks ilgas pasitarimų užtrukimas lai
komas geru ženklu. Vakarų diplomatų 
sluogsniai iš to daro išvadą, kad atrodą, 
jog galis būti pasiektas susitarimas.

J. A. Valstybių, D. Britanijos ir Prancū
zijos diplbmatiniai atstovai iš Kremliaus 
išėjo 1,40 vai. Maskvos laiku.

Vakarų diplomatams artimuose sluogs
niuose manoma, kad toks

ilgas pasitarimų užtrukimas (galina 
spręsti esant pasiektą bent tam tikrą 
susitarimą, kuriuo galėtų remtis ke
turių valstybių konferencija ginčija

mais Vokietijos klausimais.
Amerikos ambasadorius Maskvoje Bedell 

Smithas, išėjęs iš Kremliaus po konferen
cijos su Molotovu ir Stalinu, pasakė nema
nąs, kad šis pasitarimas būtų buvęs pasku
tinis.

Britų užienio reikalų ministeris Bevinas 
antradieni priėmė Prancūzijos ir JAV am
basadorius R. Massiglj ir L. Douglasą. 
Nuomonių pasikeitimu norėta suderinti Va
karų valstybių požiūri dėl paskutinio Mas
kvos pasitarimo.

Tassas antradienį davė trumpą komuni
katą, kad Sovietų S-gos ministerių tary
bos pirmininkas Stalinas rugpjūčio 23. d. 
priėmė tris Vakarų ambasadorius, pačių 
pasitarimų Tassas nekomentuoja.

Pirmasis įspijdis, kurį- tarptautiniuose 
diplomatiniuose sluogsniuose padarė pir
madienio Vakąrų valstybių diplomatų pasi
tarimas su Stalinu, aplamai yra palankus.

karna su derybomis. Manoma, kad dėl 
tam tikro skaičiaus klausimų yra 
susitarta, o kiti klausimai bus 
spręsti tolesniuose pasikalbėjimuose. ' 

AFP diplomatinio korespondento nuomo
ne Ruhro klausimas nebuvo paliestas. Bu
vę aptarti tik 
tijos klausimu 
dacijos.

Londoniškis
tuo atveju, jeigu pasitarimai nutrūktų, bri
tų parlamentas būtų šaukiamas prieš rug
sėjo 13 dieną, kad, galimas dalykas, pri
tartų vyriausybės pareiškimui dėl britų 
okupacinių dalinių sustiprinimo Vokieti
joje.

Berlyno klausimai 
Londone priimtos

,News Chronicle”

iš-

ir Vokie- 
rekomen-

tiki, kad

Paryžiaus laik- 
per vidurinės 

„atomo” debe- 
tuo reikalu pa

Atomo1 debesis virš Prancūzijos
Paryžius (Dena/Reuteris). 

raščiai rašo, kad padange 
Prancūzijos kalnus slenka 
sis. Atitinkamus stebėjimus
darė Puy de Dome observatorijos direkto
rius. Debesis atsiradęs dėl intensyvių 
nakties skraidymų.

Pagal tą pranešimą, debesis slenka be 
judesio didelėje aukštumoje ir 
silpnuf radioaktyvumu, kuris 
specialiu aparatu.

Galj būti, kad tas debesis 
sakią eksperimentų padarinys.

spinduliuoja 
pagaunamas

yra Bikinio

„Kraustykltės lauki 
Čia Vokietija, o ne JAV“

Frankfurtas. Pranešama, kad per protes
tus dėl aukštų kainų minia Frankfurte ap
vertė džipą, kuriuo važiavo amerikiečių 
karys, ir ėmė šaukti: 1 „Kraustykitės lauk! 
Čia Vokietija, o ne JAV”.

Ryšiurti su tuo amerikiečių karo polici
ja teigia, kad tai ne pirmas viešas vokie
čių civilių, antpuolis prieš amerikiečių ka-

(C).

Racionas kitam mėnesiui
Stuttgartas (Dena). 118 maitinimo perio

dui numatomas skirti normaliam vartotojui 
šis maisto racionas: 11000 g duonos, kruo
pų makaronų 1500 g, mėsos 400 g, riebalų 
625 g, sūrio 125 g, cukraus 1500 g, šviežios 
žuvies 1000 g, bulvių 15 000 g ir kavos su
rogato 125 g.

Paskutine valanda:t i
Belgradas. Britanijos ir JAV ambasado

riai antradien) buvo skyrium pakviesti j 
Jugoslavijos užsienio reikalų ministeriją. 
Kas svarstyta, neskelbiama. (D/R).

l Londonas. Po pirmadienio pasisekimo
tolesnis pasitarimas (vyks šią savaitę, gal 

■ dar šiandien. Vakarai neatsisakę nuo Lon
dono nutarimų dėl V. Vokietijos ir Berly
no valiutos klausimo. Komunikato apie de
rybas galima laukti po keleto dienų. (D).

jfabrėžiama tai, kad tuo atveju, jeigu 
derybos būtų nutrukusios, tuojau bū
tų buvęs paskelbtai komunikatas. Kad 
pasikalbėjimai užtruko iki paryčių, 
tuose pačiuose sluogsniuose tas faktas 
vertinamas kaip (rodymas,, kad sutin-

JAV užsienio reikalų ministerija patvir
tino, antradieni, kad keturių valstybių pasi
tarimai Maskvoje bus vedami toliau.

Washingtone gautas nuodugnus ambasa
doriaus pranešimas apie paskutinį pasikal
bėjimą su Stalinu ir Molotovu.

Terminas kitam pasikalbėjimui Krem
liuje dar nenustatytas.

Amerikos sostinės spaudoje ir oficialiuose 
sluogsniuose antradieni staiga sužibo viltis 
po paskutinėmis dienomis vyravusio pesi
mizmo. Nuotaikos pasikeitusios po oficia
laus Londono pranešimo, pagal kurį pasku
tiniame pasikalbėjime

Stalinas iškėlęs naujų sumanymų, ku
rie atveria kelią tolesniems Rytų Va

karų pasitarimams vesti.
Oficialūs Washingtono sluogsniai atsisa

kė tuos „naujus Stalino sumanymus” išdės
tyti, tačiau pabrėžė, kad

pagrindinis dalykas esąs, jog Sovietų 
S-ga neatšaukiamai pripažįsta Vaka
rų valstybėms teisę pasilikti Berlyne 
ir dar šiuos du principus; 1. kad Va
karų sąjungininkai* turi teisę naudotis 
iš Vakarų Vokietijos į Berlyną einan
čiais keliais, 2. kad keturios valstybės 
bendrai kontroliuos valiutą, kurią jos 
nustatys Berlynui mokamąja prie-

< mone.

Washingtonas (Dena/Afp). Amerikos 
krašto apsaugos ministeris painformavo 
spaudos atstovus apie JAV generalinių šta
bų viršininkų susitikimą, kuris paskutinė
mis dienomis įvyko Newporte (Rhode Is
lande).

Toje konferencijoje pirmiausia buvo 
svarstomi šie keturi klausimai: 1. Forresta- 
lio pranešimas apie jo pasitarimus su vado
vaujančiais Kanados asmenimis; >2. Berly
no aprūpinimas oro keliu. Apie tai turėjo 
būti padarytas pranešimas Amerikos karo 
aviacijos generalinio štabo viršininko gener. 
Vandenbergo ir Amerikos krašto apsaugos 
ministerijos karo aviacijos ministerio Sy- 
mingtono, kurie lankėsi Europoje; 3. nau
jų ginklų išvystymas ryšium ^u naujausiais 
moksliniais tyrinėjimais; 4. žemės, oro ir 
jūros pajėgų bendradarbiavimas.

Toje konferencijoje, be paminėtų asmenų, 
dalyvavo valstybės sekretorius armijos rei
kalams K. Royallis, armijos generalinio 
štabo viršininkas -gener. Bradleys, laivyno 
gener. 
feldas, 
gener.

Amerika remianti baltuosius rusus

Londonas (AP). Ryšium su Kosenkina 
Maskvos radijas vienoje transliacijoje ap
kaltino Amerikos (staigas, kad jos finan
suojančios priešrusinę veiklą „už J.A. Vals
tybių ribų”.

Pasak radiją, esą labai įsidėmėtina, kad 
Amerikos įstaigos palaikančios ir finan
suojančios tokias gaujas, kaip „Bendrasis 
reikalas” ir „Tolstojaus fondas”.

Netiesioginė JT rezoliucija prieš sovietus
Ženeva (Dena/Reuteris). Jungtinių Tautų 

ūkio ir socialinių reikalų taryba priėmė 
rezoliuciją, kurioje apgailestaujamos visos 
tokios priemonės ir įstatymai, kurie atima 
moterims teisę išvykti iš savo krašto, kad 
su savo vyrais galėtų apsigyventi kitame 
krašte.

Sovietų Sąjunga, Gudija' ir Lenkija tą re
zoliuciją atmetė.

Moterų klausimu priimtosios rezoliuęijos 
paliečia šiuos dalykus: 1. visi JT nariai 
privalo suteikti moterims tas pačias teises, 
kokias turi vyrai; 2. ištekėjusios ir netekė
jusios moterys turi turėti teisę kaip ir vy
rai į visas viešąsias tarnybas, o ypač at- 
stovąuti kraštams Jungtinėse Tautose; 3.1

atskirų kraštų^įstatymai dėl tautybės, gy
venamosios vietos, vedybų arba Skyrybų 
negali turėti moterims jokių apsunkinimų; 
4. visos moterys gali ištekėti, jeigu nori, ir 
išvykti iš savo krašto, kad galėtų keliauti 
pas savo vyrus; 5. už vienodą darbą su 
vyrais moterys turi gauti ir vienodus su vy
rais atlyginimus; 6. joms turi būti patvir
tintos tos pačios švietimo teisės, kaip ir 
vyrams; 7. kiekvienas kraštas įstatymais 
privalo saugoti motinų ir vaikų teises.

Sirijoje sudaryta nauja vyriausybė, į ku
rią įeina 3 ministerial iš tautinės partijos 
ir 7 — iš nepriklausomųjų. (Dena).

Cyrenaikos ir Tripolitanijos nacionalisti
nės partijos kreipsis i JT pilnatį, kad ji 
jungtinei Libijai suteiktų nepriklausomybę.

Arabų pabėgėliai didžiausiame varge
Londonas (Dena/Reuteris). Arabų legiono 

vyriausias vadas Glubb Paša britų ilius
truotame „Everybody’s Weekly” laikraš
tyje rašo, kad dar prieš britų mandato Pa
lestinoje pabaigą žydai pradėjo arabus 
„likviduoti’’ tose srityse, kur arabų gyven
tojų buvo mažuma. Arabų kolonijos buvo 
apšaudomos stipria granatsvaidžių ugnimi 
ir puolamos žydų pėstininkų.

Dėl tos žydų akcijos turėjo bėgti beveik 
200.000 arabų. To tragiško išvietinimo 
priežasties reikia ieškoti fakte, kad arabų 
valstybės po britų mandato pabaigos pa
darė intervenciją,

Olubb Paša atkreipė dėmėsi j tai, kad 
300.000 arabų pabėgėlių, kurie dabar 
yra prisiglaudę kaimyninėse valsty
bėse, likimas bus baisi tragedija, jei
gu laiku nebus pateikta pakankamai 

maisto, butų ir aprangos.
Nepakanka vien Transjordanijos pastan

gų, kur daugiausia pabėgėlių yra prisi
glaudę. Transjordanijos vyriausybės pabė
gėliams teikiama pagalba leidžia kiekvie
nam pabėgėliui duoti per dieną po riekę 
duonas, nepaisant to, kad Ammano kepy
klos buvo paimtos Transjordanijos vyriau
sybės žinion ir kepa visu intensyvumu.

Arabų legiono vadas konstatavo, kad neį-

manoma arabų pabėgėliams grįžti j sritis, 
kur žydų dauguma. Kiek iš jų galėtų grįžti 
į arabų gyventas sritis, priklauso nuo to,- 
kokias sienas nustatys JT.

Britų nepripažinimas — kliūtis Izraeliui

Lake Success (Dena/Reuteris). Britų de
legacijos Jungtinėse Tautose . informato
rius pareiškė, kad

D. Britanija esamose
lės paremti Izraelio
JT, nes ji dar nėra

štabo viršininkas admirolas L. Den- 
o taip pat Tolimųjų Rytų žinovas 
A. C. Wedemeyeris,

Prašė Maskvos apsaugos

Teheranas (Dena/Afp). Jugoslavijos pa
siuntinybės personalas Teherane, kaip 
painformavo spaudos komunikatu Jugoslavi
jos pasiuntinys Ali Hodzicas, prašėsi so
vietų vyriausybės apsaugos.

Pavesdamas save sovietų vyriausybės 
globai, Hodzicas pranešė, kad jis ir visi 
tarnautojai pasitraukė iš tarnybos.

Hodzicas yra mahometonas iš Bosnijos. 
Jugoslavijos pasiuntiniu Persijoje jis buvo 
nuo 1945 m. Buvo teigiama, kad jis yra 
Tito asmeninis draugas.

Sovietų diplomatai važiuos namo
Yorkas (Dena/Afp). Sovietų vice-New 

konsulas New Yorke Cepurnikas pirma
dienį pranešė, kad netrukus jis grįš ( So
vietų Sąjungą.

Jis pareiškė, kad jis paseks sovietų ge
neraliniu konsulu Lomakinu, kuris iš New 
Yorko išvyks rugpjūčio 28 d.

Į vieno žurnalisto paklausimą, ar visas 
konsulatas bus pakeistas, Cepurnikas atsakė, 
kad jo nuomone apie tai negali būti jo
kios kalbos.

Pirmadieni 
privažiavo 10 
ėmė 5 dėžes,
vietų užsienio reikalų ministerijai Mas
kvoje.

Švedų Amerikos laivų linijos tarnautojai

prieš pietus prie konsulato 
tonų sunkvežimis, kuris pa
kurtų 3 buvo adresuotos so-

pareiškė, kad sovietų generalinis konsulas 
New Yorke Lomakinas jau prieš 6 savaites 
„Stockholmo” garlaivyje užsisakė sau lai
vakortę.

Lomakinas su žmona ir su dviem savo 
vaikais keliaus valstybinėje kajutėje, kuri 
kaštuoja 1400 dolerių.

. i
Trys skriste išskrido

Trys sovietų generalinio konsulato tarnau
tojai rugpjūčio 23. d. iš New Yorko iš
skrido j Maskvą. Prieš jiems išskrendant 
sovietų diplomatai atsisakė duoti bet kokių 
informacijų dėl skuboto jų išvykimo ( So
vietų S-gą.

Kitas generalinio konsulato tarnautojas 
pareiškė, kad tie trys tarnautojai yra re
guliarūs generalinio konsulato kurjeriai.

Graikijoje karo liepsnos gęsta
Salonikai (Dena/Reuteris). Graikijos ka

riuomenė, kuri
pasistūmėjo išilgai Albanijos sienos 
vakaruose ir šiaurės vakaruose nuo 
Grammos kalnų, praneša, kad ji už
ėmė pasienio sritj ir nukirto sukilė
liams pabėgimo kelius į Albaniją.

Sukilėlių „Laisvosios Graikijos” radijas 
paskelbė, kad per 10 praėjusių dienų suki
lėliai užėmė 3 gyvenamas vietoves ir jų 
jėgos Peloponese esančios žymiai susti- 
prėjusios. Toje srityje Graikijos vyriau
sybė turėjusi pradėti naują karo žygj.

Žymiausi britų laikraščiai pasveikino su
kilėlių pralaimėjimą Grammoso kalnuose. 
„Yorkshire Post” tuo klausimu tarp kitko 
rašo, kad

kova dėl Europos padalijimo, kurioje 
Berlynas yra tik vienas tos kovos as
pektas, savo evoliucija Graikijoje tei

kia Vakarams laimėjimą.
„Times” mano, kad vyriausybės kariuo

menės laimėjimas Grammoso . kalnuose 
Graikijos pilietiniame kare yra naujas po
sūkis. Graikijos kariuomenė turi dabar su
trukdyti sukilėlių bėgimą iš Graikijos, nes 
įeitu atveju ir vėl teks viską iš naujo pra
dėti.

sąlygose nega- 
noro priimti į 
formaliai žydų 

valstybės pripažinusi.
Tas pareiškimas padarytas ryšium su tuo 

kad Izraelio atstovas Saugumo Taryboje 
įteikė oficialų pareiškimą, jog Izraelis būtų 
priimtas į JT.

J sionistų kongresą Jeruzalėje suvažiavo 
per 100 delegatų iš įvairių pasaulio vietų. 
Kongresas truks savaitę laiko. Bus svars
tomi sionizmo sąjūdžio ir santykių su Iz
raelio valstybe klausimai.

Kongresą atidarė Izraelio ministeris pir
mininkas Gourionas ir savo kalboje atkar
tojo Izraelio taikos siūlymus arabams.

Grafo Bernadottės štabo generolas 
Lungstromas pareiškė, kad JT pilnatis Pa-

Graikijos krašto apsaugos ministeris G 
Stratosas spaudos atstovam pareiškė, kad

Grammoso kalnuose mūšis žymia da
limi yra baigtas, ir Graikija, savo 
vyriausybės kariuomenės dėka nuo 
partizanų pavojaus yra išvaduota.

Nepaisant to, kad sukilėlių pasipriešini
mas prie Albanijos sienos yra palaužtas, 
vyriausybės kariuomenė turi dar tuos už
davinius: 1. apsupti kalnynus, kad sukilė
liai negalėtų prasiveržti ne tik I Albaniją, 
bet ir į pačią Graikiją; 2. kalnų sritis iš
valyti nuo sukilėlių pasipriešinimo lizdų.

Šiaurėje vyriausybės kariuomenė puolė 
partizanų ginamą Aliakmono tiltą. Vaka
rinėje Makedonijoje vyriausybės daliniai 
kovoja su 1500 partizanų Kaminadės vieto
vėje.

' Grammoš kalnuose mūšiai baigti
Paryžius (Dena/Afp). Graikų sukilėliai 

per „laisvosios Graikijos” radiją paskelbė 
komunikatą, kuriame pranešama, kad didy
sis mūšis Grammoso kainuose, trukęs sep
tyniasdešimt dienų, rugpjūčio mėn. 21 d. 
pasibaigė.

Ryšium su Įvykdytu atentatu prieš Kali
os KP vadą Togliatti Livornoie suimta 15 
asmenų. (D/Afp).

Komunistai kelia nerimą Siamu!
Bangkokas (Dena). Iš artimų Siamo mi

nisterio pirmininko Songhramo sluogsnių 
patiriama, kad komunistų sukelti neramu
mai Burmoje ir Malajuose, Siame sekami su 
dideliu susirūpinimu. ,

Siamo vyriausybė savo pietų pasienio 
tarnautojams nurodė, kad kovoje su 
komunizmu jie turi glaudžiai ben
dradarbiauti su Malajų įstaigomis.

Nutarimas Siamo dalinius pasiųsti 
Burmos pasienio sritis oficialiai aiškina
mas kaip atsargumo priemonė. Tikima, kad 
į tas sritis bus pasiųsta ir daugiau kariuo
menės, jeigu to pareikalaus blogėjanti 
būklė.

Komunistai žygiuoja prieš Rangūną
Rangūnas (NF). Kaip patiriama Burmos

lestinos kalusimu turės padaryti galutinį sostinėje, komunistų sukilėliai šiuo metu 
sprendimą. 'yra žygyje prieš Rangūną. Pranešama to

liau, kad komunistai yra nusikaltę šventovių 
išniekinimu, kadangi jie stiprinosi ir gy< 
nėši budistų bokštuose ir vienuolynuose.

Burmos ir Malajų vyriausybės nutarė 
kovoje su komunistais griebtis bendrų 
priemonių. Ir Siamo daliniai tur| būti 

(traukti į kovą su sukilėliais..
Burmos ir Malajų vyriausybės sluogs

niuose komunistų padarytiems sąmyšiams 
teikiama didžiausia reikšmė. Siamo vyriau
sybė įsakė savo daliniams kovoje su komu
nistais glaudžiai bendradarbiauti su Mala
jų įstaigomis.

Jeigu toje srityje būklė pablogėtų, Siamo 
daliniai būtų pasiųsti j Burmą, kad sukilė
lius įveiktų.

Vienu ritotorlaiviu iš Hamburgo | vieną 
Airijos uostą atvyko 8 vokiečiai. Kelionėje 
jie išbuvo 23 dienas. Jie pareiškė bėgą iš 
Europos dėl naujo karo baimės Ir nori pa- • 
siekti JAV. (D/Afp).

1
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BALFO igąl. I. Ro vaite aktualiais tremtinių klausimais
Duotas spaudai pasikalbėjimas per lietuvių spaudos konferencija Dillingene š. m. rugpjūčio 20. d.

AKIMIRKSNIU KRONIKA
1. -Su kokiais sunkumais teko susidurti 

Iki buvo pasirašyta sutartis su IRO? f
Sutartį ruošiant susidurta su dviem pa

grindiniais sunkumais: 1) IRO reikalavi
mas, kad. Balio veikla Europoje ir jo šalpa 
sutartį sudarius nesiribotų vien lietuviais, 
bet apimtų visus DP ir 2) bloga IRO pa
tirtis su kai kuriomis kitomis tautinėmis 
organizacijomis, suorganizuotomis panašiai, 
kaip mūsų Balias. Dėl blogos organizacijos 
ir nesusiklausymo atskiri asmenys ir gru
pės kreipdavosi į IRO ir vis stengdavosi 
kalbėti tų organizacijų vardu, paneigdami 
anksčiau kalbėjusių pretenljas tuo pačiu 
vardu kalbėti, kas, be abejo, sudarė IRO 
centre labai neigiamą įspūdį.

Mažesnės reikšmės sunkumus sudarė IRO 
lėšų skiriamų bendradarbiavimo su šalpos 
organizacijomis (voluntary agencies) išlai
domis kuklumas, ir atsargumas, kad nau
jos organizacijos darbe nesikartotų pačios 
IRO ar kitų šalpos organizacijų dirbamas 
darbas ir k.

2. Kokių pareigų BALFas prisiėmė, 
įeidamas į IRO organizaciją?

Ballas pagal sudarytą sutartį apsiima 
vykdyti tą patį šalpos darbą, kurį jis iki 
šiol vykdė, o taip pat visomis priemonėmis 
prisidėti prie įkurdinimo. Balio veikla ribo
jama tik lietuvių tremtinių tarpe. Sutartimi 
Balfas įsipareigoja laikytis IRO statuto 
principų, siekti šios organizacijas tikslų ir 
prie jų derintis savo veikla.

3. Kokios praktinės naudos BALFas 
gauna iš sutarties tremtiniam šelpti ir 
tremtinių emigracijai vykdyti?

Pirmiausiai Balfas dabar turėk Vokieti
joje oficialiai pripažintas Jstaigas ir asme
nis, kurie galės formaliai, atstovauti lietu
vių tremtinių reikalams IRO ir okupacinės 
valdžios įstaigose, konferencijose, įkurdini
mo reikalams įvairiose komisijose ir p. Ta
tai padės geriau išaiškinti tuos reikalus ir 
juog apginti, o taip pat greičiau ir tiks-' 
liau informuot is Vairiais tremtinius liečian
čiais klausimais. Toliau Balfas galės tar
pininkauti paruošiant išvykimui į kitus 
kraštus, panašiai kaip dabar tarpininkauja 
vykstantiems į JAV-bes MCWC, ChWS ir 
k. Prasidėjus plačiau vykti į JAV-bes ir 
kitus kraštus šis tarpininkavimas tremti
niams bus naudingas.

4. Kaip BALFo įgaliotinis Vokietijoje 
organizuos savo tinklą — ar bus tik įga
liotinio centras, ar ir kitose Vokietijos vie
tose skyriai?

— Tuo tarpu numatoma organizuoti cen
trą ir skyrius britų bei prancūzų zonose. 
Tremtiniams gausiau vykstant į kitas vals
tybes, ypač į JAV pagal galimumus bus 
stengiamasi skyrių skaičių plėsti, kad bū
tų galima atlikti BALFui tenkantį darbą 
prie pereinamų stovyklų, konsulatų ir tt. 
Suorganizavus reikiamas įstaigas ir gavus 
instrukcijas apie emigraciją į JAV bei ki
tus kraštus, tremtiniai per spaudą ir per 
bendruomenės organizaciją bus painfor
muoti, kaip ir kur turi kreiptis tie, kurie 
nori pasinaudoti Balio tarpininkavimu ir 
parama emigracijai.

5. Kokie santykiai su Lietuvos Raudonuo
ju Kryžium — ar LRK bus ir toliau tar
pininkas tarp BALFo ir tremtinių gerybes 
administruojant ar pats BALFas gal imsis 
jas tiesiogiai administruoti?

— Balfas savo veikloje Vokietijoje nu
mato glaudžiai bendradarbiauti su tremti
niais. Jo santykiai su LR Kryžiumi lieka 
nepasikeitę jis ir toliau mielai naudosis 
Raudonojo Kryžiaus organizacija, kuri la
bai sklandžiai dirba didelį ir nelengvą 
Balfo atsiųstų gėrybių administravimo ir 
skirstymo darbą. Siunčiamos Balfo siuntos 
dabar eis per Balfo centrinę įstaigą Euro
poje, kuri jas perduos skirstyti Raudona
jam Kryžiui. Tremtinių įkurdinimo sritis 
bus tvarkoma Balfo įstaigų betarpiškai.

6. Kas naujo emigracijoje — ar yra 
paskelbtos biliaus vykdymo taisyklės? ar 
tiesa, kad efidevitai nebus reikalingi, o tik 
darbo ir buto įrodymai?

— Biliaus vykdymo taisyklės dar nėra

paskelbtos, todėl negalima nieko galutinio 
pasakyti nei apie vykdymo tvarką nei apie 
efidevitų reikšmę. Manoma, jie nebus nei 
būtini nei pakankami vykti į JAV-bes. 
Kiekviena^ vykstąs privalės turėti nustaty
tos formos garantiją, kad jam užtikrinamas 
butas ir darbas. Tokias garantijas atitin
kamuose blankuose turės surašyti ir efide
vitų davėjai, jei norės kad jų kviečiamieji 
galėtų atvykti. Darbo garantiją išduodant, 
atrodo, nebūtina turėti darbo sutartį ar 
konkrečiai numatytą darbą.

7. Kaip rengiasi tremtinių emigracijai 
padėti Imigracinis Komitetas JAV?

— Imigracinis komitetas JAV-bėse ima
si tvarkyti konkrečius įkurdinimo vykdymo 
uždavinius. Jis organizuoja reikiamas įva- 
važiuoti garantijas, atvykusiųjų įkurdinimą, 
gina lietuvių tremtinių reikalus imigraciją 
tvarkančiose įstaigose ir k. Šio komiteto 
išsiuntinėti užklausimai Amerikos lietu
viams, ar jie sutiktų priimti atvykstančius 
tremtinius ir padėti jiems įsikurti, susi
laukė gero atgarsio ir į Balfo centrą gau
siai grįžta užpildyti blankai, kurie sudaro 
reikalingas darbo ir buto garantijas.

8. Ką turėtų emigracijos reikalui pada
ryti patys tremtiniai? ką jų organizacijos? 
kuo spauda galėtų prasidėti?

— Tremtiniai pirmiausiai turėtų iš 
anksto paruošti visus emigracijai reikalin- 
gus dokumentus ir juos laiku patiekti, kur 
reikia. Kas gali, turėtų pasirūpinti iš gi
minių ar pažįstamų Amerikoje reikalingas 
garantijas. Tiems tremtiniams, kurie yra 
pradėję savo emigracijos į JAV-bes bylas 

T>er MCMWC, ChWS ar kitą šalpos organi
zaciją, yra tikslinga jas ten ir palikti. Į 
Balfo įstaigą turėtų kreiptis tik tie, kurie 
tokias bylas pradeda ar pradės, arba kurie 
jų negali toliau vesti per anksčiau minėtas 
organizacijas ar betarpiškai konsulatuose 
ar kitose emigracijos institucijose. Organi
zacijos turėtų teikti reikalingus statistinius 
duomenis, pasirūpinti sklandžiu ir greitu 
ankietų užpildymu visiems tremtiniams, ku
riems gali prisireikti tokias ankietas emi
gracijos reikalams pildyti, o taip pat už
pildytas ankietas tvarkingai ir laiku prista
tyti j atitinkamas įstaigas. Spaudos užda
vinys yra teisingai ir greitai informuoti 
tremtinius, vengiant tokių nepatikrintų in
formacijų, kurios visai be jokio reikalo 
verčia tremtinius daryti įvairius žygius, 
važinėti ir tt. Tremtiniai ir jų organizaci
jos, o ypač spauda turi labai aktyvia; pri
sidėti savo laiškais, informacijomis ir k. 
prie Balio vykdomo vajaus. Daugiau surin-

kus aukų, Balfas, kuris numato labai daug 
dėmesio skirti tremtinių įkurdinimui, galės 
plačiau veikti ir daugiau pagelbėti. Prie 
LRK centro Reutlingene Lederstr. 94 yra 
sudarytas šiai akcijai vesti specialus komi
tetas, kuriam ir reikėtų siųsti visą me
džiagą, galinčią būti naudinga vajaus pro
pagandai. Čia ypač turėtų prisidėti spaudos 
darbininkai, kurie gerai žino tremtinių var
gus ir, be to, pratę valdyti plunksną. Rei
kalas liečia pačius tremtinius. Juo jie bus 
aktingesni, tuo sėkmingesnis bus vajus, va
dinasi, daugiau ir paramos galės susilaukti 
tremtiniai.

9. Kaip einasi BALFui organizuoti gė
rybes tremtiniam šelpti? ar nemąžta dos
numas? kokių naujų priemonių imasi BALF- 
as pinigams ir daiktams organizuoti?

— Balfas kartu su apie 30 kitų amerikie-' 
čių organizacijų priklauso AOA jungtinei 
organizacijai, kurios ruoštas vajus, turėjęs 
duoti apie 60.000.000 dolerių nepavyko 
(tesurinkta tik 3.000.000). Todėl ir Balfas 
negalės gauti tos sumos, kurios tikėjosi iš 
šio bendro vajaus. Tokiu būdu Balfas ry
žosi ruošti atskirą vajų, kuris jau dabar 
yra davęs drabužių vertės apie 500.000 do
lerių. Piniginio vajaus akcija prasideda 
rugsėjo 1 d. Prie šios akcijos prisidėti 
turėtų ir tremtiniai, taip kaip jau buvo 
anksčiau minėta.

Amerikos lietuviai yra jautrūs savo se
nosios tėvynės ir savo brolių lietuvių ne
laimėms ir savo dosnia ranka yra realiai 
įrodę savo jautrumą, tačiau reikalinga nau
jo kreipimosi ir naujos medžiagos, kurie 
nušviestų tremtinių būklę ir paskatintų 
naujų aukų plaukimą.

10. Ar tiesa, kad nuvykę lietuviai sukelia 
vietinių lietuvių nusivylimą?

— Amerikos lietuviai pageidauja, kad 
nuvykę į JAV-bes tremtiniai aktyviai pri
sidėtų prie esamo visuomenin-’o darbo ir 
nesistengtų jo formuoti paga; savo įpras
tas formas ir papročius, kurie yra skirtingi 
nuo amerikiečių. Tada nuvykę lietuviai bus 
taip pat nuoširdžiai amerikiečių priimami, 
kaip nuoširdžiai jie yra laukiami ir re
miami.

Baigdama aš noriu spauda; nuoširdžiai 
'padėkoti už labai šiltą jos nusistatymą ma
no darbo ir asmens atžvilgiu ir už visą pa
ramą, kurios esu iš spaudos susilaukusi. 
Lietuvių organizacijų |r spaudos elgsena 
yra žymiai palengvinę mano pastangas su
daryti sutartį su IRO ir aš tikiuosi tokios 
pat paramos Balfo. kurį aš čia-atstovauju, 
darbui ir ateityje.

Lietuviu spaudos konferencija Dillingene
Rugpiūčio 20 d. Dillingene, „Mūsų Kelio” 

redakcijoje, įvyko lietuvių laikraščių redak
torių konferencija, kurią sušaukė vykd. 
tarybos inform, tarnyba.

Pranešimus padarė Balfo atstovė I. Ro- 
vaitė, įkurdinimo tarnybos viršininkas C. 
Masaitis, inf. tarnybos virš. prof. Brazaitis 
ir Vliko atstovas B. Gaidžiūnas.

Iš prof. Brazaičio pranešimo; paaiškėjo, 
kad V. T. pirm. Sidzikauskas neseniai lan
kėsi Heidelberge ir į klausimą, ar artimiau
siu laiku gali įvykti ginkluotas konfliktas, 
iš vieno aukšto pareigūno gavo atsakymą, 
kad tokio pavojaus nėra. Prof. Brazaičio 
nuomone, į tokį pareiškimą reikia žiūrėti 
kaip į norą, kaip turėtų būti, o ne kaip iš 
tikrųjų bus. Esą tiek vienoje, tiek antroje 
pusėje yra pastebimas pasiruošimas kon
fliktui, tik stengiamasi jis nutęsti. Todėl 
reikalas tremtiniams budėti ir tinkamai to
kiam atvejui pasiruošti yra aktualus.

Lietuvoje š. m. gegužės ir birželio mė
nesiais vyko plataus masto gyventojų ve
žimas į Sibirą (toks pat kaip 1941 m.) ir 
sustiprinta akcija prieš partizanus. Į tai 
tenka žiūrėti, kaip į užfrontės išvalymą 
besiruošiant karui. Juo labiau, kad ir ki
tuose sovietų valdomuose kraštuose tokia 
akcija yra pastebima.

Lietuviškais pėdsakais Paryžiuje
(Atkelta iš 3 psl.)

„Kiekvienas civilizuotas žmogus turi dvi 
tėvynes — savąją ir Prancūziją” — pasakė 
kaž koks gerai Prancūziją pažįstąs žmogus, 
prancūzas ar ne prancūzas. Ir tikrai, nes 
niekur kitur už savo tėvynės ribų jis neras 
tiek paprasto, tiesaus, žmogiško vertinimo, 
tiek dėmesio nekreipimo į jo „nepaprastą” 
Užsieniečio padėtį, kaip Prancūzijos centre 
ir įsikūnijime — Paryžiuje.

Gal toji laisvės ir nevaržomumo atmos
fera kaip tik ir kyla iš to dėmesio nekrei
pimo, kuris taikomas lygiu mastu kiekvie
nam žmogui — vietiniam ar svetimšaliui. 
Gyvenk ir netrukdyk kitam. Naudokis savo 
laisve ir nevaržyk kito laisvės. Gaį kaip tik 
tikrasis svetingumas ir yra — neparodyti 
svečiui, kad jis laikomas svečiu.

Ir nežiūrint to, visai nėra konflikto tarp 
tautinio patriotizmo ir kosmopolitinės Pa
ryžiaus meilės. Anaiptol, čia gyvendamas, 
nuo savo tikrosios tėvynės atskirtas žmogus 
aiškiausiai pajunta savo nuostolį tėvynės 
netekus. Nes visai natūralu pasiilgti laisvos 
tėvynės, patekus siauros ir griežtos discip
linos, aprėžtų pažiūrų ir despotiškai su- 
kaustyton visuomenėn — tada šis pasiilgi
mas gali net atrodyti vien tik asmeninės 
emancipacijos .troškimu.

O gyvenant laisve kvėpuojančiame Pary
žiuje lietuvio širdį spaudžiančioji nostalgi
ja jam, kaip andai Adomui Mickevičiui, 
aiškiai ir baisingu didingumu parodo; 
„Lietuva, kaip Tave branginti reikia tik tas 
tesupras, kas Tavęs neteko”.—

L Gylenis.

Yra laukiama, kad rugsėjo mėn. JT se
sijoje Sovietų Sąjunga jvėl bandys įvesti 
sovietinių Pabaltijo respublikų atstovus.

Šiuo metu yra planuojama įkurti Pasau
lio Lietuvių Bendruomenę ir ruošiamas ati
tinkamas statutas.

C. Masaitis nušvietė dabar vykstančios 
emigracijos sąlygas ir pastangas išemigra
vusius lietuvius suorganizuoti.

B. Gaidžiūnas pateikė gana įdomių in
formacijų apie įsikūrimą Venecueloje. Jo 
žiniomis, Venecueloje visa jaunoji karta tu
rės žūti dėl neįprasto klimato sąlygų, o 
imigrantai pateks į nepakeliamai didelį 
skurdą. Venecueloje gerai įsikurti gali tik 
prekybininkai ir pramonininkai, kurie nusi
ves ten savo kapitalus. Australijoje, turi
momis žiniomis, yra neblogi uždarbiai, bet 
darbo sąlygos sunkios ir gresia nutautimo 
pavojus. Ypač pavojingas yra mišrių šeimų 
kūrimas. Iki šiol jau net 2 lietuviai stu
dentai vedė australes. Didžiąją dalį išemi
gravusių reikia nurašyti tautai į nuosto
lius,, nes iš ten jau jie niekada į savo tė
vynę nesugrįš. Lietuviams reikia emigruo
ti į tuos kraštus, iš kur bus galima lengvai 
grįžti į savo kraštą. Min. Balutis raginąs 
lietuvius vykti į Angliją. Tinkamiausia 
emigracijai šalis yra JAV.

B. Gaidžiūnas konferencijos dalyvius nu
filmavo ir pademonstravo dalį savo paga
mintos dokumentinės filmos, kurioje yra pa
vaizduotas visas tremties gyvenimas. Fil
mos yra jau pagaminta 1500 metrų ir dar 
daug numatoma pagaminti. Filmą pasisekusi.

Balio atstovės L Rovaitės pranešimas yra 
dedamas šiame nr. atskirai.

Kita konferencija numatyta šaukti „Žibu-' 
rių” redakcijoje. J. V.

KREIPIMASIS I KNYGŲ LEIDYKLAS 
IR TAUTIEČIUS

Bremen - Grohno emigracijos stovykloje 
daugybė lietuvių turi ilgesnį laiką laukti 
transporto. Todėl labai prašyčiau visas 
knygų leidyklas ir tautiečius siuntinėti čia 
steigiamam knygynėliui naujas ir atlieka
mas knygas, kad pravažiuojantieji lietuviai 
galėtų kultūringai praleisti laiką. Knygas 
siųsti šiuo adresu: Rev. Vaclovas Šarka, 
(23) Bremen - Grohn, IRO Transit Camp, 
Church. Iš anksto tariu nuoširdų ačiū.

Teisingi žodžiai į
Berods visoms Lietuvos politinėms grupėms sutarus ir įsipareigojus Lietuvos ’ 

ateities santvarką atkurti demokratiniais pagrindais, pravartu būtų didesni dėmėsi j 
atkreipti į Juozo Girniaus tikrai reikšmingą straipsnį „Aiduose” 15 Nr. „Šiandie- J 
ninė demokratijos krizės prasmė”. ;

Čia neįmanoma plačiau išnagrinėti J. Girniaus iškeltų visos eilės teisingų min- ; 
čių. Tiems, kuriems tenka arčiau stebėti pav. Anglijos ar. Prancūzijos visuomeninį t 
ir politinį gyvenimą nesunku pamatyti eilę argumentų, patvirtinančių J. Gir- ‘ 
niaus daromą šių dienų demokratijos krizės analizę ir nurodomas tos krizės prie- * 
žasfis. J

Bet, J. Girniui taip teisingai ir taip laiku iškėlus demokratijos esmės ir jos J 
krizės klausimą, manau bus tikslu kai kurias jo mintis atkartoti. Jos tikrai įsidė- • 
mėtinos. t

J. Girnius labai teisingai skiria formalinę demokratiją, demokratiją, kuri tik ; 
žodžiuose demokratija ir lieka, nuo demokratijos esmės. Jei Lietuvos ateities san- 5 
tvarką norima grįsti demokratiniais pagrindais, tai būtina atsiminti, kad vien par- J 
lamentinės santvarkos įvedimas dar nereiškia, kad jau toji santvarka būtinai ir bus • 
demokratinį. Demokratija, teisingai sako J. Girnius, nėra vien teisinės technikos, ♦ 
vien institucijų problema. Turėdami parlamentą, net ir laisvais rinkimais išrink- i 
tą, mes vis dėlto dar galime turėti ne demokratinę santvarką, o tikrą tiraniją, nes, ; 
„visad lieka atvira galimybė, kad dauguma gali savo valdžią paversti mažumai • 
prievarta ir tuo būdu demokratinį visų laisvės principą pažeisti daugumos valios ; 
beatodairine uranija”. ' j

Tuo būdu demokratijos esmė glūdi kur kas giliau. Demokratija reiškia pasi- ♦ 
ryžimą gyventi drauge ne tik su priešu, bet dargi su silpnu priešu, tai yra atsisa- ♦ 
kymas daugumos valią prievarta užmesti mažumai, tai yra moralinis nusistatymas ♦ 
kiekvieną žmogų lygiai gerbti ir tuo pačiu kiekvienam žmogui laiduoti laisvę, . • 
tai yra nusistatymas, pažiūroms išsiskyrus, nesigriebti prievartos, o ieškoti ♦ 
sprendimo, kuris leistų drauge gyventi, nepaneigiant nė vienam laisvės. Todėl de- ; 
mokratija, teisingai nurodo J. Girnius, yra galima tik viena antrą gerbiančių as- 2 
menybių bendruomenėje. t

Reiškia, norint krašte įkurti demokratiją anaiptol nepakanka vien f. v. demokra- • 
tinės konstitucijos ir parlamentinių institucijų. Reikia, kaip nurodo J. Girnius, 2 
drauge nuolat budėti, kad tos institucijos nebūtų faktinai paverstos tiraniniais į 
įrankiais. Valstybė tiek bus demokratiška, kiek jos jnstitucijas tikrai gaivins demo- 2 
kratinė dvasia, kai visi visad bus pasiryžę vadovautis kiekvienam žmogui lygios J 
pagarbos ir laisvės principu, ir tai, pridėsime, ne tik žodžiuose, bet ir savo veika- 2 
muose ir darbuose. Žmogus — štai tikslas valstybės, ir gilioji demokratijos pras- 2 
mė — tai '^ąlstybės nusilenkimas prieš žmogų.

Kaip pasiekti tikros demokratijos? Reikia auklėti pačią visuomenę, reikia akie- 2 
pyti demokratinę kultūrą, kito žmogaus asmens, jo įsitikinimų ir laisvės gerbimą, ; 
reikia sužadinti visuomenėje žmogiškos asmenybės vertės ir atsakomybės sąmonę. 2 
Sukūrę demokratinę konstituciją turime kartu budėti, kad jos institucijos nevirstų į 
daugumos tiranija mažumai, nes demokratijos esmė yra ne tame, kad dauguma 2 
valdžią gauna, bet jos moraliniame įsipareigojime suteiktos valdžios nepiktnauuoti ; 
neteisei. ♦

Tad, ruošdamiesi demokratiškai gyventi, turime būti taip pat pasiryžę Ir bn- 2 
dėti demokratijos sargyboje, t. y. išsilaikyti atitinkamai aukštame kultūros laips- 2 
ny, nes demokratijos realizavimas neįmanomas be atitinkamos moralinės kultūros 2 
visuomenėje. Demokratiška bendruomenė gali būti demokratiška tik tuomet, kai ji 2 
yra kultūringa bendruomenė.

Teisingi žodžiai. Afsimintini žodžiai kiekvienai politinei grupei, kiekvienam 2 
politiniam ir visuomeniniam veikėjui, kuris jaučia savo didelį atcakomybės jausmą 2 
prieš.visuomenę, atsimintini žodžiai visai visuomenei, ST. ŽYMANTAS 2

Sportas
Trys geriausios tremties pasekmės Rosen- 

heitne
Rugpjūčio mėn. 8 d. Kolbermoore prie 

Rosenneimo, „Dariaus ir Girėno” sambū
rio lengvaatletai, dalyvaudami vokidčių 
Pietų—Rytų Bavarijos daugiakovų pirme
nybėse, pasiekė trig geriausias tremties 
pasekmes. D. Točilauskaitė j tolį nušoko 
4,80 m (buvo A. Budininkaitės 4,77 m) ir 
R. Dagys J tolį jauniams 5,83 m (buvo K. 
Trimako 5,64 m) ir trikovoje jauniams su
rinko 2138,8 taškus (100 m 12,2 sek., į tolį 
5,83 m ir rutulys 10,66 m), kartu laimėda
mas ir apygardos meisterio titulą jaunių B 
klasėje. Sena jaunių trikovos pasekmė buvo 
A. Juodagalvio 2.114,4 tšk. Taip pat apy
gardos meisterėg titulą (gijo ir E. šikšniū- 
tė, mergaičių B klasės trikovoje, surinkda
ma 1433,6 taškus. Tenka pridurti, kad R. 
Dagys prieš kurį laiką pasiekė geriausią 
jaunių tremties pasekmę šuolyje į aukštį
l, 58 (buvo K. Trimako 1,51 m).

Lietuvių lengvosios atletikos pirmenybės
Rugpiūčio 14—15 d.d., Augsburge, įvyko 

Lietuvių lengv. atletikos pirmenybės 1948
m. Dėl pasunkėjusių susisiekimo galimy
bių, dalyvių skaičius buvo gana kuklus, apie 
40 asmenų. Tačiau, nežiūrint to, dalyvių 
tarpe rfiatėme daugumą dabar pajėgiausių 
mūsų lengvaatletų. Oras pasitaikė tikrai 
nepavydėtinai blogas, kas labai neigiamai 
atsiliepė į pasekmes.

Iš geresnių pasekmių pirmiausia tenka 
pažymėti V. Adamkevičiaus šuolį į tolį 6,96 
m! Taj tikrai daug pasakanti pasekmė! 
Gražią pažangą padaręs ir J. Nakutavičius, 
Z. Puzinauskas ir V. Žemaitis pasitenkino 
šį kartą kuklesnėmis pasekmėmis. Negalima 
nepaminėti ir Br. Keturakio, kuris ėjime 
pasiekė neeilines pasekmes.

Gerą pažangą padarė „Dariaus ir Girė
no” sambūrio jauniai ir mergaitės, kurie 
savo klasėse laimėjo beveik visa, pirmas 
vietas. Šešiolikmetis R. Dagys, tikrai gerų 
duomenų turįs lengvaatletas. Taip pat To
čilauskaitė savo grakščiu stiliumi šuolyje į 
tolį ir Šikšniūtė gražiu, stilingu bėgimu 
yra nemažiau žadančios sportininkės. Mė
tymuose pažymėtinas žaliukas R. Košuba.

Nauji meisteriai ir techniškos pasekmės: 
Vyrų klasė: 100 m V. Adamkavičiu, 11,4 

sek., J. Nakutavičius 11,5 sek. 200 m: J. 
Nakutavičius 24.0 sek., A. Grajauskas 26,3 
sek. 400 m: V. Žemaitis 56,6 sek., A. Biels- 
kus 57,6 sek. 800 m: A. Pocius 2:20,3 min. 
V. Markevičius 2:28,2 min. 1500 m: A. Po
cius 4:42,3 min., V. Saldaitis 4:43,8 min. 
šuolis į tolį: V. Adamkavičiu, 6,96 m. A. 
Bielskus 6,03 m. šuolis į aukštį: A. Gra
jauskas 1,68 m, Klikna 1,63 m. Rutulys: Z. 
Puzinauskas 13.23 m. Diskas: Z. Puzinaus
kas 39,65 m. 3000 m ėjimas: Br. Keturakis 
15:01,1 min.

• Moterų klasė: 60 m: E. , Šikšniūtė 8,7 sek.,

|D. Točilauskaitė 8,8 sek. Į tolį: D. Toč 
lauskaitė 4,66 m, E. Šikšniūtė 4,63 m. Ru 
tulys: A. Celnaitė 9,19 m, S. juodvalky 
9,11 m. Diskas: A. Celnaitė. Ietis: A. Bud 
ninkaitė 23,05 m.

Jaunių klasė: 100 m: R. Dagys 11,8 sek., 
K. Danilevičius 12,0 sek. 300 m: J. Bag
donas 43,9 sek. 1000 m: Valaitis 3:02,9 min. 
Laurinavičius 3:03,5 min. Į tolį: A. Cerekas 
5,23 m, Butkys 5,06 m. Į aukštį: R. Dagys 
1,53 m, J. Bagdonas 1,48 m. Rutulys: K. 
Košuba 11,59 m, R. Dagys 11,12 m. Diskas: 
R. Košuba 28.36 m, Laurinavičius 27,84 m. 
Ietis; A. Vailokaitis 38,17 m, R. Dagys 
37,72 m.

Iš šių varžybų dalyvių, papildžius dar ke
letą lengvaatletų, yra sudaryta lietuvių 
rinktinė, Pavergtų Tautų Olimpiadai, ku
ri įvyks rugpiūčio mėn. 28—29 d. d., Ntirn- 
berge. Tenka palinkėti ištvermės ir sėkmės 
lietuviškų spalvų gynėjams -Niirnberge!

PRANEŠIMAS
LTB Centro Komitete yra gauti svarbūs 

dokumentai šiems asmenims: Misiūnui But- 
geidžiui-Karoliui ir Markevičiui Leonui. 
Minėti asmenys arba žinantieji apie juos 
prašomi atsiliepti.

LTB Centro Komiteto pirmininkas
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Nereikalingas ginčas dėl liberalizmo (3)

ISTORIJOS IŠKRAIPYMAS / RAŠO V. TRUMPA
Jau minėjau, kad savo tezei pagrįsti A. 

M. naudojasi istorine medžiaga. Pacitavęs 
žodžius, kad „bolševikai iš dangaus nenu
krito. Išaugino juos toki kaip tu”, A. M. 
daro išvadą: „Šitie Kreivėnienės žodžiai 
savo vyrų gali būti motto visai pastarųjų 
dviejų šimtmečių Europos istorijai”. O ši
toji istorija pagal M-ną, labai paprasta: 
Rousseau liberalizmas (pirmą kartą girdžiu, 
kad liberalizmą pagimdė Rousseau) pagim
dė Comtės pozityvizmą, šis Comtės pozi- 
tivyzmas pagimdė Marxo socializmą, o 
Marxo socializmas pagimdė Lenino ir Sta
lino bolševizmą. Tai primena šventraščio 
geneologiją: Abraomų gimė Izaokas, Izao
kui gimė Jokūbas...

Būdamas istorikas, tiek į visą tą planą, 
tiek į atskiras jos dalis, kurias A. M. tik 
labai šykščiai atskleidžia (teiškeldamas tų 
plačių doktrinų antireligirij ir kolektyvinį 
pradmenį), pažiūrėčiau labai skeptiškomis 
akimis. Pirmiausia atsisakyčiau plaukioti 
tik paviršiumi ir nugraibyti tik grietinėlę, 
jeigu Rousseau, Comtės, Marxo ir Lenino 
idėjas galima aplamai pavadinti tokia grie
tinėle, o pastudijuočiau tuos pamatus, ant 
kurių pastatė savo ekonomines, politines ir 
idėjines doktrinas liberalizmas, socializmas 
ir bolševizmas. Tuo atžvilgiu aš nesielgčiau 
taip, kaip anas Viduramžio „gamtininkas”, 
kuris rašydamas traktatą apie arklį, neina 
į tvartą ar į ganyklą ir nepasižiūri, kaip 
tas arklys atrodo, bet per naktis studijuoja 
Platono,' Aristotelio ir didžiųjų krikščiony
bės tėvų raštus, ieškodamas kaip kuris tų 
autoritetų yra kada nors atsiliepęs apie 
arklį. Juk iš A. M-os straipsnio nematyti, 
kad jis, kalbėdamas apie tuos vyrus ir tas 
doktrinas, remtųsi jų pačių .raštais ir to 
laiko; kada jos atsirado, liudijimais, bet 
pasitenkina kitų, ir taj labai abejotinų, au
toritetų pasisakymais. Tuo keliu eidamas, 
kuriuo istorikas prieitų tas doktrinas, A. 
M. pamatytų, kad dviejų pastarųjų šimtme
čių ūkinis, politinis ir kultūrinis gyvenimas 
buvo daug komplikuotesnis, negu kad jį bū
tų galima išreikšti Kreivėnienės šiaip sau 
leptelėta fraze.

Sutikčiau su A. M., kad toje istorijoje 
buvo padaryta daug kląidų, kad tokių klai
dų j savo sąskaitas turi prisirašę ir libera
lizmas >r socializmas, bet jų klaidos, pa
lyginus su tomis klaidomis, kuriomis pa
remtas buvo visas to laiko gyvenimas, nė
ra nė kiek nedidesnės. Priešingai, tomis 
doktrinomis buvo bandoma išreikšti nauji 
reiškiniai, pribrendę ir aktualūs kiekviena
me kampe, iš antros pusės, jos davė naujų 
akstinų žmonių veikla, ir kovai dėl dides
nės laisvės ir geresnio gyvenimo. Kitaip 

. su tokiu entuziazmu ir su ašaromis akyse 
.nebūtų skaičiusi Rousseau raštų ano laiko 
aristokratija, net ligi paties karaliaus dva
ro (beveik jie vieni tuo metu ir temokėjo 
skaityki), nors nemaža; jos daliai netrukus

prisėjo ir galvas dėl tų idėjų 
įgyvendymo pakišti po giljotina. Mes galė
tume šiandien kaltinti Rousseau dėl tų au
kų, kurias sudėjo ant žmonijos laisvės au
kuro 1789 m. revoliucijos kovotojai, mes 
galėtume kaltinti ir žiaurias S. Amerikos 
kovas, bet kas būtų iš tolimesnės istorijos, 
jeigu pirmosios Prancūzijos respublikos 
kontitucijos pagrinde, lygiai kaip ir S. 
Amerikos konstitucijos pagrinde, nebūtų pa
dėtos „žmogaus ir piliečio teisės”.

Daug klaidų galėtume surasti anų laikų 
idėjose ir darbuose, ypač Į tas idėjas žiū
rėdami mūsų laikų akimis, bet kad mes 
pasidarėme tokie išmintingi ir neatlaidūs, 
kažin ar nėra anų tariamųjų klaidų nuo
pelnas. Apskritai, pasaulio istorija yra nuo
latinių klaidų grandinė. Neveltui daugelį 
tūkstančių metų žmonija gyveno tikėdama 
kad žemė nėra apvali ir kad saulė sukasi 
aplink žemę. Ir Dievo sutvarkytas gamtos 
pasaulis nėra toks precizingas, jeigu reika
linga dešimčių tūkstančių kiaušinėlių, kad 
išaugtų viena, ir ne auksinė, žuvelė.

Gal A. M-nai ir atrodo, kad jakobinų 
visuomenė teišleido įtariamųjų įstatymą, 
nuteisė Liudviką XVI mirti, gaudė ir žu
dė revoliucijos priešus, Nantes gyventojus

platesnio skandino Loirės upėje, masiškai šaudė žmo
nes Lyone, Vendėjoje ir kitur (nors vienas 
jakobinų dvasinių .vadų buvo garsusis aba
tas Siėys, kuris taip aukštai iškėlė trečio
jo luomo—buržuazijos reikšmę, tos buržu
azijas, kurią lengva mums šiandien pa
smerkti ir apkaltint; liberalus buržuazine
dvasia,kad visa tai buvo nereikalinga, kad 
reikėjo tik dar truputį kantriai palaukti ir 
pats gerasis karalius Liudvikas XVI būtų 
išleidęs atitinkamus įstatymus ir įvykdęs 
reikalingas reformas, dėl kurių buvo pra
lieta tiek daug kraujo. Bet istorikas grei
čiau sutiks su labai katalikišku neseniai mi
rusiu prancūzų rašytoju Georges Berna- 
nos, kuris sako; „Aš gėriuos revoliucinin- 
kais, kurie tiek daug vargsta, kad susprog
dintų mūrus dinamitu, 
žmonės paduotų jiems raktų ryšulėlį, 
kuriais jie ramiai galėtų įeiti pro 
nieko nejMžadindami”.

Galima su panieka žiūrėti į XIX ir 
socialines revoliucijas, bet ar be jų 
dien darbininkija turėtų tai, ką ji turi. Ar 
turėtų ji šiandien savo profesines sąjun
gas, ar darbo valandų skaičius būtų apri
botas, ar būtų uždraustas vaikų darbas (to 
laiko pramonės magnatai skelbė, kad tuo

nors išmintingi 
, su 
duris,

XX a.
šian-

vaikų darbų fabrikuose jie apsaugoja juos 
nuo valaktavimol), ar būtų kas rūpinęsis 
jos socialine globa, buta:s ir tt. Ne, p. A. 
M., ne „darbininkų religinio bei dorovinio 
gyvenimo apleidimas, į kurį buvo nuvedęs 
liberalistinis ūkis”, yra komunizmo pasise
kimo laidas.

Istorikas žino, kad niekas istoriniame 
procese negimsta labai lengvai. Kiekviena 
didelė idėja praeina ilgą ir sunkų kelią, kol 
ji atsiranda kūrėjo smegenyse, bet ji turi 
praeiti dar ilgesnį ir sunkesnį kelią, kol ji 
pasidaro visų bendra nuosavybe. Europos 
federacijos idėjos gimė Leibnizo, Kanto, V. 
Hugo galvose, bet nė paskutinių dviejų pa
saulinių karų, atrodo, neužteks, kad jj bū
tų įgyvendyta Europos žemyne. Marxas ir 
Engelsas tikrai negalvojo, kad jų idėjoms 
įgyvendyti reikės to baisaus koncentracijų 
stovyklų tinklo, kuris šiandien apnarpliojęs 
ketvirtą pasaulio dalį. Daug kas mums, 
ypač žiūrintiems iš aukšto, atrodo absur
diška ir kvaila, ypač daug kas mums at
rodo nekultūringa ir žema (pvz., darbinin
kų demonstracijos). Minėtas Koestleris, kal
bėdamas apie bolševikinę revoliuciją, duo
da labai būdingą palyginimą, kaip vikrios 
ir žvalios beždžionės, šokinėdamos nuo ša
kos ant šakos, su panieka žiūrėjo Į pirmą
jį žmogų (neandertalietį), kuris gauruotas 
kaip meška ryja žalią ką tik su baisia kuo
ka užmušto žvėries mėsą. Ar ne panašiai 
žiūrėjo toguoti romėnai į pirmuosius krikš-

čionia, kai šie beviltiškai arenoje grūmėsi 
su liūtais, ar ne panašiai žiūrėjo į driskius 
Žakus XIV a. riteriai, ar ne panašiai žiūrė
jo į nekultūringus 1789 m. revoliucininkus 
daugiausia į užsienį pabėgusi aristokratija? 
O iš to gauruoto neandertaliečio išaugo 
puikus XX a. žmogus, o malonios aimpatiš- 
kos šimpanzės dar ir šiandien taip pat vik
riai tebešokinėja nuo vienos šakos ant ki
tos.

Istorikas privalo mokėti su lygia atlaida 
ir skepticizmu žiūrėti ir į tuos momentus, 
kada visas istorinis procesas baisiai susi
koncentruoja, kada, kaip sako Maironis, di
džios ir gyvos idėjos ima „mėtyti žaibus”, 
lygiai kaip ir į tuos momentus, kada gyve
nimas banguoja ramia ir tylia vaga. Is
torijoje yra tiek daug klaidų ir nelogišku
mo, kad ir didžiausia kvailybė jo negali 
per daug stebinti, lygiai kaip toje pačioje 
istorijoje yra tiek daug puikių ir didingų 
momentų, kad ir kilniausios idėjos jam ne
gali užimti 
fatalizmo' ir 
bai nelygiu 
žingsnis po 
ju laisvės keliu. Niekas neginčys, kad gy
venamasis momentas yra didelis laisvės 
bandymo momentas, bet ypač tokiais mo
mentais pasaulis yra reikalingas anų dvie
jų egiptiečių dievaičių, arba^tikrųjų pra
našų, kurie moka nelaimėje skelbti laimę, o 
ne būti rūščiais teisėjais. (B. d.)

kvapo. Tuo aš nenoriu skelbti 
determinizmo, nes, nors ir la
ir grumtuotu keliu, žmonija 

žingsnio eina į priekį didžiuo-

lą^osręnęksijos ye(uvįškais pėdsakais Paryžiuje
Tout homme civilise a deux patries: 
la sienne, et la France.

♦
Likiminis ir simboliškas" Paryžiaus dua

lizmas: išsitiesęs dviejų upių — Seinės ir 
Marnės — santakoje, tarp dviejų miškų — 
Boulogne ir Vincennes, besistiebiąs dviem 
kalnais — Montparnasse ir Montmartre, — 
šis iš daugelio provincijos miestelių susi
liejęs didmiestis ir savo sieloje slepia tam 
tikrą dvilypumą. Paryžius — tai Prancūzi
jos širdis ir smegenys, prancūziškas par 
excellence, reflektuojąs visos prancūzų tau
tos jausmus ir dvasią, savo kiekvienu kvar
talu primena kurį nors Prancūzijos istorijos 
įvykį, kurį nors jos etninį privalumą, geo
grafinę sritį. O tačiau tuo pat. metu jis 
ir kosmopolitiškiausias pasaulio miestas, 
ne tiek jame gyvenančių ne prancūzų skai
čiumi (tuo atžvilgiu New Yorkas toli jį 
pralenktų), kiek tais prisiminimais ir ben
dra atmosfera, kuri kiekvieną pakeleivį pri
verčia pasijusti laisvai, lyg namie. Dėl to, 
tur būt, nėra buvę moderniškoje Europoje 
politinio ar socialinio sukrėtimo, nenukrei
pusio Paryžiaus link naujos persekiojamų
jų bangos. O šio visuotinio visų tautų lais
vės kovotojų uosto vartai atkili visiems — 
ir tikriems, ir netikriems pranašams. Juk 
ir Leninas ilgoką laiką buvo pastovus vie
nos Montparnaso kavinės svečias.

♦

Dvidešimto amžiaus pradžia. Dar Lietu
vos žemę tebemindo svetimos priespaudos 
sunkus batas, tačiau dvasia jau išsivadavu
si, „Aušra” jau šviečia ir „Varpas” skam
ba. Tautinis atgimimas — jau įvykęs fak
tas.

Tačiau reikia dar pažadinti ir pasaulio 
sąžinę, reikia gyvai priminti laisvoms pa
saulio tautoms, kad yra, tebeegzistuoja lie
tuvių tauta, nors jos vardas senai nebemi
nimas, nors jai mirti ir pražūti lemia net 
tie, kurie sakosi esą jos draugais. (Vokie
čių folkloristai skatina rinkti lietuviškas 
dainas, kad „pasaulio civilizacijai negrįž
tamai nežūtų nykstančios, ir artimiausiu 
laiku visai išnyksiančios, tautos kultūrinis 
lobis”). Reikia pasauliui parodyti lietuvių 
tautos savitumą, pasiryžimą ir teisę gy
venti. .

Paryžiuje organizuojama pasaulinė pa
roda. Kiek pastangų tenka padėti, kad joje 
būtų leista" įrengti ir;‘lietuvišką skyrių.' 
Pastangos • realizuojasi, ir už tautinį pasi
priešinimą Paryžiun nuo caro rankos pa
sitraukęs jaunas gydytojas Juozas Bagdo
nas renka lietuviškus eksponatus",\iuos kla
sifikuoja, tvarko. Taip Paryžiuje pasigirsta 
pnmasis atgimusios tautos protestas.

Kaip patetiška buvo matyti tą patį, 
ž'laplaukį, profesorių Bagdoną, prieš 
metų vėl tremtiniu beva'kščiojusį 
pačiame Paryžiuje ir beieškojusį pra rities

prisiminitnų siaurose Lotynų kvartalo gat 
velėse ar įmantriuose Champs Eiysees skve
ruose.

miesto didingumas

yra turtingiausias 
paminklais, istori-

jau 
porą 
tame

G. Orwdllo „Gyvulių forma
Už jo sugavimą buvo pažadėta didelė 

premija — bušelis grūdų.
Vieną sekmad'enį Napoleonas pranešė 

gyventojams, kaj jis nutaręs keisti politiką 
ir pradėt; prekiauti su kaimynais žmonė
mis — Piklingtonu ir Fricu, nes malūno 
statybai iš naujo reikią pinigų. Kiekvienai 
vištai buvo įsakyta padėti per savaitę po 7 
kiaušinius. Negalėdamos įvykdyti šio plano, 
vištos vėliau pradėjo skųstis, kad joms 
sapne pasirodęs Snoubolis ir raginąs ne
klausyti Napoleono įsakymų. Keletas vištų 
buvo nubausta mirties bausme. Taip pat 
negalėdamos įvykdyt; plano, karvės aiški
nosi, kad slapta naktimis pas jas lankąsis 
Snoubolis ir išmelžiąs pieną. Tuo tikslu 
buvo dar griežčiau sustiprintos sargybos ir 
pradėti platūs tardymai.

Nors anksčiau vienas iš farmos konstitu
cijos punktų buvo, kad nė vienas gyvulys 
negulės lovoj, bet dabar kiaulės jau ra
miausiai susikraustė į Mr. Jones namus ir 
patogiai sau įsirengė minkštuose Mr. Jones 
pataluose. Tuo tarpu Gyvulių farmą pra
dėjo lankyti žmonės, įvairūs prekybos agen
tai. Bet gyvuliai bijodavo su jais susitikti 
ir tarti bent vieną žodį. Malūno katastrofa 
buvo labai uoliai nuo žmonių slepiama, kad 
nenukentėtų farmos vardas ir ^prekybiniai 
santykiai. Žiemą vėl prasidėjo farmoj ba
das, bet Napoleonas įsalfe visuose kam
puose pastatyti smėlio maįšus, kurių viršus 
būtų apipiltas keliomis eilėmis grūdų. Far
mą lanką žmonės turėjo matyti, kad ji yra 
visko pertekusi.

Napoleonas apsidovanojo save I ir II 
klasė3 Gyvulių herojaus ordenais ir. abu 
juos visuomet nešiodavo. Visur kur jį ly
dėdavo tie 7 ištikimieji šunes. Jis įsirengė 
specialų butą ir gyvuliams labai retai te
pasirodydavo. Jis jau nebebuvo vadinamas 
Napoleonu, bet „mūsų vadu, draugu Na
poleonu*, e pataikūnės kiaulės jam dar pri
dėto visą eilę kitų titulų: „Visų gyvulių 
tėvas”, „Žmonių teroras”. „Avių giminės

globėjas” „Ančiukų draugas” ir tt. Tuo 
tarpu Snoubolio vardas buvo visai išnie
kintas. Buvo paskelbta, kad jis visą laiką 
buvęs Mr. Jones agentas ir Karvių tvarto 
mūšyje jis elgęsis taip, kad tik gyvuliai 
pralaimėtų. Ten jo gautos žaizdos tebuvusi 
tik simuliacija gyvulių akims apdumti. „Ir 
toks veidmainiškas Snoubolio sąmokslas 
būtų pasisekąs, jei mes nebūtume turėję 
mūsų herojiško vado, draugo Napoleono”, 
aiškino gyvuliams Skvyleris.

Bet farmos reikalai vis blogėjo. Gyvuliai 
pradėjo kristi iš bado, atsirado vagysčių ir 
didelio nepasitenkinimo. Daugybė gyvulių 
buvo nubausti mirties bausme. Ir tuomet 
Napoleonas įsakė pakeisti vieną pagnndi- 
nių farmos konstitucijos dėsnių: „Nė vie
nas gyvulys nežudys kito gyvulio” į „Nė 
vienas gyvulys nežudys kito gyvulio be 
rimto pagrindo”. Kartu buvo uždrausta dai
nuoti gyvuliams jų revoliucinį himną „Ang
lijos gyvuliai”. Sį uždraudimą Skvyleris 
taip paaiškino: „Draugai, juk mums nebėra 
jokio reikalo ji dainuoti. Tai buvo revo
liucijos daina, o revoliucija pas mus juk 
jau senai užbaigta!” 
poetas parašė poemą 
kuri ir buvo pradėta 
dainuoti. Visuose savo 
leris ypač išgirdavo 
draugo Napoleono išmintį, nepaprastą jo 
širdies gerumą, didžią jo meilę visiems gy
vuliams, ypač gi tiems, kurie dar tebever- 
gauja žmonėms ir laukia išvadavimo. Bar
nioj susidarė toks stilius, kaj viskas buvo 
pradedama ir baigiama Napoleono vardu. 
Višta, pav., susitikusi savo draugę kitą 
vištą pasigirdavo jai: „Mūsų vado draugo 
Napoleono vadovaujama, aš per 6 dienas 
padėjau 5 kiaušinius!” O karvės, gerdamos 
iš tvenkinio vandenį, viena kitai sakydavo: 
„Mūsų vado draugo Napoleono vadovybės 
dėką koks puikus šio vandens skonis!”

Tačiau gyvenimas nestovi vietoje. Pra
dėjęs santykiauti su žmonėmis, Napoleonas

Vietoj himno -Vienas 
Napoleono garbei, 
per. visas iškilmes 

pranešimuose Skvy- 
nepaprastą vado ir

pagaliau įsivėlė į ilgas ir komplikuotas de
rybas su savo kaimynais — Piklingtonu ir 
Fricu. Jis tarėsi su vienu ir su kitu ir jam 
pavyko iš Frico išsiderėti 12 svarų dau
giau negu iš Piklingtonę. Tačiau tik vėliau 
pasirodė, kad tie Frico banknotai buvo fal- 
šyvi. Sudaręs su Fricu sutartį, Napoleonas 
savo gyvuliams uždraudė kalbėti, kad Fri- 
cas re'ngiąsis jų farmą užpulti ir kad jis 
labai kankinąs savo gyvulius, nors anks
čiau apie taį visa burna buvo laisvai kal
bama. Tačiau ši sutartis neilgai truko. 
Vieną vasaros dieną Fricas su nemažu savo 
tarnų ir talkininkų būriu užpuolė Gyvulių 
farmą, sugriovė jau vėl bebaigiamą statyti 
malūną ir visur kur padarė didžiausių 
nuostolių. Prasidėjo ilgas karas. Napoleo
nas įsakė pakeisti pirmykštį šūkį: „Mirtis 
žmonėms!” į „Mirtis Fricui!” Kartu buvo 
paleistas gandas, kad didžiausias Frico 
rėmėjas esąs Snoubolis. Taip pat buvo 
pranešta, kad tai gryniausias piktas išmis- 
las, jog Snoubolis kuomet nors buvęs ap
dovanotas Gyvulių herojaus I kl. ordenu. 
Kai vis dėlto kai kurie gyvuliai lyg neno
rėjo tuo tikėti/tai Skvyleris įtikino juos, 
kad jų atmintis esant; netvarkoje.

Nors karas 
vo, bet vis 
triuškinančios 
saliutuota iš
surengtas didelis balius su daugybe alkoho
linių gėrimų. Tuo būdu buvo sulaužytas 
dar vienas farmos konstitucijos dėsnis, kad 
nė vienas gyvulys niekuomet negers alko
holio. Pagaliau netrukus buvo pakeistas ir 
pats paskutinis konstitucijos dėsnis, kuris 
skambėjo: „Visi gyvuliai yra lygūs”. Na
poleono įsakymu jis buvo pakeistas taip: 
„Visi gyvuliai yra lygūs, bet kai kurie jų 
yra lygesni negu kiti”. Ir visa ta Gyvulių 
farmos raida buvo pabaigoje apvainikuota 
senojo vardo grąžinimu: ji vėl tapo Manor 
farma. (Pabaiga) J. Alutis.

Ieškoti Paryžiuje lietuviškų prisiminimų? 
Ar tai įmanoma? Jei jų ir būta kada, ar 
laikas ir negailestingas 
jų nebus išdildę?

Po Romos, Paryžius 
pasaulyje savo praeities 
nėmis relikvijomis.

Leidžiamės žemyn Montparnaso bulvaru, 
mėgiamiausia menininkų susitikimų vieta. 
Dar nepriėjus Montparnaso stoties, susto
jame nustebę: kas tai, lietuviška vytis?

Taip, tai Lietuvos valstybinis ženklas, 
(montuotas į Lietuvos — Lenkijos valstybės 
herbą. Jis ir dabar rūpestingai saugomas ir 
prižiūrimas tų rūmų fasade, kuriuose anais 
laikais buvo Lietuvos — Lenkijos valstybės 
ambasada.

Grįžtame į Lotynų kvartalą. Ten, kur į 
Seinės upę atsiremia siaura ir ilga St. Jac- 
quės gatve — viduramžių maldininkų ir pi
ligrimų kelias — tebestovį sena, nedidelė 
St. Severino bažnyčia, savo išorinės archi
tektūros grožiu detalėse beveik prilygstanti 
didingąją; Notre Dame katedrai.

Vidus paprastas, primenąs eilę senų 
prancūziško gotiko bažnyčių. Šoninėse ni
šose — eilė koplytėlių. Tik vėl akis sustab
do žodis: Lithuanie. Virš jo — Vilniaus 
Aušros Vartų paveikslo kopija, dar aukš
čiau — vėl lietuviška Vytis. O po paveiks
iu tekstas paaiškina, kad kopiją iš Lietuvos 
1841 metais atvežė bajoras Tovianskis, kad 
ji šioje vietoje patalpinta 1866 metais.

♦
Yra ir daugiau prisiminimų, skaudesnių, 

liečiančių *jau dabartines, gyvas žaizdas. 
Prisiminimų, perkeliančių l vėlybąjį res
publikinės nepriklausomybės laikotarpi.

Iš bohemiškoji? Lotynų kvartalo persike- 
liame Į aristokratiškąjį vakarų Paryžių. 
Išeiname iš išpuoselėto Pare Moceau ir 
reiname nedidutę Malesherbes aikštę, 
turioliktas numeris.

Nedidelio, bet elegantiškai grakštaus
mo išdrožinėtas duris dar tebepuošia Gedi
mino stulpai, virš durų jas tebesaugoja lie
tuviškas iškeltu kardu raitelis. Svetimųjų 
įsibrovėlių ranka, matyti, dar,-nespėjo tų 
ženklų šventvagiškai nuplėšti.

Čia nepriklausomybės laikotarpiu centra- 
lizavosj lietuviškųjų reikalų Vakarų Eu
ropoje reprezentavimas, tuose rūmuose per 
naktis budėjo Lietuvos atstovai atmintino
mis 1939 m. kovo mėn. dienomis, veltui ieš
kodami lygsvaros nustojusioje Eurojroje 
paramos Lietuvai prieš germaniškąją agre
siją. Ir šie rūmai jau buvo visai nustoję 
savo reikšmės 1940 m. birželio mėn. 15 d.

Keisti sutapimai. Pirmą kartą Lietuva 
galutinai pateko Maskvos carų priespaudon 
1794 m., kai Prancūzijos revoliucijos iš
šaukta suirutė buvo visai suparaližavusi to 
krašto politinės veiklos laisvę ir atėmusi 
jam bet kokį galimumą reikšmingai pasiro
dyti Europos politikos arenoje. Antrą kar
tą toji pati, tik spalvą pakeitusi Maskva 
savo „žygį” Lietuvon pradeda 1940 m. bir
želio mėn., kai nugalėtos prancūzų armijos 
beviltiškai traukiasi prieš materialiai jas be 
okios proporcijos viršijantį priešą. Jukvon 
Kuechlerio tankai įrieda Paryžiun birželio 
14 d. — Lietuvos okupacijos išvakarėse.

*
Dar šiandien tebegyvas Paryž:uje „Mi

lašiaus draugų susibūrimas”. Lofoteno 
kapinių mistikas, šiandien ramia; beilsįs 
idiliškoje Fontainebleau — valanda kelio 
nuo Paryžiaus — amžino poilsio vietoje, 
naivia; ir be išskačiavimo mylėjęs Lietu-

vą jos gerai net nepažindamas, — Prancū
zijoje gal net geriau žinomas, negu savo 
tėvų žemėje. Paklauskite Francis di Mio- 
mandre. — Ak, lietuvių tauta yra atidavu- ■ 
si savo įnašą prancūzų dvasiniam lobynui, 
ne vien iš jo besisėmusi.

O semtis iš kupinų prancūziško mokslo 
ir meno aruodų lietuviai jau nuo seno ver
žėsi. Tokie amžinos atminties mūsų moks
lininkai, kaip pasaulinio masto teisininkas 
Mykolas Rdmeris, savo jaunystėje studen
tais vaikščiojo įvairiaspalvėje St. Michelio 
bulvaro minioje. Poetai, dailininkai, meni
ninkai, studijozai naktimis sapnuodavo Lo
tynų kvartalo žinojimo šventoves. Louvreo 
ir kitų muziejų meninius turtus, dar Villo- . 
no apdainuotas Paryžiaus gatves. Kad visa 
tai pasiekti, apčiuopiamai paliesti, jie su 
džiaugsmu tenkinosi Įvijais laiptais pasie
kiamų kambarėlių septintame aukšte ir iš 
poros bandelių, puoduko kavos susidedan- . 
čiais „pietumis” 'Dupont kavinėje.

Paryžius — nešykštus. Jo sielos turtai at
viri visiems. Jie teikiami tuo naiviu pietie
čio nerūpestingu dosnumu: nori — sem- " 
kis rieškučiomis, kiek gali panešti, nenori 
— praeik pro šalį. Nerūpestingu dosnu
mu, kuriame slypi ir tam tikras nekaltas 
žiaurumas: imk, kiek pajėgi, bet jei nepa
jėgi — niekas tau nepadės, ir niekas dėl to 
tragedijos nedarys. „Tant pis pour toi” — 
juo blogiau tau. Jau ne vienas čia juklupo, 
ir vis atėjo naujos šyiesos siekiančių žmo
nių armijos. (Nukelta į 4 psl.)

Ateinantį mėnesį pradėsime spaus
dinti buv. Lietuvos pasiuntinio 
Berlyne pulk. Kazio ŠKIRPOS 
atsiminimus, kuriuose vaizduojamos

pe-
Ke-

rū-

buvo ilgas, daug gyvulių žu- 
dėlto Napoleonas susilaukė 
pergalės, kurios garbei buvo 
daugybės patrankų ir buvo

Pąskutinės Lietuvos 
respublikos dienos

Šiuose atsiminimuose bus paliesti 
dalykai, kurie iki šiol dar visai 
buvo nežinomi arba težinomi tik 
labai paviršutiniškai ir iškreipta 
forma. Pulk. Kazys Škirpa yra 
vienas iš nedaugelio asmenų, ku
ris gali autentiškai atvaizduoti 
tuomet susidariusią padėtį ir vi
sus įvykius, nes jis sėdėjo tų įvy
kių centre, Berlyno postovyje. Ka
dangi tai bus kiekvienam lietu
viui nepaprastai įdomi medžiaga, 
todėl prašome pasilaikyti tuos 
„Minties” numerius ar iškarpas. 
Tų „Minties” numerių bus spaus
dinama daugiau, ir todėl tiek už
sienyje, tiek Vokietijoje gyvenantie
ji lietuviai gali juos jau iš anks

to užsisakyti.
Atsiminimuose su retu patrauklu
mu aprašomi pirmųjų bolševikų 
okupacijos dienų užkulisiai ir tuo
metinių valstybės vairuotojų pas
tangos. Tarp kitų paliečiami šie 
klausimai: Prezidento pasitrauki
mas į užsienį, demaršai Reicho 
užs. reik, ministerijoj, Jaudinanti 
scena pas vokiečių politinių rei
kalų direktorių Dr. Woestnanną, 
prof. Voldemaro iliuzija ir bandy
mai jį perkalbėti, Pozdniakovo 
kilpa, istorinis pasikalbėjimas su 
prof. Krėve-Mickevičium, bomba 
liaudies vyriausybei, St. Lozorai
čio inkognito vizitas, LAF gene
zė, pasiuntinių protestai, komunis
to išpažintis su grasinimu . GPU, 
diplomatiniai antausiai , sovietams, 
atsisveikinimas su pasiuntinybe, 
paskutinis pasitarimas su Prezi- 

. dentu Berne ir daug kitų aktualijų 
iš netolimos mūsų valstybės žlu
gimo praeities.
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BALFO igąLLRovaite aktualiais tremtinių klausimais
Duotas spaudai pasikalbėjimas per lietuvių spaudos konferencija Dillingene š. m. rugpjūčio 20. d

AKIMIRKSNIU KRONIKA

tikslų ir

BALFas 
šelpti ir

Vokieti- 
ir asme-

1. -Su kokiais sunkumais teko susidurti 
Iki buvo pasirašyta sutartis su IRO? ,

Sutartį ruošiant susidurta su dviem pa
grindiniais sunkumais: 1) IRO reikalavi
mas, kad. Balfo veikla Europoje ir jo šalpa 
sutartį sudarius nesiribotų vien lietuviais, 
bet apimtų visus DP ir 2) bloga IRO pa
tirtis su kai kuriomis kitomis tautinėmis 
organizacijomis, suorganizuotomis panašiai, 
kaip mūsų Baltas. Dėl blogos organizacijos 
ir nesusiklausymo atskiri asmenys ir gru
pės kreipdavosi į IRO ir vis stengdavosi 
kalbėti tų organizacijų vardu, paneigdami 
anksčiau kalbėjusių pretenfijas tuo pačiu 
vardu kalbėti, kas, be abejo, sudarė IRO 
centre labai neigiamą įspūdį.

Mažesnės reikšmės sunkumus sudarė IRO 
lėšų skiriamų bendradarbiavimo su šalpos 
organizacijomis (voluntary agencies) išlai
domis kuklumas, ir atsargumas, kad nau
jos organizacijos darbe nesikartotų pačios 
IRO ar kitų šalpos organizacijų dirbamas 
darbas ir k.

2. Kokių pareigų BALFas prisiėmė, 
(eidamas | IRO organizaciją?

Balfas pagal sudarytą sutartį apsiima 
vykdyti tą patį šalpos darbą, kurį jis iki 
šiol vykdė, o taip pat visomis priemonėmis 
prisidėti prie įkurdinimo. Balfo veikla ribo
jama tik lietuvių tremtinių tarpe. Sutartimi 
Balfas įsipareigoja laikytis IRO statuto 
principų, siekti šios organizacijas 
prie jų derintis savo veikla.

3. Kokios praktinės naudos 
gauna iš sutarties tremtiniam 
tremtinių emigracijai vykdyti? *

Pirmiausiai Balfas dabar turėš 
joje oficialiai pripažintas įstaigas
nis, kurie galės formaliai, atstovauti lietu
vių tremtinių reikalams IRO ir okupacinės 
valdžios įstaigose, konferencijose, įkurdini
mo reikalams įvairiose komisijose ir p. Ta
tai padės geriau išaiškinti tuos reikalus ir 
juog apginti, o taip pat greičiau ir tiks
liau informuotis įvairiais tremtinius liečian
čiais klausimais. Toliau Balfas galės tar
pininkauti paruošiant išvykimui į kitus 
kraštus, panašiai kaip dabar tarpininkauja 
vykstantiems į JAV-bes MCWC, ChWS ir 
k. Prasidėjus plačiau vykti į JAV-bes ir 
kitus kraštus šis tarpininkavimas tremti
niams bus naudingas.

4. Kaip BALFo įgaliotinis Vokietijoje 
organizuos savo tinklą — ar bus tik įga
liotinio centras, ar ir kitose Vokietijos vie
tose skyriai?

— Tuo tarpu numatoma organizuoti cen
trą ir skyrius britų bei prancūzų zonose. 
Tremtiniams gausiau vykstant į kitas vals
tybes, ypač į JAV pagal galimumus bus 
stengiamasi skyrių skaičių plėsti, kad bū
tų galima atlikti BALFui tenkantį' darbą 
prie pereinamų stovyklų, konsulatų ir tt. 
Suorganizavus reikiamas įstaigas ir gavus 
instrukcijas apie emigraciją į JAV bei ki
tus kraštus, tremtiniai per spaudą ir per 
bendruomenės organizaciją bus painfor
muoti, kaip ir kur turi kreiptis tie, kurie 
nori pasinaudoti Balfo tarpininkavimu ir 
parama emigracijai.

5. Kokie santykiai su. Lietuvos Raudonuo
ju Kryžium — ar LRK bus ir toliau tar
pininkas tarp BALFo ir tremtinių gerybes 
administruojant ar pats BALFas gal imsis 
jas tiesiogiai administruoti?

— Balfas savo veikloje Vokietijoje nu
mato glaudžiai bendradarbiauti su tremti
niais. Jo santykiai su LR Kryžiumi lieka 
nepasikeitę jis ir toliau mielai naudosis 
Raudonojo Kryžiaus organizacija, kuri la
bai sklandžiai dirba didelį ir nelengvą 
Balfo atsiųstų gėrybių administravimo ir 
skirstymo darbą. Siunčiamos Balfo siuntos 
dabar eis per Balfo centrinę įstaigą Euro
poje, kuri jas perduos skirstyti Raudona
jam Kryžiui. Tremtinių įkurdinimo sritis 
bus tvarkoma Balfo įstaigų betarpiškai.

6. Kas naujo emigracijoje — ar yra 
paskelbtos biliaus vykdymo taisyklės? ar 
tiesa, kad efidevitai nebus reikalingi, o tik 
darbo ir buto įrodymai?

— Biliaus vykdymo taisyklės dar nėra

paskelbtos, todėl negalima nieko galutinio 
pasakyti nei apie vykdymo tvarką nei apie 
efidevitų reikšmę. Manoma, jie nebus nei 
būtini nei pakankami vykti į JAV-bes. 
Kiekviena^ vykstąs privalės turėti nustaty
tos formos garantiją, kad jam užtikrinamas 
butas ir darbas. Tokias garantijas atitin
kamuose blankuose turės surašyti ir efide
vitų davėjai, jei norės kad jų kviečiamieji 
galėtų atvykti. Darbo garantiją išduodant, 
atrodo, nebūtina turėti darbo sutartį ar 
konkrečia; numatytą darbą.

7. Kaip rengiasi tremtinių emigracijai 
padėti Imigracinis Komitetas JAV?

— Imigracinis komitetas JAV-bėse ima
si tvarkyti konkrečius įkurdinimo vykdymo 
uždavinius. Jis organizuoja reikiamas įva- 
važiuoti garantijas, atvykusiųjų įkurdinimą, 
gina lietuvių tremtinių reikalus imigraciją 
tvarkančiose įstaigose ir k. Šio komiteto 
išsiuntinėti užklausimai Amerikos lietu
viams, ar jie sutiktų priimti atvykstančius 
tremtinius ir padėti jiems įsikurti, susi
laukė gero atgarsio ir į Balfo centrą gau
siai grįžta užpildyti blankai, kurie sudaro 
reikalingas darbo ir buto garantijas.

8. Ką turėtų emigracijos reikalui pada
ryti patys tremtiniai? ką jų organizacijos? 
kuo spauda galėtų prisidėti?

— Tremtiniai pirmiausiai turėtų iš 
anksto paruošti visus emigracijai reikalin
gus dokumentus ir juos laiku patiekti, kur 
reikia. Kas gali, turėtų pasirūpinti iš gi
minių ar pažįstamų Amerikoje reikalingas 
garantijas. Tiems tremtiniams, kurie yra 
pradėję savo emigracijos į JAV-bes bylas 
/per MCMWC, ChWS ar kitą šalpos organi
zaciją, yra tikslinga jas ten ir palikti. į 
Balfo įsteigę turėtų kreiptis tik tie, kurie 
tokias bylas pradeda ar pradės, arba kurie 
jų negali toliau vesti per anksčiau minėtas 
organizacijas ar betarpiškai konsulatuose 
ar kitose emigracijos institucijose. Organi
zacijos turėtų teikti reikalingus statistinius 
duomenis, pasirūpinti sklandžiu if greitu 
ankietų užpildymu visiems tremtiniams, ku
riems gali prisireikti tokias ankietas emi
gracijos reikalams pildyti, o taip pat už
pildytas ankietas tvarkingai ir laiku prista
tyti į atitinkamas įstaigas. Spaudos užda
vinys yra teisingai ir greitai informuoti 
tremtinius, vengiant tokių nepatikrintų in
formacijų, kurios visai be jokio reikalo 
verčia tremtinius daryti įvairius žygius, 
važinėti ir tt. Tremtiniai ir jų organizaci- 
os, o ypač spauda turi labai aktyvia; pri

sidėti savo laiškais, informacijomis ir k. 
prie Balfo vykdomo vajaus. Daugiau surin-

kus aukų, Balfas, kuris numato labai dau 
dėmesio skirti tremtinių įkurdinimui, gale 
plačiau veikti ir daugiau pagelbėti. Pri 
LRK centro Reutlingene Lederstr. 94 yr 
sudarytas šiai akcijai vesti specialus komi 
tetas, kuriam ir reikėtų siųsti visą me 
džiagą, galinčią būti naudinga vajaus pro 
pagandai. Čia ypač turėtų prisidėti spaudo 
darbininkai, kurie gerai žino tremtinių var
gus ir, be to, pratę valdyti plunksną. Rei
kalas liečia pačius tremtinius. Juo jie bus 
aktingesni, tuo sėkmingesnis bus vajus, va
dinasi, daugiau ir paramos galės susilaukti 
tremtiniai.

9. Kaip einasi BALFui organizuoti gė
rybes tremtiniam šelpti? ar nemąžta dos
numas? kokių naujų priemonių imasi BALF- 
as pinigams ir daiktams organizuoti?

— Balfas kartu su apie 30 kitų amerikie-' 
čių organizacijų priklauso AOA jungtinei 
organizacijai, kurios ruoštas vajus, turėjęs 
duoti apie 60.000.000 dolerių nepavyko 
(tesurinkta tik 3.000.000). Todėl ir Balfas 
negalės gauti tos sumos, kurios tikėjosi iš 
šio bendro vajaus. Tokiu būdu Balfas ry
žosi ruošti atskirą vajų, kuris jau dabar
yra davęs drabužių vertės apie 500.000 do
lerių. Piniginio vajaus akcija prasideda 
rugsėjo 1 d. Prie 
turėtų ir tremtiniai, 
anksčiau minėta.

Amerikos lietuviai
nasios tėvynės ir savo brolių lietuvių ne
laimėms ir savo dosnia ranka yra realiai 
įrodę savo jautrumą, tačiau reikalinga nau- 
o kreipimosi ir naujos medžiagos, kurie 

nušviestų tremtinių būklę ir paskatintų 
naujų aukų plaukimą.

10. Ar tiesa, kad nuvykę lietuviai sukelia 
vietinių lietuvių nusivylimą?

— Amerikos lietuviai pageidauja, kad 
nuvykę į JAV-bes tremtiniai aktyviai pri
sidėtų prie esamo visuomeninto darbo ir 
nesistengtų jo formuoti pagaj savo įpras
tas formas ir papročius, kurie yra skirtingi 
nuo amerikiečių. Tada nuvykę lietuviai bus

šios akcijos prisidėti
taip kaip jau buvo

yra jautrūs savo se-

taip pat nuoširdžiai amerikiečių priimami, 
! kaip nuoširdžiai jie yra laukiami ir re
miami.

Baigdama aš noriu spauda; nuoširdžiai 
'padėkoti už labai šiltą jos nusistatymą ma
no darbo ir asmens atžvilgiu ir už visą pa
ramą, kurios esu iš 
Lietuvių organizacijų 
yra žymiai palengvinę 
daryti sutartį su IRO
pat paramos Balfo. kur; aš čia’atstovauju, 
darbui ir ateityje.

spaudos susilaukusi, 
jr spaudos elgsena 
mano pastangas su- 
ir aš tikiuosi tokios

sušaukė
redak- 

vykd.

I. Ro-atstovė 
viršininkas C. 
prof. Brazaitis

Lietiiviv, spaudos konferencija Dillingene
Rugpiūčio 20 d. Dillingene, „Mūsų Kelio” 

redakcijoje, įvyko lietuvių laikraščių 
torių konferencija, kurią 
tarybos inform, tarnyba.

Pranešimus padarė Balfo 
vaitė, įkurdinimo tarnybos 
Masaitis, inf. tarnybos virš,
ir Vliko atstovas B. Gaidžiūnas.

Iš prof. Brazaičio pranešimą paaiškėjo, 
kad V. T. pirm. Sidzikauskas neseniai lan
kėsi Heidelberge ir į klausimą, ar artimiau
siu laiku gali įvykti gin^uotas konfliktas, 
iš vieno aukšto pareigūno gavo atsakymą, 
kad tokio pavojaus nėra. Prof. Brazaičio 
nuomone, į tokį pareiškimą reikia žiūrėti 
kaip į norą, kaip turėtų būti, o ne kaip iš 
tikrųjų bus. Esą tiek vienoje, tiek antroje 
pusėje yra pastebimas pasiruošimas kon
fliktui, tik stengiamasi jis 
reikalas tremtiniams budėti 
kiam atvejui pasiruošti yra

Lietuvoje š. m. gegužės
nesiais vyko plataus masto gyventojų ve
žimas J Sibirą (toks pat kaip 1941 m.) ir 
sustiprinta akcija prieš partizanus. Į tai 
tenka žiūrėti, kaip į užfrontės išvalymą 
besiruošiant karui. Juo labiau, kad ir ki
tuose sovietų valdomuose kraštuose tokia 
akcija yra pastebima.

in-
Jo 

tu-

nutęsti. Todėl 
ir tinkamai to- 
aktualus.

ir birželio rnė-

Lietuviskais pėdsakais Paryžiuje
(Atkelta iš 3 psl.)

„Kiekvienas civilizuotas žmogus turi dvi 
■ tėvynes — savąją ir Prancūziją” — pasakė 

kaž koks gerai Prancūziją pažįstąs žmogus, 
prancūzas ar ne prancūzas. Ir tikrai, nes 
niekur kitur už savo tėvynės ribų jis neras 

‘ tiek paprasto, tiesaus, žmogiško vertinimo, 
tiek dėmesio nekreipimo į jo „nepaprastą” 
Užsieniečio padėtį, kaip Prancūzijos centre 
ir įsikūnijime — Paryžiuje.

Gal toji laisvės ir nevaržomumo atmos
fera kaip tik ir kyla iš to dėmesio nekrei
pimo, kuris taikomas lygiu mastu kiekvie
nam žmogui — vietiniam ar svetimšaliui. 
Gyvenk ir netrukdyk kitam. Naudokis savo 
laisve ir nevaržyk kito laisvės. Oai kaip tik 
tikrasis svetingumas ir yra — neparodyti 
svečiui, kad jis laikomas svečiu.

Ir nežiūrint to, visai nėra konflikto tarp 
tautinio patriotizmo ir kosmopolitinės Pa
ryžiaus meilės. Anaiptol, čia gyvendamas, 
nuo savo tikrosios tėvynės atskirtas žmogus 
aiškiausiai pajunta savo ' nuostolį tėvynės 
netekus. Nes visai natūralu pasiilgti laisvos 
tėvynės, patekus siauros ir griežtos discip
linos, aprėžtų pažiūrų ir despotiškai su- 
kaustyton visuomenėn — tada šis pasiilgi
mas gali net atrodyti vien tik asmeninės 
emancipacijos -.troškimu.

O gyvenant laisve kvėpuojančiame Pary
žiuje lietuvio širdį spaudžiančioji nostalgi
ja jam, kaip andai Adomui Mickevičiui, 
aiškiai ir baisingu didingumu parodo;
„Lietuva, kaip Tave branginti reikia tik tas 
tesupras, kas Tavęs neteko”.—

L Oyleuis.

Yra laukiama, kad rugsėjo mėn. JT se
sijoje Sovietų Sąjunga ,vėl bandys įvesti 
sovietinių Pabaltijo respublikų atstovus.

Šiuo metu yra planuojama įkurti Pasau
lio Lietuvių Bendruomenę ir ruošiamas ati
tinkamas statutas.

C. Masaitis nušvietė dabar vykstančios 
emigracijos sąlygas ir pastangas išemigra
vusius lietuvius suorganizuoti.

B. Gaidžiūnas pateikė gana įdomių 
formacijų apie įsikūrimą Venecueloje. 
žiniomis, Venecueloje visa jaunoji karta
rėš žūti dėl neįprasto klimato sąlygų, o 
imigrantai pateks į nepakeliamai didelį 
skurdą. Venecueloje gerai įsikurti gali tik 
prekybininkai ir pramonininkai, kurie nusi
ves ten savo kapitalus. Australijoje, turi
momis žiniomis, yra neblogi uždarbiai, bet 
darbo sąlygos sunkios ir gresia nutautimo 
pavojus. Ypač pavojingas yra mišrių šeimų 
kūrimas. Iki šiol jau net 2 lietuviai stu
dentai vedė australes. Didžiąją dalį išemi
gravusių reikia nurašyti tautai į nuosto
lius,. nes iš ten jau jie niekada į savo tė
vynę nesugrįš. Lietuviams reikia emigruo
ti į tuos kraštus, iš kur bus galima lengvai 
grįžti į savo kraštą. Min. Balutis raginąs 
lietuvius vykti į Angliją. Tinkamiausia 
emigracijai šalis yra JAV.

B. Gaidžiūnas konferencijos dalyvius nu
filmavo ir pademonstravo dalį savo paga
mintos dokumentinės filmos, kurioje yra pa
vaizduotas visas tremties gyvenimas. Fil
mos yra jau pagaminta 1500 metrų ir dar 
daug numatoma pagaminti. Filmą pasisekusi.

Balto atstovės I. Rovaitės pranešimas yra 
dedamas šiame nr. atskirai.

Kita konferencija numatyta šaukti „Žibu-' 
rių” redakcijoje. J. V.

KREIPIMASIS I KNYGŲ LEIDYKLAS 
IR TAUTIEČIUS

Bremen - Grohno emigracijos stovykloje 
daugybė lietuvių turi ilgesnį laiką laukti 
transporto. Todėl labai prašyčiau visas 
knygų leidyklas ir tautiečius siuntinėti čia 
steigiamam knygynėliui naujas ir atlieka
mas knygas, kad pravažiuojantieji lietuviai 
galėtų kultūringai praleisti laiką. Knygas 
siųsti šiuo adresu: Rev. Vaclovas Šarka, 
(23) Bremen-Grohn, IRO Transit Camp, 
Church. IS anksto tariu nuoširdų ačiū.

Teisingi žodžiai
Berods visoms Lietuvos politinėms grupėms sutarus ir įsipareigojus Lietuvos 

ateities santvarką atkurti demokratiniais pagrindais, pravartu būtų didesni dėmės 
atkreipti į Juozo Girniaus tikrai reikšmingą straipsnį „Aiduose” 15 Nr. „šiandie 
ninė demokratijos krizės prasmė”.

Čia neįmanoma plačiau išnagrinėti J. Girniaus iškeltų visos eilės teisingų min 
čių. Tiems, kuriems tenka arčiau stebėti pav. Anglijos ar. Prancūzijos visuomenin 
ir politinį gyvenimą nesunku pamatyti eilę argumentų, patvirtinančių J. Gir
niaus daromą šių dienų demokratijos krizės analizę ir nurodomas tos krizės prie 
žastis.

Bet, J. Girniui taip teisingai ir taip laiku iškėlus demokratijos esmės ir jos 
krizės klausimą, manau bus tikslu kai kurias jo mintis atkartoti. Jos tikrai įsidė 
mėtinos.

J. Girnius labai teisingai skiria formalinę demokratiją, demokratiją, kuri ti 
žodžiuose demokratija ir lieka, nuo demokratijos esmės. Jei Lietuvos ateities san 
tvarką norima grįsti demokratiniais pagrindais, tai būtina atsiminti, kad vien par 
lamentinės santvarkos įvedimas dar nereiškia, kad jau toji santvarka būtinai ir bus 
demokratinį. Demokratija, teisingai sako J. Girnius, nėra vien teisinės technikos 
vien institucijų problema. Turėdami parlamentą, net ir laisvais rinkimais išrink 
tą, mes vis dėlto dar galime turėti ne demokratinę santvarką, o tikrą tiraniją, nes 
„visad lieka atvira galimybė, kad dauguma gali savo valdžią paversti mažuma 
prievarta ir tuo būdu demokratinį visų laisvės principą pažeisti daugumos valios 
beatodairine uranija”.

Tuo būdu demokratijos esmė glūdi kur kas giliau. Demokratija reiškia pasi 
ryžimą gyventi drauge ne tik su priešu, bet dargi su silpnu priešu, tai yra atsisa 
kymas daugumos valią prievarta užmesti mažumai, tai yra moralinis nusistatymas 
kiekvieną žmogų lygiai gerbti ir tuo pačiu kiekvienam žmogui laiduoti laisvę, 
tai yra nusistatymas, pažiūroms išsiskyrus, nesigriebti prievartos, o ieškot 
sprendimo, kuris leistų drauge gyventi, nepaneigiant nė vienam laisvės. Todėl de
mokratija, teisingai nurodo J. Girnius, yra galima tik viena antrą gerbiančių as
menybių bendruomenėje.

Reiškia, norint krašte įkurti demokratiją anaiptol nepakanka vien t. v. demokra
tinės konstitucijos ir parlamentinių institucijų. Reikia, kaip nurodo J. Girnius 
drauge nuolat budėti, kad tos institucijos nebūtų faktinai paverstos tiraniniaia 
įrankiais. Valstybė tiek bus demokratiška, kiek jos jnsfitucijas tikrai gaivins demo
kratinė dvasia, kai visi visad bus pasiryžę vadovautis kiekvienam žmogui lygios 
pagarbos ir laisvės principu, ir tai, pridėsime, ne tik žodžiuose, bet ir savo veiki
muose ir darbuose. Žmogus — štai tikslas valstybės, ir gilioji demokratijos pras
mė — tai ’^ąlstybės nusilenkimas prieš žmogų.

Kaip pasiekti tikros demokratijos? Reikia auklėti pačią visuomenę, reikia skie
pyti demokratinę kultūrą, kito žmogaus asmens, jo įsitikinimų ir laisvės gerbimą, 
reikia sužadinti visuomenėje žmogiškos asmenybės vertės ir atsakomybės sąmonę 
Sukūrę demokratinę konstituciją turime kartu budėti, kad jos institucijos nevirstų 
daugumos tiranija mažumai, nes demokratijos esmė yra ne tame, kad dauguma 
valdžią gauna, bet jos moraliniame įsipareigojime suteiktos valdžios nepiktnauuof 
neteisei.

Tad, ruošdamiesi demokratiškai gyventi, turime būti taip pat pasiryžę ir bu
dėti demokratijos sargyboje, t. y. išsilaikyti atitinkamai aukštame kultūros laips
ny, nes demokratijos realizavimas neįmanomas be atitinkamos moralinės kultūros 
visuomenėje. Demokratiška bendruomenė gali būti demokratiška tik tuomet, kai ji 
yra kultūringa bendruomenė.

Teisingi žodžiai. Afsimintini žodžiai kiekvienai politinei grupei, kiekvienam 
politiniam ir visuomeniniam veikėjui, kuris jaučia savo didelį atrakomybės jausma 
prieš.visuomenę, atsimintini žodžiai visai visuomenei, ST. ŽYMANTAS

Sportas
Trys geriausios tremties pasekmės Rosen- 

heime
Rugpiūčio mėn. 8 d. Kolbermoore prie 

Rosenneimo, „Dariaus ir Girėno” sambū
rio lengvaatletai, dalyvaudami vokiečių 
Pietų—Rytų Bavarijos daugiakovų pirme
nybėse, pasiekė trig geriausias tremties 
pasekmes. D. Točilauskaitė į tolį nušoko 
4,80 m (buvo A. Budininkaitės 4,77 m) ir 
R. Dagys į tolį jauniams 5,83 m' (buvo K. 
Trimako 5,64 m) ir trikovoje jauniams su
rinko 2138,8 taškus (100 m 12,2 sek., į tolį 
5,83 m ir rutulys 10,66 m), kartu laimėda
mas ir apygardos meisterio titulą jaunių B 
klasėje. Sena jaunių trikoves pasekmė buvo 
A. Juodagalvio 2.114,4 tšk. Taip pat apy
gardos meisterėg titulą įgijo ir E. šikšniū
tė, mergaičių B klasės trikovoje, surinkda
ma 1433,6 taškus. Tenka pridurti, kad R. 
Dagys prieš kurį laiką pasiekė geriausią 
jaunių tremties pasekmę šuolyje į aukštį 
1,58 (buvo K. Trimako 1,51 m).

D. Točilauskaitė 8,8 sek. Į tolį: D. Toči
lauskaitė 4,66 m, E. šikšniūtė 4,63 m. Ru
tulys: A. Celnaitė 9,19 m, S. Juodvalkytė 
9,11 m. Diskas: A. Celnaitė. Ietis: A. Budi- 
ninkaitė 23,05 m.

Jaunių klasė: 100 m; R. Dagys 11,8 sek., 
K. Danilevičius 12,0 sek. 300 m: J. Bag
donas 43,9 sek. 1000 m: Valaitis 3:02,9 min. 
Laurinavičius 3:03,5 min. Į tolį: A. Cerekas 
5,23 m, Butkys 5,06 m. Į aukštį: R. Dagys 
1,53 m, J. Bagdonas 1,48 m. Rutulys: R. 
Košuba 11,59 m, R. Dagys 11,12 m. Diskas: 
R. Košuba 28.36 m, Laurinavičius 27,84 m. 
Ietis: A. Vailokaitis 38,17 m, R. Dagys 
37,72 m.

Iš šių varžybų dalyvių, papildžius dar ke
letą lengvaatletų, yra sudaryta lietuvių 
rinktinė, Pavergtų Tautų Olimpiadai, ku
ri įvyks rugpiūčio mėn. 28—29 d. d., Ntirn- 
berge. Tenka palinkėti ištvermės ir sėkmės 
lietuviškų spalvų gynėjams .Nūrnberge!

Lietuvių lengvosios atletikos pirmenybės
Rugpiūčio 14—15 d.d., Augsburge, įvyko 

Lietuvių lengv. atletikos pirmenybės 1948 
m. Dėl pasunkėjusių susisiekimo galimy
bių, dalyvių skaičius buvo gana kuklus, apie 
40 asmenų. Tačiau, nežiūrint to, dalyvių 
tarpe niatėme daugumą dabar pajėgiausių 
mūsų lengvaatlefų. Oras pasitaikė tikrai 
nepavydėtinai blogas, kas labai neigiamai 
atsiliepė į pąsekmes.

Iš geresnių pasekmių pirmiausia tenka 
pažymėti V. Adamkevičiaus šuolį į tolį 6,96 
m! Taj tikrai daug pasakanti pasekmė! 
Gražią pažangą padaręs ir J. Nakutavičius, 
Z. Puzinauskas ir V. Žemaitis pasitenkino 
šį kartą kuklesnėmis pasekmėmis. Negalima 
nepaminėti ir Br. Keturakio, kuris ėjime 
pasiekė neeilines pasekmes.

Gerą pažangą padarė „Dariaus ir Girė
no” sambūrio jauniai ir mergaitės, kurie 
savo klasėse laimėjo beveik visas pirmas 
vietas. Šešiolikmetis R. Dagys, tikrai gerų 
duomenų turįs lengvaatletas. Taip pat To- 
čilauskaitė savo grakščiu stiliumi šuolyje į 
tolį ir Šikšniūtė gražiu, stilingu bėgimu 
yra nemažiau žadančios sportininkės. Mė
tymuose pažymėtinas žaliukas R. Košuba.

Nauji meisteriai ir techniškos pasekmės:
Vyrų klasė: 100 m V. Adamkavičius 11,4 

sek., J. Nakutavičius 11,5 sek. 200 m: J. 
Nakutavičius 24,0 sek., A. Grajauskas 26,3 
sek. 400 m: V. Žemaitis 56,6 sek., A. Biels- 
kus 57,6 sek. 800 m: A. Pocius 2:20,3 min. 
V. Markevičius 2:28,2 min. 1500 m: A. Po
cius 4:42,3 min., V. Saldaitis 4:43,8 min. 
Šuolis į tolį: V. Adamkavičiu, 6,96 m, A. 
Bielskus 6,03 m. Šuolis į aukštį: A. Gra
jauskas 1,68 m, Klikna 1,63 m. Rutulys: Z. 
Puzinauskas 13.23 m. Diskas: Z. Puzinaus
kas 39,65 m. 3000 m ėjimas: Br. Keturakis 
15:01,1 min.

Moterų klasė: 60 m: E. Šikšniūtė 8,7 sek.,

PRANEŠIMAS
LTB Centro Komitete yra gauti svarbūs 

dokumentai šiems asmenims: Misiūnui But- 
geidžiui-Karoliui ir Markevičiui Leonui. 
Minėti asmenys arba žinantieji apie juos 
prašomi atsiliepti.

LTB Centro Komiteto pirmininku

„The Thought” Lithuanian Newspaper 
Authorized by US Army European Com
mand Headquarters Civil Affairs Di
vision * License No. UNDP 203 * 
Appears 3 times weekly • Editor in 
Chief anj Authorised Licensee J. Vasaitis, 
(13b) Memmingen, Postfach 2, US Zone. 
Germany * Population to be served 
20,000 • Circulation 4,000 * Printed by ? 
Verlagsdruckerei Dietrich & Schuster 
GmbH. Memmingen. Schrannenplatz 6.

Leista JAV Kariuomenės Vyriausios Būs
tinės Europoje * Licenzijos Nr. UNDP 
203. Vyr. redaktorius ir leidėjas J. Vasai- 
tis. Redaktoriai; Henr. Žemelis ir St. 
Kalvaitis * lįjikraštig leidžiamas pirma
dieniais, trečiadieniais ir penktadieniais* 
Prenumerata Vokietijoje mėn. DM 3,— 
Atskiras numeris- 30 pi. * į užsienį mė
nesiui DM 4,—. I Sovietų Sąjungą, Japo
niją, ir Austriją laikraštis nesiunčiamas 
* Einam, sąskaita 1) Postscheckkonto 
Mūnchen 14210 ir 2) Volksbank Mem
mingen, Postfach 2. Telef. 2677. Ne
darbo valandomis skambinti, telef. 2546 * 
Spausdina Verlagsdruckerei Dietrich S 
Schuster GmbH. Memmingen, Schran

nenplatz 6.

„Minties” atstovas ir platintojas Anglijo
je ir visose jos dominijose yra Fabijonas 
Neveravičius, 40, Fosse Rd. Centrai, 

Leicester, England.
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